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Raport roczny zawiera :
Opini i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pismo Prezesa Zarz du
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rachunek przepływów pieni nych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i obja nienia
Sprawozdanie zarz du (sprawozdanie z działalno ci emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej
VI. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej
VII. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej
VIII. Przepływy pieni ne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
XI. Zobowi zania długoterminowe
XII. Zobowi zania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
XVI. Zysk (strata) netto na jedn akcj zwykł (w zł / EUR)
XVIII Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł / EUR)

w tys. zł

w tys. EUR

2006 r.

2005 r.

2006 r.

2005 r.

215 403
8 642
7 248
5 665
8 421
-1 020
-7 446
-45
100 503
55 102
8 177
37 647
45 401
5 094
1 622 400
3,49
27,98

204 518
5 939
3 759
2 740
7 071
-9 178
1 852
-255
102 810
61 776
9 635
43 592
41 034
5 094
1 622 400
1,69
25,29

55 244
2 216
1 859
1 453
2 160
-262
-1 910
-12
26 233
14 383
2 134
9 827
11 850
1 330
1 622 400
0,90
7,30

50 833
1 476
934
681
1 758
-2 281
460
-63
26 636
16 005
2 496
11 294
10 631
1 320
1 622 400
0,42
6,55
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Szanowni Pa stwo,
Akcjonariusze
Koszali skiego Przedsi biorstwa Przemysłu Drzewnego SA

Min ł kolejny rok, którego efekty przedstawiamy w niniejszym raporcie rocznym. Zapraszam do
lektury raportu, tym bardziej e 2006 rok nale y uzna za udany dla naszej Spółki. W zakresie podstawowej
działalno ci wyniki były lepsze ni osi gni te w roku 2005. Wy szy był poziom przychodów ze sprzeda y,
znacznie wzrósł tak e zysk netto. W 2006 roku działalno ci Spółki sprzyjała dobra koniunktura, której efekty
odczuwalne były zwłaszcza w II półroczu. Zwi kszaj ca si sprzeda produktów wysokoprzetworzonych to
wyra ny efekt dokonanych w latach ubiegłych inwestycji. W 2006 roku zrealizowane inwestycje tak e były
podporz dkowane strategii zmiany struktury produkcji i zwi kszania uszlachetniania tarcicy. Uruchomili my
w zakładach nowoczesne: wielopiły, suszarnie, obrzynarki i strugarki. Dodatkowo rozwin li my
zagospodarowanie odpadów i obecnie wi kszo powstaj cych w zakładach odpadów jest wykorzystywana
przez nie jako paliwo oraz do produkcji brykietów. Poza efektami ekonomicznymi – działalno ta przynosi
wymierne korzy ci ekologiczne.
W 2006 roku nale no ci handlowe Spółki w obrocie krajowym i zagranicznym obj te były
ubezpieczeniem przez polski oddział austriackiej firmy Coface AG. Jednocze nie wprowadzili my bardziej
precyzyjny system monitoringu nale no ci. W efekcie nasza Spółka nie poniosła znacz cych strat z tytułu
braku płatno ci za wyroby.
Kontynuowane były prace kompleksowej informatyzacji Spółki. Rozpocz li my projekt wdra ania
zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP mySAP. Prace prowadzone s intensywnie i w
I półroczu 2007 roku przeprowadzimy pierwsze próby całego systemu.
Rok 2006 przyniósł tak e problemy z którymi borykała si Spółka. Tradycyjnym zagro eniem była
monopolistyczna pozycja Lasów Pa stwowych na rynku surowca w zakresie kreowania zasad sprzeda y, cen
i dost pu do surowca. W sytuacji bardzo du ego uzale nienia Spółki od tego dostawcy podstawowego
surowca produkcyjnego, brak stabilnej, przewidywalnej i wieloletniej polityki w tym zakresie jest głównym
czynnikiem ryzyka we współpracy z Lasami. W omawianym roku udało si jednak zaopatrzy nasze tartaki w
ilo surowca, która zapewniła nieprzerwan produkcj , a na rok 2007 mamy podobn ilo zagwarantowan
umow . Innym, stale wyst puj cym w obrocie gospodarczym zagro eniem jest ryzyko kursowe. W tym
wypadku cz
przychodów w euro jest zabezpieczona odwrotnymi transakcjami zakupu surowca
i materiałów z importu oraz finansowymi instrumentami pochodnymi typu forward.
W roku 2007 zakładamy zwi kszenie nakładów inwestycyjnych do 15 mln zł, przy czym jednym z
głównych zada inwestycyjnych b dzie kontynuacja informatyzacji. Oczekujemy, e ostatecznie realizacja
tego projektu przyczyni si do uporz dkowania i uproszczenia pewnych procesów oraz poprawi organizacj
pracy. Przed nami kolejny rok wyt onej pracy, której efekty, mam nadziej , przewy sz wyniki uzyskane w
2006 roku. Teraz jednak zapraszam Pa stwa do zapoznania si z cało ci raportu rocznego 2006.

Z powa aniem
Longin Graczkowski
Prezes Zarz du KPPD-Szczecinek SA
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH
FINANSOWYCH.
I. INFORMACJE O SPÓŁCE
1. Koszali skie Przedsi biorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk , ma
siedzib w Szczecinku przy ulicy 3 Maja 2.
2. S dem Rejestrowym dla Spółki jest S d Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego
S dowego.
Do Rejestru Przedsi biorców Spółka wpisana jest pod numerem KRS: 0000059703

Rejestru

3. Spółka nale y do sektora przemysłu drzewnego - przemysł tartaczny. Główna działalno Spółki jest
sklasyfikowana w klasie 20.10 PKD - “Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna”.
4. Spółka została utworzona na czas NIEOZNACZONY.
5. Skład osobowy Zarz du Spółki:
Longin Graczkowski – prezes zarz du
Zenon Wnuk – członek zarz du
Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki:
Krzysztof Ł czkowski – przewodnicz cy
Mirosław T borek – wiceprzewodnicz cy
Bogusław My li ski – sekretarz
Marlena Fischer – członek
Grzegorz Mania – członek
6. Spółka:
II.

- nie jest ani jednostk dominuj c ani znacz cym inwestorem,
- nie sporz dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

INFORMACJE O SPRAWOZDANIU I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

1. Prezentowane sprawozdanie finansowe sporz dzone jest na dzie 31.12.2006 r. i obejmuje okres 1.01.31.12.2006 r. Porównywalne dane finansowe obejmuj analogiczny okres roku ubiegłego.
2. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawieraj dane ł czne.
Spółka prowadzi swoj działalno w 15 samobilansuj cych si oddziałach oraz w Biurze Spółki. Bilans
oraz rachunek zysków i strat sporz dzony został na podstawie zagregowanego zestawienia obrotów i sald
jako sprawozdanie zbiorcze, a nast pnie dokonano wył cze wewn trznych operacji gospodarczych
(sprzeda , koszty, rozrachunki, fundusz wydzielony).
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporz dzone za okres, w czasie którego nie miało miejsca poł czenie
spółek.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuowania działalno ci gospodarczej
przez Spółk w daj cej si przewidzie przyszło ci.
Nie istniej równie okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci .
5. Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym s porównywalne z danymi za rok ubiegły.
6. Biegli rewidenci nie wnie li zastrze e do sprawozdania finansowego i do porównywalnych danych.

III. ZASADY RACHUNKOWO CI.
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Rok obrotowy i okresy sprawozdawcze
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. W jego skład wchodz miesi czne okresy sprawozdawcze.
metody: wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru
1. rodki trwałe oraz warto ci niematerialne i prawne
Wycena rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych dokonywana jest zgodnie z zasadami
okre lonymi w ustawie tj. – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia (z uwzgl dnieniem przewidzianej
odr bnymi przepisami aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a tak e odpisy z tytułu
trwałej utraty warto ci.
Składniki maj tkowe długotrwałego u ytku zalicza si do rodków trwałych lub warto ci niematerialnych i
prawnych je eli ich jednostkowa warto pocz tkowa jest wy sza ni 500 zł z wyj tkiem mebli, które zalicza
si do rodków trwałych bez wzgl du na warto .
Odpisów amortyzacyjnych od ww. składników maj tkowych dokonuje si pocz wszy od pierwszego dnia
miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym dany składnik przyj to do u ytkowania, w równych ratach
miesi cznych – w zasadzie wg metody liniowej, z wył czeniem składników maj tkowych o jednostkowej
warto ci pocz tkowej równej lub ni szej ni 3 500 zł, które podlegaj amortyzacji jednorazowo w miesi cu
oddania ich do u ytkowania.
Stawki amortyzacyjne (roczne) ustalane s z uwzgl dnieniem okresu ekonomicznej u yteczno ci danego
składnika maj tkowego. Ustalaj c okres u yteczno ci rodka trwałego nie przewiduje si istotnej pozostało ci
przy jego likwidacji.
Składniki maj tkowe długotrwałego u ytku o jednostkowej warto ci pocz tkowej równej lub ni szej ni
500 zł:
zalicza si do rzeczowych składników maj tku obrotowego – materiałów (je eli przyj te s „na
magazyn”), a w miesi cu, w którym wydano je do u ytkowania – odpisuje si je w koszty.
podlegaj one ewidencji pozabilansowej.
W przypadku: zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z u ytkowania lub innego
zdarzenia powoduj cego utrat warto ci maj tku trwałego Spółka dokonuje odpisów aktualizuj cych w takiej
wysoko ci by doprowadzi warto ksi gow netto danego składnika do jego rynkowej ceny sprzeda y netto.
Wprowadzaj c do ksi g rachunkowych prawo wieczystego u ytkowania gruntów, jako składnika rodków
trwałych, przyj to nast puj ce zasady ich wyceny:
w zakresie warto ci pocz tkowej
1) prawa wieczystego u ytkowania gruntów nabyte w formie zakupu wycenione zostały w cenie
nabycia (przesuni cie do rodków trwałych z warto ci niematerialnych i prawnych na dzie
1.01.2002 r.),
2) prawa wieczystego u ytkowania gruntów nabyte w formie decyzji administracyjnej wycenione
zostały w warto ci wynikaj cej z relacji do warto ci gruntu okre lonej w ostatnio otrzymanej
decyzji, ustalaj cej opłat roczn za korzystanie z tego prawa.
Relacj t ustalono tak jak ustala si pierwsz opłat za nabycie prawa wieczystego u ytkowania tj.
20% warto ci rynkowej gruntów.
w zakresie umorzenia – odpisów amortyzacyjnych
1) prawa nabyte w formie zakupu – podlegaj odpisom amortyzacyjnym wg dotychczas ustalonych
stawek (przesuni cie umorzenia z warto ci niematerialnych i prawnych do rodków trwałych na
dzie 1.01.2002 r.)
2) prawa nabyte w formie decyzji administracyjnej podlegaj odpisom amortyzacyjnym pocz wszy od
1 stycznia 2002 r. w ci gu 20 lat.
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2. rodki trwałe w budowie
Wycena ich dokonywana jest zgodnie z zasadami okre lonymi w ustawie – tj. w wysoko ci ogółu kosztów
pozostaj cych w bezpo rednim zwi zku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu
trwałej utraty warto ci.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych.
Te składniki maj tku wyceniane s według cen nabycia – pomniejszonych o odpisy aktualizuj ce z tytułu
trwałej utraty ich warto ci.
Jako metod oszacowania trwałej utraty warto ci udziałów w innych jednostkach przyjmuje si znacz ce
obni enie kapitałów własnych tych jednostek w rezultacie ponoszonych strat bilansowych w ci gu kolejnych
trzech lat, a ocena aktualnej sytuacji maj tkowej i finansowej nie rokuje poprawy.
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – zapasy
Zapasy rzeczowych składników maj tku obrotowego wycenia si według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wy szych jednak od ich cen sprzeda y netto na dzie bilansowy, z wyj tkiem:
materiałów pomocniczych i towarów, które wycenione s w cenach zakupu,
produkcji w toku bran y drzewnej, która wyceniana jest w wysoko ci materiałów bezpo rednich wg cen
nabycia.
Warto stanu ko cowego składników maj tku obrotowego podobnych rodzajowo, a ró ni cych si warto ci
jednostkow , ustala si w zale no ci od sposobu ustalenia warto ci ich rozchodu przyjmuj c zasad
szczegółowej ich identyfikacji z cenami. O ile zastosowanie tej zasady jest niemo liwe przyjmuje si , e
rozchód wycenia si na zasadzie „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”, a w zakresie surowca le nego i paliw
płynnych – w oparciu o struktur dostaw z danego miesi ca z uwzgl dnieniem zapasu na bilans otwarcia tego
okresu.
Rozwi zanie powy sze nie dotyczy wyceny stanu zapasów wyrobów gotowych i półfabrykatów, gdzie
remanent ko cowy wg kosztu wytworzenia ustala si w wysoko ci cen ewidencyjnych równych cenom
sprzeda y netto oraz koryguj cych ich warto , do poziomu kosztu wytworzenia, odchyle od cen
ewidencyjnych – rozliczanych narastaj co od pocz tku roku.
Tak ustalony koszt wytworzenia nie mo e by wy szy od ceny sprzeda y netto produktu pomniejszonej o
przeci tnie osi gany zysk brutto.
Przy ustalaniu zysku brutto ze sprzeda y nie zalicza si do kosztu wytworzenia:
kosztów b d cych konsekwencj nie wykorzystanych zdolno ci produkcyjnych i strat produkcyjnych,
kosztów ogólnych, które nie s zwi zane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca w jakich si
znajduje na dzie wyceny w tym równie kosztów magazynowania,
kosztów sprzeda y.
Uwzgl dniaj c fakt, e podstawowa produkcja oparta jest na surowcu biologicznym, co praktycznie
uniemo liwia okre lenie w jednostkach naturalnych produkcji wła ciwej normalnemu wykorzystaniu
zdolno ci produkcyjnych, przyjmuje si , e normalne wykorzystanie zdolno ci produkcyjnych odpowiada
codziennej (poza planowanymi postojami remontowymi) pracy przynajmniej na jedn zmian .
Niewykorzystane zdolno ci produkcyjne ustala si w oparciu o czas pracy podstawowych obrabiarek
przyjmuj c, e pełne ich wykorzystanie wynosi co najmniej 8 godzin dziennie z wył czeniem czasu na
przerwy technologiczne. Praca w okresie krótszym oznacza niewykorzystanie zdolno ci produkcyjnych, a
zwi zany z nimi po redni koszt stały ustalany jest proporcjonalnie do całego czasu pracy w okresie
sprawozdawczym.
Spółka dokonuje odpisów aktualizuj cych, które pomniejszaj warto zapasów w przypadku:
wyst powania nadmiernych zapasów materiałów przekraczaj cych potrzeby Spółki,
zalegania dłu ej ni rok – zapasów towarów, produkcji niezako czonej i wyrobów gotowych w
wysoko ci:
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50 % na zapasy składowane od roku do 2 lat
100 % na zapasy składowane powy ej 2 lat.
Odpisom aktualizuj cym nie podlegaj :
zapasy przydatne gospodarczo i w nie nadmiernej ilo ci cz ci zamiennych do czynnych maszyn i
urz dze ,
zapasy towarów przeznaczonych do wieloletniej sprzeda y.
Zapasy obj te odpisami aktualizuj cymi s ewidencyjnie wyodr bnione.
5. Nale no ci
Nale no ci wycenia si w kwocie wymaganej zapłaty, z tym e: nale no ci w tpliwe, sporne oraz
przeterminowane tj. niezapłacone przez 6 miesi cy od daty wymagalno ci b d dochodzone na drodze
s dowej podlegaj aktualizacji w wysoko ci 100 % warto ci.
Aktualizacji w wysoko ci 100 % ich warto ci podlegaj równie (jako w tpliwe) nale no ci z tytułu zwrotu
kosztów post powania s dowego, egzekucyjnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat nale no ci.
Nie podlegaj obowi zkowi aktualizacji ww. nale no ci spłacone do dnia zamkni cia ksi g rachunkowych za
dany okres, jak równie nale no ci, które pomimo wyroku s dowego lub upływu 6 miesi cy od daty ich
wymagalno ci płacone s zgodnie z zawartym z dłu nikiem porozumieniem , a zakre lony termin ich spłaty
nie przekracza 12 miesi cy od daty pierwotnej wymagalno ci.
W bilansie nale no ci wykazuje si w warto ci pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
Nale no ci wyra one w walutach obcych wycenia si :
w ci gu roku obrotowego
- po kursie waluty przyj tym w dokumencie odprawy celnej SAD - w przypadku eksportu
- po rednim kursie na dzie przeprowadzenia operacji ustalonym dla danej waluty przez NBP –
w przypadku pozostałych operacji
na dzie bilansowy – po obowi zuj cym na ten dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez
NBP.
6. rodki pieni ne
rodki pieni ne w walucie polskiej wyceniane s w warto ci nominalnej, a wyra one w walutach obcych
wycenia si :
w ci gu roku obrotowego
- wpływ na rachunek dewizowy – według kursu kupna stosowanego przez bank, z którego usług Spółka
korzysta,
- rozchód walut z rachunku dewizowego – według zasady „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”
na dzie bilansowy – po obowi zuj cym na ten dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez
NBP.
7. Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe (z wył czeniem rodków pieni nych) wycenia si według cen nabycia lub
warto ci rynkowej zale nie od tego, która z nich jest ni sza.
8. Zobowi zania
Zobowi zania wycenia si w kwotach wymagaj cych zapłaty ł cznie z naliczonymi przez kontrahentów i
oszacowanymi odsetkami z tytułu zwłoki z tym, e niezapłacone odsetki od kredytów i po yczek
prezentowane s w pozostałych zobowi zaniach.
Zobowi zania wyra one w walutach obcych wycenia si :
w ci gu roku obrotowego
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- po kursie waluty przyj tym w dokumencie odprawy celnej SAD - w przypadku importu
- wewn trzwspólnotowe nabycie
- po rednim kursie na dzie przeprowadzenia operacji ustalonym dla danej waluty przez NBP – w
przypadku pozostałych operacji
na dzie bilansowy – po obowi zuj cym na ten dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez
NBP.
9. Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe s wyceniane w zale no ci od ich charakteru (który decyduje o zaliczeniu ich do
okre lonej grupy)
w wiarygodnie ustalonej warto ci godziwej bez jej pomniejszania o koszty transakcji, jakie spółka
poniosłaby, zdobywaj c aktywa lub wył czaj c je ksi g rachunkowych z innych przyczyn
w wysoko ci skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomoc efektywnej stopy procentowej.
10. Rezerwy
Rezerwy wyceniane s w uzasadnionych, wiarygodnie oszacowanych kwotach.
Rezerw na długoterminowe zobowi zania z tytułu wiadcze pracowniczych dotycz cych nagród
jubileuszowych i odpraw emerytalnych oszacowano w wysoko ci wynikaj cej z naliczenia przez program
komputerowy zalecany przez Everest Capital Polska – firm zarz dzaj c (do 15 wrze nia 2000 r.)
Narodowym Funduszem Inwestycyjnym FOKSAL – spółk dominuj c w grupie kapitałowej w skład której
do 17 kwietnia 2003 r. wchodziła nasza Spółka.
Program naliczył wiadczenia w oparciu o nast puj ce elementy:
ilo zatrudnionych z podziałem wg wieku i sta u pracy,
podstaw naliczenia wiadcze , któr stanowi przeci tne wynagrodzenie w Spółce – zweryfikowane
redni wa on lat pracy w Spółce i poza ni ,
szacowany procentowy wzrost realnych wynagrodze powy ej poziomu inflacji.
Rezerwy te podlegaj corocznej weryfikacji poprzez aktualizacj przyj tych przy ich ustalaniu zało e i
danych.
Weryfikacji powy szych rezerw metod w pełni aktuarialn Spółka dokona w przyszłym roku obrotowym
bazuj c na licencjonowanym arkuszu kalkulacyjnym naliczaj cym powy sze rezerwy imiennie na
poszczególnych pracowników.
Rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze zostały naliczone z wył czeniem kierownictwa (zarz du,
dyrektorów oddziałów, ich zast pców oraz głównych ksi gowych), a tak e pracowników Biura Spółki z uwagi
na znikome prawdopodobie stwo wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy dla tej grupy
pracowników.
11. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa
Te elementy bilansu wyceniane s w warto ci nominalnej.
12. Rachunek zysków i strat
Ewidencja kosztów prowadzona jest zarówno w układzie rodzajowym jak i wg miejsc powstawania ze
szczegółowo ci zapewniaj c mo liwo
zarz dzania nimi oraz sporz dzania wszelkiego rodzaju
sprawozdawczo ci.
Przychody z wykonania nie zako czonej usługi, w okresie realizacji dłu szym ni 6 miesi cy, wykonanej na
dzie bilansowy w istotnym stopniu, ustala si metod „zerow ” tj. w wysoko ci poniesionych kosztów, nie
wy szych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszło ci przez zamawiaj cego jest prawdopodobne.
Przychody z tego tytułu nie s jednoznaczne z przychodami podatkowymi.

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

7

KPPD-Szczecinek SA

SA-R 2006

w tys. zł

Sposób prowadzania ksi g rachunkowych
1. Ksi gi rachunkowe prowadzone s w 15 samodzielnie bilansuj cych si oddziałach oraz w biurze Spółki z
wykorzystaniem techniki komputerowej na pojedynczych komputerach lub w małych sieciach lokalnych
(Lantastic, Novell Net Ware, Windows).
Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki sporz dzany jest na podstawie zagregowanego zestawienia
obrotów i sald jako sprawozdanie zbiorcze jednostek, a nast pnie dokonywane s wył czenia
wewn trznych operacji gospodarczych (sprzeda , koszty, rozrachunki, fundusz wydzielony).
2. Ksi gi rachunkowe prowadzone s w oparciu o „Zakładowy plan kont”, na który składaj si :
1) Wykaz kont syntetycznych
2) Ideowy plan kont – okre laj cy zasady budowy kont analitycznych
3) Zasady funkcjonowania kont
4) Wykaz grup rodzajowych dokumentów ksi gowych (numery dzienników cz stkowych)
5) Zarz dzenie Dyrektora Spółki w sprawie składników maj tkowych zaliczanych do rodków trwałych,
warto ci niematerialnych i prawnych oraz gospodarki niskowarto ciowymi składnikami rzeczowymi
długotrwałego u ytku.
3. Ksi gi rachunkowe prowadzone s z zastosowaniem nast puj cych systemów informatycznych:
1) Program „Finansowo-ksi gowy” („FK”)
2) Program ewidencji faktur zakupu i sprzeda y dla potrzeb podatku VAT („Rejestr VAT”)
3) Program „Obrót Towarowy”
4) Program „Kadry – Płace” („KD/PL”)
5) Program „ rodki Trwałe” („ST”) – nie funkcjonuje we wszystkich jednostkach
Funkcje wszystkich programów, wykaz zbiorów i ich struktura zawarte s w instrukcjach u ytkownika i
dokumentacjach technicznych.
Trzon systemu informatycznego rachunkowo ci stanowi program „Finansowo-Ksi gowy”, autorstwa
firmy „po-MIX” s.c. w Słupsku, który w ró nym stopniu integracji współpracuje z innymi programami
pomocniczymi.
W Biurze Spółki nast puje konsolidacja bilansu w ramach programu „FK” poprzez wczytywanie danych
z poszczególnych jednostek (drog elektroniczn ).
Ewidencj faktur zakupu i sprzeda y dla potrzeb VAT, prowadzi program „Rejestr VAT” (autor: „poMIX” Słupsk). Przepływ informacji pomi dzy programem „FK”, a „Rejestrem VAT” nast puje drog
automatyczn .
Dla potrzeb sporz dzenia zbiorczej deklaracji podatku VAT (podatek rozlicza Spółka) został opracowany
system informatyczny (autor - „po-MIX” Słupsk). Konsolidacja danych w tym programie odbywa si na
podstawie rejestrów zakładowych przesyłanych do Biura Spółki drog elektroniczn .
Analityczn ewidencj ilo ciowo-warto ciow magazynów obsługuje program „Obrót Towarowy” (autor
„SOFTAR” Sp. z o.o. Warszawa) a w jednostce handlowej z du ym udziałem obrotu detalicznego - w SF
Koszalin system „PSI” (autor Projektowanie Systemów Informatycznych Bolesław Rudnik Wrocław).
Program „OT” funkcjonuje w ró ny sposób, w zale no ci od rodzaju działalno ci jednostki oraz od
rodzaju magazynu (materiały, wyroby, towary). Ewidencja obrotu magazynu wyrobów w zakładach
drzewnych obejmuje równie fakturowanie sprzeda y. Struktura danych w „OT”, jak: symbol
kontrahenta, konto magazynowe, konto przychodu, jest ci le powi zana z zakładowym Planem Kont,
który jest podstaw systemu „FK”. Dzi ki temu funkcjonuje automatyczny przekaz ksi gowa dotycz cy
nale no ci i magazynów do „FK”.
Szczegółow ewidencj maj tku trwałego, jego ruch (zmiany) oraz odpisy amortyzacyjne ujmuje
program „ rodki Trwałe” (autor „SOFTAR” Sp. z o.o. Warszawa).
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Program „Kadry/Płace” (autor „SOFTAR” Sp. z o.o. Warszawa) obejmuje rozrachunki z pracownikami
poprzez sporz dzanie list wypłat wg składników wymaganych do obliczania płac, wiadcze z tytułu
ubezpieczenia społecznego oraz podatków.
Przepływ informacji z programów dziedzinowych „KD/PL”, „ST” do systemu „FK” nast puje drog
półautomatyczn , poprzez wprowadzenie dokumentu PK, utworzonego na podstawie raportów.
4. Bezpiecze stwo u ytkowania systemów zapewnia bezpo redni nadzór pracowników Działu
Informatyki Biura Spółki. Ka dy u ytkownik danego programu ma okre lony zakres dost pu do
poszczególnych funkcji. Maksymalne uprawnienia posiadaj główni ksi gowi jednostek. Dla zbiorów
danych rachunkowo ci i działów pomocniczych, utrwalonych na no nikach magnetycznych, stosuje si
rozwi zania organizacyjne w zakresie tworzenia kopii bezpiecze stwa i kopii archiwalnych. Zbiory
stanowi ce ksi gi rachunkowe s kopiowane na dyskietki na koniec ka dego miesi ca i na płyty CD na
koniec roku. Niezale nie od ró norodnych zabezpiecze w formie elektronicznej, stosuje si comiesi czne
papierowe wydruki emitowane przez poszczególne programy, przechowywane nast pnie w archiwum.
IV.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Kursy EURO
a)

rednie kursy EURO wg NBP na ostatni dzie ka dego miesi ca w 2006 roku.
Miesi c
Stycze
Luty
Marzec
Kwiecie
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpie
Wrzesie
Pa dziernik
Listopad
Grudzie

Nr tabeli

Z dnia

Kurs

22/A/NBP/2006
42/A/NBP/2006
65/A/NBP/2006
84/A/NBP/2006
105/A/NBP/2006
126/A/NBP/2006
147/A/NBP/2006
169/A/NBP/2006
190/A/NBP/2006
212/A/NBP/2006
233/A/NBP/2006
252/A/NBP/2006

31.01.2006
28.02.2006
31.03.2006
28.04.2006
31.05.2006
30.06.2006
31.07.2006
31.08.2006
29.09.2006
31.10.2006
30.11.2006
29.12.2006

3,8285
3,7726
3,9357
3,8740
3,9472
4,0434
3,9321
3,9369
3,9835
3,8871
3,8166
3,8312

Kurs
kwartalny

Kurs redni z
3/6/9/12
miesi cy

3,8456

3,8456

3,9549

3,9002

3,9508

3,9171

3,8450

3,8991

Kurs najwy szy – 4,0434 zł/EURO miał miejsce na koniec czerwca.
Kurs najni szy – 3,7726 zł/EURO odnotowano na koniec lutego.
b)

rednie kursy EURO wg NBP w roku 2005
3,8598 – kurs na dzie 31.12.2005 r.
4,0233 – kurs stanowi cy redni arytmetyczn kursów obowi zuj cych na ostatni dzie ka dego
miesi ca w roku 2005.
Kurs najwy szy – 4,2756 zł/EURO miał miejsce na koniec kwietnia.
Kurs najni szy – 3,8598 zł/EURO odnotowano na koniec grudnia.

2. Zasady przeliczania na EURO wielko ci liczbowych wyra onych w zł
Warto ci liczbowe prezentowane w tabeli „WYBRANE DANE FINANSOWE zostały przeliczone
nast puj co:
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat (I do IV) oraz rachunku przepływów pieni nych (V do
VIII) przeliczono na EURO według kursu stanowi cego redni arytmetyczn rednich kursów
ogłoszonych przez NBP, obowi zuj cych na ostatni dzie ka dego miesi ca. – w wysoko ci:
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- 3,8991 zł/EURO – w roku 2006
- 4,0233 zł/EURO – w roku 2005
poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu (IX do XX) przeliczono na EURO według
redniego kursu NBP na dzie bilansowy:
- 31.12.2006 r. w wysoko ci 3,8312 zł/EURO
- 31.12.2005 r. w wysoko ci 3,8598 zł/EURO
3. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 17 ust. 1 Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 18
pa dziernika 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych
wymaganych w prospekcie emisyjnym ... (Dz.U. nr 209/2005 poz. 1743) poni ej przedstawione s :
1) ró nice w warto ci ujawnionych danych (dotycz cych kapitału własnego i wyniku finansowego netto)
sporz dzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowo ci, a danymi, które zostałyby sporz dzone
zgodnie z MSR
2) istotne ró nice (wpływaj ce na zmian danych) mi dzy stosowanymi przez Spółk
zasadami
rachunkowo ci wynikaj cymi z polskich zasad, a zasadami okre lonymi w MSR.
kapitał własny
zysk netto

31.12.2005 r.
+14 427 tys. zł
-1 110 tys. zł

31.12.2006 r.
+13 212 tys. zł
-1 215 tys. zł

Ró nice na kapitale własnym wynikaj ze sposobu wyceny rzeczowego maj tku trwałego. Prezentowane w
sprawozdaniu rodki trwałe zostały wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (z uwzgl dnieniem
przewidzianej odr bnymi przepisami aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a tak e
odpisu z tytułu trwałej utraty warto ci. Natomiast jednostka przyjmuj ca po raz pierwszy MSSF mo e
dokona wyceny poszczególnych pozycji rzeczowego maj tku trwałego w warto ci przeszacowanej
stanowi cej warto
godziw przyjmuj c j za koszt zakładany – odpowiednik kosztu lub kosztu
zamortyzowanego w danej dacie. Ró nice na wyniku finansowym to skutek amortyzacji wynikaj cej z
przeszacowania.
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BILANS
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Warto ci niematerialne i prawne, w tym:
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Nale no ci długoterminowe
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomo ci
5. Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Nale no ci krótkoterminowe
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w pozostałych jednostkach
c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne
4. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
4. Kapitał zapasowy
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
II. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
1. Rezerwy na zobowi zania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
b) krótkoterminowe
2. Zobowi zania długoterminowe
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowi zania krótkoterminowe
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia mi dzyokresowe
4.2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem
Warto ksi gowa
Liczba akcji
Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł)
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Nota

1
2
3, 8
4
5

6
7, 8

9

10

12
14

18

19
20

21

22

2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

51 579
1 357
48 096
267
267
63
63
1 796
1 796

53 979
173
49 502
2 593
2 593
63
63
1 648
1 648

48 924
24 477
22 812
22 812
1 578
1 578
751
827
57
100 503

48 831
25 857
22 102
22 102
872
872

102 810

45 401
5 094
34 642

41 034
5 094
33 200

5 665
55 102
6 913
389
5 874
4 896
978
650
650
8 177
8 177
37 647
37 058
589
2 365
2 365
888
1 477
100 503

2 740
61 776
6 374
184
6 040
5 207
833
150
150
9 635
9 635
43 592
43 015
577
2 175
2 175
969
1 206
102 810

45 401
1 622 400
27,98

41 034
1 622 400
25,29

872
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POZYCJE POZABILANSOWE

Nota

1. Nale no ci warunkowe
1.1. Od jednostek powi zanych (z tytułu)
- VAT odliczony od zaliczek wpłaconych
3. Inne (z tytułu)
- dzier awca OWK D wirzyno - pokrycie remontów
Pozycje pozabilansowe, razem

23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów,
w tym:
- od jednostek powi zanych
1. Przychody netto ze sprzeda y produktów
2. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Warto sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y (I-II)
IV. Koszty sprzeda y
V. Koszty ogólnego zarz du
VI. Zysk (strata) na sprzeda y (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
2. Odsetki
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki
3. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalno ci gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
a) cz
bie ca
b) cz
odroczona
XVI. Pozostałe obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenie straty)
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2005
rok poprzedni

0

Nota

24
25
26

26
26

27

28
29

30

32
33
34

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
rednia wa ona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł)

2006
rok bie cy

38

2006
rok bie cy

23
23
23
2005
rok poprzedni

215 403
2
178 301
37 102
169 142
139 489
29 653
46 261
15 456
23 928
6 877
4 410
2 554
24
1 832
2 645
31
1 356
1 258
8 642
1 252
941
311
2 640
2 253

204 518
1
170 724
33 794
160 113
133 328
26 785
44 405
14 090
23 990
6 325
3 215
176

387
7 254
-6
37
43
7 248
1 583
1 526
57

725
3 769
-10

5 665

2 740

5 665
1 622 400
3,49

2 740
1 622 400
1,69

3 039
3 601
8
2 817
776
5 939
1 550
1 463
87
3 720
2 995

10
3 759
1 019
948
71
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO)
b) korekty bł dów podstawowych
I.a. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na pocz tek okresu
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na pocz tek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwi kszenia (z tytułu)
- z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln
warto )
- z zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu
a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci
b) korekty bł dów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- na kapitał zapasowy
- na wypłat dywidendy
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- na zmniejszenie kapitału zapasowego
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

w tys. zł

2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

41 034

38 294

41 034
5 094
5 094
33 200
1 442
1 442

38 294
5 094
5 094
25 567
7 633
7 633

1 442

7 633

34 642
2 740
2 740

33 200
7 633
7 633

2 740
2 740
1 442
1 298
0

7 633
7 633
7 633

5 665
5 665
45 401

2 740
2 740
41 034

45 401

41 034

0
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI

w tys. zł

NYCH

A. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej - metoda
po rednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
2. Amortyzacja
3. Zysk (strata) z tytułu ró nic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu działalno ci inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu nale no ci
9. Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, z wyj tkiem po yczek
i kredytów
10. Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
4. Inne wpływy inwestycyjne - spłata po yczki
II. Wydatki
1. Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy rodków pieni nych z działalno ci finansowej
I. Wpływy
2. Kredyty i po yczki
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła cicieli
4. Spłaty kredytów i po yczek
7. Płatno ci zobowi za z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
III. Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej (I-II)
D. Przepływy pieni ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych, w tym:
F. rodki pieni ne na pocz tek okresu
G. rodki pieni ne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej mo liwo ci dysponowania (ZF S)

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

2006
rok bie cy

5 665
2 756
7 492
-1 467
1 696
-2 440
539
1 380
-709

2005
rok poprzedni

2 740
4 331
7 111
1 849
-144
592
-7 138
590

-3 718
-15
-2
8 421

2 656
-1 185

4 322

1 619

2 579

208

1 743
5 342

1 411
10797

5 342

10 797

-1 020

-9 178

2 722
1 397
1 325
10 168
1 298
6 794
435
1 641
-7 446
-45
-45
872
827
96

5 769
5 764
5
3 917

7 071

1 731
379
1 807
1 852
-255
-255
1 127
872
73
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w tys. zł

DODATKOWE INFORMACJE I OBJA NIENIA
A. NOTY OBJA NIAJ CE
NOTY OBJA NIAJ CE DO BILANSU
Nota 1
WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne warto ci, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
e) nakłady na warto ci niematerialne i prawne
Warto ci niematerialne i prawne razem

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

2006
rok bie cy

110
110
1 247
1 357

2005
rok poprzedni

173
173
173

15

e

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

110

netto bilansowa

Warto

110

-70

1 357

-70

180

180
180
-70

345

335
345

1 247

49

49
49

296

286
296

1 772

515

525

Odpisy aktualiz. wnip

i) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu
j) warto netto warto ci niematerialnych i
prawnych na koniec okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

d) warto brutto warto ci niematerialnych i
prawnych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
pocz tek okresu

1 247

1 247

56

56

1 303

1 303
1 247

56

56

b) zwi kszenia (z tytułu)

- zakup wnip z inwestycji

469

459

nabyte koncesje, patenty, licencje i
podobne warto ci, w tym:

zaliczki na
Warto ci
inne warto ci
wnip/
niematerialne i
niematerialne i nierozliczone prawne, razem
nakłady
prawne
- oprogramowanie
inwestycyjne.
komputerowe

d

469

warto c firmy

koszty
zako czonych
prac
rozwojowych

c

a) warto brutto warto ci niematerialnych i
prawnych na pocz tek okresu

b

a

ZMIANY WARTO CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

KPPD-Szczecinek SA
SA-R 2006
w tys. zł
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WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA
WŁASNO CIOWA)

a) własne
Warto ci niematerialne i prawne razem

Nota 2
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

a) rodki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej
- urz dzenia techniczne i maszyny
- rodki transportu
- inne rodki trwałe
b) rodki trwałe w budowie
c) zaliczki na rodki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem

w tys. zł

2006
rok bie cy

110
110
2006
rok bie cy

47 584
864
26 196
17 893
2 321
310
435
77
48 096

2005
rok poprzedni

173
173
2005
rok poprzedni

49 065
931
26 686
18 346
2 701
401
437
49 502

I. „ rodki trwałe w budowie” s zaktualizowane o 14 tys. zł z tytułu wstrzymania realizacji jednego
zadania inwestycyjnego.
II. Na zabezpieczenie spłaty kredytów bankowych i po yczek oraz kredytów kupieckich udzielonych
przez dostawców, Spółka na dzie 31-12-2006 r.:
1) posiada przewłaszczone oraz obj te zastawem rejestrowym rodki trwałe o warto ci netto 13 724
tys. zł, w tym:
- na rodki własne
12 872 tys. zł,
- obj. leasing. finans.
852 tys. zł,
2) obj te hipotek kaucyjn nieruchomo ci o warto ci netto 9 472 tys. zł.
3) obj te hipotek zwykł nieruchomo ci o warto ci netto 816 tys. zł.
4) obj te hipotek umown nieruchomo ci o warto ci netto 1 050 tys. zł.

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

17

brutto rodków trwałych na pocz tek okresu

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

-50

19
-57

-98
-349
57

-2

- umorzenie rodków trwałych sprzedanych

26 196

864

j) warto

17 893

39 273

4 435

2 321

11 295

972

310

3 103

-39

288

249

2 854

3 413

39

39

197

197

3 255

inne rodki
trwałe

47 584

73 327

-419

-1 525

7 443

5 499

67 828

120 911

445

1 581

2 026

477

5 567

6 044

116 893

rodki trwałe,
razem

SA-R 2006

netto rodków trwałych na koniec okresu

19 368

288

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

- umorzenie rodków trwałych z przerzutów

-umorzenie rodków trwałych zlikwidowanych

-1 302

-123

1 693

55

-380

- amortyzacja bie ca rodków trwałych własnych

4 275
1 302

11 675

13 616

53

34 998

57 166

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

45 564
18 066

1 152

50

-19
375

235

brutto rodków trwałych na koniec okresu

1 302

122

143

1 352

14

103

518

-57

115

3 982

1 273

57

592

3 925

1 330

477

14 376

53 344

rodki
transportu

44 752

urz dzenia
techniczne i
maszyny

14

1 166

budynki,
lokale i
obiekty
in ynierii
l dowej i
wodnej

e) skumulowane amortyzacja (umorzenie) na pocz tek
okresu

d) warto

- likwidacji fizycznej

- sprzeda y

c) zmniejszenia (z tytułu)

- przerzuty mi dzy grupami

- przyj te nieodpłatne z zewn trz - darowizny

- przyj te w leasing finansowy

- z tytułu zakupów inwestycyjnych

b) zwi kszenia (z tytułu)

a) warto

grunty (w
tym prawo
u ytkowania
wieczystego
gruntu)

ZMIANY RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

KPPD-Szczecinek SA
w tys. zł
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RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNO CIOWA)

a) własne
b) u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy lub innej umowy, w tym:
- na podstawie umowy leasingu - rodki trwałe gr. 7
- na podstawie umowy dzier awy - prawo u ytkowania gruntów
rodki trwałe bilansowe razem
RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy lub innej umowy, w tym
umowy leasingu, w tym:
- na podstawie najmu, w tym:
- rodki transportowe
- pozostałe rodki
rodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

Nota 3

w tys. zł
2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

45 868
1 716
852
864
47 584

47 478
1 587
659
928
49 065

1 998
1 998

1 651
1 651

1 645

1 061

353

590

1 998

1 651

2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

ZMIANA STANU NALE NO CI DŁUGOTERMINOWYCH (WG
TYTUŁÓW)
a) stan na pocz tek okresu
- po yczki dla pracowników na wykup akcji
- odsetki od po yczek
b) zwi kszenia (z tytułu)
- naliczenie odsetek od po yczek
- rozwi zanie rezerwy na odsetki z tytułu zapłaty
c) zmniejszenia
- spłata kapitału - po yczki
- przeniesienie do krótkoterminowych
- spłata odsetek
- utworzenie rezerwy na odsetki
d) stan na koniec okresu
- stan po yczki
- stan odsetek od po yczki

2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ CYCH WARTO C
NALE NO CI DŁUGOTERMINOWYCH

2006
rok bie cy

NALE NO CI DŁUGOTERMINOWE
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
- od pracowników na wykup akcji
Nale no ci długoterminowe netto
c) odpisy aktualizuj ce warto nale no ci
Nale no ci długoterminowe brutto

Stan na pocz tek okresu
a) zwi kszenia (z tytułu)
- naliczenie rezerwy na odsetki
b) zmniejszenia (z tytułu)
- rozwi zanie odpisów z tytułu zapłaty odsetek
Stan odpisów aktualizuj cych warto c nale no ci długoterimowych na
koniec okresu
NALE NO CI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

a) w walucie polskiej

267
267
267
757
1 024

2 593
2 319
274
140
125
15
2 466
1 722
598
21
125
267
267

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

4 003
3 727
276
316
315
1
1 726
1 408
3
315
2 593
2 319
274
2005
rok poprzedni

647
125
125
15
15

333
315
315
1
1

757

647

2006
rok bie cy

267
267

Nale no ci długoterminowe, razem

2 593
2 593
2 593
647
3 240

2005
rok poprzedni

2 593
2 593
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Nota 4
ZMIANA STANU NIERUCHOMO CI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

a) stan na pocz tek okresu
b) zwi kszenia (z tytułu)
- zakup nieruchomo ci - grunty
d) stan na koniec okresu

w tys. zł

2006
rok bie cy

63

63

2005
rok poprzedni

63

63

Nota 5
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocz tek
okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
- ujemnych ró nic przej ciowych, w tym:
1) na zapasy
2) na nale no ci
3) na zobowi zania
- niezapłacone odsetki
- niezrealizowane ujemne ró nice kursowe
- na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
- na składki ZUS
4) na rozliczenia mi dzyokresowe bierne
5) pozostałe na maj tek trwały
6) na inwestycje krótkoterminowe
b) powstałej straty podatkowej
1) do rozliczenia w 2003 r.
2) do rozliczenia w 2004 r.
c) odniesionych na kapitał własny
2. Zwi kszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z ujemnymi ró nicami
przej ciowymi (z tytułu)
- powstanie ujemnych ró nic przej ciowych
1) na zapasy
2) na nale no ci
3) na zobowi zania
- niezapłacone odsetki
- niezrealizowane ujemne ró nice kursowe
- rezerwy na nagrody jubileuszowe
- niezapłacone skł. ZUS
- na pozostałe zobowi zania
4) na rozliczenia mi dzyokresowe bierne
5) na maj tek trwały
6) na inwestycje krótkoterminowe
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku ze strat podatkow (z
tytułu)
- zmiany stawek podatkowych
c) odniesione na kapitał własny w zwi zku z ujemnymi ró nicami
przej ciowymi (z tytułu)
- na zobowi zania - rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy
emerytalne
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z ujemnymi ró nicami
przej ciowymi (z tytułu)
- odwrócenie ujemnych ró nic przej ciowych
1) na zapasy
2) na nale no ci
Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

1 648
799
799
71
90
412
25
2
299
86
213
6
7

1 628
779
779
68
94
181
20
11
150

849
930

849
1 050

930
930
104
41
372
24
1
136
88
123
399
14

1 050
1 050
167
66
452
29
2
335
86

782

1 030

782
782
107
47

1 030
1 030
164
70

424
5
7

364
1
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3) na zobowi zania
- zapłacone odsetki
- zrealizowane ujemne ró nice kursowe
- na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emeryt.
- składki na ZUS
4) wykorzystanie rezerwy na rozliczenia mi dzyokresowe bierne
5) na utrat warto ci inwestycji krótkoterminowych
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku ze strat podatkow (z
tytułu)
- zmiany stawek podatkowych
- na zapasy
- na nale no ci
- na zobowi zania
- na rozliczenia mi dzyokresowe
- na rozl - maj. trw.
c) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku ze strat podatkow (z
tytułu)
- wykorzystanie straty podatkowej
- zmiany stawki podatkowej
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
- ujemnych ró nic przej ciowych, w tym:
1) na zapasy
2) na nale no ci
3) na zobowi zania
- niezapłacone odsetki
- niezrealizowane ujemne ró nice kursowe
- na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
- niezapłacone składki ZUS i FP
- niewypłacone wynagrodzenia
- na pozostałe zobowi zania
4) na rozliczenia mi dzyokresowe bierne
5) pozostałe na rzeczowy maj tek trwały
6) na inwestycje krótkoterminowe
b) nierozliczona strata podatkowa
2) do rozliczenia w 2003 r.
3) do rozliczenia w 2004 r.
c) odniesionych na kapitał własny
- na rezerwy utworzone na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
KWOTA UJEMNYCH RÓ NIC PRZEJ CIOWYCH NA POCZ TEK I
KONIEC OKRESU DLA PODSTAWOWYCH GRUP AKTYWÓW I
ZOBOWI ZA

1) na zapasy
2) na nale no ci
3) na zobowi zania
- niezapłacone odsetki
- niezrealizowane ujemne ró nice kursowe
- rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
- niezapłacone składki ZUS i FP
- niewypłacone wynagrodzenia
- na pozostałe zobowi zania
4) na rozliczenia mi dzyokresowe bierne
5) na rzeczowy maj tek trwały
6) na strat podatkow

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

w tys. zł

277
21
2
168
86
350
1

221
24
11
186

1 796
947
947
68
84
507
28
1
267
88
0
123
262
20
6

1 648
799
799
71
90
412
24
2
299
86
0

849
849

849
849

2006
rok bie cy

360
437
7 141
146
6
5 874
465
2
648
1 378
106

575

213
6
7

2005
rok poprzedni

375
473
6 637
128
13
6 040
454
2
1 119
32
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7) na inwestycje krótkoterminowe
Razem ró nice

w tys. zł

30
9 452

Nota 6

2006
rok bie cy

ZAPASY

a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem

4 031
3 735
10 235
6 437
39
24 477

36
8 672
2005
rok poprzedni

3 286
3 611
13 149
5 809
2
25 857

1) tytułem zabezpieczenia spłaty kredytów bankowych i kredytu kupieckiego udzielonego przez
dostawców Spółka przewłaszczyła zapasy – wg wyboru banków na ogóln warto 4 751 tys. zł, w
tym:
4 559 tys. zł – wyroby gotowe;
192 tys. zł – materiały.
2) stan odpisów aktualizacyjnych z tytułu zalegania powy ej jednego roku:
10 tys. zł – półfabrykaty i produkcja w toku;
145 tys. zł – wyroby gotowe;
154 tys. zł – towary;
51 tys. zł – materiały;
360 tys. zł – Razem

Nota 7
NALE NO CI KRÓTKOTERMINOWE

b) nale no ci od pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesi cy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych
oraz innych wiadcze
- inne
Nale no ci krótkoterminowe netto, razem
c) odpisy aktualizuj ce warto nale no ci
Nale no ci krótkoterminowe brutto, razem
NALE NO CI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWI ZANYCH

Nale no ci krótkoterminowe od jednostek powi zanych netto, razem
d) odpisy aktualizuj ce warto nale no ci od jednostek powi zanych
Nale no ci krótkoterminowe od jednostek powi zanych brutto, razem
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ CYCH WARTO
NALE NO CI KRÓTKOTERMINOWYCH

Stan na pocz tek okresu
a) zwi kszenia (z tytułu)
- na nale no ci zaliczone w pozostałe koszty operacyjne
- na nale no ci zaliczone w koszty finansowe
b) zmniejszenia (z tytułu)
- spłaty - zaliczone w przychody operacyjne
- spłaty - zaliczone w przychody finansowe
- umorzenia
Stan odpisów aktualizuj cych warto nale no ci krótkoterminowych na
koniec okresu

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

2006
rok bie cy

20 888
20 888
20 888
1 323
601
22 812
3 889
26 701

2006
rok bie cy

0
0
0

2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

22 102
20 230
20 230
1 269
603
22 102
6 484
28 586

2005
rok poprzedni

0
0
0

2005
rok poprzedni

6 484
1 186
738
448
3 781
666
333
2 782

6 742
2 631
1 934
697
2 889
1 167
422
1 300

3 889

6 484
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w tys. zł

NALE NO CI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA
WALUTOWA)

2006
rok bie cy

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b2. jednostka/waluta tys./ EURO
tys. zł
b3. jednostka/waluta tys./ GBP
tys. zł
Nale no ci krótkoterminowe, razem

2005
rok poprzedni

23 165
3 536
609
2 332
211
1 204
26 701

NALE NO CI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

2006
rok bie cy

a) do 1 miesi ca
b) powy ej 1 miesi ca do 3 miesi cy
c) powy ej 3 miesi cy do 6 miesi cy
d) powy ej 6 miesi cy do 1 roku
e) powy ej 1 roku
f) nale no ci przeterminowane
Nale no ci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizuj ce warto nale no ci z tytułu dostaw i usług
Nale no ci z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

26 861
1 725
383
1 474
45
251
28 586
2005
rok poprzedni

11 817
1 470

10 101
2 032
13

3
11 437
24 727
-3 839
20 888

14 510
26 656
-6 426
20 230

Z normalnym tokiem działalno ci zwi zany jest przedział czasowy spłacania nale no ci „do 1
miesi ca”.
NALE NO CI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE
(BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALE NO CI NIE SPŁACONE W
OKRESIE:

2006
rok bie cy

a) do 1 miesi ca
b) powy ej 1 miesi ca do 3 miesi cy
c) powy ej 3 miesi cy do 6 miesi cy
d) powy ej 6 miesi cy do 1 roku
e) powy ej 1 roku
Nale no ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizuj ce warto nale no ci z tytułu dostaw i usług,
przeterminowane
Nale no ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

2005
rok poprzedni

5 290
1 970
571
308
3 298
11 437

5 955
2 470
761
428
4 896
14 510

3 784
7 653

-6 392
8 118

Nota 8
Nale no ci z tytułu

Sporne

Przeterminowane Zaktualizowane
(brutto)
(netto)

Odpisy na nale no ci
przeterminowane

nieprzeterminowane

1. Dostaw ...
2. Inne nale no ci

11 437
54

7 653
4

3 784
50

55

Razem

11 491

7 657

3 834

55

Razem odpisy: 3 889

Nota 9

2006
rok bie cy

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

f) w pozostałych jednostkach
- udzielone po yczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (warto
g) rodki pieni ne i inne aktywa finansowe, razem
- rodki pieni ne w kasie i na rachunkach
- inne rodki pieni ne
- inne aktywa pieni ne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

forwardu)

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

751
598
153
827
735
74
18
1 578

2005
rok poprzedni

872
696
146
30
872
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NE I INNE AKTYWA PIENI

w tys. zł

NE (STRUKTURA

2006
rok bie cy

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta tys./ GBP
tys. zł
b2. jednostka/waluta tys./ EURO
tys. zł
b3.jednostka/waluta tys./USD
tys. zł
rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne, razem
Nota 10
b) pozostałe rozliczenia mi dzyokresowe, w tym:
- czynne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe, razem
Nota 12
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Rodzaj
Seria /
Rodzaj
Rodzaj
emisja
akcji
uprzywilejowani ograniczenia
a akcji
praw do akcji
zwykłe na
brak
brak
okaziciela
zwykłe na
seria B
brak
brak
okaziciela
Liczba akcji razem
Kapitał zakładowy, razem
Warto nominalna jednej akcji = 3,14 zł
seria A

Liczba
akcji

564
263
3
18
64
245

780
92
5
31
16
61

827

872

2006
rok bie cy

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE

2005
rok poprzedni

57
57
57

Warto serii / Sposób
emisji wg
pokrycia
warto ci
kapitału
nominalnej

2005
rok poprzedni

0

Data
Prawo do
rejestracji dywidendy
(od daty)

1 014 000

3 184

aport

01-06-95

01-06-95

608 400

1 910

gotówka

22-12-97

22-12-97

1 622 400
5 094

I. W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w kapitale zakładowym, w szczególno ci w: liczbie,
rodzaju, warto ci nominalnej i praw z akcji.
II. Spółka nie jest posiadaczem akcji KPPD-Szczecinek S.A.
III. Akcjonariusze posiadaj cy co najmniej 5% kapitału zakładowego (liczba akcji równa si liczbie
głosów na WZA – z wył czeniem Drembo Sp. z o.o.):
1. Drembo Sp. z o.o. posiada 811.031 szt. akcji o ł cznej warto ci nominalnej 2.547 tys. zł co stanowi
49,99 % kz, lecz bez prawa skutecznego głosu na WZA.
2. Skarb Pa stwa posiada 254.465 szt. akcji o ł cznej warto ci nominalnej 799 tys. zł, co stanowi
15,68 % kz;
3. TLH Verwaltungs, Beteiligungs GmBH posiada 101.000 szt. akcji o ł cznej warto ci nominalnej
317 tys. zł, co stanowi 6,23 % kz;
4. NFI Octava SA posiada 97.775 szt. akcji o ł cznej warto ci nominalnej 307 tys. zł, co stanowi
6,03 %kz.

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA
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Nota 14
KAPITAŁ ZAPASOWY

a) ze sprzeda y akcji powy ej ich warto ci nominalnej
c) utworzony zgodnie ze statutem / umow , ponad wymagan ustawowo
(minimaln ) warto
Kapitał zapasowy, razem

w tys. zł

2006
rok bie cy

3 170

31 472
34 642

2005
rok poprzedni

3 170

30 030
33 200

Nota 18
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
pocz tek okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
- z tytułu dodatnich ró nic przej ciowych, w tym:
na nale no ci
1) niezapłacone odsetki od weksli obcych
2) niezrealizowane dodatnie ró nice kursowe
3) na naliczone odsetki od po yczki
na ró nice w przyj tych rodkach trwałych w leasing
na niezrealizowane dochody z forwadu
na maj tek trwały-amortyzacja
2. Zwi kszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich ró nic
przej ciowych (z tytułu)
- z tytułu dodatnich ró nic przej ciowych, w tym:
2) niezrealizowane dodatnie ró nice kursowe
3) naliczone odsetki od po yczki
umów leasingu operac. przyj tego w leasing finansowy
przychody niezrealizowane z forwardu
maj tek trwały – amortyzacja podatkowa (30%)
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z dodatnimi
ró nicami przej ciowymi (z tytułu)
- z tytułu odwrócenia dodatnich ró nic przej ciowych, w tym:
1) zapłacone odsetki od weksli obcych
2) zrealiz. ró nic kursowych z BO
3) odsetki od po yczek
kosztów zwi zanych z leasingiem finansowym
z tytułu zrealizowanych dochodów z forwardu
maj tek trwały – amortyzacja bilansowa
zmiany stawki podatkowej
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy
- z tytułu dodatnich ró nic przej ciowych, w tym:
na nale no ci
1) niezapłacone odsetki od weksli obcych
2) niezrealizowane dodatnie ró nice kursowe
3) naliczone odsetki od po yczki
na ró nice w przyj tych rodkach trwałych w leasing
na niezrealizowane dochody z forwardu
maj tek trwały - amortyzacja

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

184
184
184
60
1
7
52
20

93
93
93
56
1
3
52
13
24

104
329

197

329
329
12

197
197
7

62
30
225
124

73
117
106

124
124

106
106

7
1
51

3

65
389
389
389
64
1
12
51
31
30
264

66
24
13
0
184
184
184
60
1
7
52
20
104
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KWOTY DODATNICH RÓ NIC PRZEJ CIOWYCH

Nale no ci, w tym:
1) niezapłacone odsetki od weksli obcych
2) niezrealizowane dodatnie ró nice kursowe
3) naliczone odsetki od po yczki
Koszty zwi zane z leasingiem
Przychody niezreal. z forwardu
Maj tek trwały - amortyzacja
Razem
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA
WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

a) stan na pocz tek okresu
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
b) zwi kszenia (z tytułu)
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
c) przeniesienie w krótkotermin.
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
e) stan na koniec okresu
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne

w tys. zł
2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

340
6
67
267
162
158
1 388
2 048

322
8
40
274
104

545
971

2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

5 207
4 014
1 193
715
461
254
1 026
853
173
4 896
3 622
1 274

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA
WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

a) stan na pocz tek okresu
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
b) zwi kszenia (z tytułu)
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
c) wykorzystanie (z tytułu)
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
e) stan na koniec okresu
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne

2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

833
669
164
1 026
853
173
881
678
203
978
844
134

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

a) stan na pocz tek okresu
- zobowi zania wobec bud etu z tyt. VAT
b) utworzenie rezerwy na zobowi zania
- do zapłaty VAT do bud etu od zaliczki
- do zapłaty opłata od przychodu z tytułu sprzeda y gruntów
- zobow. wobec PKP
d) rozwi zanie (z tytułu)
- zapłata zobowi za wobec bud etu
e) stan na koniec okresu
- zobowi zania wobec UG z tytułu sprzeda y gruntu
- zobowi zania wobec bud etu z tytułu VAT od zaliczki
- zobowi zania wobec PKP

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

4 277
3 286
991
1 761
1 432
329
831
704
127
5 207
4 014
1 193

2006
rok bie cy

980
788
192
831
704
127
978
823
155
833
669
164
2005
rok poprzedni

150
150
650
648
2
150
150
650
648

432
150
150

432
432
150
150

2
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Nota 19
ZOBOWI ZANIA DŁUGOTERMINOWE

f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i po yczki
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
- zobowi zania na zakup rzeczowych składników trwałych
Zobowi zania długoterminowe, razem
ZOBOWI ZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

a) powy
b) powy
c) powy
Zobowi

ej 1 roku do 3 lat
ej 3 do 5 lat
ej 5 lat
zania długoterminowe, razem

ZOBOWI ZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

a) w walucie polskiej
Zobowi zania długoterminowe, razem

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

w tys. zł

2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

8 177
7 716
443
18
18
8 177

6 361
1 816
8 177
2006
rok bie cy

8 177
8 177

9 635
9 273
307
55
55
9 635

6 579
2 339
717
9 635
2005
rok poprzedni

9 635
9 635

27

654

318

PEKAO SA Nr umowy
Szczecinek 1 067
CKK/27/2005

BO SA Nr umowy
03/04

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

484

BO SA Nr umowy
03/05/w-16/OZ-up/L03- Koszalin
3/043

Szczecinek 4 258

273

BO SA Nr umowy
02/05/w-16/OZ-up/L03- Koszalin
3/043

Bank Zachodni WBK
SA Nr umowy
K0000480

184

BO SA Nr umowy
01/05/w-16/OZ-up/L03- Koszalin
3/043

3 005

282

162

26

579

PEKAO SA Nr umowy
Szczecinek 868
CKK/28/2005

Koszalin 1 050

262

PEKAO SA Nr umowy
Szczecinek 981
14/CKK/2003

tys.zł waluta tys.zł waluta
1 825

Siedziba

Termin
spłaty
Zabezpieczenia

rodków

rodków

hipoteka ł czna kaucyjna i zwykła na trzech nieruchomo ciach, pełnomocnictwo do
1 M Wibor +
31.12.2012 r. rachunku, o wiadczenie o poddaniu si egzekucji, zastaw rejestrowy na rodkach
1,5%
trwałych.

pełnomocnictwa do rachunków bankowych, przewłaszczenie
0,4 redyskonta
15.11.2010 r.
weksli
trwałych, weksel in blanco.

pełnomocnictwa do rachunków bankowych, przewłaszczenie
0,4 redyskonta
15.12.2010 r.
weksli
trwałych.

0,4 redyskonta
15.05.2008 r. przewłaszczenie rodka trwałego, pełnomocnictwa do rachunków bankowych.
weksli,

0,5 redyskonta
hipoteka kaucyjna oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rodka
15.05.2009 r.
weksli
trwałego, o wiadczenie o poddaniu si egzekucji

zastaw rejestrowy na rodkach trwałych, przewłaszczenie rodków trwałych, weksel
1 M Wibor +
10.04.2011 r. własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunków, o wiadczenie o poddaniu si
1,4%
egzekucji

zastaw rejestrowy na rodkach trwałych, przewłaszczenie rodków trwałych, weksel
1 M Wibor +
10.04.2011 r własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunków, o wiadczenie o poddaniu si
1,4%
egzekucji.

1 M Wibor +
01.04.2009 r. rejestrowy na zapasach, pełnomocnictwo do rachunków, o wiadczenie o poddaniu si
1,4%
egzekucji.

zastaw rejestrowy na rodkach trwałych, przewłaszczenie rodków trwałych, zastaw

zastaw rejestrowy na rodkach trwałych wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej,
3 M Wibor +
10.04.2012 r. zastaw na rzeczach zakupionych w ramach przedsi wzi cia, pełnomocnictwo do
1,5%
rachunku bankowego, o wiadczenie o poddaniu si egzekucji.

Kwota
Kwota
kredytu /
kredytu /
Warunki
po yczki wg po yczki wg oprocentowa
umowy
umowy
nia

BG SA Nr umowy
Szczecinek 3 000
U/0089352016/0004/04

Nazwa (firma) jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej

ZOBOWI ZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO YCZEK

Inne

KPPD-Szczecinek SA
SA-R 2006
w tys. zł

28

Szczecin

Szczecin

Szczecin

Szczecin

WFO iGW Nr umowy
50/2003/OA-PE/P

WFO iGW Nr umowy
32/2005/OA-PE/P

WFO iGW Nr umowy
26/2006/OZ-UPP

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

Razem

123

40

295

295

7 716

89

15

55

47

397

tys.zł waluta tys.zł waluta

Termin
spłaty
Zabezpieczenia

0,2 redyskonta
weksli nie 31.08.2009 r. weksel własny in blanco, przewłaszczenie rodka trwałego.
mniej ni 2%

0,3 redyskonta
weksli, nie 30.11.2008 r. weksel własny in blanso.
mniej ni 2%

0,4 redyskonta
weksli, nie 31.10.2008 r. weksel własny in blanso, przewłaszczenie rodków trwałych
mniej ni 3%

0,4 redyskonta
weksli, nie 31.08.2008 r. weksel własny in blanco, przewłaszczenie rodków trwałych.
mniej ni 3%

1 M Wibor +
hipoteka ł czna zwykła i kaucyjna na 2 nieruchomo ciach, pełnomocnictwo do
31.12.2014 r.
1,4%
rachunków bankowych, o wiadczenie o poddaniu si egzekucji.

Kwota
Kwota
kredytu /
kredytu /
Warunki
po yczki wg po yczki wg oprocentowa
umowy
umowy
nia

Szczecinek 2 000

Siedziba

WFO iGW Nr umowy
36/2003/OA-PE/P

Bank Zachodni WBK
SA Nr umowy
K0000480

Nazwa (firma) jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej

ZOBOWI ZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO YCZEK – cd.

Inne

KPPD-Szczecinek SA
SA-R 2006
w tys. zł
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Nota 20
ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE

f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i po yczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu dywidend
- inne zobowi zania finansowe, w tym:
- zobowi zania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci:
- do 12 miesi cy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowi zania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze
- z tytułu wynagrodze
- inne (wg rodzaju)
- zobowi zania inwestycyjne
- potr cenia z list wynagrodze
- inne w tym z tytułu
- zobowi zania dotycz ce działalno ci z ZF S
- zobowi zania wobec banku
- nadpłaty do zwrotu
- wadium
g) fundusze specjalne (wg tytułów)
- zakładowy fundusz wiadcze socjalnych
Zobowi zania krótkoterminowe, razem
ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta tys. / EURO
tys. zł
b2. jednostka/waluta tys./GBP
tys. zł
Zobowi zania krótkoterminowe, razem

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

w tys. zł

2006
rok bie cy

37 058
15 232
2 233
248
248
16 314
16 314
266
1 564
2
3 432
3 225
108
99
5
40
54
589
589
37 647

2006
rok bie cy

35 270
2 377
614
2 354
4
23
37 647

2005
rok poprzedni

43 015
19 072
2 259
2
294
294
19 267
19 267
693
400
1 414
2
1 871
1 579
102
190
9
67
84
30
577
577
43 592

2005
rok poprzedni

41 433
2 159
549
2 118
7
41
43 592

30

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

1 427

2 500

196

PEKAO SA Nr umowy
Szczecinek 4 000
8/2000

PEKAO SA Nr umowy
Szczecinek 2 500
3/2002

PEKAO SA Nr umowy
Szczecinek
14/CKK/2003

174

*

*

PEKAO SA Nr umowy
Szczecinek
CKK/28/2005

PEKAO SA Nr umowy
Szczecinek
CKK/27/2005

Zabezpieczenia

zastaw rejestrowy na rodkach trwałych, przewłaszczenie rodków trwałych,
1 M Wibor +
31.12.2007 r. weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunków, o wiadczenie o
1,4%
poddaniu si egzekucji.

poddaniu si egzekucji.

1 M Wibor +
31.12.2007 r. weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunków, o wiadczenie o
1,4%

zastaw rejestrowy na rodkach trwałych, przewłaszczenie rodków trwałych,

1 M Wibor +
weksel własny in blanco, o wiadczenie o poddaniu si egzekucji, pełnomocnictwo do
31.12.2007 r.
1,4%
rachunku bankowego.

zastaw rejestrowy na rodkach trwałych, przewłaszczenie rodków trwałych, zastaw
1 M Wibor +
31.12.2007 r. rejestrowy na zapasach, pełnomocnictwo do rachunków, o wiadczenie o poddaniu si
1,4%
egzekucji.

hipoteka zwykła na nieruchomo ciach, zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów
1 M Wibor +
gotowych, przelew wierzytelno ci, przewłaszczenie rodków trwałych,
31.03.2007 r.
1,5%
pełnomocnictwo do spłaty z rachunku bankowego, o wiadczenie o poddaniu si
egzekucji

1 M Wibor +
pełnomocnictwo do spłaty z rachunku bankowego, o wiadczenie o poddaniu si
31.03.2007 r.
1,5%
egzekucji, zastaw rejestrowy na rodkach trwałych, hipoteka kaucyjna.

hipoteka, zastaw rejestrowy na rodkach trwałych wraz z cesj praw z polisy

3 M Wibor +
31.12.2007 r. ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, o wiadczenie o
1,5%
poddaniu si egzekucji.

zastaw rejestrowy na rodkach trwałych wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej,
3 M Wibor +
31.12.2007 r. zastaw na rzeczach zakupionych w ramach przedsi wzi cia, pełnomocnictwo do
1,5%
rachunku bankowego, o wiadczenie o poddaniu si egzekucji

1 M Wibor +
hipoteka kaucyjna, pełnomocnictwo do rachunku, o wiadczenie o poddaniu si
27.06.2007 r.
1,5%
egzekucji.

Termin
spłaty

Inne

SA-R 2006

213

742

PEKAO SA Nr umowy
Szczecinek 1 000
54/CKK/2005

*

144

427

Szczecinek 534

BG SA Nr umowy
KR/IK1/196/03

*

3 855

tys.zł waluta tys.zł waluta

Kwota
Kwota
kredytu /
kredytu /
Warunki
po yczki wg po yczki wg oprocentowa
umowy
umowy
nia

Szczecinek 5 000

Siedziba

BG SA Nr umowy
Szczecinek
U/0089352016/0004/04

BG SA Nr umowy
KR/RBP/349/01

Nazwa (firma) jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej

ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO YCZEK

KPPD-Szczecinek SA
w tys. zł
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Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

Szczecin

Szczecin

WFO iGW Nr umowy
36/2003/OA-PE/P

WFO iGW Nr umowy
50/2003/OA-PE/P

*

250

*

BO SA Nr umowy
03/05/w-16/OZ-up/L03- Koszalin
3/043

Szczecin

*

BO SA Nr umowy
02/05/w-16/OZ-up/L03- Koszalin
3/043

WFO iGW Nr umowy
33/2002/OA-PO/P

*

BO SA Nr umowy
01/05/w-16/OZ-up/L03- Koszalin
3/043

*

*

Szczecinek

Zabezpieczenia

0,4 redyskonta
weksli, nie 31.12.2007 r. weksel własny in blanco, przewłaszczenie rodków trwałych.
mniej ni 3%

0,4 redyskonta
weksli, nie 31.12.2007 r. weksel własny in blanco, przewłaszczenie rodków trwałych
mniej ni 3%

0,4 redyskonta
weksli, nie 30.11.2007 r. weksel własny in blanco, przewłaszczenie rodków trwałych.
mniej ni 3%

0,4 redyskonta
pełnomocnictwa do rachunków bankowych, przewłaszczenie rodków trwałych,
31.12.2007 r.
weksli
weksel in blanco

0,4 redyskonta
31.12.2007 r. pełnomocnictwa do rachunków bankowych, przewłaszczenie rodka trwałego.
weksli

0,4 redyskonta
31.12.2007 r. przewłaszczenie rodka trwałego, pełnomocnictwa do rachunków bankowych.
weksli

0,5 redyskonta
hipoteka kaucyjna oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rodka
31.12.2007 r.
weksli
trwałego, o wiadczenie o poddaniu si egzekucji.

hipoteka ł czna kaucyjna i zwykła na trzech nieruchomo ciach, pełnomocnictwo do
1 M Wibor +
31.12.2007 r. rachunku, o wiadczenie o poddaniu si egzekucji, zastaw rejestrowy na rodkach
1,5%
trwałych

hipoteka ł czna kaucyjna, o wiadczenie o poddaniu si egzekucji, weksel własny in
1 M Wibor +
30.09.2007 r. blanco, pełnomocnictwo do wszystkich rachunków prowadzonych w banku, zastaw
1,5%
rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na rodkach trwałych.

Termin
spłaty

Inne

SA-R 2006

60

62

50

97

54

63

238

601

4 281

tys.zł waluta tys.zł waluta

Szczecinek 6 700

Siedziba

Kwota
Kwota
kredytu /
kredytu /
Warunki
po yczki wg po yczki wg oprocentowa
umowy
umowy
nia

Koszalin

BO SA Nr umowy
03/04

Bank Zachodni WBK
SA Nr umowy
K0000480

Bank Zachodni WBK
SA Nr umowy
1711/52/05

Nazwa (firma) jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej

ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO YCZEK – cd.

KPPD-Szczecinek SA
w tys. zł

32

Szczecin

WFO iGW Nr umowy
26/2006/OZ-UPP
*

*

15 232

34

14

tys.zł waluta tys.zł waluta

Termin
spłaty
Zabezpieczenia

0,2 redyskonta
weksli nie 31.12.2007 r. weksel własny in blanco, przewłaszczenie rodka trwałego.
mniej ni 2%

0,3 redyskonta
weksli, nie 31.12.2007 r. weksel własny in blanco.
mniej ni 2%

Kwota
Kwota
kredytu /
kredytu /
Warunki
po yczki wg po yczki wg oprocentowa
umowy
umowy
nia

Razem
* - kwoty kredytów i po yczek wykazane w
zobowi zaniach długoterminowych

Szczecin

Siedziba

WFO iGW Nr umowy
32/2005/OA-PE/P

Nazwa (firma) jednostki
ze wskazaniem formy
prawnej

ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO YCZEK – cd.

Inne

KPPD-Szczecinek SA
SA-R 2006

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

w tys. zł

33

KPPD-Szczecinek SA

SA-R 2006

Nota 21
INNE ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE

a) bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów
- krótkoterminowe (wg tytułów)
- rezerwa na opłaty ubezpiecz.
- rezerwa na wynagrodzenia
- rezerwa na urlopy wypoczynkowe
- rezerwa na badanie bilansu
- rezerwa na opłaty za korzystanie ze rodowiska
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych
- bierne rozliczenie mi dzyokr. kosztów finansowych
- na zobowi zania z tytułu odsetek
b) rozliczenia mi dzyokresowe przychodów
- długoterminowe (wg tytułów)
- przychody z tytułu prawa wieczystego u ytkowania gruntów
- przychody z tytułu otrzymanych dotacji
- krótkoterminowe (wg tytułów)
- przychody z tytułu prawa wieczystego u ytkowania gruntów
- rozliczenie dotacji
Inne rozliczenia mi dzyokresowe, razem

w tys. zł

2006
rok bie cy

1 387
1 378
54
582
624
40
78

2005
rok poprzedni

1 120
1 020
358
551
40
67
4
100
100
1 055
969
742
227
86
49
37
2 175

9
9
978
888
684
204
90
49
41
2 365

Nota 22
1. Warto ksi gowa na jedn akcj zwykł stanowi iloraz kapitału własnego i liczby akcji:
Rok 2006
45 401 000 : 1 622 400 = 27,98 zł
EUR: 11 850 000 : 1 622 400 = 7,30 euro
Rok 2005
41 034 000 : 1 622 400 = 25,29 zł
EUR: 10 631 000 : 1 622 400 = 6,55 euro
2. Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj nie wyst puje.

NOTY OBJA NIAJ CE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 24
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y PRODUKTÓW (STRUKTURA
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNO CI)

- tarcica iglasta
- tarcica li ciasta
- wyroby fryzarskie iglaste
- wyroby fryzarskie li ciaste
- zr bki
- płyty klejone li ciaste
- pozostałe wyroby i usługi
Przychody netto ze sprzeda y produktów, razem
- w tym: od jednostek powi zanych
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y PRODUKTÓW (STRUKTURA
TERYTORIALNA)

a) kraj
b) eksport
Przychody netto ze sprzeda y produktów, razem
- w tym: od jednostek powi zanych

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

2006
rok bie cy

67 827
17 015
49 195
8 452
9 112
9 337
17 363
178 301
2
2006
rok bie cy

116 613
61 688
178 301
2

2005
rok poprzedni

68 629
17 779
41 241
7 433
8 013
8 717
18 912
170 724
1
2005
rok poprzedni

120 436
50 288
170 724
1
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w tys. zł

Nota 25
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y TOWARÓW I MATERIAŁÓW
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNO CI)

- sprzeda towarów
- sprzeda materiałów
Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów, razem
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y TOWARÓW I MATERIAŁÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)

a) kraj
b) eksport
Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów, razem

Nota 26
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

a) amortyzacja
b) zu ycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
- delegacje
- ochrona rodowiska
- ekwiwalenty pracownicze
- ubezpieczenia maj tkowe
- wydatki na reprezentacj i reklam
- pozostałe koszty
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze mi dzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielko
ujemna)
Koszty sprzeda y (wielko ujemna)
Koszty ogólnego zarz du (wielko ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Nota 27
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

a) odpisy aktualizacyjne - rozwi zanie
- na nale no ci z tyt. spłaty
- na maj tek obrotowy
- na maj tek trwały
b) pozostałe, w tym:
- zwrot jednorazowych odszkodowa
- otrzymane darowizny
- naliczone koszty s dowe i komornicze
- nieodpłatne otrzymania prawa wieczystego u ytkowania gruntów
- pozostałe przychody
- refundacja wynagrodze z RUP
- nadwy ki w składnikach maj tku obrotowego
- rozwi zanie rezerwy na zobowi zania
- spisane zobowi zania
- pozostałe
Inne przychody operacyjne, razem

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

2006
rok bie cy

35 212
1 890
37 102
2006
rok bie cy

35 007
2 095
37 102
2006
rok bie cy

7 492
93 847
27 512
2 696
33 278
9 410
2 025
296
152
240
622
563
152
176 260
2 925
-312
-15 456
-23 928
139 489

2006
rok bie cy

1 229
665
564
603
120
48
106
89
240
14
50
150
22
4
1 832

2005
rok poprzedni

32 503
1 291
33 794
2005
rok poprzedni

32 439
1 355
33 794
2005
rok poprzedni

7 111
98 360
26 165
2 603
32 538
9 228
2 203
408
153
237
384
749
272
178 208
-6 226
-574
-14 090
-23 990
133 328

2005
rok poprzedni

2 030
1 167
864
1 009
238
9
139
80
543
15
46
432
32
18
3 039
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Nota 28
INNE KOSZTY OPERACYJNE

- darowizny i składki
- zapłacone koszty s dowe i komornicze
- odpisane wierzytelno ci
- niezawinione straty spowodowane awariami i wypadkami
- spisane warto ci nieumorzonych rodków trwałych zlikwidowanych
- spisane niedobory i szkody w maj tku obrotowym
- rezerwa na zobowi zania wobec bud etu
- jednoraz. odszkod. z tyt. wypadków przy pracy-60 tys.+poz.koszty-12 tys
Inne koszty operacyjne, razem

w tys. zł

2006
rok bie cy

195
86
3
131
34
87
650
72
1 258

2005
rok poprzedni

205
70
13
188
46
100
150
4
776

Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych obejmuje:
2006 r.
2005 r.
zapasy
548
883
nale no ci
738
1 934
maj tek trwały
70
Razem:
1 356
2 817
Aktualizacji zapasów dokonano z przyczyny ich zalegania powy ej 1 roku.
Aktualizacji nale no ci dokonano na wierzytelno ci w tpliwe tj. zgłoszone do post powania
upadło ciowego lub ugodowego oraz zalegane powy ej 6 m-cy.

Nota 29
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

a) z tytułu udzielonych po yczek
- od pozostałych jednostek
- odsetki zapłacone
- naliczone niezapłacone od po yczki
b) pozostałe odsetki
- od pozostałych jednostek
- naliczone niezapłacone odsetki od nale no ci
- odsetki od nale no ci
- spisane odsetki od zobowi za
- zapłacone odsetki od weksli
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem
INNE PRZYCHODY FINANSOWE

a) dodatnie ró nice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) rozwi zane rezerwy (z tytułu)
- na przyszłe zobowi zania z tytułu ich zapłaty
c) pozostałe, w tym:
- umorzona po yczka z WFO iGW
- premie pieni ne
- sprzedane wierzytelno ci
Inne przychody finansowe, razem

Nota 30

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

a) od kredytów i po yczek
b) pozostałe odsetki
- odsetki od weksli własnych

2006
rok bie cy

140
140
15
125
801
801
448
327
15
11
941

2006
rok bie cy

292
72
220
6
6
13
13
311

2006
rok bie cy

1 641
612
6

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

2005
rok poprzedni

315
315

315
1 148
1 148
698
439
11
1 463
2005
rok poprzedni

87
51
36
87
2005
rok poprzedni

1 812
1 183
24
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- odsetki od zobowi za
- odsetki od zobowi za leasingowych
- rezerwy na odsetki nalicz.niezapł. od nale no ci
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
INNE KOSZTY FINANSOWE

a) ró nice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
- odpisy aktualizuj ce nale no ci finansowe
c) pozostałe, w tym:
- koszty maklerskie
- koszty rozszerzenia spółki
- spisane inwestycje krótkoterminowe
- zapłacone premie pieni ne
- koszty sprzedanej wierzytelno ci
Inne koszty finansowe, razem

w tys. zł

-14
47
573
2 253
2006
rok bie cy

387
20

367
387

103
43
1 013
2 995
2005
rok poprzedni

260
287
-27

465
13
90
286
76
725

Nota 31

Spółka nie sporz dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego poniewa nie jest jednostk
dominuj c ani znacz cym inwestorem

Nota 32

2006
rok bie cy

ZYSKI NADZWYCZAJNE

37
37

a) losowe
Zyski nadzwyczajne, razem

Nota 33
STRATY NADZWYCZAJNE

Nota 34
PODATEK DOCHODOWY BIE

CY

1. Zysk (strata) brutto
2. Ró nice pomi dzy zyskiem (strat ) brutto a podstaw opodatkowania
podatkiem dochodowym (wg tytułów)
a) trwałe ró nice
- zmniejszenie przychodów
- wył czenie kosztów nieuzasadnionych
b) ró nice przej ciowe
- zmniejszenie przychodów
- wył czenie kosztów
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
4. Podatek dochodowy według stawki 19%
5. Zwi kszenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni ki podatku
6. Podatek dochodowy bie cy uj ty (wykazany) w deklaracji podatkowej
okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat

0

2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

2006
rok bie cy

2005
rok poprzedni

43
43

a) losowe
Straty nadzwyczajne, razem

2005
rok poprzedni

7 248

10
10

3 759

787
1 085
-364
1 449
-298
-1 535
1 237
8 035
1 526

1 228
1 604
-777
2 381
-376
-2 128
1 752
4 987
948

1 526
1 583

948
1 019

Szczegółowa specyfikacja tytułów stanowi cych ró nice pomi dzy zyskiem a podstaw
opodatkowania zawarta jest w dodatkowej nocie obja niaj cej Nr 23.

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA
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w tys. zł

2006
rok bie cy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT:

- zmniejszenie (zwi kszenie) z tytułu powstania i odwrócenia si ró nic
przej ciowych
- zmniejszenie (zwi kszenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwi kszenie) z tytułu z poprzednio nieuj tej straty
podatkowej, ulgi podatkowej lub ró nicy przej ciowej poprzedniego okresu
z tytułu:
b) uj cia straty podatkowej z 2001 r.
c) zmiany stawki podatkowej dotycz cej straty
Podatek dochodowy odroczony, razem

57

-20

57

-20

2006
rok bie cy

Ł CZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

- uj tego w kapitale własnym

2005
rok poprzedni

849

2005
rok poprzedni

849

Nota 37

SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY ZA PREZENTOWANE LATA
OBROTOWE
Zysk netto za 2005 r. w kwocie 2.740.423,61 zł ZWZA Spółki uchwał nr 06/06 z dnia 09.06.2006 r.
zdecydowało podzieli nast puj co:
1) 1.297.920 zł na wypłat dywidendy, tj. w wysoko ci 0,80 zł brutto na 1 akcj ,
2) pozostał kwot 1.442.503,61 zł na zasilenie kapitału zapasowego.
Z zysku netto za 2006 r. w kwocie 5 665 tys. zł, Zarz d Spółki rozwa y mo liwo wypłaty
dywidendy w wysoko ci 1,25 zł na 1 akcj . Wypłata dywidendy uzale niona jest jednak od aprobaty
tej propozycji przez Bank Zachodni WBK SA, bowiem aprobata taka jest jednym z elementów
warunkuj cych udzielenie gwarancji bankowej na kredyt kupiecki surowca drzewnego. Pozostał
cz
zysku za 2006 r. zarz d b dzie wnioskował o przeznaczenie na zwi kszenie kapitału
zapasowego.

Nota 38

DODATKOWE DANE OBJA NIAJ CE SPOSÓB OBLICZANIA ZYSKU (STRATY) NA
JEDN AKCJ ZWYKŁ
Zysk (strata) na jedn akcj zwykł stanowi iloraz zysku (straty) za okres obrotowy i liczby akcji
zwykłych:
ROK 2005:
2 740 000 : 1 622 400 = 1,69 zł
w EURO: 681 000 : 1 622 400 = 0,42 euro
ROK 2006:
5 665 000 : 1 622 400 = 3,49 zł
w EURO: 1 453 000 : 1 622 400 = 0,90 euro

NOTA OBJA NIAJ CA DO RACHUNKU PRZEPŁYWU

RODKÓW PIENI

NYCH

1. Struktura rodków pieni nych w 2005 r.
rodki pieni ne z działalno ci operacyjnej
rodki pieni ne z działalno ci inwestycyjnej
rodki pieni ne z działalno ci finansowej
Zmiana stanu rodków pieni nych

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

8 421
-1 020
-7 446
-45
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2. Podział działalno ci na działalno : operacyjn , inwestycyjn i finansow
Działalno
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

operacyjna

Wynik finansowy netto
Amortyzacja
Ró nice kursowe działalno ci finansowej
Odsetki
odsetki naliczone
1 722
odsetki nale ne
26
z tego: zapłacone dyskonto z lat ub.
11
odsetki od rodków pieni nych
0
odsetki od po yczek długotermin.
15
odsetki od po yczek niezapłacone
125
odpisy aktualizuj ce od po yczek długotermin.
-125
Wynik na sprzeda y i likwidacji składników działalno ci inwestycyjnej
- przychód ze sprzeda y rodków trwałych
-2 579
- koszty sprzeda y i likwidacji
139
z tego: - warto nieumorzona sprzedanych
rodków trwałych
56
- warto nieumorzona zlikwidowanych
rodków trwałych
26
- warto spisanych nakładów
8
- odpis aktualizuj cy nip
70
- cz ciowe sfinansowanie zakupu
rodków trwałych
-20
- nieodpłatne przyj cie rodków trwałych
-1
- zyski inwestycyjne
0
- straty inwestycyjne
0
Rezerwy
BO
6 374
BZ
6 913
Zmiana stanu zapasów
BO
25 857

BZ

24 477

8.

Zmiana stanu nale no ci i roszcze
BO
BZ

9.

Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych i funduszy specjalnych
BO
43 592
kredyty i po yczki
-19 072
zobowi zania inwestycyjne
-1 579
zobowi zania leasingowe
-294
niewypłacona dywidenda
-2
niezapłacone odsetki od po yczki
-7
22 638
BZ
kredyty i po yczki
zobowi zania inwestycyjne
zobowi zania leasingowe
niezapłacone odsetki od po yczki

10 Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych
Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

22 103
22 812

5 665
7 492
-1 467
1 696

-2 440

539
1 380
-709

-3 718

37 647
-15 232
-3 207
-248
-40
18 920
-15
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BO długoterminowe
BO bierne
czynne

1 648
-2 175
-527

BZ długoterminowe
BZ bierne
czynne

1 796
-2 365
57
-527

11. Inne korekty – spisane zobowi zania z tyt. dywidendy

Razem
Działalno
1.
2.
3.

inwestycyjna

Przychody ze sprzeda y rodków trwałych
Inne wpływy – spłata udzielonych po yczek
Nabycie rzeczowego maj tku trwałego
- warto nakładów na rodki trwałe i wnip
- zaliczki na inwestycje
BO BZ 77
- zobowi zania inwestycyjne
BO 1 634
BZ 3 225
Działalno

Wypłacona dywidenda

2.

Kredyty długoterminowe

4.

5.

6 856
77

2 579
1 743
-5 342

-1 591
Razem

-1 020

finansowa

1.

3.

-2
8 421

-1 298

BO zaci gni te kredyty kredyty przekwalifikowane
do krótkoterminowych BZ -

Po yczki długoterminowe

BO zaci gni te po yczki po yczki przekwalifikowane
do krótkoterminowych BZ Kredyty krótkoterminowe
BO kredyty przekwalifikowane
z długoterminowych kredyty spłacone kredyty zaci gni te BZ Po yczki krótkoterminowe
BO po yczki przekwalifikowane
z długoterminowych zaci gni te po yczki spłata po yczek Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

8 970
717

717

-2 177
7 510
303
89

89

-186
206
18 889
2 177
-6 611
557
15 012

-6 611
557

183
186
34
-183

34
-183
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BZ Płatno ci zobowi za z tytułu umów leasingu finansowego
spłata zobowi za leasingowych koszty pozostałych opłat
leasingowych Odsetki
- odsetki otrzymane
od rodków pieni nych zapłacone dyskonto - odsetki zapłacone bankom
zaliczone w koszty 2006 r. zapłacone z lat ub. niezapłacone na BZ -

8.

w tys. zł

220

-435

435
0

-1 630

0
11
11
1 674
7
-40
1 641

Ró nice kursowe działalno ci finansowej

1 314
Razem

-7 446

DODATKOWE NOTY OBJA NIAJ CE
Nota Nr 1 “Instrumenty finansowe”
1. Kontrakty terminowe
Maj c na celu zabezpieczenie si przed prognozowanymi skutkami zmian kursu EURO w relacji do
złotówki Spółka zawarła w banku PEKAO S.A. cztery umowy transakcji forward na kupno tej waluty oraz
trzy transakcje forward na jej sprzeda .
Umowy powy sze maja nast puj ce terminy rozliczenia oraz zwi zane z nimi kursy terminowe:
Lp

Rodzaj transakcji

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

kupno
kupno
kupno
kupno
sprzeda
sprzeda
sprzeda

Kwota
transakcji

Termin
rozliczenia

Kurs
terminowy

Kurs na dzie
bilansowy

3

4

5

6

100 000
200 000
100 000
250 000
300 000
1 000 000
250 000

10.04.2007
10.04.2007
12.04.2007
27.04.2007
23.11.2007
07.12.2007
27.12.2007

3,9335
3,9330
3,8823
3,8470
3,8355
3,8250
3,8435

3,9182
3,9182
3,9182
3,9182
3,7419
3,7419
3,7419
Razem

Warto
godziwa na
dzie
bilansowy
7

-1 530,00
-2 960,00
3 590,00
17 800,00
28 080,00
83 100,00
25 400,00
153 480,00

W wyniku zawarcia przedmiotowych umów powstały pochodne instrumenty finansowe. Ich warto
godziwa w wyniku zawarcia kontraktu równa była zeru, co wynika z podstawowego zało enia równo ci
ceny dostawy i ceny terminowej na ten dzie .
Na dzie bilansowy instrumenty zostały wycenione w warto ci godziwej, jaka mogłaby zosta uzyskana
gdyby transakcja została na ten dzie całkowicie rozliczona.
Wyceny dokonano porównuj c kurs terminowy z poszczególnych umów z kursem kupna/sprzeda y waluty
banku zobowi zanego do kupna/sprzeda y waluty bazowej na dzie 27 grudnia 2006 r.
Skutki wyceny odniesione zostały do przychodów i kosztów finansowych.
Uwzgl dniaj c cel zawartych umów kreuj cych opisane instrumenty finansowe podlegaj one zaliczeniu,
jako instrumenty pochodne nie zaliczone do instrumentów zabezpieczaj cych, do kategorii „aktywów
finansowych przeznaczonych do obrotu” i prezentowane s w bilansie jako „krótkoterminowe aktywa
finansowe – inne krótkoterminowe aktywa finansowe – w pozostałych jednostkach”.
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2. Zobowi zania finansowe
Instrumenty finansowe w postaci zobowi za finansowych sprowadzaj si w naszej Spółce do
zaci gni tych kredytów i po yczek od banków i innych instytucji finansowych.
Na dzie bilansowy Spółka dokonała ich wyceny w skorygowanej cenie nabycia z zastosowaniem
efektywnej stopy procentowej. Skorygowan cen nabycia stanowi warto po jakiej poszczególne kredyty
zostały po raz pierwszy wprowadzone do ksi g rachunkowych po pomniejszeniu o prowizje pobrane przez
banki.
Z uwagi na to, e ró nice miedzy wycen dokonan w oparciu o skorygowan cen nabycia a warto ci
tych zobowi za w kwocie wymaganej zapłaty nie s znacz ce z punktu widzenia zasady istotno ci,
zobowi zanie te sprezentowano w bilansie w warto ci historycznej.
Nota Nr 2 “Zobowi zania warunkowe, udzielone por czenia”
1. Zobowi zania warunkowe.
Nie wyst puj .
2. Por czenia i gwarancje
Nie wyst puj
Nota Nr 3 “Zobowi zania wobec bud etu z tytułu uzyskania prawa własno ci budynków i budowli”
Spółka nie posiada zobowi za zarówno wobec bud etu, jak i jednostek samorz du terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własno ci budynków i budowli.
Nota Nr 4 “Działalno

zaniechana”

W sprawozdawczym roku obrotowym działalno
Na rok przyszły równie si jej nie zakłada.

zaniechana nie miała miejsca.

Nota Nr 5 “Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, rodków trwałych na własne potrzeby”
Zestawienie nakładów na
31.12.2006 r.

rodki trwałe w budowie oraz warto ci niematerialne i prawne na dzie

Zakład
Zadanie inwestycyjne

warto
w tys. zł

Czaplinek
1. modernizacja hali
2. ogrodzenie zakładu

3
5
8

Razem
Drawsko
1. instalacja c.o.
Kalisz
1. przył cze telefoniczne
2.stanowisko impregnacji drewna
3. instalacja odpylaj ca

-

4

Razem
Kołacz
1. wiata sortowni
2. wiata magazynowa
3. wiata stalowa
2. piła panelowa

w tym odsetki

8
23
1
32

-

6
49
3
9
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67

-

Razem

16
58
1
21
10
2
121
229

-

Razem

7
5
12

-

7

-

4
9
13

-

2

-

61
435
1 247
1 682

-

Razem
Krosino
1. rozbudowa kotłowni
2. rozbudowa hali traków - dokumentacja
3. budynek biurowy - dokumentacja
4. pilarka
5. pilarka poprzeczna
6. instalacja odwiórowania
3. linia obrzynania desek
Łubowo
1. płot akustyczny
2. wiata drewniana
Sławoborze
1. modernizacja hali traków-dokumentacja
Wierzchowo
1. instalacja odwiórowania
2. obtaczarka
Razem
SF Szczecinek
1. magazyn
Biuro Spółki
1. modernizacja OW - projekt budowlany
Ogółem nakłady na rodki trwałe
Nakłady na wnip - Informatyzacja
Ogółem

14
14

Nota Nr 6 “Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne”
1. Nakłady inwestycyjne - poniesione
W ramach działalno ci inwestycyjnej Spółka poniosła nakłady w ł cznej kwocie 10 518 tys. zł.
Wyszczególnienie

Nakłady ogółem na:
rodki trwałe
warto ci niemater.
i prawne

BO na
1.01.2006 r.
brutto
po
aktualiz
acji

Poniesie
ne
nakłady

Rozliczone nakłady
Ogółem

spisane
lub
sprzedan
e
8

BZ na
31.12.
2006 r.

451

437

6 876

5 631

na
przychód
maj tku
trwałego
5 623

451

437

5 573

5 575

5 567

8

435

-

-

1 303

56

56

-

1 247

1 682

Ponadto w ramach leasingu zakupiono: wózek widłowy o du ym ud wigu (ładowarka), trzy samochody
dostawcze i jeden samochód osobowy. Wzrost zobowi za z tego tytułu wyniósł 628 tys. zł
W kwocie ww. nakładów inwestycyjnych wydatki na ochron rodowiska wynosz 486 tys. zł i zwi zane s
z:
- w złem do produkcji brykietów w ZPD Białogard
- 389 tys. zł
- rozdrabniark (urz dzeniem do rozdrabniania drzewnych odpadów
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kawałkowych na drobne frakcje z przeznaczeniem na paliwo) w ZPD Wierzchowo

- 97 tys. zł

2. Nakłady inwestycyjne planowane.
Prognozowana warto nakładów inwestycyjnych na 2007 r. wynosi 15 mln zł z tego na ochron
przypada 1 350 tys. zł i zwi zana jest z:
- lini do produkcji brykietu w ZPD wierczyna-1 200 tys. zł
- cyklofiltrem (urz dzeniem oczyszczaj cym powietrze z zanieczyszcze
odpadami drzewnymi) w ZPD Wierzchowo -150 tys. zł

rodowiska

Nota Nr 7.1. “Transakcje z podmiotami powi zanymi dotycz ce przeniesienia praw i zobowi za ”
Transakcje takie nie miały miejsca.
Nota Nr 7.2. “Dane liczbowe dotycz ce jednostek powi zanych ze Spółk ”
W Spółce w ci gu roku obrotowego miały miejsce rozrachunki z był jednostk dominuj c (DREMBO Sp. z
o.o. posiadaj c 49,99% nabytych akcji lecz bez prawa głosu w naszym organie stanowi cym) z tytułu usług.
Zamykały si one kwot netto 2 tys. zł.
Nota Nr 8 “Wspólne przedsi wzi cia”
Wspólne przedsi wzi cia nie miały miejsca.
Nota Nr 9 “Przeci tne zatrudnienie w grupach zawodowych”
Przeci tne zatrudnienie przedstawia si nast puj co:
Przeci tna liczba zatrudnionych
w roku
2005
1 326

Wyszczególnienie
Ogółem
w tym:
- stanowiska nierobotnicze
- stanowiska robotnicze

Przeci tna liczba
zatrudnionych w roku 2006
1 312

277
1 049

267
1 045

Nota Nr 10 “Wynagrodzenia Zarz du i Rady Nadzorczej”
Stanowisko
1

płaca
zasadnicza
2

Składniki wynagrodze (w tys. zł)
nagroda uzale niona
pozostałe
od poziomu zysku
wiadczenia
3

4

Razem
5

1. Wynagrodzenia członków zarz du
prezes Zarz du
członek Zarz du
ogółem

272
210

41
33

8
2

321
245
566

1
-

19
11
8
15
14
21
7
13

2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorcze
przewodnicz cy A
przewodnicz cy B
przewodnicz cy C
z-ca przewodnicz cego A
z-ca przewodnicz cego B
sekretarz A
sekretarz B
członek A

9
10
7
7
6
7
6

10
8
8
7
15
7

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

44

KPPD-Szczecinek SA

członek B
członek C
członek D
członek E
członek F

SA-R 2006

5
8
7
-

7
6
6

w tys. zł

3
1
ogółem

15
9
7
6
6
151

Nota Nr 11 “Zaliczki, kredyty, po yczki, gwarancje i por czenia udzielone członkom Zarz du i Rady
Nadzorczej oraz ich współmał onkom, krewnym i powinowatym”
W oparciu o uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 maja 2003 r., 4 czerwca
2003 r. Rada Nadzorcza Spółki udzieliła prezesowi i członkowi zarz du Spółki po yczek w kwocie po 100
tys. zł w celu sfinansowania nabycia akcji Spółki – zgodnie z postanowieniami art. 345 § 2 kodeksu spółek
handlowych. Po yczki powy sze zostały udzielone na okres do 31.12.2007 r. na zasadach i warunkach
przewidzianych dla innych pracowników Spółki, którzy w liczbie stanowi cej prawie ¾ załogi otrzymali
po yczki na identyczny cel.
Spo ród tych pracowników po yczki otrzymały równie osoby wchodz ce w skład Rady Nadzorczej Spółki –
4 osoby w ł cznej wysoko ci 290 tys. zł.
Po yczki oprocentowane s w wysoko ci zmiennej (korygowanej raz w roku) uzale nionej od:
- złotowego depozytu mi dzybankowego – 1 miesi czny WIBOR
- redniej mar y stosowanej przez banki finansuj ce Spółk
- mar y dla Spółki (w stałej wysoko ci).
W minionym czasie miało miejsce:
- zwi kszenie kwoty po yczek dla członków zarz du o 10 tys. zł i dla osób wchodz cych w skład Rady
Nadzorczej o 65 tys. zł – w wyniku przej cia długu od innych pracowników,
- rozpocz cie (przedterminowe) spłaty po yczek zarówno przez członków Zarz du jak i Rady Nadzorczej
Spółki.
Na dzie bilansowy osoby wchodz ce w skład Zarz du i Rady Nadzorczej miały ww. zadłu enie spłacone
Nota Nr 12 “Informacje o znacz cych wydarzeniach, dotycz cych lat ubiegłych, uj tych w
sprawozdaniu finansowym za bie cy okres”
Wydarzenia takie nie miały miejsca.
Nota Nr 13 “Informacje o znacz cych zdarzeniach, jakie nast piły po dniu bilansowym, a nie zostały
uwzgl dnione w sprawozdaniu finansowym”
W dniu 8 lutego 2007 r. Spółka ustanowiła hipotek kaucyjn ł czn do kwoty 4 800 000 zł na
nieruchomo ciach w: ZPD Wierzchowo, Białogard, Łubowo i SF w Szczecinku.
Hipoteka stanowi zabezpieczenie udzielonej Spółce gwarancji przez BZ WBK Oddział w Szczecinku na spłat
kredytu kupieckiego dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych
w Szczecinku. Zwolnienie
zabezpieczenia hipotecznego jest mo liwe po odzyskaniu prawa głosu z akcji KPPD b d cych w posiadaniu
głównego akcjonariusza tj. Spółki z o.o. Drembo.
Nota Nr 14 “Informacje o relacjach mi dzy prawnym poprzednikiem a Spółk oraz o sposobie i
zakresie przej cia aktywów i pasywów”
Zało ycielem Spółki jest Skarb Pa stwa. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsi biorstwa
pa stwowego pod nazw Koszali skie Przedsi biorstwo Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, na podstawie
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.
Bilans zamkni cia przedsi biorstwa pa stwowego sporz dzony na dzie 31 maja 1995 r. stał si bilansem
otwarcia Spółki, przy czym suma funduszu zało ycielskiego i funduszu przedsi biorstwa stała si kapitałem
własnym Spółki.
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Zarejestrowanie Spółki nast piło 1 czerwca 1995 r. w S dzie Rejonowym - S d Gospodarczy w Koszalinie w Rejestrze Handlowym w Dziale B nr 1637.
Od 7 listopada 2001 r. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsi biorców pod numerem KRS: 0000059703 w
S dzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru S dowego.
Nota Nr 15 “Korekta podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z tytułu inflacji”
Z uwagi na to, e skumulowana rednioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat nie osi gn ła
warto ci 100% nie dokonywano przelicze aktualizuj cych dane z tytułu inflacji.
Nota Nr 16 “Zestawienie oraz obja nienie ró nic pomi dzy danymi ujawnianymi w sporz dzaniu
finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporz dzanymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi”
Ró nice takie nie maj miejsca.
Nota Nr 17 “Zmiany stosowanych zasad rachunkowo ci i sposobu sporz dzania sprawozdania
finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego”
Zmiany takie nie miały miejsca.
Nota Nr 18 “Korekty bł dów podstawowych.”
Nie miały miejsca.
Nota Nr 19 “Kontynuowanie działalno ci”
Nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci Spółki.
Nota Nr 20 “Poł czenie spółek”
Poł czenie spółek nie miało miejsca.
Nota Nr 21 “Podstawa prawna
sprawozdania finansowego”

oraz dane uzasadniaj ce nie sporz dzanie skonsolidowanego

Spółka nie ma obowi zku sporz dzania sprawozdania skonsolidowanego nie jest bowiem ani jednostk
dominuj c ani znacz cym inwestorem.
Nota Nr 22 “Zobowi zania zabezpieczone na maj tku jednostki”
zabezpieczenie zaci gni tych przez Spółk kredytów
1. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej do 27 czerwca 2007 r.) BG S.A. O/Szczecinek z tytułu kredytu
obrotowego w wysoko ci 5 000 000,00 zł (w rachunku bie cym) zgodnie z umow nr KR/RBP/349/01 z
dnia 5.10.2001 r. wraz z aneksami - stanowi:
a) hipoteka kaucyjna do wysoko ci 6 000 000,00 zł na nieruchomo ci poło onej w Koszalinie ul.
Boh. Warszawy 5 (Skład Fabryczny)
b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w BG O/Szczecinek
c) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 10 000 000,00 do 27.06.2010 r.
2. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej do 31 grudnia 2007 r.) BG S.A. O/Szczecinek z tytułu kredytu
inwestycyjnego (na kocioł parowy i 3 komory suszarniane w ZPD Wierzchowo) w wysoko ci 533 989,55
zł zgodnie z umow nr KR/IK1/196/03 z dnia 24.02.2003 r. wraz z aneksami - stanowi:
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a) hipoteka kaucyjna do kwoty 1 040 000 zł na nieruchomo ci poło onej w Szczecinku przy ulicy
Harcerskiej 1 (ZBM Madrew)
b) zastaw rejestrowy na maszynach i urz dzeniach o ł cznej warto ci nie mniej ni 1 030 000 zł wraz z
cesj polisy ubezpieczeniowej
Zastawione rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
1 106 761,71
- netto na 31.12.2006 r.
423 571,36
c) pełnomocnictwo do dysponowania rodkami na rachunku bankowym w BG O/Szczecinek
d) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 1 067 979,10 zł do dnia 31.12.2009 r.
3. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej do 10 kwietnia 2012 r.) BG S.A. O/Szczecinek z tytułu kredytu
inwestycyjnego (na hal dalszego przerobu w ZPD Drawsko) w wysoko ci 3 000 000,00 zł zgodnie z
umow nr U/0089352016/0004/2004 z dnia 14.09.2004 - stanowi:
a) zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do to samo ci wraz z cesj praw z polisy
ubezpieczeniowej.
Zastawione rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
3 644 070,42
- netto na 31.12.2006 r.
235 600,23
b) zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do to samo ci zakupionych w ramach realizowanego
przedsi wzi cia wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej.
Zastawione rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
2 516 330,69
- netto na 31.12.2006 r.
1 621 257,40
c) nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
d) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 6 000 000,00 zł.
4. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej zgodnie z harmonogramem do 31 marca 2007 r.) banku PEKAO
S.A. I Oddział w Szczecinku w wysoko ci 4 000 000,00 zł z tytułu kredytu obrotowego zgodnie z umow
Nr 8/2000 z dnia 17 lutego 2000 r. wraz z aneksami - stanowi:
a) zastaw rejestrowy na rodkach trwałych z grup 3 – 7 w ZPD Wierzchowo (z wył czeniem rodków
trwałych o numerach: 540/000/1909 i 310/000/190 b d cych zabezpieczeniem kredytu w BG S.A.
O/Szczecinek i WBK S.A. O/Szczecinek) wraz z cesj polisy ubezpieczeniowej w oddziale Spółki.
Zastawione rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
6 694 519,37
- netto na 31.12.2006 r.
2 742 703,80
b) hipoteka kaucyjna do kwoty 5 000 000,00 zł na nieruchomo ci poło onej w Drawsku Pomorskim ul
Toru ska 5 (ZPD Drawsko Pom. ) KW 4496
c) pełnomocnictwo do dokonania spłaty kwoty nie spłaconego kredytu poprzez zapłat z bankowego
rachunku bie cego w EUR, PLN i USD
d) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 6 000 000,00 zł.
5. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej do 31 marca 2007 r.) banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinku
w wysoko ci 2 500 000,00 zł z tytułu kredytu obrotowego zgodnie z umow Nr 3/2002 z dnia 23 stycznia
2002 r. wraz z aneksem - stanowi:
a) hipoteka zwykła na nieruchomo ciach: sklep „Stolar” i sklep Vanessa” w Szczecinku na ł czn kwot
1 341 100,00 zł wraz z przelewem praw z polisy ubezpieczenia
b) zastaw rejestrowy zapasów wyrobów gotowych wraz z przelewem praw z polisy ubezpieczenia na
warto :
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750 000,00 zł w ZPD wierczyna
750 000,00 zł w ZPD Wierzchowo
1 500 000,00 zł Ogółem
c) przelew wierzytelno ci od wybranych kontrahentów tj:
PPHU HAMAR H.A. Benedykty csy s.c. we Włocławku
Barlinek Sp.z o.o.
STEICO S A , Czarnków
SWEDWOOD POLAND S.A. oddział IWAR w St pnicy
Kombinat Budowlany w Kołobrzegu
d) przewłaszczenie wraz z cesj polisy ubezpieczeniowej rodków trwałych oznaczonych co do
to samo ci
Przewłaszczone rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
1 176 075,00
- netto na 31.12.2006 r.
850,75
e) pełnomocnictwo do dokonania spłaty kwoty nie spłaconego kredytu poprzez zapłat z bankowych
rachunków bie cych w PLN, EUR i USD
f) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 3 750 tys. zł
6. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej do 29 luty 2008 r.) banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinku w
wysoko ci 1 000 000,00 zł z tytułu kredytu obrotowego –zaliczka zgodnie z umow nr CKK/54/2005 z
dnia 07 grudnia 2005 r. wraz z aneksem stanowi:
a) pełnomocnictwo do dokonania spłaty kwoty nie spłaconego kredytu poprzez zapłat z bankowych
rachunków bie cych w PLN
b) weksel własny in blanco wraz z deklaracj
c) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 1 500 tys. zł
7. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej do 1 kwietnia 2009 r.) banku PEKAO S.A. I Oddział w
Szczecinku w wysoko ci 981 000 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego na cz ciowe sfinansowanie zakupu
trzykomorowej suszarni, budowy silosu i wiaty w ZPD Kołacz zgodnie z umow Nr 14/CKK/2003 z dnia
25 czerwca 2003 r. - stanowi:
a) zastaw rejestrowy na ni ej podanym rodku trwałym wraz z cesj ubezpieczeniow :

Nazwa rodka
Suszarnia PANTO

Nr inw.

Zakład

Warto
pocz tkowa

Warto netto na
31.12.2006

540/000/1934

ZPD Kołacz

738 418,56

280 106,77

b) przewłaszczenie wraz z cesj polisy ubezpieczeniowej rodków trwałych oznaczonych co do to samo ci
Przewłaszczone rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
612 833,74
- netto na 31.12.2006 r.
131 534,36
c) zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych (bez surowca le nego) znajduj cych si w ZPD
Manowo o warto ci nie ni szej ni 618 500 zł wraz z cesj polisy ubezpieczeniowej
d) pełnomocnictwo do rachunków bankowych w PLN i EUR Spółki w banku Pekao S.A. O/Szczecinek
e) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 1 471 500 zł.
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8. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej do 10 kwietnia 2011 r.) banku PEKAO S.A. I Oddział w
Szczecinku w wysoko ci 868 000 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego na cz ciowe sfinansowanie zakupu i
monta u kotła oraz suszarni 3-komorowej w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Sławoborzu zgodnie z
umow Nr CKK/28//2005 z dnia 14 lipca 2005 r. - stanowi:
a) zastaw rejestrowy na suszarni b d cej przedmiotem inwestycji o warto ci ubezpieczeniowej
748 000,00zł
Nazwa rodka
Suszarnia trzykomorowa

Nr inw.

Zakład

Warto
pocz tkowa

Warto netto na
31.12.2006

540/000/2020

ZPD Sławoborze

692 527,04

556 791,74

b) przewłaszczenie wraz z cesj polisy ubezpieczeniowej rodków trwałych oznaczonych co do
to samo ci
Przewłaszczone rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
420 605,77
- netto na 31.12.2006 r. 11 051,48
c) weksel własny In blanco wraz z deklaracj
d) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w PLN
e) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 1 302 000 zł
9. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej do 10 kwietnia 2011 r.) banku PEKAO S.A. I Oddział w
Szczecinku w wysoko ci 1 067 000 zł z tytułu kredytu inwestycyjnego na cz ciowe sfinansowanie
kotłowni ,wiaty magazynowej oraz zakupu i monta u suszarni 3-komorowej wraz z sieciami zasilaj cymi
oraz utwardzeniami w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Łubowie zgodnie z umow Nr CKK/27//2005
z dnia 14 lipca 2005 r. - stanowi :
a) zastaw rejestrowy na suszarni b d cej przedmiotem inwestycji o warto ci ubezpieczeniowej
665 000,00zł
Nazwa rodka
Suszarnia trzykomorowa

Nr inw.

Zakład

Warto
pocz tkowa

Warto netto na
31.12.2006

540/000/2010

ZPD Łubowo

676 634,00

510 858,67

b) przewłaszczenie wraz z cesj polisy ubezpieczeniowej rodków trwałych oznaczonych co do to samo ci
Przewłaszczone rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
697 098,41
- netto na 31.12.2006 r. 237 311,57
c) weksel własny In blanco wraz z deklaracj
d) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w PLN
e) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 1 600 500 zł
10. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej do 30 wrze nia 2007 r.) Banku Zachodniego WBK S.A
Oddział w Szczecinku w wysoko ci 6 700 000,00 zł z tytułu kredytu obrotowego w rachunku bie cym
zgodnie z umow nr 1711/52/05 z dnia 28 09 2005 r. wraz z aneksami stanowi:
a) hipoteka ł czna kaucyjna do kwoty 7 500 000,00 zł na nieruchomo ci poło onej w Wierzchowie oraz
Białogardzie wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej
b) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 13 400 000,00 zł.
c) weksel własny In blanco wraz z deklaracj wekslow
d) pełnomocnictwo do wszystkich rachunków bankowych prowadzonych w Banku
e) zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych na kwot 1 300 000,00 zł w ZPD Kołacz wraz z
cesj praw z polisy ubezpieczeniowej
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f) zastaw rejestrowy na maszynach i urz dzeniach z dnia 29 wrze nia 2005 r. wraz cesj praw z umowy
ubezpieczeniowej
Zastawione rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
4 186 651,90
- netto na 31.12.2006 r.
447 172,50
g) zastaw rejestrowy na maszynach i urz dzeniach z dnia 22 grudnia 2005 r. wraz cesj praw z
ubezpieczeniowej

umowy

Zastawione rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
716 550,56
- netto na 31.12.2006 r.
12 369,00
11. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej do 31 grudnia 2012 r.) Banku Zachodniego WBK S.A Oddział
w Szczecinku w wysoko ci 4 257 763,00 zł tytułu kredytu inwestycyjnego (na modernizacj kotłowni i
3 komory suszarniane w ZPD Kalisz Pom. oraz na hal dalszego przerobu w ZPD wierczyna) zgodnie z
umow nr K0000480 z dnia 22 grudnia 2005 r. stanowi :
a) hipoteka zwykła ł czna w wysoko ci 4 257 763,00 oraz hipoteka kaucyjna ł czna do kwoty 800 000,00
zł na nieruchomo ci poło onej w Wierzchowie i Białogardzie wraz z cesj praw z polisy
ubezpieczeniowej.
b) zastaw rejestrowy na rodkach trwałych
Zastawione rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
7 877 641,29
- netto na 31.12.2006 r.
2 410 470,60
c) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 8 515 526,00 zł
d) pełnomocnictwo do wszystkich rachunków prowadzonych w banku
12. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej do 31 grudnia 2014 r.) Banku Zachodniego WBK S.A Oddział
w Szczecinku w wysoko ci 2 000 000,00 zł tytułu kredytu inwestycyjnego (na wdro enie zintegrowanego
systemu informatycznego) zgodnie z umow nr K0001700 z dnia 24 sierpnia 2006 r. stanowi :
a) hipoteka zwykła ł czna do kwoty 2 000 000,00 zł oraz hipoteka ł czna kaucyjna do kwoty 500 000,00
zł na nieruchomo ciach poło onych w Łubowie KW nr 7996 i Szczecinku KW nr 25280, KW nr 7970.
b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych.
c) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 4 000 000,00 zł
Zabezpieczenie zaci gni tych przez Spółk po yczek
1. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej zgodnie z harmonogramem do 30 listopada 2007 r.)
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzib w Szczecinie przy ulicy
Solskiego 3 w kwocie 250 000 zł z tytułu umowy po yczki nr 33/2002/OA-PO/P z dnia 7.11.2002 r. na
dofinansowanie modernizacji systemu transportu i magazynowania odpadów w Zakładzie Przemysłu
Drzewnego Drawsko Pomorskie stanowi:
a) weksel in blanco
b) przewłaszczenie rodków trwałych oznaczonych co do to samo ci
Przewłaszczone rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
348 435,15
- netto na 31.12.2006 r.
157 152,54
2. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej zgodnie z harmonogramem do 31 sierpnia
2008 r.)
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzib w Szczecinie przy ulicy
Solskiego 3 w kwocie 295 000,00 zł z tytułu umowy po yczki nr 36/2003/OA – PE/P z dnia 04.08.2003 r.
na dofinansowanie modernizacji i przebudowy ZPD Kołacz, stanowi:
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a) weksel in blanco
b) przewłaszczenie ni ej wymienionego rodka trwałego
Nazwa rodka
kocioł Ferroli typu Legnablock
SV-2500

Nr inw.

Zakład

Warto
pocz tkowa

Warto netto na
31.12.2006

310/000/20

ZPD Kołacz

491 767,11

339 155,37

3. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej zgodnie z harmonogramem do 31 pa dziernika 2008 r.)
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzib w Szczecinie przy ulicy
Solskiego 3 w kwocie 295 000,00 zł z tytułu umowy po yczki nr 50/2003/OA – PE/P z dnia 12.11.2003 r.
na dofinansowanie modernizacji i przebudowy kotłowni w ZPD Kalisz Pom., stanowi:
a) weksel in blanco
b) przewłaszczenie ni ej wymienionego rodka trwałego
Nazwa rodka
kocioł Ferroli typu Legnablock
SV-2500

Nr inw.

Zakład

Warto
pocz tkowa

Warto netto na
31.12.2006

310/000/21

ZPD Kalisz

474 437,80

334 771,03

4. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej zgodnie z harmonogramem do 30 listopada 2008 r.)
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzib w Szczecinie przy ulicy
Solskiego 3 w kwocie 40 000,00 zł z tytułu umowy po yczki nr 32/2005/OZ – UP/P z dnia 17.11.2005 r.
na dofinansowanie modernizacji i przebudowy kotłowni w ZPD Kalisz Pom., stanowi:
a) weksel in blanco
5. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej zgodnie z harmonogramem do 31 sierpnia 2009 r.)
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzib w Szczecinie przy ulicy
Solskiego 3 w kwocie 123 000,00 zł z tytułu umowy po yczki nr 26/2006/02-UP/P z dnia 18.08.2006 r. na
dofinansowanie modernizacji systemu przetwarzania odpadów drzewnych w ZPD Białogard, stanowi:
a) weksel in blanco
b) przewłaszczenie brykieciarki Briekettier Presse typ RB 330
Nr inw.
540/000/2035

Zakład
ZPD Białogard

Warto
pocz tkowa

Warto netto
na 31.12.2006

249 248,01

240 524,32

6. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej zgodnie z harmonogramem do 15 maja 2009 r. ) Banku Ochrony
rodowiska w kwocie 1.050.000,00 zł z tytułu umowy kredytu preferencyjnego zwi zanego z ochron
rodowiska Nr 03/2004/WN-16/OA-MO-bs//043 z dnia 26.05.2004 r. na sfinansowanie przedsi wzi cia
pn. „Budowa kotłowni opalanej odpadami drzewnymi” w ZPD wierczyna stanowi:
a) hipoteka umowna w kwocie 1 050 000,00 , hipoteka kaucyjna do kwoty 525 000,00 zł na
nieruchomo ci poło onej w Sławoborzu KW 12401 wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej
b) przewłaszczenie kotła firmy Ferroli ze wszystkimi akcesoriami wraz z cesj praw z polisy
ubezpieczeniowej .
Nr inw.
310/000/22

Zakład

Warto
pocz tkowa

Warto netto na
31.12.2006

ZPD wierczyna

588 300,00

483 758,50

c) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 1 575 000,00 zł
7. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej zgodnie z harmonogramem do 15 maja 2008 r. ) Banku Ochrony
rodowiska w kwocie 183.500,00 zł z tytułu umowy kredytu preferencyjnego zwi zanego z ochron
rodowiska Nr 01/05/W-16/OZ-UP/L03-3/043 z dnia 29.04.2005 r. na sfinansowanie przedsi wzi cia pn.
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„Zakup i monta linii technologicznej do produkcji brykietu z trocin” w ZPD Drawsko Pomorskie
stanowi:
a) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bie cym w BO S.A. Oddział w Koszalinie
b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem w BZ WBK Oddział w Koszalinie
c)przewłaszczenie rodka trwałego b d cego przedmiotem inwestycji (maszyna do brykietowania suchych
trocin RB 330 nr maszyny 1053) wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej
Nr inw.
540/000/2004

Zakład
ZPD Drawsko

Warto
pocz tkowa

Warto netto na
31.12.2006

275 447,47

217 603,49

8. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej zgodnie z harmonogramem do 15 listopada 2010 r. ) Banku
Ochrony rodowiska w kwocie 483 600,00 zł z tytułu umowy kredytu preferencyjnego zwi zanego z
ochron
rodowiska Nr 03/05/W-16/OZ-UP/L03-3/043 z dnia 22.07.2005 r. na sfinansowanie
przedsi wzi cia pn. „Zakup i monta urz dze kotłowni opalanej odpadami drzewnymi” w ZPD Łubowo
stanowi:
a) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bie cym w BO S.A. Oddział w Koszalinie
b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem w BZ WBK Oddział w Koszalinie
c) przewłaszczenie rodków trwałych oznaczonych co do to samo ci wraz z cesj praw z polisy
ubezpieczeniowej
Przewłaszczone rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
763 173,91
- netto na 31.12.2006 r.
266 603,14
d) weksel własny In blanco
9. Zabezpieczenie wierzytelno ci (płatnej zgodnie z harmonogramem do 15 grudnia 2010 r. ) Banku Ochrony
rodowiska w kwocie 272 500,00 zł z tytułu umowy kredytu preferencyjnego zwi zanego z ochron
rodowiska Nr 02/05/W-16/OZ-UP/L03-3/043 z dnia 15.07.2005 r. na sfinansowanie przedsi wzi cia pn.
„Zakup i monta urz dze kotłowni opalanej odpadami drzewnymi” w ZPD Sławoborze stanowi:
a) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bie cym w BO S.A. Oddział w Koszalinie
b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem w BZ WBK Oddział w Koszalinie
c) przewłaszczenie rodka trwałego b d cego przedmiotem inwestycji (kocioł Ferroli) wraz z cesj praw z
polisy ubezpieczeniowej
Nr inw.
310/000/24

Zakład
ZPD Sławoborze

Warto
pocz tkowa

Warto netto na
31.12.2006

371 343,40

334 951,75

Zabezpieczenie innych zobowi za
1. Zabezpieczenie wierzytelno ci w kwocie do 10 000,00 zł Domu Korkowego” Sp. z o.o. ul. Kartuska 218,
80-122 Gda sk za dostarczone towary - stanowi weksel in blanco.
2. Zabezpieczenie wierzytelno ci w kwocie do 120 000,00 zł Spółki z o.o. ORLEN Transport, ul. Grodzka 6,
76-200 Słupsk za dostarczony olej nap dowy - zgodnie z umow z dnia 20.06.2003 r. (zawart na czas
nieokre lony) stanowi weksel in blanco.
3. Zabezpieczenie wierzytelno ci w kwocie 140 000,00 zł firmy „Ceramika Parady ” sp. z o.o. z siedzib :
26-300 Opoczno, ul. Piotrowska 61 z tytułu umowy o współpracy handlowej z dnia 26.09.2001 r. z firm
PPH NORBUD Sp. z o.o. w Opocznie (zawartej na czas nieokre lony) stanowi weksel in balnco.
4. Zabezpieczenie wierzytelno ci w kwocie 250 000,00 zł firmy „PARADY ” sp. z o.o. z siedzib 97-200
Tomaszów Maz., ul. Milenijna 27/25 z tytułu umowy o współpracy handlowej z dnia 26.09.2001 r.
(zawartej na czas nieokre lony) stanowi weksel in blanco.
5. Zabezpieczenie wierzytelno ci w kwocie 750 000,000 zł firmy „Ceramika Parady ” spółka z o.o. z
siedzib : 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 61 z tytułu umowy o współpracy handlowej z dnia 26.09.2001
r. (zawartej na czas nieokre lony) stanowi weksel in blanco.

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

52

KPPD-Szczecinek SA

SA-R 2006

w tys. zł

6. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w Szczecinku z
tytułu sprzeda y drewna tartacznego; zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 14 wrze nia 2001 r. (na
czas nieokre lony) stanowi weksel in blanco.
7. Zabezpieczenie wierzytelno ci w kwocie do 60 000,00 zł firmy „Cersanit” S.A. z siedzib 25-528 Kielce,
ul. Zagna ska 27 z tytułu umowy o współpracy z dnia 2.01.2002 r. (zawartej na czas nieokre lony)
stanowi weksel in blaco.
8. Zabezpieczenie wierzytelno ci w kwocie do 10 000 zł firmy Nice-Polska Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul.
Parzniewska 2a z tytułu kredytu kupieckiego - zgodnie z umow z dnia 5.11.2002 r. (zawart na czas
nieokre lony) stanowi weksel in blanco
9. Zabezpieczenie wierzytelno ci w kwocie do 150 000 zł firmy Porta KMI Polen Sp. z o.o. 84-239
Bolszewo, ul. Szkolna 26 z tytułu kredytu kupieckiego - zgodnie z umow z dnia 4.11.2002 r. (zawart na
czas nieokre lony) stanowi weksel in blanco.
10. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci w kwocie 1 500 tys. zł Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych
w Pile z tytułu sprzeda y drewna tartacznego - stanowi weksel in blanco
11. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „BZ WBK Leasing” w Poznaniu Plac Andersa 5 z tytułu umowy
leasingu operacyjnego z dnia 27.03.2004 r. na samochód osobowy Skoda Octavia o warto ci 60 tys. zł stanowi 2 weksle in blanco. Samochód eksploatowany jest w ZPD Krosino do 30.03.2007 r.
12. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „BZ WBK Leasing” w Poznaniu Plac Andersa 5 z tytułu umowy
leasingu operacyjnego z dnia 06.04.2004 r. na samochód ci arowo-osobowy Skoda Octavia o warto ci
71,5 tys. zł - stanowi 2 weksle in blanco. Samochód eksploatowany jest w ZPD Białogard do
06.04.2007r.
13. Zabezpieczenie wierzytelno ci do kwoty 60 tys. zł firmy „Swedwood Poland Sp. z o.o. „w Szczecinie
Oddział Grupa Tartaki w Goleniowie ,ul .Witosa 31,72-100 Goleniów z tytułu umowy współpracy z dnia
01.12.2004 r.(zawartej na czas nieokre lony) stanowi weksel in blanco .
14. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci dla Firmy „Składy Budowlane VOX” Sp. z o.o. z siedzib w
Janikowie ,ul. Gnie nie ska 28 ,62-006 Kobylnica z tytułu umowy franczyzowej z dnia 17.03.2005 r.
(zawartej na czas nieokre lony ) stanowi 2 weksle in blanco
15. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci w kwocie 20 tys. zł firmy „ Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.” z
siedzib w Płocku ,ul . Chemików 7 z tytułu umowy współpracy nr BDF2/62361/2005 z dnia 20.04.2005r.
(zawartej na czas okre lony 3 lat od daty zawarcia ) stanowi weksel In blanco .
16. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy
leasingu operacyjnego nr ZH2/00060/2005 z dnia 29.08.2005 r. na wózek widłowy Hester o warto ci
105,9 tys. zł –stanowi 3 weksle in blanco . Wózek eksploatowany jest w ZPD Czaplinek do 15.12.2008 r.
17. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci ”Swedwood” Sp. z o.o. w Szczecinie Oddział Grupa Tartaki w
Goleniowie z tytułu umowy współpracy zawartej w dniu 11.02.2005 r. na czas nieokre lony –stanowi
weksel in blanco .
18. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy
leasingu nr BWO/00008/2005 z dnia 14.10.2005 r. na samochód osobowy Skoda Fabia Combi o warto ci
37,3 tys. zł –stanowi 2 weksle in blanco . Samochód eksploatowany jest w Biurze Spółki do 15.10.2008 r.
19. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy
leasingu operacyjnego nr ZH2/00080/2005 z dnia 23.11.2005 r. na wózek widłowy Nissan warto ci 89,3
tys. zł –stanowi 2 weksle in blanco . Wózek eksploatowany jest w ZPD Sławoborze do 17.11.2008 r.
20. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy
leasingu operacyjnego nr ZH2/00079/2005 z dnia 23.11.2005 r. na wózek widłowy Hyster warto ci
121,5 tys. zł –stanowi 3 weksle in blanco . Wózek eksploatowany jest w ZPD Łubowo do 17.11.2008 r.
21. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy
leasingu operacyjnego nr ZH2/00083/2005 z dnia 21.12.2005 r. na wózek widłowy Linde warto ci 51,4
tys. zł –stanowi weksel in blanco . Wózek eksploatowany jest w ZPD Kołacz do 15.12.2008 r.
22. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy
leasingu operacyjnego nr ZH2/00084/2005 z dnia 21.12.2005 r. na wózek widłowy Linde warto ci 65,6
tys. zł –stanowi weksel in blanco . Wózek eksploatowany jest w ZPD Kołacz do 15.12.2008 r.
23. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy
leasingu operacyjnego nr ZH2/00028/2006 z dnia 16.05.2006 r. na samochód Renault Kangoo o warto ci
38,2tys. zł –stanowi weksel in blanco . Samochód eksploatowany jest w ZPD Krosino do 15.05.2009 r.
24. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy
leasingu operacyjnego nr ZH2/00034/2006 z dnia 26.05.2005 r. na samochód Opel Astra II Classic
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warto ci 33,5 tys. zł –stanowi weksel in blanco . Samochód eksploatowany jest w Biurze Spółki do
15.05.2009 r.
25. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy
leasingu operacyjnego nr ZH2/00037/2006 z dnia 06.06.2006 r. na samochód Renault Trafic Pack Clim
warto ci 62,1 tys. zł –stanowi weksel in blanco . Samochód eksploatowany jest w ZPD widwin do
15.06.2009 r.
26. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy
leasingu operacyjnego nr WH2/00068/2006 z dnia 11.09.2006 r. na ładowarka Kramer 880 warto ci
262,0 tys. zł – stanowi weksel in blanco . Ładowarka eksploatowana jest w ZPD Sławoborze do
15.09.2009 r.
27. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „ BZ WBK Leasing” w Poznaniu plac Andersa 5 z tytułu umowy
leasingu operacyjnego nr WH2/00090/2006 z dnia 19.12.2006 r. na samochód VW Caddy warto ci 74,0
tys. zł – stanowi weksel in blanco . Samochód eksploatowany jest w ZPD Sławoborze do 15.12.2009 r.
28. Zabezpieczenie wierzytelno ci Banku Zachodniego WBK S.A. Oddział w Szczecinku w wysoko ci :
1) 4 500 000,00 zł z tytułu udzielonej gwarancji bankowej na zabezpieczenie spłaty zobowi za wobec
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w Szczecinku z tytułu umowy kupna-sprzeda y na sprzeda
drewna w 2006 roku z dnia 19.12.2005 r.
stanowi :
a) zastaw rejestrowy na maszynach i urz dzeniach oznaczonych co do to samo ci wraz z cesj polisy
ubezpieczeniowej
Zastawione rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
6 758 839,19
- netto na 31.12.2006 r.
461 021,52
b) 2 weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi
c) pełnomocnictwo do dokonywania spłaty kwoty nie spłaconego kredytu poprzez zapłat z bankowego
rachunku bie cego w EUR, PLN
d) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 9 000 000,00 zł
e) o wiadczenie o podaniu si egzekucji wydania rzeczy stanowi cych przedmiot zastawu rejestrowego.
29. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w Szczecinku z
tytułu kredytu kupieckiego na zakup drewna tartacznego - zgodnie z umow z dnia 01.03.2004 wraz z
aneksami. stanowi:
a) przewłaszczenie ni ej wymienionych wyrobów gotowych i materiałów:
ZPD Krosino
surowiec (dłu yce, kłody)
tarcica iglasta
ZPD Łubowo
surowiec (dłu yce, kłody)
tarcica iglasta
ZPD Sławoborze
surowiec (dłu yce, kłody)
tarcica iglasta
ZPD widwin
tarcica iglasta
ZPD Kalisz
tarcica iglasta

400 m3
700 m3

64 000 zł
301 000 zł

400 m3
300m3

64 000 zł
135 000 zł

400 m3
350 m3

64 000 zł
154 000 zł

890 m3

400 000 zł

340m3

150 000 zł

Razem

1 332 000 zł

z tego:
- materiały
192 000,00
- wyroby gotowe 1 140 000,00
30. Zabezpieczenie wierzytelno ci Banku PEKAO S.A. Oddział w Szczecinku w wysoko ci 1 800 000,00 zł
z tytułu udzielonej gwarancji bankowej na zabezpieczenie spłaty zobowi za wobec regionalnej Dyrekcji
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Lasów Pa stwowych w Szczecinie z tytułu umowy kupna-sprzeda y na sprzeda drewna w 2006 roku z
dnia 21.12.2005 r.
Stanowi:
a) weksel własny in blanco
b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego
c) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 1 956 000 zł oraz wydania maszyn i urz dze
d) przewłaszczenie maszyn i urz dze oznaczonych co do to samo ci
Przewłaszczone rodki trwałe maj warto :
- pocz tkow
2 043 851,65
- netto na 31.12.2006 r.
414 965,07
Ł cznie z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek oraz innych zobowi za
stanowi :
rodki trwałe (warto netto na 31.12.2006 r.):
- własne 12 872 tys. zł
- obj te leasingiem finansowym 852 tys. zł
hipoteki kaucyjne 21 365 tys. zł
hipoteki zwykłe 7 599 tys. zł
hipoteka umowna 1 050 tys. zł
zapasy 4 751 tys. zł

zabezpieczenie maj tkowe

Nota Nr 23 “Informacje o podatku dochodowym”

PODATEK DOCHODOWY

tys. zł

I. Zysk brutto

7 248

II. Trwałe ró nice

1 085

1) przychody (a+b+c)

-364

a) operacyjne

-

b) pozostałe operacyjne

-358

- zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych z tyt. zapłaty nale no ci netto

-22

- zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych z tyt. zapłaty nale no ci VAT

-92

- zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych z tyt. zapłaty koszty s dowe
- podwy szenie roszczenia o VAT
- przychody w wysoko ci odpisów amortyzacyjnych nieodpłatnie otrzymanych
rodków trwałych
- otrzymane kary umowne

-5
-150
-88
-1

c) finansowe

-6

- ró nice kursowe z tyt. kompensaty wierzytelno ci

-6

- zmniejszenie aktualizacji nale no ci z tyt. zapłaty odsetek .od weksli
2) koszty (a+b+c)

1 492

a) operacyjne

857

- amortyzacja

135
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14

- koszty ubezpieczenia samochodów przekraczaj ce limit podatkowy
- PFRON

1
659

- pozostałe koszty obsługi RN

8

- VAT od nagród rzeczowych

2

- VAT nie do odliczenia

1

- pozostałe koszty

37

b) pozostałe operacyjne

627

- odpisy nale no ci netto obj te aktualizacj
- odpisy na pozostałe wierzytelno ci
- odpisane nale no ci z tyt. podatku VAT obj te aktualizacj
- odpisane nale no ci z tytułu kosztów s dowych i komorniczych obj te
.aktualizacj

194
6
86
5

- odpisane i umorzone wierzytelno ci nieobj te aktualizacj

4

- rezerwa na zobowi zania

3

- darowizny i składki na rzecz organizacji

171

- kary i grzywny

1

- pozostałe koszty (VAT od darowizn)

0

- nieumorzona warto

rodków trwałych

31

- spisane niedobory

66

- nieodpłatne wiadczenie usług dla pracowników i odszkodowania

60

c) finansowe

8

- odsetki od zobowi za bud etowych
- spisanie odsetek od weksli obcych z tyt. umorzenia
- warto

spisanych wierzytelno ci i po yczek

- ujemne ró nice kursowe z tyt. kompensaty
3) odliczenia

9
-2
0
1
-43

- darowizny

-43

III. Zysk brutto po korektach z tytułu trwałych ró nic (1+2+3)

8 333

IV. Podatek dochodowy od zysku brutto po korektach z tytułu trwałych ró nic

1 583

a) pdop od zysku brutto po korektach trwałych ró nic (III.*19%)

1 583

b) korekta z tytułu zmiany stawki
V. Przej ciowe ró nice

-298

A. dodatnie

-1 077
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-304

c) finansowe

-304

- przychody z forwardu niezapłacone
- zapłacone odsetki od po yczek

-158
6

- niezrealizowane ró nice kursowe na BO
- niezrealizowane ró nice kursowe z wyceny na BZ
- niezapłacone odsetki od udzielonych po yczek
2) koszty

40
-67
-125
-773

a) koszty operacyjne leasingu operacyjnego
- leasing operacyjny-amortyzacja

-625
218

- leasing operacyjny-pozostałe opłaty

1

- koszty 30% amortyzacji podatkowej

-1 183

- koszt amortyzacji bilansowej

339

b) pozostałe koszty operacyjne-likwidacja rodka trwałego z leasingu
c) koszty finansowe

-148

- odpisy aktualizuj ce odsetki od po yczek

125

- umorzone odsetki od weksli obcych

2

- niezapłacone odsetki od zobowi za od weksli obcych

1

- płatno

zobowi za leasingowych

- odsetki od leasingu finansowego
B. ujemne

-323
47
779

1) przychody

-1 231

b) pozostałe operacyjne

-762

- zmniejszenie odpisów aktualizuj cych nale no ci netto z tytułu zapłaty
- zmniejszenie odpisów aktualizuj cych nale no ci - koszty s dowe i .komornicze z
tytułu ich zapłaty
- odpisy aktualizuj ce nale no ci z tytułu niedoborów
- zmniejszenie odpisów aktualizuj cych zapasy
c) finansowe

-168
-25
-5
-564
-469

- odsetki od kontrahentów - niezapłacone
- zmniejszenie z tyt. spłaty nale no ci jako inwestycji
- umorzone odsetki od zobowi za
2) koszty

-448
-6
-15
2 010

a) operacyjne

207
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- amortyzacja pow. stawki podstawowej - degresywna

0

- nieodprowadzony odpis na ZF S

0

- zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych kosztów
- niezapłacone składki ZUS i FP

192
10

- koszty zwi zane z inwestycj

5

b) pozostałe operacyjne

1 429

- odpisy aktualizuj ce nale no ci netto
- odpisy aktualizuj ce nale no ci - koszty s dowe i egzekucyjne
- odpisy aktualizuj ce zapasy

129
27
548

- odpisy aktualizuj ce nale no ci na niedobory i szkody (13010,21-3128)
- odpisy aktualizuj ce warto ci niematerialne i prawne
- rezerwy na przyszłe zobowi zania - opłata od sprzeda y ST
c) finansowe

7
70
648
374

- odsetki niezapłacone od kredytów i po yczek

40

- odsetki zapłacone z roku ubiegłego od kredytów i po yczek

-7

- odsetki niezapłacone od zobowi za
- odsetki zapłacone od weksli

-14
-6

- odsetki zapłacone od zobowi za

-80

- odpisy aktualizuj ce nale no ci z tytułu naliczenia odsetek

448

- ró nice kursowe niezrealizowane na BZ

6

- ró nice kursowe niezrealizowane na BO

-13

VI. Podatek dochodowy od salda ró nic przej ciowych

57

a) naliczony na rezerw z tytułu odroczonego pdop

205

- naliczony na rezerw z tytułu odroczonego pdop (A.* 19%)

205

- korekta z tytułu zmiany stawki pdop
b) rozliczony na rozliczenia mi dzyokresowe czynne
- rozliczony na rozliczenia mi dzyokresowe czynne (B.*19%)

-148
-148

- korekta z tytułu zmiany stawki pdop
VII. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (III.+V.)

8 035

VIII. Podatek dochodowy (VII*19%)

1 526

IX. zmniejszenie rozlicze mi dzyokresowych czynnych

0

a) zmniejszenie rozlicze mi dzyokresowe czynnych z tyt. rozliczenia straty podatkowej
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b) korekta z tytułu zmiany stawki pdop
X. Podatek dochodowy bie cy (VIII - IXa)

1 526

XI. podatek wykazany w rachunku zysków i strat (VI.+IX.+X)

1 583

Podpisy wszystkich Członków Zarz du

Longin
Graczkowski

Dyrektor Generalny –
Prezes Zarz du

23.02.2007 r. Zenon Wnuk

Główny Ksi gowy –
Członek Zarz du

23.02.2007 r.
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SPRAWOZDANIE ZARZ

w tys. zł

DU

(SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI EMITENTA ZA 2006 R.)

Sprawozdanie poni sze sporz dzono uwzgl dniaj c postanowienia § 95 Rozporz dzenia Ministra Finansów z
dn.19.10.2005r. w spr. informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
warto ciowych ( Dz.U. 209/2005, poz. 1744)
INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE
Nazwa : Koszali skie Przedsi biorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna
Siedziba:
Siedzib Spółki jest: Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
Adres:
78-400 Szczecinek, ul. 3-go Maja 2.
Telefony:
094 37 49 700; 094 37 42 711, 094 37 42 314.
Fax:
094 37 49 709; 094 37 43 548.
Internet:
www.kppd.pl, e-mail: kppd@kppd.pl
Kapitał zakładowy: 5.094.336,00 zł ( wg stanu na dzie 31.12.2006 r.)
Forma prawna: spółka prawa handlowego - spółka akcyjna
Oddziały
W skład KPPD-Szczecinek SA wchodzi 16 oddziałów rozmieszczonych we wschodniej cz ci województwa
zachodniopomorskiego, w tym:
9 zakładów przetwarzaj cych surowiec tartaczny iglasty: w Czaplinku, Drawsku Pomorskim, Kaliszu
Pomorskim, Krosinie, Łubowie, Manowie, Sławoborzu, widwinie i wierczynie,
2 zakłady przetwarzaj ce surowiec tartaczny li ciasty: w Kołaczu i Wierzchowie,
zakład produkuj cy płyty li ciaste klejone w Białogardzie,
2 składy fabryczne: w Koszalinie i Szczecinku,
Zakład Budowy Maszyn „Madrew” w Szczecinku,
O rodek Wczasowo – Kolonijny w D wirzynie ( aktualnie wydzier awiony).
W siedzibie Spółki mie ci si Biuro Spółki, w skład którego wchodzi równie Skład Handlowo
Techniczny, nie posiadaj cy statusu oddziału.
Podstawa prawna
Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych wła ciwych przepisów prawa i
postanowie Statutu.
S d Rejestrowy.
S dem Rejestrowym dla Spółki jest S d Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru S dowego
ul. Gen.Andersa 34 , 75-950 Koszalin. Postanowieniem z 07 listopada 2001 r. S d Rejonowy w Koszalinie, IX
Wydział Krajowego Rejestru S dowego wpisał Koszali skie Przedsi biorstwo Przemysłu Drzewnego Spółk
Akcyjn do Rejestru Przedsi biorców pod numerem KRS : 0000059703.
Czas trwania Spółki.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Historia Spółki.
Koszali skie Przedsi biorstwo Przemysłu Drzewnego z siedzib w Szczecinku powstało w wyniku kolejnych
przekształce przedsi biorstwa pa stwowego funkcjonuj cego pod nazw Rejon Przemysłu Le nego w
Szczecinku, które utworzone zostało na mocy Zarz dzenia Ministra Le nictwa z dniem 01 stycznia 1950 r..
Minister Le nictwa i Przemysłu Drzewnego Zarz dzeniem nr 62 z dnia 18 kwietnia 1964 r. zmienił nazw
przedsi biorstwa na Okr gowe Przedsi biorstwo Przemysłu Drzewnego w Szczecinku.
W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju przedsi biorstwo uzyskało na mocy Zarz dzenia Nr 80
Ministra Le nictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 czerwca 1975 r. nazw „Koszali skie Przedsi biorstwo
Przemysłu Drzewnego”.
Na podstawie aktu przekształcenia z dnia 15 lutego 1995 r. przedsi biorstwo pa stwowe - Koszali skie
Przedsi biorstwo Przemysłu Drzewnego zostało przekształcone w jednoosobow spółk Skarbu Pa stwa,
która dnia 1 czerwca 1995 r. została wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez S d Gospodarczy
w Koszalinie.
Dnia 16 stycznia 1996 r. 60% akcji Spółki KPPD - Szczecinek S.A. zostało wniesione przez Ministra
Przekształce Własno ciowych do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, z czego 33% akcji obj ł X NFI obecnie Foksal NFI S.A.
Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

60

KPPD-Szczecinek SA

SA-R 2006

w tys. zł

Na mocy umowy z dnia 28 czerwca 1996 r. Skarb Pa stwa zlecił Spółce dokonanie nieodpłatnego
udost pnienia uprawnionym pracownikom 152.100 (sto pi dziesi t dwa tysi ce sto) akcji Spółki, z czego
wydano 150.655 akcji serii A, a reszta pozostała w gestii Skarbu Pa stwa.
Zgodnie z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 9 pa dziernika 1997 r. kapitał
akcyjny Spółki został podwy szony o 1.910.376 zł w drodze emisji 608.400 akcji serii B.
14 sierpnia 1998 r. akcje Spółki zostały dopuszczone przez Komisj Papierów Warto ciowych i Giełd do
obrotu publicznego; od tej pory Spółka posiada status spółki publicznej.
W maju 2000 r. Spółka otrzymała certyfikat FSC ( system kontroli pochodzenia produktów ), który dotyczy
u ycia drewna z certyfikowanych obszarów le nych do własnej produkcji.
15 listopada 2002 r. otrzymała Spółka certyfikat jako ci ISO 9001;2000
15 stycznia 2003 r. akcje Spółki zadebiutowały na rynku CeTO.
17 kwietnia 2003 r. nast piły znacz ce zmiany w akcjonariacie Spółki.
Dotychczasowy podmiot dominuj cy – Foksal NFI S.A. sprzedał na rzecz spółki mened ersko-pracowniczej
„Drembo” sp. z o.o. wszystkie posiadane akcje KPPD-Szczecinek S.A., stanowi ce 48,69% kapitału
zakładowego.
Akcjonariusze posiadaj cy powy ej 5% udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA Spółki.
Według stanu na 31.12.2006 r. akcjonariuszami posiadaj cymi co najmniej 5% udział w kapitale zakładowym
i głosach na WZA s :
Liczba akcji
w szt.

Akcjonariusz

Liczba
głosów
w szt.

Udział w
kapitale
zakładowym
w%

Drembo sp. z o.o.

811.031

0

49,99

Skarb Pa stwa

254.465

254.465

15,68

TLH Verwaltungs,
Beteiligungs GmBH

101.000

101.000

6,23

97.775

97.775

6,03

Octava NFI SA
Uwaga:

Wyrokiem S du Apelacyjnego w Szczecinie z dn. 25.10.2006 r. wykonywanie prawa głosu przez spółk
DREMBO” Sp. z o.o. jest bezskuteczne w konsekwencji naruszenia art.154, w zwi zku z art.158a ustawy z
dnia 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami warto ciowymi.
Zmiany w akcjonariacie Spółki w okresie ostatnich trzech lat.
W okresie ostatnich trzech lat istotne zmiany w akcjonariacie Spółki nast piły w 2005 r.
17 maja 2005 r. TLH Verwaltungs, Beteiligungs GmBH z Innsbrucka nabył 101.000 szt. akcji
odpowiadaj cych 6,23% kapitału zakładowego Spółki.
20 maja 2005r Dom Maklerski AmerBrokers SA zbył wszystkie posiadane akcje Spółki w ilo ci 101.000 szt.
akcji odpowiadaj cych 6,23% kapitału zakładowego Spółki.
Przedmiot działalno ci Spółki.
Spółka nale y do sektora przemysłu drzewnego – przemysł tartaczny.
Główna działalno Spółki jest sklasyfikowana w klasie 20.10 PKD.
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W ofercie Spółki znajduj si zarówno wyroby z drewna iglastego, jak i li ciastego.
W zakresie drewna iglastego Spółka oferuje:
• tarcic obrzynan i nieobrzynan , wie , suszon , strugan i impregnowan , głównie
sosnow , a w niewielkich ilo ciach równie wierkow ,
• elementy konstrukcyjne na wi by dachowe i konstrukcje domów, suszone, strugane
i impregnowane,
• elementy klejone na długo i grubo ,
• podkłady kolejowe,
• deski podłogowe strugane, boazerie, listwy wyko czeniowe,
• fryzy do produkcji mebli i innych wyrobów,
• brykiety
• elementy małej architektury okre lane jako program ogrodowy (płoty, bramy, pergole,
wiaty gara owe, donice, podesty, chodniki itp.).
Podstawowym surowcem – stanowi cym w produkcji około 92% - jest drewno sosnowe; 8% przerabianego
surowca to surowiec wierkowo-jodłowy.
W zakresie drewna li ciastego w Spółce produkuje si :
• tarcic nieobrzynan , wie , suszon , parzon ,
• fryzy,
• elementy meblowe,
• elementy klejone,
• płyty lisciaste klejone.
• deszczułki
• brykiety
Podstawowym surowcem jest drewno bukowe i d bowe, a w mniejszych ilo ciach przerabia si równie
drewno brzozowe, olchowe, jesionowe, grabowe, osikowe i topolowe.
Zakład Budowy Maszyn "MADREW" produkuje m.in. maszyny do przerobu surowca redniowymiarowego.
W stałej ofercie znajduj si ró ne typy pilarek, wanny do impregnacji, przeno niki i transportery, instalacje
odwiórowywania, kotłownie opalane trocinami, wiaty magazynowe i hale. Zakład wiadczy usługi remontowe
maszyn i urz dze do obróbki drewna oraz oferuje konstrukcje stalowe przestrzenne i zamkni te.
Spółka rozwija działalno handlow hurtow i detaliczn poprzez dwa składy fabryczne oraz – wchodz ce w
ich skład - sklepy. W ofercie znajduj si nie tylko wyroby firmy, ale tak e wyposa enie łazienek, płyty
drewnopochodne, panele cienne i podłogowe, stolarka budowlana, glazura i terakota oraz inne artykuły
wyposa enia wn trz. W 2006r Spółka zawarła umow franchisingow z firm VOX.
Skład Handlowo-Techniczny w swojej ofercie posiada narz dzia i cz ci zamienne do maszyn dla przemysłu
tartacznego.
I. WA NIEJSZE ZDARZENIA MAJ CE WPŁYW NA DZIAŁALNO

SPÓŁKI.

Mimo trudno ci z jakimi borykała si Spółka, w zakresie niedoboru surowca, rok 2006 był dla nas dobry.
Sprzeda ukształtowała si na poziomie o 5,3% wy szym ni w roku 2005, osi gn li my wynik finansowy
netto w wysoko ci 5,7 mln zł, co oznacza wzrost o 106,7% do wykonania roku poprzedniego.
Na osi gni te wyniki dodatni wpływ miały (w odniesieniu do roku 2005) nast puj ce czynniki:
- poprawa koniunktury na głównych rynkach obsługiwanych przez Spółk ,
- zwi kszenie w strukturze przychodów udziału sprzeda y produktów przetworzonych.
- wzrost przetarcia surowca d bowego,
- ubezpieczenie nale no ci oraz wprowadzone procedury ich monitorowania i dochodzenia,
- sprzeda zb dnej nieruchomo ci,
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W II półroczu Spółka odczuła zwi kszony popyt na swoje produkty, skutkiem czego było kilkuprocentowe
podniesienie cen produktów od wrze nia 2006 r. zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Nast pił równie wzrost sprzeda y towarów w placówkach handlowych Spółki (o 6%). Było to spowodowane
rozpocz ciem współpracy z dostawc materiałów budowlanych w ramach umowy franczyzowej.
W efekcie dokonanych w latach 2005-2006 inwestycji zmieniła si pozytywnie struktura sprzedawanych
produktów . Udział wyrobów przetworzonych w sprzeda y ogółem wzrósł o 1,3 p.p. , co przeło yło si na
wzrost rednich cen.
Ze wzgl du na utrzymuj ca si koniunktur na tarcic i wyroby d bowe zwi kszono przetarcie surowca
d bowego o 14% (na ile pozwoliły mo liwo ci jego pozyskania na rynku krajowym i zagranicznym).
Wprowadzone od pocz tku roku ubezpieczenie nale no ci w poł czeniu z doskonalszym system ich
monitoringu, poza gwarancj znacz cego wyrównania strat w przychodach, przeło yło si równie w
odczuwalny sposób na popraw płynno ci.
W IV kwartale Spółka zbyła - w drodze przetargu otwartego - zb dn nieruchomo . Uwzgl dniaj c opłaty i
koszty zwi zane ze sprzeda nieruchomo ci, spowodowało to zwi kszenie wyniku netto o około 1,1 mln zł.
Ujemnie natomiast na wyniki rzutowały nast puj ce czynniki:
- brak mo liwo ci zwi kszenia przetarcia surowca iglastego wskutek niedoboru surowca na rynku krajowym
w stosunku do zapotrzebowania rynku,
- spadek przetarcia surowca bukowego z uwagi na zmniejszony popyt na wyroby z tego drewna,
- niekorzystne relacje kursowe walut.
Zgodnie z zawartym z Generaln Dyrekcj Lasów Pa stwowych porozumieniem Spółka miała
zagwarantowane 90 % dostaw surowca le nego zakupionego w 2004 r. Niedobór surowca uzupełniano jego
zakupami na przetargach i zmniejszonym – w porównaniu do roku 2005 r. - importem z Niemiec, co jednak
dodatkowo podwy szało cen ze wzgl du na wysokie koszty transportu. W wyniku powy szych działa
Spółka utrzymała poziom przetarcia surowca iglastego na poziomie 2005 r.
Utrzymuj ca si dekoniunktura na tarcic i wyroby bukowe spowodowała spadek przetarcia surowca
bukowego o 27,2%. Spadek ten nie został jednak w pełni skompensowany wzrostem przetarcia surowca
d bowego - ze wzgl du na du y niedobór tego surowca na rynku krajowym i zagranicznym – w stosunku do
zapotrzebowania. Spowodowało to pogorszenie wyników tartaków li ciastych.
Udział sprzeda y eksportowej produktów i towarów (rozumianej równie
jako dostawy
wewn trzwspólnotowe) w sprzeda y ogółem na poziomie 29,6% (wzrost o 4,3 p.p. w stosunku do 2005 r.) w
zestawieniu z relacjami kursowymi w istotny sposób wpłyn ł na poziom wyników Spółki. redni kurs EUR
w 2006 r. ukształtował si na poziomie 3,90 zł i był ni szy o 3,2% od redniego kursu w 2005 r. Skutkowało
to zmniejszeniem wyniku o 2,1 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Jednak skutki spadku kursu EUR
rekompensowano podwy k cen wyrobów. Nale y równie zaznaczy , e okres spływu nale no ci
eksportowych (25 dni) jest krótszy o 22 dni od okresu spływu nale no ci krajowych (47 dni), co przekłada si
na popraw płynno ci Spółki.
II. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGRO E .
W stosunku do informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za poprzednie lata, sytuacja w zakresie
istotnych czynników ryzyka i zagro e nie uległa znacz cym zmianom i nadal działalno firmy jest nara ona
na czynniki ryzyka i zagro e wyst puj ce w ró nych obszarach działalno ci Spółki.
• w zakresie rynku i produktów: generalnie ocenia si , e perspektywy dla bran y drzewnej s obecnie
lepsze w porównaniu do lat poprzednich. Rynkowa pozycja Spółki jest stosunkowo silna.
Rozproszona struktura odbiorców powoduje mały stopie uzale nienia. Z uwagi na specyfik
działalno ci wyst puje rednia wra liwo na sezonowo , warunki naturalne i mod .
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w zakresie elastyczno ci rynkowej i dostawców: budynki i urz dzenia produkcyjne s w dobrym
stanie. Z uwagi na specyfik działalno ci wyst puje mała elastyczno w przypadku zmian na rynku.
Istnieje bardzo du e uzale nienie Spółki od dostawcy podstawowego surowca produkcyjnego – Lasów
Pa stwowych. Trudno ci z zakupem odpowiednich ilo ci surowca, umo liwiaj cych racjonalne
wykorzystanie potencjału produkcyjnego, mog wpłyn na uzyskiwan przez Spółk rentowno .
w zakresie zarz dzania: Zarz d Spółki i kadra mened erska posiada wysokie kompetencje zawodowe.
Spółka zacz ła jednak odczuwa odej cia wykwalifikowanego personelu podstawowego.
w zakresie czynników finansowych: zdolno Spółki do obni ki kosztów (w przypadku wyst pienia
takiej konieczno ci) jest niewielka z uwagi na wysoki udział kosztów materiałowych – surowca
le nego.
w zakresie ryzyka finansowego dotycz cego zmiany kursów walut: cz
przychodów w EURO jest
zabezpieczona odwrotnymi transakcjami zakupu surowca i materiałów z importu i finansowymi
instrumentami pochodnymi (forward).

Niekorzystny wpływ na sytuacj ekonomiczn Spółki maj ponadto nast puj ce czynniki zewn trzne:
•
•

niedobór surowca le nego w stosunku do zapotrzebowania rynku,
monopolistyczna pozycja Lasów Pa stwowych na rynku surowca drzewnego w zakresie kreowania
cen i dost pu do surowca. Wysoko dostaw surowca na 2007 r. została ustalona po raz pierwszy w
drodze ofert internetowych.
• zwi kszenie zagro enia konkurencyjnego ze strony du ych firm unijnych, zwłaszcza w zakresie
dost pu do surowca,
• szybszy rozwój technologiczny naszych konkurentów, który prowadzi do obni enia jednostkowych
kosztów produkcji, co pozwala im na oferowanie wy szych cen na surowiec le ny kupowany na
przetargach,
• wpływ niekorzystnych relacji kursowych na sytuacj finansow naszych odbiorców, którzy sprzedaj
swoje wyroby klientom zagranicznym,
oraz czynniki wewn trzne:
• relatywnie wysoki poziom zadłu enia, uwzgl dniaj c mo liw do osi gni cia rentowno ,
• brak dostatecznych rodków na inwestycje,
• odpływ robotników-specjalistów w zwi zku z relatywnie niskimi płacami w stosunku do płac w
innych krajach Unii. Ze wzgl du na nisk rentowno
Spółka ma ograniczone mo liwo ci
podwy szenia płac.
III. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA.
Maj tek Spółki na koniec 2006 r. wynosił 100.503 tys. zł i był ni szy o 2.307 tys. zł, tj. o 2,2 % w odniesieniu
do stanu na pocz tek 2006 r.
W strukturze maj tku wyst piły zmiany obejmuj ce:
•

•

•
•

•

•

zmniejszenie rzeczowych aktywów trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych o 222 tys. zł, tj. o
0,4 % w nast pstwie ni szego ich odtworzenia ni zu ycia. Umorzenie maj tku trwałego wynosiło 7.492
tys. zł, natomiast nakłady skutkuj ce na jego wzrost 7.352 tys. zł., w tym: nakłady inwestycyjne 6.875 tys.
zł, leasing 477 tys. zł,
zmniejszenie nale no ci długoterminowych o 2.326 tys. zł, w wyniku spłaty przez pracowników cz ci
zadłu enia z tytułu po yczek zaci gni tych na zakup akcji Spółki w kwocie 1.728 tys. zł. oraz
przesuni cia nale no ci na kwot 598 tys. zł. do inwestycji krótkoterminowych,
zwi kszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 148 tys. zł,
obni enie stanu zapasów ogółem o 1.380 tys. zł, tj. o 5,3 % , w tym: wyrobów gotowych o 2.914 tys. zł.,
tj. o 22,2%; przy wzro cie stanu zapasów: materiałów o 745 tys. zł, tj. o 22,7%, półproduktów i
produktów w toku o 124 tys. zł, tj. o 3,4% oraz towarów o 628 tys. zł tj. o 10,8%,
wzrost poziomu nale no ci o 709 tys. zł, tj. o 3,2 %, w tym: z tytułu dostaw o 659 tys. zł, pozostałych
rozrachunków o 54 tys. zł, przy praktycznie niezmienionym poziomie nale no ci z tytułu rozrachunków
publiczno - prawnych ,
zwi kszenie poziomu inwestycji krótkoterminowych o 706 tys. zł, tj. o 81,0 %, w tym 598 tys. zł. z tyt.
zmiany kwalifikacji nale no ci długoterminowych na krótkoterminowe.
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W zakresie finansowania maj tku Spółki nast pił:
•
•

•
•

wzrost kapitałów własnych o 4.367 tys. zł tj. o 10,6%, w tym: z tytułu wypracowanego w 2006r. zysku
netto o 5.665 tys. zł., przy jednoczesnym obni eniu o 1.298 tys. zł. z tyt. wypłaconej dywidendy.
przyrost poziomu rezerw o 539 tys. zł, w tym: z tytułu odroczonego podatku dochodowego
o 205 tys. zł, pozostałych rezerw krótkoterminowych o 500 tys. zł., w tym z tyt. utworzenia
rezerwy na zobowi zania z tyt. opłaty planistycznej dla Urz du Miasta w widwinie o 648 tys. zł.,
przy jednoczesnym obni eniu rezerw na wiadczenia emerytalne i podobne o 166 tys. zł,
spadek zobowi za długoterminowych o 1.458 tys. zł, w tym: kredytów i po yczek o 1.558 tys. zł. oraz
zobowi za pozostałych o 37 tys. zł., przy wzro cie zobowi za leasingowych o 136 tys. zł,
obni enie zobowi za krótkoterminowych o 5.945 tys. zł, tj. o 13,6%, w tym:
- z tytułu dostaw o 2.953 tys. zł,
- z tytułu kredytów i po yczek o 3 840 tys. zł,
- z tytułu zobowi za leasingowych o 46 tys. zł.
- zaliczek na dostawy o 427 tys. zł,
- wekslowych o 400 tys. zł,
przy jednoczesnym wzro cie zobowi za :
- z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych o 151 tys. zł,
- zobowi za pozostałych o 1.558 tys. zł, (z czego zobowi zania inwestycyjne
wzrosły o 1.628 tys. zł),
- funduszy specjalnych o 12 tys. zł,

•

zwi kszenie rozlicze mi dzyokresowych o 191 tys. zł, w tym:
a) zmniejszenie rozlicze mi dzyokresowych przychodów o 77 tys. zł,
b) zwi kszenie biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów o 268 tys. zł, w tym z
tytułu:
- zwi kszenia rezerw na niewykorzystane urlopy o 73 tys. zł,
- zwi kszenia rezerw na wynagrodzenia o 224 tys. zł,
- zmniejszenia rezerw pozostałych o 28 tys. zł,

W finansowaniu maj tku Spółki nast pił spadek udziału kapitału obcego z 53,9% do 47,9%.
Udział kapitału stałego (kapitał własny powi kszony o rezerwy i zobowi zania długoterminowe) w sumie
bilansowej wynosił:
- na 31.12.2005 r. – 55,5 %
- na 31.12.2006 r. – 60,2%
Pokrycie rzeczowych aktywów trwałych kapitałem długoterminowym wynosiło:
- na 31.12.2005 r. – 1,15
- na 31.12.2006 r. – 1,22
Zdolno generowania rodków pieni nych, obejmuj ca wynik netto i amortyzacj , uległa poprawie z 9.852
tys. zł w 2005 r. do 13.157 tys. zł w 2005 r.
Potrzeby finansowania wynikaj ce z:
• inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz warto ci niematerialne i prawne w wysoko ci 6.876 tys. zł,
• zawartych nowych zobowi za leasingowych na kwot 628 tys. zł,
• spłaty zobowi za wekslowych na kwot 400 tys. zł.,
• skrócenia w czwartym kwartale terminów płatno ci za surowiec tartaczny z 40 dni w RDLP Szczecin,
35 dni w RDLP Szczecinek i 30 dni w RDLP Piła do 25 dni we wszystkich nadle nictwach.
nie skonsumowały w cało ci wygenerowanych rodków pieni nych, co przeło yło si na znaczne obni enie
zadłu enia w kredytach i po yczkach ( 5.398 tys. zł.). Obni enie zadłu enia w kredytach obrotowych
wyniosło 3.981 tys. zł., tj. spadek o 23,7% a w kredytach inwestycyjnych 1.417 tys. zł., tj. obni enie o
12,3%.
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Na ukształtowanie si wska ników płynno ci istotny wpływ miało zmniejszenie si udziału kapitałów obcych
w finansowaniu maj tku Spółki.
- wska nik płynno ci bie cej wynosił:
1,12 - na koniec 2005 r.
1,30 - na koniec 2006 r.
- wska nik płynno ci szybki wynosił:
0,53 – na koniec 2005 r.
0,65 – na koniec 2006 r.
Przewidujemy, e dzi ki trafnym kierunkom inwestowania, utrzyma si z tendencj lekkiej poprawy zdolno
generowania wyników w latach nast pnych.
IV. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKO CI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH.
Przychody ze sprzeda y wynosiły 215,4 mln zł i były wy sze o 10,9 mln zł, tj. 5,3 % w odniesieniu do
wykonania 2005 r., na co zło yło si :
- wzrost sprzeda y produktów o 7,6 mln zł, tj. o 4,4 %,
- wzrost sprzeda y towarów i materiałów - o 3,3 mln zł, tj. o 9,8 %.
Zwi kszenie poziomu sprzeda y produktów jest skutkiem o ywienia si popytu na krajowym rynku
produktów drzewnych oraz intensyfikacji eksportu. Rozmiar sprzeda y w jednostkach naturalnych wzrósł do
roku ubiegłego w:
- tarcicy iglastej o 2,1 tys. m³, tj. o 1,6%,
- wyrobach fryzarskich iglastych o 10,2 tys. m³, tj. o 18,2%
- płytach i elementach klejonych iglastych o 0,3 tys. m3, tj. o 19,2 %,
- płytach klejonych li ciastych o 0,2 tys. m³, tj. o 9,8%,
- wyrobach frezarskich li ciastych o 0,2 tys. m³, tj. o 4,5%.
Zmniejszyła si natomiast sprzeda :
- tarcicy li ciastej o 1,4 tys. m3, tj. o 7,1%,
- boazerii i materiałach podłogowych o 1,5 tys. m³, tj. o 38,1%.
Wpływ niekorzystnych relacji kursowych w 2006 r. na poziom cen uzyskiwanych przez Spółk na sprzeda y
zagranicznej został w cz ci zrekompensowany poprzez wynegocjowan w drugim półroczu podwy k cen.
Jednak w skali roku wyst pił spadek cen, który w poszczególnych grupach asortymentowych wyniósł:
- w tarcicy iglastej
20 zł/m3, tj. 2,7 %,
- w tarcicy bukowej
1 024 zł/m3, tj. 48,6%
- w programie ogrodowym
86 zł/m3, tj. 7,1 %,
Natomiast wzrosły ceny eksportowej tarcicy d bowej o 14,2% , wyrobów fryzarskich bukowych o 25,7% oraz
płyty klejonej li ciastej o 2,5%.
Relatywnie niski kurs euro wpłyn ł równie niekorzystnie na poziom cen krajowych, poniewa uniemo liwił
podwy szenie cen dla du ej grupy naszych odbiorców krajowych b d cych jednocze nie eksporterem swoich
produktów. rednie ceny krajowe w porównaniu z rokiem ubiegłym spadły:
- w tarcicy iglastej
o 16zł/m3, tj. 3,2 %,
- w wyrobach fryzarskich iglastych
o 10zł/m3, tj. 1,6 %,
- w programie ogrodowym
o 121 zł/m3, tj. 10,0 %,
- w tarcicy bukowej
o 14zł/m3, tj. 1,7 %,
- w płycie klejonej li ciastej
o 297 zł/m3, tj. 6,8 %,
przy wzro cie cen na tarcic d bow , wyroby fryzarskie d bowe i bukowe oraz zr bki.
Prezentowane zmiany cen nale y rozumie jako ró nice przeci tnych jednostkowych przychodów, wynikaj ce
z przychodów ogółem oraz ilo ciowego wolumenu sprzeda y. Na ich zmian maj wpływ:
1. kursy walutowe
2. bezpo redni wzrost cen w wyniku poprawy koniunktury na niektóre wyroby (np. zr bki)
3. ró nice w przychodach w zwi zku ze zmian udziału wyrobów o wy szej jako ci w danym sortymencie
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4. sposób ustalania cen w zale no ci od tego, która strona ponosi koszty transportu.
W strukturze sprzeda y produktów nast piło:
• zwi kszenie udziału sprzeda y produktów bardziej przetworzonych:
- 2005r. – 69,6 %
- 2006r. – 71,4 %
wynikaj ce ze zwi kszenia dalszego przerobu ( mi dzy innymi jest to efekt inwestycji w hale
dalszego przerobu w Drawsku i wierczynie)
• zwi kszenie udziału eksportu w przychodach ogółem z 25,3 % w 2005r. do 29,6 % w 2006r., przy
zwi kszeniu poziomu sprzeda y eksportowej o 23,5%.
Zwi kszeniu poziomu sprzeda y produktów towarzyszył niewielki spadek cen surowca le nego iglastego i
bukowego, który w porównaniu do roku 2005 wyniósł odpowiednio:
- surowiec iglasty – 2,7 %
- surowiec bukowy – 1,8 %,
natomiast cena surowca d bowego wzrosła o 3,6%.
Przy czym spadek redniej ceny surowca iglastego nie wynikał z obni enia cen jednostkowych ( ceny w kraju
wzrosły o 1,3%), ale ze znacznego zmniejszenia importu. W 2005r udział surowca importowanego w ogólnej
masie zakupionego surowca iglastego wyniósł 6%, w 2006r – 0,9%. rednie ceny surowca importowanego
kształtowały si w 2006r na poziomie 277 zł/m³, natomiast surowca krajowego 174 zł/m³.
Zysk na sprzeda y ukształtował si nast puj co:
2005r. – 6.326 tys. zł,
2006r. – 6.877 tys. zł.
Spółka w 2006 r. pomimo niezbyt korzystnych warunków zewn trznych (niski kurs euro, trudno ci w
pozyskaniu krajowego surowca le nego), podejmowała działania maj ce na celu umocnienie jej pozycji,
poprzez:
- poszukiwanie nowych odbiorców krajowych,
- rozwój nowych rynków zbytu ( Wielka Brytania )
- zakup surowca na przetargach oraz importowanie brakuj cej masy surowca le nego z
Niemiec,
- zwi kszony zakup tarcicy do dalszego przerobu (ewentualnie uszlachetnienia) w miejsce
brakuj cej masy surowca le nego.
Wynik na pozostałej działalno ci operacyjnej wyniósł 1.765 tys. zł.
Dodatni wpływ na wynik w tej sferze działalno ci miały:
- zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych w wysoko ci 2.554 tys. zł ( w tym działka w
ZPD widwin 2.410 tys.zł)
- otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowania w wysoko ci 122 tys. zł,
- naliczone kontrahentom koszty s dowe i komornicze w wysoko ci 106 tys. zł,
- umorzenie nieodpłatnie otrzymanych gruntów w wysoko ci 89 tys. zł,
- saldo odpisów aktualizuj cych nale no ci w wysoko ci 78 tys. zł,
- otrzymane darowizny i dotacje ( aktywa obrotowe) w wysoko ci 63 tys. zł,
- rozliczenie nadwy ek składników maj tkowych 51 tys. zł.
Ujemnie na wynik wpłyn ły:
- utworzenie rezerwy na opłat planistyczn do Urz du Miasta w widwinie w wysoko ci 648 tys. zł.,
- udzielone darowizny w wysoko ci 169 tys. zł,
- niezawinione straty spowodowane awariami i wypadkami w wysoko ci 131 tys. zł,
- spisane niedobory w wysoko ci 87 tys. zł,
- poniesione koszty s dowe i komornicze wysoko ci 86 tys. zł,
- odpisy aktualizuj ce warto ci niematerialne i prawne w wysoko ci 70 tys. zł,
- wypłacone odszkodowania z tyt. wypadków przy pracy w wysoko ci 60 tys. zł,
- strata ze zbycia i fizycznej likwidacji nie finansowych aktywów trwałych 60 tys. zł.
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Pozostałe czynniki ł cznie zwi kszyły wynik o 13 tys. zł.
Na działalno ci finansowej wyst piła strata w wysoko ci 1.388 tys. zł.
Strata ta jest nast pstwem :
- odsetek od kredytów w wysoko ci 1.638 tys. zł,
- premii pieni nych (bonusu dla kontrahentów zagranicznych) w wysoko ci 367 tys. zł,
- odsetek od zobowi za leasingowych w wysoko ci 47 tys. zł,
Dodatni wpływ na wynik na działalno ci finansowej miały:
- odsetki od nale no ci z tytułu zwłoki – 327 tys. zł,
- dodatnie ró nice kursowe w wysoko ci 292 tys. zł.
- otrzymane premie pieni ne ( bonusy) przez składy fabryczne - 14 tys. zł.
- umorzone odsetki z lat ubiegłych – 15 tys. zł.
Zysk brutto wyniósł 7.248 tys. zł, co przy podatku dochodowym w wysoko ci 1.583 tys. zł oznacza
osi gni cie zysku netto w kwocie 5.665 tys. zł.
Nakłady inwestycyjne wynosiły:
- 2005 r. – 10.397 tys. zł,
- 2006 r. – 6.875 tys. zł.
V. WA NIEJSZE OSI GNI CIA W DZIEDZINIE ROZWOJU TECHNICZNEGO
Rozwój techniczny w zakładach Spółki realizowany jest głównie w drodze inwestycji.
W 2006 r. realizowano nast puj ce zadania zwi zane z przerobem i uszlachetnianiem tarcicy oraz
zagospodarowaniem odpadów:
• zakład w Białogardzie – w zeł do produkcji brykietów (394 tys.zł) i suszarnia dwukomorowa (387
tys.zł),
• zakład w Kaliszu – wielopiła (160 tys.zł),
• zakład w Kołacz – suszarnia trzykomorowa (621 tys.zł),
• zakład w Łubowie – obrzynarka (105 tys.zł),
• zakład w widwinie – strugarka (287 tys.zł),
• zakład w Wierzchowo – suszarnia dwukomorowa i modernizacja kotłowni (1 486 tys.zł) i
rozdrabniarka odpadów (96 tys.zł).
Oprócz efektów technologicznych , realizowane inwestycje wpływaj na popraw warunków ochrony
rodowiska . S one zwi zane ze zmodernizowaniem istniej cych zorganizowanych i niezorganizowanych
ródeł emisji do atmosfery. Modernizacji ulega system gospodarki odpadami. Nowe obiekty s wł czane do
całego systemu odpylania i pneumatycznego transportu odpadów, co pozwala na znaczne ograniczenie emisji
niezorganizowanej w postaci pylenia wyst puj cego na terenie zakładów. Wi kszo wytwarzanych w
zakładach odpadów jest wykorzystywana przez nie jako paliwo oraz do produkcji brykietów.
Analiza ródeł emisji i emitowanych substancji wykazała, e wszystkie emitowane substancje spełniaj
warunek okre lony w rozporz dzeniu okre laj cym wielko dopuszczalnej emisji.
Poprawiono równie obsług sprz tem technologicznym poprzez wynajem wieloletni 7 wózków widłowych.
VI. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI
Podstawowe znaczenie dla uzyskiwanych wyników w przyszło ci b d mie czynniki z otoczenia
makroekonomicznego Spółki, głównie ogólny stan gospodarki i krajów strefy euro, przekładaj ce si
bezpo rednio na koniunktur na produkty Spółki.
Mimo e pojawiły si pozytywne trendy w gospodarce, nie wpłynie to znacz co na działalno Spółki ze
wzgl du na jej zale no , jak i innych firm z bran y drzewnej, od kursu EURO oraz cen surowca ustalanych
przez monopolist .
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W zakresie rozwoju nadal b dzie realizowana strategia zmiany struktury produkcji poprzez odchodzenie od
prostej produkcji tartacznej na rzecz uruchamiania nowych produktów i zwi kszania uszlachetniania tarcicy
oraz zwi zanymi z tymi procesami specjalizacji oddziałów.
Podj to kroki zmierzaj ce do zwi kszenia produkcji płyt klejonych li ciastych i iglastych..
Ze wzgl du na du e zapotrzebowanie na brykiety i stosunkowo wysok rentowno tego produktu planuje si
budow brykieciarni w kolejnych oddziałach.
Nadal rozwa ana jest mo liwo koncentracji przetarcia surowca iglastego w 3-4 tartakach.
VII. PODSTAWOWE PRODUKTY.
Przychody ze sprzeda y podstawowych produktów i towarów oraz ich struktur w 2005 i 2006 roku przedstawia
poni sze zestawienie
Rok 2006
Rok 2005
Przychody
Przychody
Udział w
Udział w
Produkty/ towary
netto ze
netto ze
sprzeda y
sprzeda y
sprzeda y w
sprzeda y w
ogółem w %
ogółem w %
tys. zł
tys. zł
1. Produkty ogółem, z tego:
178 301
82,8%
170 724
83,5%
- tarcica iglasta
67 827
31,5%
68 629
33,6%
- tarcica li ciasta
17 015
7,9%
17 779
8,7%
- wyroby fryzarskie iglaste
49 195
22,8%
41 241
20,2%
- wyroby fryzarskie li ciaste
8 452
3,9%
7 433
3,6%
- zr bki defibracyjne
9 112
4,2%
8 013
3,9%
- płyty klejone li ciaste
9 337
4,3%
8 717
4,3%
- program ogrodowy
4 467
2,1%
4 894
2,4%
- pozostałe wyroby i usługi
12 896
7,4%
14 018
6,9%
2. Towary i materiały, z tego:
37 102
17,2%
33 794
16,5%
- towary
35 007
16,3%
32 503
15,9%
- materiały
2 095
0,9%
1 291
0,6%
Razem 1+2
215 403
100,0%
204 518
100,0%

Wska nik
2006/2005
4,4%
-1,2%
-4,3%
19,3%
13,7%
13,7%
7,1%
-8,7%
-8,0%
9,8%
8,3%
46,4%
5,3%

W sprzeda y ogółem 82,8 % stanowi produkty, a towary i materiały – 17,2 %.
W strukturze sprzeda y produktów w porównaniu z rokiem 2005 nast piły zmiany, które przedstawiaj si
nast puj co:
- tarcica iglasta – obni enie o 2,1 pkt proc.,
- tarcica li ciasta – obni enie o 0,8 pkt proc.,
- wyroby fryzarskie iglaste – wzrost o 2,6 pkt proc.,
- wyroby fryzarskie li ciaste – wzrost o 0,3 pkt proc.,
- zr bki defibracyjne – wzrost o 0,3 pkt proc.,
- program ogrodowy – spadek o 0,3 pkt proc.,
- pozostałe wyroby i usługi (w tej pozycji znajduj si m.in. materiały podłogowe, boazeria, elementy
klejone iglaste, brykiety i palety, wyroby i usługi ZBm”Madrew” ) – spadek o 0,9 pkt. proc.
Jak ju wcze niej przedstawiono, wzrost sprzeda y ogółem wyniósł 5,3%, z czego w grupie produktów sprzeda
wzrosła o 4,4%, a w grupie towarów i materiałów o 9,8%.
Struktura sprzeda y produktów w jednostkach naturalnych ulega ci głym zmianom w kierunku zwi kszania
sprzeda y produktów bardziej przetworzonych i obni ania sprzeda y tarcicy. Dominuj cym asortymentem w
sprzeda y produktów jest tarcica iglasta oraz wyroby fryzarskie iglaste – ich wspólny udział w sprzeda y to
85,1%. Około 10 % udział w sprzeda y osi gn ła tarcica i wyroby li ciaste. Struktur sprzeda y produktów w
jednostkach naturalnych ( w m3) w latach 2005- 2006 przedstawia poni sze zestawienie:
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Produkty
- tarcica iglasta
- tarcica li ciasta
- wyroby fryzarskie iglaste
- wyroby fryzarskie li ciaste
- płyty klejone li ciaste
- płyty i elementy klejone iglaste
- program ogrodowy
- boazeria i tarcica podłogowa
Razem

Rok 2006
Udział w
Ilo
sprzeda y
sprzeda y
ogółem
w m3
w%
132 691
56,7%
18 519
7,9%
66 500
28,4%
5 407
2,3%
2 411
1,0%
1 957
0,8%
4 026
1,7%
2 419
1,0%
233 948
100,0%

w tys. zł

Rok 2005
Udział w
Ilo
sprzeda y
sprzeda y
ogółem
w m3
w%
130 545
58,3 %
19 945
8,9 %
56 274
25,1 %
5 173
2,3 %
2 195
1,0 %
1 657
0,7%
4 057
1,7 %
3 909
1,7%
223 755
100,0%

Wska nik
2005/2004
1,6%
-7,1%
18,2%
4,5%
9,8%
19,2%
-0,8%
-38,1%
4,6%

VIII. RYNKI ZBYTU I RÓDŁA ZAOPATRZENIA.
ródła zaopatrzenia:
Głównym dostawc surowca tartacznego dla Spółki s jednostki organizacyjne Lasów Pa stwowych Regionalne Dyrekcje Lasów Pa stwowych (RDLP). Wi kszo
dostaw pochodzi z zasobów le nych
administrowanych przez RDLP: w Szczecinku, Pile i Szczecinie. Struktura zaopatrzenia w uj ciu ilo ciowym
w latach 2001 - 2006 kształtowała si nast puj co:
Dostawca

2006 r.

2005 r.

2004 r.

2003 r.

2002 r.

2001 r.

RDLP Szczecinek

54,6 %

54,8 %

61,4 %

68,8 %

81,9 %

61,4 %

RDLP Piła

16,9 %

15,5 %

15,6 %

14,2 %

11,1 %

24,1 %

RDLP Szczecin

16,6 %

16,2 %

16,8 %

15,8 %

5,8 %

11,2 %

Pozostali dostawcy

11,9 %

13,5 %

6,2 %

1,2 %

1,2 %

3,3 %

Najwi kszy udział w zaopatrzeniu stanowi zakupy surowca od Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w
Szczecinku, których warto wynosi 17,6% przychodów ze sprzeda y ogółem.
W 2006 r. udział zakupów w poszczególnych RDLP był no poziomie roku poprzedniego.
Powi zania Spółki z RDLP maj charakter handlowy i były regulowane umowami na dostawy surowca w
2006 r.
Na lata 2005 – 2007 było podpisane z Dyrekcj Generaln Lasów Pa stwowych porozumienie
długoterminowe o współpracy, gwarantuj ce nam zakup surowca drzewnego w ilo ci co najmniej 90%
zakupów zrealizowanych w 2004 roku. Porozumienie to zostało zast pione na 2007 r. przez Lasy Pa stwowe
przyrzeczeniem surowcowym na poziomie 338 tys. m3. Spowodowane zostało to wprowadzeniem przez LP
nowych zasad sprzeda y drewna.
Cze surowca Spółka kupowała na przetargach organizowanych przede wszystkim przez RDLP Szczecin i
RDLP Piła. Surowiec kupiony na przetargu był jednak rednio dro szy o około 20 % od cen zawartych w
umowach.
Aby zapewni
ci gło
realizacji produkcji Spółka realizowała równie
import (nabycie
wewn trzwspólnotowe) surowca z Niemiec; jego ilo osi gn ła w 2006r. tylko 2,6% ogółu dostaw surowca
le nego, podczas gdy w roku poprzednim udział ten wynosił 7,2%.
Na nast pne lata Lasy Pa stwowe zakładaj kontynuacj sprzeda y w formie ofertowania internetowego oraz
przetargów internetowych.
Rynki zbytu:
Sprzeda produktów Spółki charakteryzuje si pewn sezonowo ci , przyjmuj c ni szy poziom w okresie
letnim i zimowym. Przyczynami s :
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latem: zmniejszony popyt eksportowy, czasowa przerwa w pozyskaniu niektórych gatunków
drewna (głównie bukowego), przerwy remontowe i urlopowe,.
zim : „martwy” sezon budowlany, znaczne wydłu enie procesów produkcyjnych zwi zanych z
suszeniem drewna, przerwa wi teczno-noworoczna, niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemo liwiaj ce transport surowca i produktów do i z zakładów produkcyjnych Spółki.

Rok 2006, po ustabilizowaniu si sytuacji po zwi kszeniu stawki VAT po wej ciu do Unii Europejskiej, był
dla Spółki rokiem dobrym. Dynamiczny rozwój rynku budowlanego, szczególnie w zakresie mieszka
budowanych przez deweloperów, poci gał za sob zapotrzebowanie na tarcic ze strony firm budowlanych,
producentów stolarki budowlanej i mebli. Inwestorzy indywidualni coraz bardziej dbaj o swoje ogrody, st d
te widoczne było zwi kszone zapotrzebowanie na wyroby ogrodowe. Przychody ze sprzeda y ogółem
osi gn ły poziom 215 403 tys. zł i były wy sze w porównaniu z rokiem 2005 o 10 885 tys. zł tj. o 5,3%.
Głównymi odbiorcami produktów Spółki s firmy sektora: meblarskiego (stolarskiego) i budowlanego,
producenci: wyrobów klejonych, programu ogrodowego, płyt wiórowych, wyrobów podłogowych oraz firmy
handlowe. Popyt ze strony odbiorców naszych produktów jest determinowany aktualn koniunktur panuj c
na rynkach obsługiwanych przez te firmy. Nie było jednak przypadku, e udział jednego odbiorcy osi gn ł co
najmniej 10% przychodów ze sprzeda y ogółem.
Udział sprzeda y na eksport (rozumianej równie jako dostawy wewn trzwspólnotowe) w sprzeda y ogółem
wyniósł 29,6%.
Podział na kraje ukształtował si nast puj co:

Nazwa kraju
Niemcy
Dania
Hiszpania
Francja
Wielka Brytania
Szwecja
Belgia
Holandia
Włochy
Japonia
Irlandia, Finlandia, USA,
Czechy, Korea Płd.

2005 rok
Udział
Udział
procentowy
procentowy
wg warto ci
wg ilo ci
40
43
15
16
12
14
9
10
9
7
4
1
4
2
3
2
3
2
1
2
0,5

2006 rok
Udział
Udział
procentowy
procentowy
wg warto ci
wg ilo ci
35
40
12
14
13
14
12
14
8
6
3
1
3
1
4
3
8
5
1
1

0,5

1

1

W 2006 roku Spółka nadal rozwijała sprzeda na rynkach Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Ogółem na rynkach tych sprzeda warto ciowa wzrosła o 8 punktów procentowych w stosunku do roku 2005,
natomiast sprzeda ilo ciowa wzrosła o 6 punktów. Sytuacja ta jest zwi zana z rozwojem budownictwa w tych
krajach. Zatrzymana została równie trwaj ca od kilku lat obni ka sprzeda y na rynku niemieckim, co wynika
z poprawy sytuacji na tamtejszym rynku budowlanym. Na rynku tym notuje si zwi kszone zapotrzebowanie
na drewno, a klienci skłonni s na podwy ki cen na tarcic i wyroby z niej pochodz ce.
Struktura sprzeda y w podziale rzeczowym i terytorialnym przedstawiona jest w notach obja niaj cych 24 i 25
do rachunku zysków i strat.
IX. UMOWY ZNACZ CE DLA DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ.
•

W 2006 r. Spółka zawarła umowy z głównymi dostawcami drewna tartacznego – Regionalnymi
Dyrekcjami Lasów Pa stwowych (RDLP) w: Szczecinku, Pile i Szczecinie. Umowy reguluj warunki
kupna przez Spółk drewna okr głego oraz okre laj ogóln mas drewna z podziałem na poszczególne
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nadle nictwa przy czym wielko masy ustalono zgodnie z długookresowym porozumieniem zawartym z
Generaln Dyrekcja Lasów Pa stwowych w 2005 r. Porozumienie to gwarantowało, e w latach 20052007 minimalna roczna ilo kupowanego drewna b dzie nie ni sza ni 90% zakupów zrealizowanych w
2004 r. Surowiec kupowany był przez poszczególne zakłady produkcyjne Spółki na podstawie
szczegółowych harmonogramów dostaw ustalanych indywidualnie z nadle nictwami.
•

Spółka zawiera umowy handlowe (kontrakty) z du ymi klientami (za du ych odbiorców przyjmuje si
klientów, do których sprzeda wynosi co najmniej 1% ogólnej sprzeda y produktów). Specyfik
kontraktów jest ich otwarty charakter polegaj cy na tym, e szczegółowe warunki ustalane s w drodze
odr bnych ustale handlowych, a zlecenia produkcyjne realizowane s na podstawie okresowych
zamówie . Umowy takie zawierane s z klientami krajowymi i zagranicznymi. W 2006 r. tylko obroty z
firm Bernd Jorkisch GmbH & Co.Kg, (Niemcy) przekroczyły próg 20 % kapitału własnego i wyniosły
9.161 tys. zł. Jednocze nie wielko sprzeda y do tej firmy nie przekroczyła progu 20 % przychodów ze
sprzeda y za okres ostatnich czterech kwartałów i stanowiła 4,2% tych przychodów.

•

w 2006 r. nale no ci handlowe Spółki w obrocie krajowym i zagranicznym obj te były ubezpieczeniem
przez firm Osterreichische Kreditversicherung Coface AG Oddział w Polsce z siedzib w Warszawie.
Umow obj te zostały nale no ci powstałe w zakresie podstawowej działalno ci Spółki. Umowa została
zawarta na okres 1 roku od dn. 01.01.2006 r. i podlega przedłu eniu na rok nast pny, je li strony nie
postanowi inaczej.

•

w 2006 r. maj tek Spółki oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalno ci zostały
obj te ubezpieczeniem na podstawie polisy generalnej obowi zuj cej na rok 2006. Polisa wraz z
podpolisami obejmowała ubezpieczenie:
- od ognia i innych ywiołów - budynków i budowli, rodków obrotowych, gotówki, mienia
pracowniczego, urz dze i wyposa enia,
- od kradzie y z włamaniem i rabunku - urz dzenia i wyposa enie,
- od odpowiedzialno ci cywilnej,
- maszyn od awarii.
Oddziały Spółki we własnym zakresie zawieraj umowy na dostaw wszelkich mediów niezb dnych do
prowadzenia bie cej działalno ci produkcyjnej.

•

X. POWI ZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE SPÓŁKI, GŁÓWNE INWESTYCJE
KRAJOWE I ZAGRANICZNE ORAZ METODY ICH FINANSOWANIA.
W 2006 r. Spółka nie prowadziła znacz cych inwestycji krajowych ani zagranicznych oraz nie dokonała
adnych inwestycji w papiery warto ciowe oraz nieruchomo ci w kraju i za granic . W 2006r. inwestycje
Spółki zorientowane były na zwi kszenie zdolno ci wytwórczych tzw. dalszej obróbki drewna oraz procesów
produkcyjnych uszlachetniaj cych wyroby gotowe.
XI. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI.
W 2006r. nie wyst piły transakcje z podmiotami powi zanymi, których jednorazowa lub ł czna warto kilku
transakcji w okresie 12 miesi cy stanowi co najmniej równowarto 20 % kapitału własnego Spółki i których
warto wynosi nie mniej ni wyra ona w złotych równowarto 500 tys.euro.
XII. ZACI GNI TE KREDYTY I UMOWY PO YCZKI
WYMAGALNO CI, UMOWY POR CZE I GWARANCJI.

ORAZ

TERMINY

ICH

Kredyty
W 2006 r. Spółka korzystała z kredytów udzielonych przez: Bank Gospodarki ywno ciowej SA Oddział w
Szczecinku, Pekao SA Oddział w Szczecinku, Bank Ochrony rodowiska SA Oddział w Koszalinie i Bank
Zachodni WBK SA Oddział w Szczecinku oraz z po yczek zaci gni tych w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Szczegółowy opis zobowi za z tego tytułu
zawieraj noty obja niaj ce do bilansu Nr 19 „Zobowi zania długoterminowe z tytułu kredytów i po yczek” i
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20 „Zobowi zania krótkoterminowe z tytułu kredytów i po yczek” oraz Nota nr 22 „Zobowi zania
zabezpieczone na maj tku jednostki” w Dodatkowych notach obja niaj cych.
Por czenia
Nie były udzielone.
XIII. UDZIELONE PO YCZKI WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNO CI.
W kwietniu 2003 r. Spółka, zgodnie z postanowieniami art. 345 § 2 KSH, udzieliła 868 pracownikom
po yczek w celu ułatwienia nabycia akcji Spółki. Po yczki w ł cznej kwocie 4 040 tys. zł zostały udzielone na
okres do 31.12.2007 r. Kwota udzielonych po yczek nie przekracza warto ci 20 % kapitałów własnych. Cz
pracowników rozpocz ła przedterminowo spłaty swego zadłu enia, w wyniku czego na dzie bilansowy (
31.12.2006 r.) wynosi ono 598 tys. zł ( netto ).
XIV. EMISJE PAPIERÓW WARTO CIOWYCH.
W okresie obj tym raportem Spółka nie dokonała adnej emisji papierów warto ciowych.
XV. RÓ NICE MI DZY WYNIKAMI FINANSOWYMI ZA 2006 R. A PUBLIKOWANYMI
PROGNOZAMI.
Spółka nie przekazała do publicznej wiadomo ci prognozy wyników na 2006 r., natomiast publikowane były
wybrane planowane wielko ci: przychody ze sprzeda y w wysoko ci 218 mln zł
i nakłady inwestycyjne w
wysoko ci 7,6 mln zł. Roczne uzyskane przychody ze sprzeda y osiagn ły 215,4 mln zł, natomiast nakłady
inwestycyjne wyniosły 6,9 mln zł.
XVI. OCENA ZARZ DZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI.
rodki pieni ne z działalno ci operacyjnej ukształtowały si nast puj co:
- 2005 r. – 7.071 tys. zł,
- 2006 r. – 8.422 tys. zł,
co oznacza ich wzrost o 1.351 tys. zł, tj. o 19,1 %.
Podstawowe znaczenie dla generowanych rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej miały: amortyzacja
( 7.492 tys. zł.), zysk netto (5.665 tys. zł.), zmniejszenie stanu zapasów (1.381 tys. zł.) oraz zmiana stanu
rezerw (539 tys. zł.).
Zmniejszenie rodków zwi zane było natomiast z obni eniem zobowi za handlowych (3.718 tys. zł.) i
wzrostem poziomu nale no ci ( 709 tys. zł.)
Wpływy z działalno ci inwestycyjnej wynosz ce 4.322 tys. zł., pochodziły ze zbycia nie finansowych
aktywów trwałych ( 2.579 tys. zł., w tym ze sprzeda y działki w widwinie w wysoko ci 2.410 tys. zł.) oraz
ze spłaty po yczek pracowniczych ( 1.743 tys. zł.). Umo liwiły one sfinansowanie w 80% wydatków
inwestycyjnych wynosz cych 5.342 tys. zł.
rodki pieni ne z działalno ci operacyjnej po sfinansowaniu ujemnych przepływów pieni nych na
działalno ci inwestycyjnej, umo liwiły w poł czeniu z dodatnimi ró nicami kursowymi (1314 tys.zł.):
- zmniejszenie zadłu enia w kredytach i po yczkach o 5.398 tys. zł.
- wypłat dywidendy w kwocie 1.298 tys. zł.
- spłat zobowi za leasingowych w wysoko ci 434 tys. zł.
Wska niki charakteryzuj ce zarz dzanie aktywami przedstawiaj si nast puj co:
•

współczynnik rotacji zapasów wyliczony ze stanów redniorocznych wynosi:
- 2005 r. – 36 dni
- 2006 r. – 42 dni
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odroczenie wpływów ze sprzeda y wyliczone ze stanów redniorocznych :
- 2005 r. – 43 dni
- 2006 r. – 40 dni
wska nik rotacji zobowi za handlowych wyliczony ze stanów redniorocznych :
- 2005 r. – 35 dni
- 2006 r. – 33 dni
okres konwersji gotówki ( redni okres regulowania nale no ci + redni okres utrzymywania zapasów –
redni okres spłaty zobowi za ), wyliczony ze stanów redniorocznych
- 2005 r. – 45 dni
- 2006 r. – 49 dni

Wska niki rentowno ci charakteryzuj ce wykorzystanie zasobów (ROA) i kapitałów (ROE) oraz opłacalno
sprzeda y przedstawiaj si w porównaniu do 2004r. nast puj co:
•

Rentowno
-

maj tku ( ROA) wyliczona jako zysk netto do maj tku:
2005 r. – 2,7 %
2006 r. – 5,6 %

•

Rentowno
-

kapitału własnego (ROE) - obliczona jako relacja zysku netto do kapitału własnego:
2005 r. - 6,7 %
2006 r. - 12,5 %

•

Rentowno
-

sprzeda y liczona zyskiem netto do przychodów ze sprzeda y:
2005 r. - 1,3 %
2006 r. - 2,6 %

Podane wy ej wska niki i relacje wskazuj na znaczn popraw efektywno ci wykorzystania zasobów i
kapitałów w 2006r.
XVII. OCENA MO LIWO CI REALIZACJI ZAMIERZE INWESTYCYJNYCH
Uwzgl dniaj c :
- koniunktur na rynkach obsługiwanych przez Spółk ,
- stopie zadłu enia w kredytach,
- zabezpieczone umowami ilo ci surowca le nego,
w roku 2007 nast pi zwi kszenie nakładów inwestycyjnych do poziomu 15 mln zł.
Celem planowanych inwestycji jest stworzenie warunków zwi kszaj cych głównie konkurencyjno
d enie di uniezale nienia si od Lasów Pa stwowych.

Spółki i

Nale y tu jednak zwróci uwag , e głosy najwi kszego akcjonariusza - spółki DREMBO - zgodnie z
wyrokiem Sadu Apelacyjnego pozbawione s skuteczno ci na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Budzi
to pewne obawy banków finansuj cych Spółk , co mo e skutkowa brakiem mo liwo ci pozyskania
finansowania na nowe inwestycje.
XVIII. OCENA I STOPIE WPŁYWU CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZE NA
OSI GNI TY WYNIK
Jak to ju zaznaczono, Spółka znacz co odczuła wzrost rozwoju gospodarczego kraju i zwi zan z nim
poprawiaj c si koniunktur na produkty drzewne, skutkuj c wzrostem wolumenu sprzeda y, która była
jednak hamowana przez trudno ci z pozyskaniem niezb dnych ilo ci surowca. Brak odpowiedniej ilo ci
surowca i nierytmiczno ich dostaw, powodowały, e Spółka zmniejszała zmianowo pracy w niektórych
oddziałach. Aby nie dopu ci do całkowitego postoju zakładów (zwłaszcza w ostatnich miesi cach roku) –
dokonano zakupu surowca na przetargach po cenach wy szych o 37% od cen wynikaj cych z umów.
Bardzo istotny wpływ na wynik Spółki miała sprzeda
zb dnej nieruchomo ci. Spowodowało to –
uwzgl dniaj c opłaty i koszty zwi zane ze zbyciem - wzrost wyniku netto o ok. 1,1 mln zł.
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Korzystnie na wynik finansowy w 2006 r. wpłyn ła zmiana struktury sprzedawanych produktów, co
przeło yło si na uzyskiwane przez tartaki ceny podstawowych grup produktów. Udział sprzeda y produktów
przetworzonych w sprzeda y ogółem w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 1,3 p.p.
Ze wzgl du na koniunktur na wyroby drewnopochodne i wprowadzeniem uregulowa dotycz cych energii
odnawialnej, znacznie wzrosło zainteresowanie odpadami drzewnymi. Wpłyn ło to na wzrost warto ci
sprzedawanych trocin i zr bków (o 1650 tys.zł) przy zbli onym poziomie ilo ciowym. Z tytułu sprzeda y
brykietów uzyskali my 605 tys.zł.
Dzi ki wprowadzeniu ubezpieczenia nale no ci, co zostało wsparte procedurami monitoringu i ci gania
nale no ci od odbiorców, unikn li my konieczno ci zarówno spisania , jak i aktualizacji, nale no ci w
wysoko ci w istotny sposób wpływaj cej na obni enie wyniku finansowego.
Jak ju wspomniano, w 2006 r. znacz cym czynnikiem o negatywnym wpływie na wynik finansowy były
niekorzystne relacje kursowe. Spadek kursu EUR w stosunku do 2005 r. spowodował spadek cen na
sprzeda y poza granice kraju , a po rednio równie wyniku finansowego o 2,1 mln zł w stosunku do roku
poprzedniego, ale było to rekompensowane przez wzrost cen wyrobów w EUR..
Niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym (opady niegu i niskie temperatury) powodowały
problemy z odpowiednim poziomem przetarcia oraz utrudniały transport zwi zany zarówno z zakupem
surowca tartacznego, jak i odbiór produktów z oddziałów Spółki. Spowodowało to, e Spółka po raz pierwszy
od wielu lat w styczniu zanotowała strat , a w lutym wynik był bliski zero.
XIX. CHARAKTERYSTYKA ZEWN TRZNYCH I WEWN TRZNYCH CZYNNIKÓW
ISTOTNYCH DLA SPÓŁKI ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU DO KO CA 2007 ROKU
Czynniki zewn trzne :
1. Korzystne
- przewidywany wzrost inwestycji, w tym w budownictwie,
- relatywnie niska inflacja,
- przewidywany dalszy wzrost popytu krajowego,
- podpisane umów z RDLP, zabezpieczaj ce poziom planowanego przetarcia w 88% w stosunku
do planu.
2. Niekorzystne
- monopolistyczna pozycja Lasów Pa stwowych na rynku surowca le nego i
prowadzona przez nie polityka jego sprzeda y,
- wzmacnianie si złotego w stosunku do EUR,
- przypuszczalna budowa du ych tartaków przez inwestorów zagranicznych
(konkurencja na rynku surowca),
- odczuwalny znacznie „odpływ” pracowników i brak odpowiednich nast pców na rynku pracy ,
spowodowany wyjazdami młodych ludzi do pracy do krajów Unii Europejskiej.
Czynniki wewn trzne:
1.

2.

Korzystne
- mo liwo wi kszej produkcji i specjalizacji w dwóch zbudowanych halach dalszego
przerobu tarcicy,
- dobry wizerunek Spółki na rynku, w tym posiadane certyfikaty ISO 2001
oraz FSC,
- ubezpieczenie nale no ci, wprowadzone od 1 stycznia 2006 r.
- pozyskanie nowych rynków unijnych dotychczas nie obsługiwanych przez Spółk .
Niekorzystne
- niedoposa enie techniczne niektórych oddziałów,
- niedostateczne mo liwo ci podwy szenia wynagrodze
wykwalifikowanych pracowników.
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Z wzgl du na przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego i popytu wewn trznego , które pojawiły si w
2006 r., stosunkowo niski poziom inflacji grudzie do grudnia (1,4%) , bezrobocie na poziomie 15%,
prognozy makroekonomiczne na rok 2007 r. s optymistyczne. Przekłada to si równie na popraw
koniunktury na rynku drzewnym.
Zakłada si , e poziom sprzeda y Spółki w 2007 r. wzro nie w stosunku do roku 2006 o około 3,6%, Główne
czynniki warunkuj ce wykonanie planowanych wielko ci to pozyskanie planowanych mas surowca le nego i
poprawa relacji kursowych.
Nie nale y oczekiwa wi kszych korzystnych zmian na rynku surowca. Ceny na surowiec s podwy szone od
stycznia 2007 r., ale ju stabilne, z wył czeniem zakupów na przetargach. Spółka zgodnie z umowami z
Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Pa stwowych w Szczecinku, Szczecinie i Pile ma otrzyma 88 % masy
surowca planowanego do przetarcia w 2007 r. Poziom dostaw surowca został po raz pierwszy ustalony w
drodze internetowych ofert jego sprzeda y i zakupu. Utrzymany zostanie na dotychczasowym poziomie
import surowca .
XX. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZ DZANIA.
1. Wdro enie w 2002 r. systemu zarz dzania jako ci

wyrobów ISO 9001;2000 przyczyniło si do
usprawnienia i lepszego zarz dzania zasobami Firmy. Na bie co s auditowane działania w ramach tego
systemu. W listopadzie 2006r. przez jednostk certyfikacyjn TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
przeprowadzony został w Spółce audit nadzoruj cy System Zarz dzania Jako ci . Auditorzy pozytywnie
ocenili wdro ony system zarz dzania jako ci KPPD-Szczecinek S.A.
2. Od pocz tku 2006r. wprowadzono ubezpieczenie nale no ci w poł czeniu z bardziej precyzyjnym
systemem monitoringu nale no ci.
3. W zakresie komputeryzacji:
1) Rozpocz to projekt wdra ania zintegrowanego systemu informatycznego klasy
ERP mySAP.
2) Zbudowano lokalne sieci komputerowe w zakładach do działów produkcyjnych w ZPD Drawsko
i ZPD Wierzchowo
3) w zakresie sprz tu komputerowego:
• Zmodernizowano serwery w Biurze Spółki na potrzeby centralnego systemu mySAP ERP
• Wymieniono i zainstalowano ok. 30 nowych stanowisk roboczych
• Przygotowano komputerow sal wicze

4. Polityka kadrowa
W 2006 r. przeci tne zatrudnienie w Spółce wyniosło 1.312 osób (pełnozatrudnionych) i było ni sze o 14
osób w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Spadek zatrudnienia jest spowodowany zwalnianiem si osób młodych w celu wykonywania pracy za granic .
Struktura zatrudnienia Spółki jest nast puj ca:
•

•

•

•

wg grup zawodowych:
- stanowiska robotnicze
- stanowiska nierobotnicze
wg płci:
- kobiety
- m czy ni
wg wieku:
- do 25 lat
- od 26 do 35 lat
- od 36 do 45 lat
- od 46 do 55 lat
- pow. 55 lat
wg wykształcenia:

- 80%
- 20%
- 25 %,
- 75 %.
- 10 %,
- 29 %,
- 25 %,
- 32 %,
- 4 %.
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- 30 %,
- 39 %,
- 25 %,
- 6 %.

Stosowane s zasady nagradzania motywacyjnego:
- kierownictwa oddziałów i pozostałych pracowników za wyniki (od zysku brutto oddziału),
- pracowników Działu Marketingu uzale nione od poziomu sprzeda y.
rednia płaca w Spółce w 2006 r. wyniosła 2 112 zł i była wy sza o 3% w stosunku do roku ubiegłego (w
2005 r. wynosiła 2 044 zł).
Spory zbiorowe nie wyst piły. Organizacje zwi zkowe otrzymuj co kwartał informacje o wynikach Spółki.
Spółka stwarza pracownikom bardzo dobre warunki podnoszenia kwalifikacji. Pracownicy, którzy wyrazili
ch kontynuowania nauki w formach szkolnych lub pozaszkolnych otrzymali pomoc finansow i bezpłatne
urlopy szkoleniowe.
Pracownicy na stanowiskach robotniczych przechodzili szkolenia zawodowe.
We wszystkich oddziałach znajduj si szatnie, oddzielne pomieszczenia do spo ywania posiłków i
pomieszczenia sanitarno-higieniczne, spełniaj ce wymagania przepisów bhp. Pracownicy otrzymuj ciepłe
posiłki profilaktyczne i napoje zimne lub gor ce – w zale no ci od pory roku i temperatury. Otrzymuj tak e
ubrania i obuwie robocze, zgodnie z zakładow tabel norm.
XXI. ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZ DZAJ CYCH I NADZORUJ CYCH SPÓŁK .
Zarz d
W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w składzie Zarz du Spółki. Na dzie 31.12.2006 r. Zarz d
pracował w składzie:
Longin Graczkowski - prezes Zarz du
Zenon Wnuk
- członek Zarz du
Prokurenci:
Bo ena Czerwi ska-Lasak.
Marek Jarmoli ski
Jan Wysocki
Rada Nadzorcza
W okresie sprawozdawczym zmienił si skład osobowy Rady Nadzorczej. Akcjonariusze podczas WZA
odwołali, w zwi zku z upływem kadencji wszystkich dotychczasowych członków RN: Mirosława T borka,
Bogusława My li skiego, Eliz St pniewsk , Janusza Rynkiewicza, Janusza Surwiłło. Jednocze nie powołano
w skład nowej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej: Marlen Fischer, Grzegorza Mani , Bogusława
My li skiego, Mirosława T borka i Krzysztofa Ł czkowskiego. Po tych zmianach Rada Nadzorcza Spółki na
dzie 31.12.2006 r. pracowała w składzie:
Krzysztof Ł czkowski - przewodnicz cy RN
Mirosław T borek
- wiceprzewodnicz cy RN
Bogusław My li ski - sekretarz RN
Marlena Fischer
- członek RN
Grzegorz Mania
- członek RN
XXII. WYNAGRODZENIA ZARZ DU, RADY NADZORCZEJ ORAZ UMOWY PRZEWIDUJ CE
REKOMPENSATY DLA CZŁONKÓW ZARZ DU W PRZYPADKU ICH ODWOŁANIA.
1. Wynagrodzenia dla członków Zarz du i rady Nadzorczej przedstawione zostały w dodatkowej nocie
obja niaj cej Nr 10.
2. Pomi dzy Spółk a członkami Zarz du 21 lutego 1997 r. zostały zawarte umowy o zakazie konkurencji.
Przewiduj one zakaz działalno ci sprzecznej z interesami pracodawcy, obowi zuj cy tak e w czasie sze ciu
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miesi cy od rozwi zania umowy o prac . Jako wynagrodzenie za to zobowi zanie w dniu rozwi zania
umowy, przysługuje 50% miesi cznego wynagrodzenia liczonego wg ostatniej płacy zasadniczej.
XXIII. LICZBA I WARTO
NOMINALNA AKCJI SPÓŁKI B D CYCH W POSIADANIU OSÓB
ZARZ DZAJ CYCH I NADZORUJ CYCH.
Wg stanu na dzie 31.12.2006 r. w posiadaniu osób zarz dzaj cych i nadzoruj cych znajduj si akcje Spółki
zgodnie z poni szym zestawieniem:
Osoby zarz dzaj ce
Longin Graczkowski
Zenon Wnuk

– prezes Zarz du
– członek Zarz du

– 376 szt.
– 350 szt.

Bo ena Czerwi ska-Lasak
Jan Wysocki
Marek Jarmoli ski

– prokurent
– prokurent
– prokurent

– 118 szt.
– 265 szt.
– nie posiada

Osoby nadzoruj ce
Krzysztof Ł czkowski
Mirosław T borek
Bogusław My li ski
Marlena Fischer
Grzegorz Mania

–
–
–
–
–

przewodnicz cy RN
wiceprzewodnicz cy RN
sekretarz RN
członek RN
członek RN

–
–
–
–
–

nie posiada
nie posiada
nie posiada
nie posiada
8 szt.

Ogółem, na dzie bilansowy, w posiadaniu osób zarz dzaj cych i nadzoruj cych znajduje si
1.117 szt. akcji Spółki o ł cznej warto ci nominalnej 3.507,38 zł.
XXIV. AKCJONARIUSZE POSIADAJ CY CO NAJMNIEJ 5 % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
NA WZA.
Na dzie 31.12.2005 r. struktura własno ci znacznych pakietów akcji jest nast puj ca:
Ilo akcji=
ilo głosów
w szt.

Akcjonariusz
Drembo Sp. z o.o.

Udział w
kapitale
zakładowym

0*

49,99 %

Skarb Pa stwa

254.465

15,68 %

TLH Verwaltungs, Beteiligungs GmBH

101.000

6,23 %

97.775

6,03 %

NFI Octava SA

*zgodnie z orzeczeniem Sadu Apelacyjnego z dnia 25.10.2006 r. spółka Drembo naruszyła art.154 w zwi zku
z art.158 a ustawy z dnia 21.08.1997 r. PPO i w konsekwencji wykonywanie przez Drembo prawa głosu ze
wszystkich posiadanych 811.031 szt. akcji jest bezskuteczne.
XXV. ZAWARTE UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOG
DOTYCHCZASOWYM AKCJONARIACIE.

NAST PI

ZMIANY W

W wyniku wcze niejszej spłaty po yczek, udzielonych pracownikom na zakup akcji Spółki (opisanych w pkt
XIII) nie nale y wyklucza , e zmiana w dotychczasowym akcjonariacie polegaj ca na zmniejszeniu akcji
posiadanych przez spółk Drembo na rzecz udziałowców b d cych pracownikami, mo e mie miejsce
wcze niej ni w 2008 r. W obecnej chwili niemo liwe jest jednak okre lenie wielko ci i terminu tych zmian.
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DAJ CYCH

SPECJALNE

Tacy posiadacze nie wyst puj .
XXVII. SYSTEM KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH.
Nie dotyczy naszej Spółki.
XXVIII. OGRANICZENIA DOTYCZ CE:
a) przenoszenia prawa własno ci papierów warto ciowych Spółki
Nie wyst puj .
b) wykonywania głosu przypadaj ce na akcje Spółki
Zgodnie z orzeczeniem Sadu Apelacyjnego z dnia 25.10.2006 r. spółka Drembo naruszyła art.154 w zwi zku z
art.158a ustawy z dnia 21.08.1997 r. PPO i w konsekwencji wykonywanie przez Drembo prawa głosu ze
wszystkich posiadanych akcji jest bezskuteczne.
XXIX. UMOWA DOTYCZ CA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
1.
2.
3.
4.

W oparciu o uchwał rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta
do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r., Zarz d Spółki w dniu 17 lipca
2006 r. zawarł tak umow z firm PKF Consult Sp. z o.o. Oddział Regionalny Północ w Gda sku.
Ł czna warto wynagrodzenia za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego została ustalona na
kwot 40 tys. zł plus podatek VAT.
Wynagrodzenie dla audytora z innych tytułów ni badanie sprawozdania finansowego nie zostało
przewidziane.
Za badanie sprawozdania finansowego za rok 2005 Spółka zapłaciła audytorowi wynagrodzenie w
kwocie 40 tys. zł netto. Z innych tytułów podmiot badaj cy nasze sprawozdanie finansowe wynagrodze
nie otrzymał.

XXX. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH.
W 2005 r. nie wyst piło nabycie akcji własnych przez Spółk .
XXXI. O WIADCZENIE W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ZASAD KORPORACYJNYCH.
Informujemy, e Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w
spółkach publicznych 2005. Ład korporacyjny w KPPD-Szczecinek SA”, za wyj tkiem zasad: nr 20 i 28.
Stanowisko Spółki w sprawie przyj cia zasad nr 20 i 28 nie uległo zmianie i pozostaje zgodne z tre ci
przekazan w raporcie bie cym: "Nr 16/2005 Ład korporacyjny" z dnia 28.06.2005r.
Spółka nie przyjmuje zasady nr 20 w nast puj cym brzmieniu:
"a) Przynajmniej połow członków rady nadzorczej powinni stanowi członkowie niezale ni, z zastrze eniem
pkt d). Niezale ni członkowie rady nadzorczej powinni by wolni od powi za ze spółk i akcjonariuszami
lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłyn na zdolno niezale nego członka do podejmowania
bezstronnych decyzji;
b) Szczegółowe kryteria niezale no ci powinien okre la statut Spółki;
c) Bez zgody wi kszo ci niezale nych członków rady nadzorczej, nie powinny by podejmowane uchwały w
sprawach:
- wiadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółk i jakiekolwiek podmioty powi zane ze spółk na rzecz
członków zarz du;
- wyra enia zgody na zawarcie przez spółk lub podmiot od niej zale ny istotnej umowy z podmiotem
powi zanym ze spółk , członkiem rady nadzorczej albo zarz du oraz z podmiotami z nimi powi zanymi;
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki."
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d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji daj cy ponad 50% ogólnej liczby
głosów, rada nadzorcza powinna liczy co najmniej dwóch niezale nych członków, w tym
niezale nego przewodnicz cego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony”
Komentarz uzasadniaj cy decyzj Spółki do powy szej zasady jest nast puj cy:
Ad a)
Skład rady nadzorczej jest suwerenn decyzj samych akcjonariuszy. Wobec tego nie ma powodów, a eby
ogranicza współwła cicielom Spółki swobod w wyborze członków rady nadzorczej, tym bardziej, i
prezentacja danych osobowych, yciorysów oraz przebieg kariery zawodowej poprzedza głosowanie nad
powołaniem danej osoby w skład rady nadzorczej Spółki.
Ad b)
Kryteria niezale no ci członków Rady Nadzorczej nie s
okre lona w art.304 Kodeksu spółek handlowych.

wymienione jako obligatoryjna tre

statutu

Ad c)
Przyznanie niektórym członkom Rady Nadzorczej uprawnie wi kszych ni posiadaj pozostali, w tym swoistego
prawa weta w stosunku do niektórych uchwał byłoby sprzeczne z zasad kolegialnego (zespołowego) działania
rady nadzorczej.
Ad d)
Komentarz Spółki zawarty w wy ej wymienionych podpunktach odpowiednio odnosi si do zapisu tego punktu.
Ponadto informujemy, e w Spółce aden z akcjonariuszy nie posiada wi cej akcji ni 50% kapitału zakładowego.
Spółka przyj ła w cz ci zasad nr 28 w nast puj cym brzmieniu:
„Rada Nadzorcza powinna działa zgodnie ze swym regulaminem, który powinien by publicznie dost pny.
Regulamin powinien przewidywa powołanie co najmniej dwóch komitetów :
• audytu oraz
• wynagrodze
W skład komitetu audytu powinno wchodzi co najmniej dwóch członków niezale nych oraz przynajmniej jeden
posiadaj cy kwalifikacje i do wiadczenie w zakresie rachunkowo ci i finansów. Zadania komitetów powinien
szczegółowo okre la regulamin rady nadzorczej . Komitety rady powinny składa radzie nadzorczej roczne
sprawozdania ze swojej działalno ci . Sprawozdania te spółka powinna udost pni akcjonariuszom”
Komentarz uzasadniaj cy decyzj Spółki do powy szej zasady jest nast puj cy:
Rada Nadzorcza Spółki działa zgodnie ze swym regulaminem, który jest publicznie dost pny na stronie
internetowej Spółki.
Zdaniem Rady Nadzorczej nie ma konieczno ci powoływania dwóch komitetów (audytu oraz wynagrodze ) z
uwagi na fakt, e Rada Nadzorcza działa w składzie pi cioosobowym i kolegialnie podejmowane s uchwały w
sprawach:
• wyboru biegłego rewidenta,
• ustalania zasad wynagrodzenia dla członków Zarz du Spółki, który obecnie składa si z dwóch członków.
St d te działania opisane w cz ci punktu 28 nie b d przestrzegane.
Podpisy wszystkich Członków Zarz du
23.02.2007 r.

Longin Graczkowski

Dyrektor Generalny –
Prezes Zarz du

23.02.2007 r.

Zenon Wnuk

Główny Ksi gowy –
Członek Zarz du
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Koszali skie Przedsi biorstwo
Przemysłu Drzewnego
Spółka Akcyjna
w Szczecinku

O WIADCZENIE ZARZ DU
dotycz ce sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalno ci emitenta za rok 2006.

O wiadczamy, e wedle naszej najlepszej wiedzy:
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporz dzone zostały zgodnie z obowi zuj cymi zasadami
rachunkowo ci i odzwierciedlaj w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj maj tkow i finansow oraz
wynik finansowy Spółki.
Sprawozdanie z działalno ci emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi gni oraz sytuacji Spółki, w
tym opis podstawowych zagro e i ryzyka.

Szczecinek, dnia 23.02.2007 r.

Zenon Wnuk
Członek Zarz du

Longin Graczkowski
Prezes Zarz du
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Koszali skie Przedsi biorstwo
Przemysłu Drzewnego
Spółka Akcyjna
w Szczecinku

O WIADCZENIE ZARZ DU
dotycz ce audytora badaj cego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006

O wiadczamy, e podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych, dokonuj cy badania rocznego sprawozdania
finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa.
Podmiot ten oraz biegły rewident dokonuj cy badania sprawozdania finansowego spełniaj warunki do wystawienia
bezstronnej i niezale nej opinii o badaniu, zgodnie z wła ciwymi przepisami prawa krajowego.

Szczecinek, dnia 23.02.2007 r.

Zenon Wnuk
Członek Zarz du

Longin Graczkowski
Prezes Zarz du
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KOSZALI SKIE PRZEDSI BIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO S.A.
w Szczecinku
OPINIA NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dotycz ca sprawozdania finansowego
za okres
od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarz du
Koszali skiego Przedsi biorstwa Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna
w
Szczecinku
Przeprowadzili my badanie sprawozdania finansowego Koszali skiego Przedsi biorstwa Przemysłu
Drzewnego Spółka Akcyjna w Szczecinku, na które składa si :
bilans sporz dzony na dzie 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum :
100.503 tys. zł
(100.503.443,84 zł)
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazuj cy zysk netto:
5.665 tys. zł
(5.664.939,93 zł)
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazuj cy wzrost
kapitału własnego o kwot :
4.367 tys. zł
(4.367.019,93 zł)
sprawozdanie z przepływu rodków pieni nych, wykazuj ce zmniejszenie stanu rodków pieni nych netto
w ci gu roku obrotowego od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. o kwot :
-45 tys. zł
(-44.775,87 zł)
informacja dodatkowa obejmuj ca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i
obja nienia.
Za sporz dzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalno ci odpowiedzialny jest kierownik
jednostki.
Naszym zadaniem było zbadanie sprawozdania finansowego i wyra enie opinii o rzetelno ci, prawidłowo ci
i jasno ci tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowo ci ksi g rachunkowych stanowi cych podstaw
jego sporz dzenia.
Badanie to przeprowadzili my stosownie do postanowie :
przepisów rozdziału 7 ustawy z 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z
pó niejszymi zmianami),
norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajow Rad Biegłych Rewidentów.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali my i przeprowadzili my w taki sposób, aby uzyska
racjonaln pewno , pozwalaj c na wyra enie opinii o sprawozdaniu.
W szczególno ci badanie obejmowało sprawdzenie poprawno ci zastosowanych przez jednostk zasad
rachunkowo ci i znacz cych szacunków, sprawdzenie – w przewa aj cej mierze w sposób wyrywkowy –
dowodów i zapisów ksi gowych, z których wynikaj liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu
finansowym, jak i cało ciow ocen sprawozdania finansowego.
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Uwa amy, e badanie dostarczyło wystarczaj cej podstawy do wyra enia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem zał czone sprawozdanie finansowe, obejmuj ce dane liczbowe i obja nienia słowne:
przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj tkowej i finansowej
badanej jednostki na dzie 31.12.2006 r., jak te jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2006
r. do 31.12.2006 r.,
sporz dzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okre lonymi w powołanej wy ej
ustawie zasadami rachunkowo ci oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksi g rachunkowych,
jest zgodne z wpływaj cymi na tre sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami
statutu jednostki.
Sprawozdanie z działalno ci jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowo ci, a zawarte w
nim informacje, pochodz ce ze zbadanego sprawozdania finansowego, s z nim zgodne.

PKF CONSULT Sp. z o.o.
Oddział Regionalny Północ
Gda sk, ul. Heweliusza 11

Marek Nowaczyk
Biegły rewident nr 2769/2451

Katarzyna Matyka
Biegły rewident nr 9275,
reprezentuj ca podmiot uprawniony do badania sprawozda
finansowych nr 477

Gda sk, 23 lutego 2007 r.
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KOSZALI SKIE PRZEDSI BIORSTWO
PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA
w Szczecinku
Raport z badania
sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
uzupełniaj cy opini
A. Cz

ogólna

I. Dane identyfikuj ce badan jednostk
Badanie dotyczyło sprawozdania finansowego Koszali skiego Przedsi biorstwa Przemysłu Drzewnego Spółka
Akcyjna w Szczecinku powstałej w dniu 1 czerwca 1995 r. w wyniku przekształcenia przedsi biorstwa
pa stwowego w jednoosobow Spółk Skarbu Pa stwa, a nast pnie wniesienia akcji tej Spółki do
Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S dowym pod
numerem KRS 0000059703 zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 1675/95 z dnia 15 lutego 1995 r.
Wielozakładow struktur organizacyjn badanej Spółki tworzy 16 jednostek organizacyjnych b d cych
zakładami samobilansuj cymi poło onymi w województwie Zachodnio-Pomorskim:
- 12 zakładów przemysłu drzewnego,
- 2 składy fabryczne realizuj ce działalno handlow ,
- zakład budowy maszyn,
- biuro spółki.
Akcje spółki znajduj si w publicznym obrocie.
Na koniec badanego okresu Spółka posiada:
- kapitał podstawowy
- pozostałe kapitały własne
Warto

5.094 tys. zł
40.307 tys. zł

ksi gowa na jedn akcj wynosi na dzie bilansowy 27,98 zł.

Spółka KPPD SA była spółk zale n od jednostki dominuj cej DREMBO Sp. z o.o. z siedzib w Szczecinku.
Zgodnie z orzeczeniem Sadu Apelacyjnego z dnia 25.10.2006 r. spółka Drembo naruszyła art.154 w zwi zku z
art.158 a ustawy z dnia 21.08.1997 r. „prawa o publicznym obrocie papierami warto ciowymi” i w
konsekwencji wykonywanie przez Drembo prawa głosu ze wszystkich posiadanych 811.031 szt. akcji jest
bezskuteczne.
Ponadto z dniem 20 grudnia 2006 r., w zwi zku ze zło on rezygnacj , przestali pełni funkcje w zarz dzie
spółki DREMBO Sp. z o.o.: Longin Graczkowski jako prezes zarz du i Zenon Wnuk jako członek zarz du.
Zmiana ta skutkuje zniesieniem unii personalnej pomi dzy zarz dami KPPD SA i Drembo Sp. z o.o., o której
mowa w art.4 §1 pkt 4d KSH i w efekcie utrat pozycji dominuj cej przez Drembo sp. z o.o. w stosunku do
KPPD SA.
Spółka wg stanu na koniec badanego okresu nie posiada spółek zale nych i stowarzyszonych.
Spółka:
– posiada nr statystyczny w systemie REGON
– jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany przez
Urz d Skarbowy w Szczecinku NIP
Zasadniczym przedmiotem działalno ci Spółki jest:
- produkcja wyrobów tartacznych i impregnacja drewna;
- działalno produkcyjna w zakresie produkcji maszyn i urz dze
gotowych dla przemysłu drzewnego;
- działalno handlowa i hurtowa w powy szym zakresie.
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W okresie badanym, do czasu zako czenia badania organem kieruj cym był Zarz d w składzie:
Imi i Nazwisko
Funkcja
Longin Graczkowski
Dyrektor Generalny
Prezes Zarz du
Zenon Wnuk

Główny Ksi gowy
Członek zarz du

rednioroczne zatrudnienie w badanym roku wyniosło 1.312 osób.
II. Dane identyfikuj ce zbadane sprawozdanie finansowe
Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe scharakteryzowane w opinii.
Spółka sporz dza ł czne sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 51 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowo ci na
podstawie zagregowanego zestawienia obrotów i sald po uwzgl dnieniu wył cze wewn trznych operacji
gospodarczych (sprzeda , koszty, rozrachunki oraz funduszy wydzielonych).
Do sprawozdania finansowego zał czone zostało sprawozdanie Zarz du (sprawozdanie z działalno ci
emitenta).
III. Informacje o sprawozdaniu finansowym spółki za poprzedni rok obrotowy
Sprawozdanie finansowe za poprzedzaj cy badany rok obrotowy, tj. za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do
31.12.2005 r., zostało zbadane przez A&E Consult Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie przy ulicy Elbl skiej
15/17 Oddział Pomorski w Gda sku przy ulicy Heweliusza 11 (obecnie PKF Consult Sp. z o.o.) wpisanej na
list podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 477 i uzyskało opini bez zastrze e .
Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. zostało zatwierdzone
uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2006 r., które przeznaczyło
zysk netto za ubiegły rok obrotowy w kwocie 2.740.423,61 zł :
- w kwocie 1.297.920 zł na wypłat dywidendy dla akcjonariuszy
- oraz w kwocie 1.442.503,61 zł na zasilenie kapitału zapasowego.
Na podstawie zatwierdzonego bilansu na dzie
badanego okresu.

31.12.2005 r. prawidłowo otwarto ksi gi rachunkowe

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz z opini biegłego rewidenta za poprzedni rok obrotowy od
01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. zostało:
- zło one w S dzie Gospodarczym Wydział Rejestrowy w Koszalinie (dnia 23.06.2006 r.)
- ogłoszone w „Monitorze Polskim B” nr 31 z 2007 roku
IV. Dane identyfikuj ce podmiot uprawniony przeprowadzaj cy badanie sprawozdania finansowego
Uchwał Rady Nadzorczej z dnia 7 lipca 2006 r. Spółka PKF Consult Sp. z o.o. Oddział Regionalny Północ w
Gda sku została powołana do zbadania sprawozdania finansowego za 2006 r. Umowa o badanie została
zawarta dnia 17 lipca 2006 r.
Podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych, PKF Consult Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie
przy ulicy Elbl skiej 15/17, Oddział Regionalny Północ w Gda sku, jest wpisany na list pod numerem 477,
a w jego imieniu badanie przeprowadził Marek Nowaczyk, wpisany do rejestru i na list biegłych rewidentów
wykonuj cych zawód biegłego rewidenta pod numerem 2769/2451.
Zarówno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzaj cy w jego imieniu badanie biegły rewident stwierdzaj , e
pozostaj niezale ni od badanej jednostki w rozumieniu przepisów art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowo ci
Badanie przeprowadzono w dniach: 31 lipca, 7 wrze nia oraz 20-22 listopada 2006 r. i 5 - 9 lutego 2007 r.
Badanie ma charakter obligatoryjny w rozumieniu przepisów art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowo ci.
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Zarz d Spółki w dniu 23 lutego 2007 r. zło ył o wiadczenie o kompletno ci, rzetelno ci i prawidłowo ci
sprawozdania finansowego przedstawionego do badania i stanowi cych podstaw jego sporz dzenia ksi g
rachunkowych, ujawnieniu w dodatkowych informacjach i obja nieniach wszelkich zobowi za warunkowych
istniej cych na dzie 31.12.2006 r. oraz nie zaistnieniu do dnia zło enia o wiadczenia zdarze wpływaj cych
w sposób istotny na wielko danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdania finansowego Spółka udost pniła wszelkie dokumenty i informacje niezb dne
do wła ciwego zaplanowania i przeprowadzenia badania, a nast pnie wyra enia opinii i sporz dzenia raportu.
VI. Pozostałe informacje
Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie i wyja nienie zdarze
nieprawidłowo ci jakie wyst piły poza systemem rachunkowo ci.

podlegaj cych ciganiu, jak równie

B. Ocena sytuacji maj tkowo-finansowej
Analiza przedstawiona poni ej obejmuje trzy ostatnie okresy sprawozdawcze
od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.,
od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Wszystkie dane prezentowane w tabelach s wyra one w tysi cach złotych.
Struktura za poszczególnych pozycji w przedstawionych dalej tabelach liczona jest w nast puj cy sposób:
- w odniesieniu do pozycji bilansowych – w stosunku do sumy bilansowej;
- w odniesieniu do pozycji przychodowych rachunku zysków i strat – w stosunku do warto ci
przychodów ogółem;
- w odniesieniu do pozycji kosztowych rachunku zysków i strat – w stosunku do warto ci kosztów
ogółem.
I. Ogólna ocena sytuacji maj tkowo - finansowej
Aktywa Spółki na koniec 2006 roku wyniosły 100.503 tys. zł i były ni sze w porównaniu z poprzednim
rokiem 2,3 mln zł. Zmniejszenie aktywów wynikało głównie ze spadku nale no ci długoterminowych o około
2,3 mln zł oraz spadku wielko ci zapasów o około 1,3 mln zł, natomiast na wzrost sumy bilansowej w
najwi kszym stopniu wpłyn ło zwi kszenie warto ci niematerialnych i prawnych o około 1,2 mln zł.
Na koniec 2006 roku maj tek Spółki stanowiły w 51,3% aktywa trwałe (głównie rzeczowe aktywa trwałe
47,8%) oraz w 48,7% aktywa obrotowe (głównie zapasy 24,4% oraz nale no ci 22,6%). Struktura aktywów
nie uległa istotnym zmianom w porównaniu do roku ubiegłego.
Spółka wg stanu na koniec 2006 roku finansuje swój maj tek w około 45% kapitałami własnymi oraz w około
55% kapitałami obcymi.
Wska nik struktury pasywów zwi kszył si z 66,4% w 2005 do 82,4% w 2006 roku. Wielko kapitału
własnego uległa wzrostowi o wypracowany zysk za 2006 rok (5,67 mln zł). Kapitały obce uległy zmniejszeniu
o około 6,67 mln zł (tj. -10,8%), głównie w wyniku spłat kredytów i po yczek (-5,4 mln zł) oraz zobowi za
handlowych (-3,0 mln zł). Wzrostowi w porównaniu do roku ubiegłego uległa warto pozostałych
zobowi za krótkoterminowych w zwi zku z nakładami na rodki trwałe oraz warto ci niematerialne i
prawne.
Wynik Spółki za 2006 rok wyniósł 5,67 mln zł i jest wy szy w porównaniu do roku poprzedniego o około
2,93 mln zł. Na wy szy wynik wpłyn ł wzrost o 4,4% zysku brutto na sprzeda y (tj. około 1,86 mln zł) oraz
powstanie dodatniego wyniku z pozostałej działalno ci operacyjnej (zysk w wysoko ci 1,77 mln zł) głównie w
wyniku zbycia niefinansowych aktywów trwałych. Na ostateczny zysk netto Spółki istotny wpływ miały
koszty finansowe (odsetki od kredytów i po yczek).
Wska niki płynno ci Spółki wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim i wg stanu na koniec 2006 roku
wyniosły: wska nik płynno ci bie cej 1,3 (1,1 w 2005 roku) oraz szybkiej 0,7 (0,5 w 2005 roku). Poprawa
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zobowi za

krótkoterminowych

oraz

wzrostu

Poprawie uległy równie podstawowe wska niki rentowno ci, głównie z powodu znacznego zwi kszenia
zysku netto: rentowno maj tku (ROA) wzrosła z 2,7% do 5,6%, natomiast rentowno kapitałów własnych
(ROE) wzrosła z 6,7% do 12,5%.
Wska niki rotacji zapasów (42 dni) oraz cykl regulowania nale no ci handlowych (35 dni) w porównaniu do
roku ubiegłego uległy zmniejszeniu odpowiednio o 4 dni i 1 dzie . Przy rosn cych obrotach Spółka szybciej
regulowała swoje zobowi zania handlowe wskutek czego wska nik rotacji zobowi za zmniejszył si z 34 dni
do 28 dni.
II. Dynamika i struktura pozycji bilansowych
Stan na
AKTYWA

A.

AKTYWA TRWAŁE

Zmiana
w%

Struktura w %

31.12.
2004

31.12.
2005

31.12.
2006

51 786

53 979

48

2004 r.

2005 r.

2006 r.

51 579

54,9%

52,5%

51,3%

-4,4%

173

1 357

0,1%

0,2%

1,4%

684,4%

46 044

49 502

48 096

48,8%

48,1%

47,8%

-2,8%

I.

Warto ci niematerialne i prawne

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

III.

Nale no ci długoterminowe

4 003

2 593

267

4,2%

2,5%

0,3%

-89,7%

IV.

Inwestycje długoterminowe

63

63

63

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

V.

Długoterminowe rozliczenia
mi dzyokresowe

1 628

1 648

1 796

1,7%

1,6%

1,7%

9,0%

AKTYWA OBROTOWE

42 538

48 831

48 924

45,1%

47,5%

48,7%

0,2%

I.

Zapasy

18 719

25 857

24 477

19,8%

25,2%

24,4%

-5,3%

II.

Nale no ci krótkoterminowe

22 692

22 102

22 812

24,1%

21,5%

22,6%

3,2%

III.

Inwestycje krótkoterminowe

1 127

872

1 578

1,2%

0,8%

1,6%

81,0%

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia
mi dzyokresowe

0

0

57

0,0%

0,0%

0,1%

x

94 324 102 810 100 503 100,0%

100,0%

100,0%

-2,2%

B.

AKTYWA RAZEM

Stan na
PASYWA
A.
I.
II.
III.
IV.
B.
I.
II.
III.
IV.

Zmiana
w%

Struktura w %

31.12.
2004

31.12.
2005

31.12.
2006

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
ZOBOWI ZANIA I REZERWY
NA ZOBOWI ZANIA
Rezerwy na zobowi zania

38 294
5 094
25 567
0
7 633

41 034
5 094
33 200
0
2 740

45 401
5 094
34 642
0
5 665

40,6%
5,4%
27,1%
0,0%
8,1%

39,9%
5,0%
32,2%
0,0%
2,7%

45,2%
5,1%
34,5%
0,0%
5,6%

10,6%
0,0%
4,3%
x
106,8%

56 030

61 776

55 102

59,4%

60,1%

54,8%

-10,8%

5 782

6 374

6 913

6,1%

6,2%

6,9%

8,5%

Zobowi zania długoterminowe
Zobowi zania krótkoterminowe
Rozliczenia mi dzyokresowe

8 108
38 800
3 340

9 635
43 592
2 175

8 177
37 647
2 365

8,6%
41,2%
3,5%

9,4%
42,4%
2,1%

8,1%
37,4%
2,4%

-15,1%
-13,6%
8,7%

PASYWA RAZEM

94 324 102 810 100 503 100,0%

100,0%

100,0%

-2,2%
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III. Dynamika i struktura pozycji wynikowych

Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzeda y
A. produktów, towarów i
materiałów, w tym:
Przychody netto ze sprzeda y
I.
produktów
Przychody netto ze sprzeda y
II.
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów,
B.
towarów i materiałów, w tym:
Koszt wytworzenia sprzedanych
I.
produktów
Warto sprzedanych towarów i
II.
materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzeda y
C.
(A-B)
D. Koszty sprzeda y
E. Koszty ogólnego zarz du
F. Zysk (strata) ze sprzeda y (C-D-E)
G. Pozostałe przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalno ci
I.
operacyjnej (F+G-H)
J. Przychody finansowe
K. Koszty finansowe
Zysk (strata) z działalno ci
L.
gospodarczej (I+J-K)
M. Wynik zdarze nadzwyczajnych
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)
O. Podatek dochodowy
P. Zysk (strata) netto (N-O)

za okres 01.01-31.12
2004

2004

2005

2006

211 819 204 518 215 403

98,2%

97,8%

97,4%

5,3%

170 141 170 724 178 301

78,9%

81,7%

80,6%

4,4%

37 102

19,3%

16,1%

16,8%

9,8%

160 803 160 113 169 142

78,0%

77,8%

79,2%

5,6%

127 095 133 328 139 489

61,6%

64,8%

65,3%

4,6%

16,4%

13,0%

13,9%

10,7%

41 678

2005

33 794

2006

Zmiana
w

struktura w %

%

33 708

26 785

29 653

51 016

44 405

46 261

668,4% 1620,6%

816,6%

4,2%

13 116
25 438
12 462

14 090
23 990
6 325

15 456
23 928
6 877

6,4%
12,4%
163,3%

6,9%
11,7%
230,8%

7,2%
11,2%
121,4%

9,7%
-0,3%
8,7%

2 222
2 690

3 215
3 601

4 410
2 645

1,0%
1,3%

1,5%
1,8%

2,0%
1,2%

37,2%
-26,5%

11 994

5 939

8 642

157,1%

216,8%

152,6%

45,5%

1 679

1 550

1 252

0,8%

0,7%

0,6% -19,2%

3 901

3 720

2 640

1,9%

1,8%

1,2% -29,0%

9 772

3 769

7 254

128,0%

137,6%

128,0%

-2
9 770
2 137
7 633

-10
3 759
1 019
2 740

-6
7 248
1 583
5 665

0,0%
128,0%
28,0%
100,0%

-0,4%
137,2%
37,2%
100,0%

-0,1% -40,0%
127,9% 92,8%
27,9% 55,3%
100,0% 106,8%
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IV. Podstawowe wska niki charakteryzuj ce działalno

w tys. zł

jednostki

Wyszczególnienie
j.m.
2004
Podstawowe wielko ci i wska niki struktury
Suma bilansowa
tys. zł.
94 324
Wynik netto (+/-)
tys. zł.
7 633
Sprzeda netto
tys. zł.
211 819
aktywa obrotowe - zobowi zania
Kapitał pracuj cy (aktywa
tys. zł.
3 738
krótkoterminowe
bie ce netto)
(aktywa trwałe / aktywa obrotowe)
Wska nik struktury
%
121,7
*100
aktywów
Wska nik struktury
(kapitał własny / kapitał obcy) *100
pasywów ( ródeł
%
68,3
finansowania)
Wska nik pokrycia
(kapitał własny / aktywa trwałe)
maj tku trwałego
%
73,9
*100
kapitałem własnym
Samofinansowanie maj tku (zobowi zania krótkoterm./ aktywa
%
91,2
obrotowe) *100
obrotowego
Wska niki płynno ci
aktywa obrotowe / zobowi zania
1,1
Wska nik płynno ci I
krótkoterminowe
(aktywa obrotowe - zapasy) /
0,6
Wska nik płynno ci II
zobowi zania krótkoterminowe
Wska niki rentowno ci
Rentowno maj tku
(wynik netto / suma aktywów) *100
%
8,1
(ROA)
Rentowno kapitałów
(wynik netto / kapitały własne) *100
%
19,9
własnych (ROE)
(wynik netto / przychody ze
Rentowno netto
%
3,5
sprzeda y) *100
sprzeda y
(wynik brutto na sprzeda y /
Rentowno brutto
%
24,1
przychody ze sprzeda y)*100
sprzeda y
Wska niki zadłu enia
(zobowi zania ogółem / aktywa
Wska nik ogólnego
%
49,2
ogółem) *100
zadłu enia
Stopa zadłu enia (wska nik
(zobowi zania ogółem / kapitały
zadłu enia kapitału
%
121,1
własne) *100
własnego)
Wska niki efektywno ci
(zapasy * t) / sprzeda netto
Szybko obrotu zapasów
ilo dni
32
(nale no ci z tyt. dostaw i usług*t) /
Szybko obrotu nale no ci
ilo dni
37
sprzeda netto
(zobowi zania z tyt. dostaw i
Szybko obrotu
ilo dni
28
usług*t) / sprzeda netto
zobowi za
Wska niki rynku kapitałowego
zysk netto / ilo akcji
Zysk na akcj
zł/szt
4,07
Warto

C. Cz

ksi gowa na akcj

kapitał własny / ilo

akcji

zł/szt

23,60

2005

2006

102 810
2 740
204 518

100 503
5 665
215 403

5 239

11 277

110,5

105,4

66,4

82,4

76,0

88,0

89,3

76,9

1,1

1,3

0,5

0,7

2,7

5,6

6,7

12,5

1,3

2,6

21,7

21,5

51,2

45,0

128,3

99,6

46

42

36

35

34

28

1,69

3,49

25,29

27,99

szczegółowa

I. Prawidłowo

stosowanego systemu ksi gowo ci

Dokonali my wyrywkowego sprawdzenia prawidłowo ci działania systemu ksi gowo ci.
Naszej ocenie podlegały w szczególno ci:
- prawidłowo udokumentowania operacji gospodarczych,
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w tys. zł

prawidłowo prowadzonych za pomoc komputera ksi g rachunkowych,
zasadno stosowanych metod zabezpieczenia dost pu do danych i systemu ich przetwarzania za pomoc
komputera,
powi zanie danych wynikaj cych z ksi g ze sprawozdaniem finansowym,
ochrona dokumentacji ksi gowej, ksi g rachunkowych i sprawozdania finansowego,
przeprowadzenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji.

W wyniku tych ocen, w poł czeniu z rezultatami badania wiarygodno ci poszczególnych pozycji
sprawozdania finansowego stwierdzili my, e system ksi gowo ci mo na jako cało uzna za prawidłowy.
II. Informacja o wydanej opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym
Dnia 23 lutego 2007 r. została wydana opinia bez zastrze e dotycz ca sprawozdania finansowego za rok
obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
III. Prawidłowo i rzetelno uj cia maj tku
Pozycje aktywów s , we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo zaprezentowane w bilansie oraz
dodatkowo obja nione w informacji dodatkowej.
IV. Prawidłowo i rzetelno uj cia ródeł finansowania maj tku
Pozycje pasywów s , we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo zaprezentowane w bilansie oraz
dodatkowo obja nione w informacji dodatkowej.
V. Kompletno

i prawidłowo

uj cia pozycji kształtuj cych wynik działalno ci gospodarczej

Pozycje kształtuj ce wynik działalno ci jednostki s , we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo
zaprezentowane w rachunku zysków i strat oraz dodatkowo obja nione w informacji dodatkowej.
VI. Zestawienie zmian w kapitale własnym
Zestawienie zmian w kapitale własnym sporz dzono zgodnie z ustaw o rachunkowo ci, zmiany te s zgodne
z przepisami prawa, elementami sprawozdania finansowego oraz danymi pochodz cymi bezpo rednio z
ewidencji ksi gowej i analizy sald kont.
VII. Rachunek przepływów pieni nych
Rachunek przepływów pieni nych prawidłowo sporz dzono zgodnie z ustaw o rachunkowo ci – metod
po redni , na podstawie: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz danych pochodz cych
bezpo rednio z ewidencji ksi gowej i analizy sald kont.
VIII. Informacja dodatkowa
Jednostka prawidłowo sporz dziła informacj dodatkow , której zakres, we wszystkich istotnych aspektach,
jest zgodny z art. 48 ustawy o rachunkowo ci oraz z zał cznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowo ci.
IX. Sprawozdanie Zarz du (sprawozdanie z działalno ci emitenta)
Zarz d sporz dził sprawozdanie z działalno ci Spółki, którego informacje finansowe s zgodne z danymi
opiniowanego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to zawiera informacje wynikaj ce z postanowie
§ 95 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dn.19.10.2005r. w sprawie informacji bie cych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych (w tym równie postanowienia art. 49 ustawy o
rachunkowo ci).
D. Podsumowanie badania i ustalenia ko cowe
Ocen sprawozdania zawiera opinia stanowi ca odr bny dokument.
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Przeprowadzone badanie obejmowało sprawdzenie – w du ej mierze metod wyrywkow – dowodów i
zapisów ksi gowych, z których wynikaj kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a tak e
pozycje kształtuj ce wysoko rozrachunków z bud etami. W zwi zku z tym mog wyst pi ró nice
pomi dzy wynikami ewentualnych kontroli podatkowych przeprowadzanych zwykle metod pełn a
ustaleniami zawartymi w raporcie.
Niniejszy raport zawiera 9 stron kolejno numerowanych, parafowanych przez biegłego oraz zał cznik –
Raport roczny SA-R 2006.

PKF CONSULT Sp. z o.o.
Oddział Regionalny Północ
Gda sk, ul. Heweliusza 11

Marek Nowaczyk
Biegły rewident nr 2769/2451

Katarzyna Matyka
Biegły rewident nr 9275,
reprezentuj ca podmiot uprawniony do badania sprawozda
finansowych nr 477

Gda sk, 23 lutego 2007 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
MTS CeTO SA
Polska Agencja Prasowa SA

92

