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WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalno c i operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto

2009

w tys. zł
2008

2009

w tys. EUR
2008

184 530

209 844

42 513

1 577

-1 130

363

59 411
-320

-1 270

-6 688

-293

-1 893
-1 610

-1 203

-5 688

-277

V. Przepływy pieni

ne netto z działalno c i operacyjnej

12 970

6 268

2 988

1 775

VI. Przepływy pieni

ne netto z działalno ci inwestycyjnej

-2 125

-9 197

-490

-2 604

VII. Przepływy pieni

ne netto z działalno ci finansowej

-11 303

3 009

-2 604

852

VIII. Przepływy pieni

ne netto, razem

-458

80

-106

23

105 059

113 093

25 573

27 105

X. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania

56 121

62 952

13 661

15 088

XI. Zobowi zania długoterminowe

12 946

16 519

3 151

3 959

XII. Zobowi zania krótkoterminowe

37 403

38 522

9 104

9 233

XIII. Kapitał własny

48 938

50 141

11 912

12 017

IX. Aktywa, razem

XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)

5 094

5 094

1 240

1 221

1 622 400

1 622 400

1 622 400

1 622 400

XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR)

-0,74

-3,51

-0,17

-0,99

XVII. Warto

30,16

30,91

7,34

7,41

XVIII.

ksi gowa na jedn akcj (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłac ona dywidenda na jedn akc j (w
zł/EUR)

1,75

0,42

Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według redniego kursu NBP obowi zuj cego na dzie bilansowy i wynosz cego:
4,1082 zł/euro dla 2009 r. i 4,1724 zł/euro dla 2008 r.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i stratoraz rachunku przepływów pieni nych przeliczono na euro według kursu
stanowi cego redni arytmetyczn rednich kursów ustalonych przez NBP, obowi zuj cych na ostatni dzie ka dego zako czonego
miesi ca roku obrotowego i wynosz cego: 4,3406 zł/euro dla 2009 r. i 3,5321 zł/euro dla 2008 r.
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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 2009.

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 05.03.2010 r.

Bo ena Czerwi ska-Lasak
Wiceprezes Zarz du

Marek Szumowicz-Włodarczyk
Prezes Zarz du

Koszali skie Przedsi biorstwo
Przemysłu Drzewnego
Spółka Akcyjna
w Szczecinku

O WIADCZENIE ZARZ DU

dotycz ce audytora badaj cego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009

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 badanym rocznym sprawozdaniu finansowym,
zgodnie z wła ciwymi przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi.

Szczecinek, dnia 05.03.2010 r.

Bo ena Czerwi ska-Lasak
Wiceprezes Zarz du

Marek Szumowicz-Włodarczyk
Prezes Zarz du

Szanowni Pa stwo,
Akcjonariusze
Koszali skiego Przedsi biorstwa Przemysłu Drzewnego SA

Rok 2009, którego wyniki prezentujemy w niniejszym raporcie, w sferze gospodarczej okazał
si kontynuacj niekorzystnych zjawisk zapocz tkowanych w 2008 roku - głównie dekoniunktury,
których silnie niekorzystny wpływ okre lał warunki w jakich funkcjonowała Spółka. Poza skutkami
pogorszenia globalnej koniunktury, niekorzystnie na wynikach odło yły si tak e:
− wzrost kosztów energii pomimo mniejszego przerobu surowca,
− rozliczenie zawartych w 2008 roku transakcji forward,
− konieczno poniesienia dodatkowych kosztów zwi zanych ze wstrzymaniem produkcji w ZBM
Madrew, bowiem silna dekoniunktura w bran y metalowej powodowała, e oddział ten generował
koszty niewspółmierne do uzyskiwanych przychodów,
− potrzeba urealnienia wyceny zapasów w stosunku do poziomu mo liwych do uzyskania cen
sprzeda y, które uległy obni eniu wskutek dekoniunktury.
W takich warunkach poziom przychodów ze sprzeda y zmniejszył si o ponad 12%
w porównaniu do 2008 roku, a Spółka odnotowała strat netto w wysoko ci 1,2 mln zł. Jednak
w wyniku podj cia szeregu działa maj cych na celu ograniczenie kosztów oraz zmierzaj cych do
zwi kszenia przychodów, nast piła w porównaniu z rokiem poprzednim poprawa wyniku
finansowego o 4,5 mln zł, a na podstawowej działalno ci został wypracowany zysk w wysoko ci
2,1 mln zł.
Poziom inwestycji w 2009 roku tak e był determinowany utrzymuj c si dekoniunktur ,
wskutek czego nast piło ograniczenie nakładów inwestycyjnych, które ostatecznie wyniosły 2,9 mln
zł i ograniczały si do kontynuacji zawartych i rozpocz tych wcze niej kontraktów. Ograniczenie
nakładów pozwoliło na zmniejszenie zadłu enia Spółki w kredytach o ponad 5 mln zł.
Pierwsze miesi ce 2010 roku pokazuj , e podstawowe znaczenie dla wyników uzyskiwanych
w przyszło ci b d miały czynniki makroekonomiczne, głównie ogólny stan gospodarki polskiej
i krajów strefy EUR, maj cy bezpo rednie przeło enie na koniunktur na produkty Spółki. Ponadto
bardzo istotny wpływ b dzie miał kreowany przez Lasy Pa stwowe system sprzeda y drewna, który
przekłada si na poziom cen surowca le nego. Takie warunki wymuszaj kontynuacj polityki
oszcz dno ciowej, w której główne działania skupione b d na kontroli kosztów i wydatków oraz
stałym monitorowaniu bie cej płynno ci w poł czeniu z zabiegami na rzecz intensyfikacji sprzeda y.
Zapraszam Pa stwa do lektury pozostałej cz ci raportu za 2009 r.

Marek Szumowicz-Włodarczyk
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 16.10 Z - “Produkcja wyrobów tartacznych” (do
31.12.2007 r. klasyfikacja okre lana była 20.10A z t sam nazw ).
4. Spółka została utworzona na czas NIEOZNACZONY.
5. Skład osobowy Zarz du Spółki:
Marek Szumowicz-Włodarczyk – prezes zarz du
Bo ena Czerwi ska-Lasak – wiceprezes zarz du
Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki:
Michał Raj – przewodnicz cy
Krzysztof Ł czkowski – wiceprzewodnicz cy
Grzegorz Mania – sekretarz
Tomasz Ja czak – członek
Zenon Wnuk – członek od 10.06.2009 r.
Tomasz Szarpatowski – członek do 10.06.2009 r.
6. Spółka: - nie jest ani jednostk dominuj c ani znacz cym inwestorem,
- nie sporz dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
II.

INFORMACJE O SPRAWOZDANIU I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

1. Prezentowane sprawozdanie finansowe sporz dzone jest na dzie 31.12.2009 r. i obejmuje okres 1.01.31.12.2009 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 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
za 2008 r.

do sprawozdania finansowego i do porównywalnych danych
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ZASADY RACHUNKOWO CI.

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. Weryfikacj stawek amortyzacyjnych za skutkiem od 01.01.2010 r. przeprowadzono w
odniesieniu do rodków trwałych b d cych na stanie na dzie 31.12.2009 r.
Dominuj ce stawki amortyzacyjne wynosz : warto ci niematerialne i prawne – 20%; rodki trwałe grupa I –
2,5%, grupa II – 5,4% oraz 10%, grupa III – 9,8% grupa IV – 14% oraz 60%, grupa V – 14% oraz 19,6%,
grupa VI – 14% oraz 25,2%, grupa VII – 19,6 % oraz grupa VIII – 20%.
rodki trwałe w leasingu amortyzowane s wg stawek okre lonych dla własnych rodków trwałych.
Składniki maj
♦ zalicza si
a w miesi
♦ podlegaj

tkowe długotrwałego u ytku o jednostkowej warto ci pocz tkowej równej lub ni szej ni 500 zł:
do rzeczowych składników maj tku obrotowego – materiałów (je eli przyj te s „na magazyn”),
cu, w którym wydano je do u ytkowania – odpisuje si je w koszty.
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
Komisja Nadzoru Finansowego
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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.
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.
Inwestycje w nieruchomo ci wycenia si według zasad stosowanych do rodków trwałych.
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,
Komisja Nadzoru Finansowego
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zalegania dłu ej ni rok – zapasów towarów, produkcji niezako czonej i wyrobów gotowych w wysoko ci:
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.
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 rednim kursie na dzie poprzedzaj cy przeprowadzenie operacji ustalonym
dla danej waluty przez NBP
♦ 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 (poza zobowi zaniami z tytułu kredytów) 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 z tytułu zaci gni tych kredytów wyceniane s według skorygowanej ceny nabycia.
Zobowi zania wyra one w walutach obcych wycenia si :
♦ w ci gu roku obrotowego
- po kursie waluty przyj tym w dokumencie odprawy celnej - w przypadku importu
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- po rednim kursie na dzie poprzedzaj cy przeprowadzenie operacji (wystawienia faktury przez
kontrahenta) 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 warto ci godziwej ustalonej wg formuły wyceny tego typu instrumentu okre lonej przez bank, z którym
została zawarta umowa na dany produkt finansowy,
♦ w wysoko ci skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomoc efektywnej stopy procentowej.
Skutki wyceny w zale no ci od jej wyniku odnoszone s do przychodów lub kosztów finansowych.
10. Rezerwy
Tworzone s na pewne lub o du ym stopniu prawdopodobie stwa przyszłe zobowi zania i wyceniane s w
uzasadnionych, wiarygodnie oszacowanych kwotach.
11. Rozliczenia mi dzyokresowe
a) czynne kosztów
Do czynnych rozlicze mi dzyokresowych kosztów zalicza si koszty poniesione w bie cym okresie
sprawozdawczym, a dotycz ce okresów przyszłych. Rozliczenie tych kosztów nast puje proporcjonalnie do
upływu czasu.
b) bierne kosztów
Rozliczenia mi dzyokresowe kosztów bierne tworzone s na prawdopodobne zobowi zania przypadaj ce na
bie cy okres sprawozdawczy.
Długoterminowe zobowi zania z tytułu wiadcze pracowniczych dotycz cych nagród jubileuszowych i
odpraw emerytalnych s ustalane na koniec roku obrotowego metod aktuarialn , bazuj c na
licencjonowanym arkuszu kalkulacyjnym firmy FINANSUS Sp. j. z siedzib w Konstantynowie Łódzkim.
Podlegaj one corocznej weryfikacji poprzez aktualizacj przyj tych przy ich ustalaniu zało e i danych.
Zobowi zania na niewykorzystane urlopy pracownicze s ustalane na koniec roku obrotowego z
wył czeniem kierownictwa (zarz du, prokurentów, dyrektorów oddziałów, ich zast pców oraz głównych
ksi gowych) z uwagi na znikome prawdopodobie stwo wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy
dla tej grupy pracowników.
Zobowi zania z tytułu ewentualnych przyszłych napraw gwarancyjnych ustalane s w wysoko ci
okre lonego procentu od warto ci sprzeda y netto maszyn i urz dze obj tych gwarancjami.
Bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów prezentowane s
zobowi zania”

w pozycji bilansu B.I. „Rezerwy na

c) przychodów
Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów obejmuj :
- zaliczki na przyszłe dostawy, roboty i usługi prezentowane w bilansie w pozycji B.III. „Zobowi zania
krótkoterminowe”,
- rodki pieni ne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia rodków trwałych oraz przyj te
nieodpłatnie rodki trwałe prezentowane w bilansie w pozycji B.IV.2 „Inne rozliczenia mi dzyokresowe”.
12. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa
Te elementy bilansu wyceniane s w warto ci nominalnej.
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13. 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.
Sposób prowadzania ksi g rachunkowych
Ksi gi rachunkowe prowadzone s :
1. W 15 samodzielnie bilansuj cych si oddziałach oraz w Biurze Spółki z wykorzystaniem systemu
informatycznego zainstalowanego na centralnym serwerze.
2. Ksi gi rachunkowe prowadzone s z zastosowaniem zintegrowanego systemu mySAP ERP (wersja 6.0) w
oparciu o baz danych MS SQL (wersja 2005).
System powy szy obejmuje nast puj ce obszary:
• obszar dystrybucji, w tym sprzeda zagraniczna (SD)
• obszar zakupów i zaopatrzenia (MM)
• obszar gospodarki magazynowej (MM)
• obszar finansowo-ksi gowy, w tym rodki trwałe (FI, FI AA)
• obszar kontrolingu (FI CO)
• obszar kadr i płac (HR).
Dla potrzeb sprzeda y detalicznej w jednostkach handlowych (składy fabryczne w Szczecinku i Koszalinie
wdro ono program Altshop firmy Altab Sp. z o.o. Cz stochowa, który został zintegrowany z systemem my
SAP ERP.
Opis prowadzonych ksi g w systemie SAP zawarty jest w opracowanej dla potrzeb naszej Spółki „Koncepcji
Biznesowej” oraz szczegółowych instrukcjach u ytkowników ko cowych.
3. Bezpiecze stwo eksploatacji systemu mySAP ERP zapewnia szczegółowy podział uprawnie do
poszczególnych transakcji. Uprawnienia przydzielane s u ytkownikom w zale no ci od zajmowanego
stanowiska. Zarz dzaniem tymi uprawnieniami zajmuje si administrator w Dziale Informatyki, pod
nadzorem głównych ksi gowych oddziałów oraz administratorów obszarowych, którzy posiadaj wi ksze
uprawnienia.
Dla zbiorów danych rachunkowo ci i działów pomocniczych stosuje si rozwi zania organizacyjne w
zakresie tworzenia kopii bezpiecze stwa. Backup produkcyjnej bazy danych jest wykonywany na zasób
sieciowy. Pełny backup danych wykonywany jest raz w tygodniu w cyklu dwutygodniowym oraz backup
logów wykonywany codziennie co godzin .
Niezale nie od ró norodnych zabezpiecze w formie elektronicznej, stosuje si comiesi czne papierowe
wydruki, emitowane przez poszczególne moduły mySAP, 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 2009 roku.
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Miesi c

Nr tabeli

Z dnia

Kurs

Stycze
Luty
Marzec
Kwiecie
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpie
Wrzesie
Pa dziernik
Listopad
Grudzie

21/A/NBP/2009
41/A/NBP/2009
63/A/NBP/2009
84/A/NBP/2009
104/A/NBP/2009
125/A/NBP/2009
148/A/NBP/2009
169/A/NBP/2009
191/A/NBP/2009
213/A/NBP/2009
233/A/NBP/2009
255/A/NBP/2009

30.01.2009
27.02.2009
31.03.2009
30.04.2009
29.05.2009
30.06.2009
31.07.2009
31.08.2009
30.09.2009
30.10.2009
30.11.2009
31.12.2009

4,4392
4,6578
4,7013
4,3838
4,4588
4,4696
4,1605
4,0998
4,2226
4,2430
4,1431
4,1082

Kurs
kwartalny

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

4,5994

4,5994

4,4374

4,5184

4,1610

4,3993

4,1648

4,3406

Kurs najwy szy – 4,7013 zł/EURO miał miejsce na koniec marca.
Kurs najni szy – 4,0998 zł/EURO odnotowano na koniec sierpnia.
b) rednie kursy EURO wg NBP w roku2008 :
4,1724 – kurs na dzie 31.12.2008 r.
3,5321 – kurs stanowi cy redni arytmetyczn kursów obowi zuj cych na ostatni dzie ka dego
miesi ca w roku 2008 r.
Kurs najwy szy – 4,1724 zł/EURO miał miejsce na koniec grudnia.
Kurs najni szy – 3,2026 zł/EURO odnotowano na koniec lipca.
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:
- 4,3406 zł/EURO – w roku 2009
- 3,5321 zł/EURO – w roku 2008
poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu (IX do XX) przeliczono na EURO według redniego
kursu NBP na dzie bilansowy:
- 31.12.2009 r. w wysoko ci 4,1082 zł/EURO
- 31.12.2008 r. w wysoko ci 4,1724 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.
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kapitał własny
zysk netto

31.12.2008r.
+11 242 tys. zł
-840 tys. zł

31.12.2009 r.
+10 409 tys. zł
-833 tys. zł

Ad. 2) Ró nice na kapitale własnym wynikaj ze sposobu wyceny rzeczowego maj tku trwałego.
Sprezentowane 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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Rozwodnione warto ci w raportowanym okresie nie wyst puj .

ROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE
BILANS
w tys. zł
Noty

2009

2008

AKTYWA
I. Aktywa trwałe

57 267

63 195

1. Warto c i niematerialne i prawne, w tym:

1

2 203

2 842

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2

51 928

57 295

3. Inwestyc je długoterminowe

4

44

63

3.1. Nieruchomo c i
4. Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe

5

4.1. Aktywa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego
II. Aktywa obrotowe

44

63

3 092

2 995

3 092

2 995

47 792

49 898

1. Zapasy

6

27 403

27 922

2. Nale no c i krótkoterminowe

7

19 706

20 973

2.1. Od jednostek powi zanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestyc je krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

8

a) w pozostałyc h jednostkach
b) rodki pieni

ne i inne aktywa pieni

ne

4. Krótkoterminowe rozlic zenia mi dzyokresowe

9

A kt y w a ra z e m

584

298

19 122

20 675

519

939

519

939

51

13

468

926

164

64

105 059

113 093

48 938

50 141

PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy

11

5 094

5 094

2. Kapitał zapasowy

12

45 047

50 735

3. Zysk (strata) netto
II. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
1. Rezerwy na zobowi zania

13

1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego

-1 203

-5 688

56 121

62 952

5 047

7 115

381

351

1.2. Rezerwa na wiadc zenia emerytalne i podobne

3 506

4 390

a) długoterminowa

2 428

3 054

b) krótkoterminowa

1 078

1 336

1.3. Pozostałe rezerwy

1 160

2 374

a) krótkoterminowe

1 160

2 374

12 946

16 519

12 946

16 519

37 403

38 522

2. Zobowi zania długoterminowe

14

2.1. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowi zania krótkoterminowe

15

3.1. Wobec jednostek powi zanych

147

3.2. Wobec pozostałych jednostek

36 627

37 870

629

652

725

796

4.1. Inne rozliczenia mi dzyokresowe

725

796

a) długoterminowe

636

705

b) krótkoterminowe

89

91

105 059

113 093

3.3. Fundusze specjalne
4. Rozlic zenia mi dzyokresowe

16

P a sy w a ra z e m
Warto

ksi gowa

Lic zba akc ji (w szt.)
Warto

ksi gowa na jedn akcj (w zł)

17

48 938

50 141

1 622 400

1 622 400

30,16

30,91

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
Nota
1. Zobowi zania warunkowe

2009

2008
911

911
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w tys. zł
Nota

1.1. Na rzec z pozostałyc h jednostek (z tytułu)
- Zarz d Spółki - odprawy w przypadku rozwi zania umowy o prac
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

911

911

911

911

911

911

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
Noty

2009

I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów, w tym:

184 530

- od jednostek powi zanych
1. Przyc hody netto ze sprzeda y produktów

18

2. Przyc hody netto ze sprzeda y towarów i materiałów

19

II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów
2. Warto

2008

20

sprzedanyc h towarów i materiałów

III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y

209 844

6 282

4 794

159 215

177 289

25 315

32 555

146 756

171 043

127 360

145 237

19 396

25 806

37 774

38 801

IV. Koszty sprzeda y

20

12 988

12 985

V. Koszty ogólnego zarz du

20

22 692

26 041

VI. Zysk (strata) ze sprzeda y

2 094

-225

VII. Pozostałe przyc hody operacyjne

3 941

1 503

190

317

3 751

1 189

VIII. Pozostałe koszty operac yjne

4 458

2 408

1. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowyc h

3 583

1 757

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałyc h
2. Dotac je

-3

3. Inne przychody operacyjne

21

2. Inne koszty operacyjne

22

IX. Zysk (strata) z działalno c i operac yjnej
X. Przychody finansowe

23

1. Odsetki, w tym:
- od jednostek powi zanych

875

651

1 577

-1 130

717

1 212

705

1 142

1

2. Inne
XI. Koszty finansowe

24

1. Odsetki w tym:
- dla jednostek powi zanych

12

70

3 564

6 770

2 122

2 471

1

2. Inne

1 442

4 299

XII. Zysk (strata) z działalno c i gospodarc zej

-1 270

-6 688

-1 270

-6 688

-67

-1 000

odroczona

-67

-1 000

XV. Zysk (strata) netto

-1 203

-5 688

XIII. Zysk (strata) brutto
XIV. Podatek doc hodowy
a) c z

26

Zysk (strata) netto (zanualizowany)
rednia wa ona liczba akcji zwykłyc h (w szt.)
Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł)

28

-1 203

-5 688

1 622 400

1 622 400

-0,74

-3,51

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2009

2008

I. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO)

50 141

58 668

I.a. Kapitał własny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danyc h porównywalnych

50 141

58 668

1. Kapitał zakładowy na poc z tek okresu

5 094

5 094

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu

5 094

5 094

2. Kapitał zapasowy na poc z tek okresu

50 735

38 279

2.1. Zmiany kapitału zapasowego

-5 688

12 456

a) zwi kszenia (z tytułu)

12 456

- z podziału zysku (ustawowo)

12 456

b) zmniejszenia (z tytułu)

5 688

- pokrycia straty

5 688

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

45 047

50 735
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2009

3. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na pocz tek okresu

2008
-5 688

15 295

3.1. Zysk z lat ubiegłych na poc z tek okresu

15 295

3.2. Zysk z lat ubiegłych na poc z tek okresu

15 295

a) zmniejszenia (z tytułu)

15 295

- na kapitał zapasowy

12 456

- na wypłat dywidendy

2 839

3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0

3.4. Strata z lat ubiegłyc h na pocz tek okresu

5 688

a) zmniejszenia (z tytułu)

5 688

- pokrycia z kapitału

5 688

3.5. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu

0

3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na koniec okresu
4. Wynik netto
a) strata netto

0

0

-1 203

-5 688

1 203

5 688

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

48 938

50 141

III. Kapitał własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty)

48 938

50 141

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI

NYCH
w tys. zł
2009

A. Przepływy rodków pieni

2008

nyc h z działalno c i operac yjnej

I. Zysk (strata) netto

-1 203

-5 688

II. Korekty razem

14 173

11 956

1. Amortyzacja

9 117

9 849

-248

3 078

3. Odsetki i udziały w zyskac h (dywidendy)

1 690

1 431

4. (Zysk) strata z działalno c i inwestyc yjnej

-208

-345

-2 068

-2 025

2. (Zyski) straty z tytułu ró nic kursowyc h

5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów

519

376

7. Zmiana stanu nale no ci

1 266

3 811

8. Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, z wyj tkiem po yc zek i kredytów

4 591

-3 111

9. Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych

-267

-1 045

10. Inne korekty

-219

-63

12 970

6 268

I. Wpływy

664

1 291

1. Zbycie warto c i niematerialnyc h i prawnych oraz rzec zowych aktywów trwałyc h

664

442

2 789

10 488

1. Nabycie warto c i niematerialnyc h i prawnych oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h

2 789

10 488

III. Przepływy pieni

-2 125

-9 197

I. Wpływy

2 283

12 852

1. Kredyty i po yc zki

1 136

9 980

2. Inne wpływy finansowe

1 147

2 872

13 586

9 843

III. Przepływy pieni

ne netto z działalno c i operac yjnej (I+/-II) - metoda po rednia

B. Przepływy rodków pieni

nyc h z działalno c i inwestyc yjnej

2. Inne wpływy inwestycyjne

849

II. Wydatki
ne netto z działalno ci inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy rodków pieni

nyc h z działalno c i finansowej

II. Wydatki
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzec z wła cic ieli

2 839

2. Spłaty kredytów i po yczek

6 269

3. Płatno c i zobowi za z tytułu umów leasingu finansowego
4. Odsetki
5. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieni
D. Przepływy pieni

ne netto z działalno ci finansowej (I-II)
ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni

nyc h, w tym:

3 473

786

891

1 602

2 057

4 929

583

-11 303

3 009

-458

80

-458

80

F. rodki pieni

ne na poc z tek okresu

926

846

G. rodki pieni

ne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

468

926

137

536

- o ograniczonej mo liwo c i dysponowania
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Pozycja C.I.2 Inne wpływy finansowe
- zrealizowane dodatnie ró nice kursowe na sprzeda y waluty 1 135 tys. zł,
- zrealizowane dodatnie ró nice kursowe na transakcjach forward 11 tys. zł,
- odsetki od rodków pieni nych 1 tys. zł.
Pozycja C.II.5. Inne wydatki finansowe
- zrealizowane ujemne ró nice kursowe ze sprzeda y waluty 189 tys. zł,
- zrealizowane ujemne ró nice kursowe na transakcjach forward 4 740 tys. zł.

DODATKOWE INFORMACJEI OBJA NIENIA
A. NOTY OBJA NIAJ CE
NOTY OBJA NIAJ CE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE

2009

w tys. zł
2008

a) konc esje, patenty, licenc je i podobne warto c i, w tym:

2 203

2 758

- oprogramowanie komputerowe

2 203

2 758

2 203

2 842

b) nakłady na warto c i niematerialne i prawne

84

Warto c i niematerialne i prawne, razem

Komisja Nadzoru Finansowego
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w tys. zł

j)

warto netto warto ci niematerialnych i prawnyc h na koniec
okresu

i) odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci na koniec okresu

Komisja Nadzoru Finansowego

2 203

0

140
140

h) odpisy z tytułu trwałej utraty warto c i na poc z tek okresu

- zmiejszenia

1 730

g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu

10

- inne

703
-20

cy

2 203

0

140
140

1 714

10

-20

697

1 027
687

1 037
693

160
3 917

160
3 933

160

10

160

- likwidacja

- odpis bie

f) amortyzac ja za okres (z tytułu)

d)

warto brutto warto c i niematerialnyc h i prawnych na koniec
okresu
e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na poc z tek okresu

c ) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja

- inne
10

148

142

152

158

- zakup z inwestyc ji

a)
3 925

c
koncesje, patenty, lic encje i podobne
warto ci, w tym:
- oprogramowanie
komputerowe

SA-R 2009

3 935

firmy

b

Nota 1 b

warto brutto warto c i niematerialnyc h i prawnych na
pocz tek okresu
b) zwi kszenia (z tytułu)

koszty zako czonyc h
warto
prac rozwojowych

a

ZMIANY WARTO CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

KPPD

inne warto c i
niematerialne i
prawne

d
zalic zki na warto ci
niematerialne i
prawne

e
Warto c i
niematerialne i
prawne, razem

2 203

0

140
140

1 730

10

-20

703

1 037
693

3 933

160

160

10

148

158

3 935

6

KPPD
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Nota 1 c

WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNO CIOWA)

2009

a) własne
Warto c i niematerialne i prawne, razem

w tys. zł
2008
2 203

2 758

2 203

2 758

Nota 2 a
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

2009

a) rodki trwałe, w tym:

w tys. zł
2008
46 005

- grunty (w tym prawo u ytkowania wiec zystego gruntu)

52 325

772

828

- budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej

27 228

28 237

- urz dzenia tec hniczne i maszyny

16 016

20 668

1 819

2 376

- rodki transportu
- inne rodki trwałe
b) rodki trwałe w budowie
c ) zaliczki na rodki trwałe w budowie
Rzec zowe aktywa trwałe, razem

170

216

5 844

4 946

79

24

51 928

57 295

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 gwarancji Spółka na 31.12.2009 r. posiada:
1) przewłaszczone oraz obj te zastawem rejestrowym rodki trwałe o warto ci netto 16 392 tys. zł
w tym:
- rodki trwałe własne 14 715 tys. zł,
- rodki trwałe w leasingu 1 677 tys. zł.
2) obj te hipotek kaucyjn nieruchomo ci o warto ci netto 8 492 tys. zł.
3) obj te hipotek zwykł nieruchomo ci o warto ci netto 6 084 tys. zł.
4) obj te hipotek umown nieruchomo ci o warto ci netto 1 680 tys. zł.

Komisja Nadzoru Finansowego
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56

- bie

27 228

24 428

Komisja Nadzoru Finansowego

772

h) warto

netto rodków trwałyc h na koniec okresu

438

g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu
16 016

53 965

-135

-73

- umorzenie zlikwidowanych rodków trwałych

5 481

5 202

48 763

69 981

-144

1 809

1 736

22 692

51 656

- umorzenie sprzedanyc h rodków trwałych

ca

56

382

e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na poc z tek okresu

f) amortyzac ja za okres (z tytułu)

1 210

brutto rodków trwałyc h na koniec okresu

137

d) warto

597
74

734

- likwidacja

74

1

450

833

1 284

69 431

1 819

10 907

-686

863

177

10 730

12 726

706

706

170

156

326

13 106

- urz dzenia
- rodki transportu
techniczne i maszyny

- sprzeda

c ) zmniejszenia (z tytułu)

- inne

- przyj te w leasing finansowy

801

50 929

- zakup

1 210
801

brutto rodków trwałyc h na pocz tek okresu

SA-R 2009

- grunty (w tym prawo - budynki, lokale i
u ytkowania
obiekty in ynierii
wiec zystego gruntu) l dowej i wodnej

w tys. zł

Nota 2 b

b) zwi kszenia (z tytułu)

a) warto

ZMIANY RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

KPPD

170

3 515

-119

186

67

3 448

3 685

119

119

140

140

3 664

- inne rodki trwałe

46 005

93 253

-327

-830

8 395

7 238

86 015

139 258

330

1 303

1 633

1

620

1 930

2 551

138 340

rodki trwałe, razem
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Nota 2 c

RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNO CIOWA)

2009

a) własne

w tys. zł
2008
43 565

49 818

b) u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

2 440

2 507

- na podstawie umowy leasingu - srodki trwałe gr.7 i gr.5

1 677

1 688

- na podstawie umowy dzier awy - prawo u ytkowania gruntów
rodki trwałe bilansowe, razem

763

819

46 005

52 325

Nota 2 d
RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

2009

u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

w tys. zł
2008
1 151

1 940

1 151

1 940

- rodki transportowe

751

1 542

- pozostałe rodki

400

398

1 151

1 940

- na podstawie najmu, w tym:

rodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

Nota 3 a
ZMIANA STANU NALE NO CI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

2009

a) stan na koniec okresu

w tys. zł
2008
0

0

Nota 3 b
NALE NO CI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

2009

w tys. zł
2008

b1. w waluc ie
Nale no c i długoterminowe, razem

0

0

Nota 4 a
ZMIANA STANU NIERUCHOMO CI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

2009

w tys. zł
2008

a) stan na poc z tek okresu

63

b) zmniejszenia (z tytułu)

19

- amortyzac ja bie

19

ca

c ) stan na koniec okresu

44

63

63

Nota 5 a
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

2009

w tys. zł
2008

1. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na pocz tek okresu, w tym:

2 995

1 977

a) odniesionyc h na wynik finansowy

2 995

1 977

1 697

1 977

- 1) na zapasy

189

83

- 2) na nale no c i

103

68

1 071

1 263

6

12

834

1 008

- ujemnyc h ró nic przej c iowyc h, w tym:

- 3) na zobowi zania
-

niezapłacone odsetki

-

niezrealizowane ujemne ró nice kursowe

-

na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

-

na składki ZUS

-

pozostałe zobowi zania

-

niesfinansowany ZF S

0
78

103

153

138

298

527

33

32

2

- 4) na rozliczenia mi dzyokresowe bierne
- 5) pozostałe na maj tek trwały
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ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
- 6) na inwestycje krótkoterminowe

2009

w tys. zł
2008
3

- 7) strata podatkowa

4

1 298

2. Zwi kszenia

1 344

2 129

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej c iowymi (z tytułu)

1 080

831

1 080

830

466

162

- powstanie ujemnyc h ró nic przej c iowyc h
- 1) na zapasy
- 2) na nale nosc i
- 3) na zobowi zania
-

-

niezapłacone odsetki

68

91

321

258

6

niezrealizowane ujemne ró nic e kursowe
-

rezerwy na nagrody jubileuszowe

-

niezapłacone składki ZUS

-

91

150

184

78

na pozostałe zobowi zania

16

30

niewypłac one wynagrodzenia

24

nie sfinansowane ZF S
- 4) na rozliczenia mi dzyokresowe bierne

224

- 5) na maj tek trwały

319

1

1

264

1 298

3. Zmniejszenia

1 247

1 111

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej c iowymi (z tytułu)

1 247

1 111

1 247

1 111

371

56

b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)

- odwróc enie ujemnych ró nic przej c iowych
- 1) na zapasy
- 2) na nale no c i
- 3) na zobowi zania
-

zapłacone odsetki

63

56

411

450

6

6

zrealizowane ujemne ró nic e kursowe
-

na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

259

324

-

składki na ZUS

78

103

-

na pozostałe zobowi zania

68

15

-

niesfinansowany ZF S
373

548

2

- 4) na rozliczenia miedzyokresowe bierne
- 5) na utrat warto c i inwestyc ji krótkoterminowyc h

1

- 6) odpis aktualizuj c y na warto c i niematerialne i prawne

29

b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku ze strat podatkow

(z tytułu)

0

c ) odniesione na kapitał własny w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej c iowymi (z tytułu)

0

d) odniesione na kapitał własny w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)

0

4. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem, w tym:

3 092

2 995

a) odniesionyc h na wynik finansowy

3 092

2 995

1 530

1 697

- 1) na zapasy

284

189

- 2) na nale no c i

108

103

- 3) na zobowi zania

981

1 071

6

6
834

- ujemnyc h ró nic przej c iowyc h, w tym:

-

niezapłacone odsetki

niezrealizowane ujemne ró nice kursowe
-

na rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

666

-

niezapłacone składki ZUS i FP

184

78

-

na pozostałe zobowi zania

101

153

niesfinansowane ZF S
- niewypłac one wynagrodzenia

24

- 4) na rozliczenia mi dzyokresowe bierne

149

298

- 5) pozostałe na rzec zowy maj tek trwały

5

33

- 6) na inwestycje krótkoterminowe

3

3

1 562

1 298

1 492

996

- 7) odniesiony na wynik finansowy okresu w zwi zku ze strat podatkow
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

568

540

5 163

5 635

33

32

niezrealizowane ujemne ró nic e kursowe
-

rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

3 505

4 389

-

niezapłacone składki ZUS i FP

966

409

-

niewypłac one wynagrodzenia

126

-

na pozostałe zobowi zania

533

805

785

1 570

- 4) na rozlic zenia miedzyokresowe bierne
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- 5) na rzeczowy maj tek trwały

26

- 6) na inwestyc je krótkoterminowe

15

15

8 223

6 834

16 272

15 762

- 7) na strat podatkow
-R a z e m r ó

nic e

172

Nota 6 a
ZAPASY

2009

w tys. zł
2008

a) materiały

3 250

b) półprodukty i produkty w toku

2 094

2 182

17 555

16 937

4 479

5 257

c ) produkty gotowe
d) towary
e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem

3 506

25

40

27 403

27 922

1. Z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytów bankowych oraz kredytu kupieckiego udzielonego przez dostawców Spółka przewłaszczyła
zapasy -wg wyboru banków na ogóln warto 9 900 tys. zł.
2. Stan odpisów aktualizuj cych w kwocie 1 493 tys. zł z tytułu:
- wyceny wyrobów gotowych powy ej uzasadnionego kosztu wytworzenia 855 tys. zł,
- utraty warto ci wyrobów gotowych 408 tys. zł,
- zalegania powy ej 1 roku,
a) towary 210 tys. zł,
b) materiały 20 tys. zł.

Nota 7 a
NALE NO CI KRÓTKOTERMINOWE

2009

a) od jednostek powi zanyc h

w tys. zł
2008
584
584

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesi cy

298
298

584

298

b) nale no c i od pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

19 122
17 586

20 675
18 487

- do 12 miesi cy
- z tytułu podatków, dotacji, c eł, ubezpiecze społecznyc h i zdrowotnyc h oraz innych wiadcze

17 586

18 487

918

1 560

- inne
Nale no c i krótkoterminowe netto, razem
c ) odpisy aktualizuj ce warto

nale no c i

Nale no c i krótkoterminowe brutto, razem

618

627

19 706

20 973

4 255

4 270

23 961

25 243

Nota 7 b
NALE NO CI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWI ZANYCH

2009

w tys. zł
2008

a) z tytułu dostaw i usług, w tym:

584

298

- od znacz cego inwestora

584

298

584

298

Nale no c i krótkoterminowe od jednostek powi zanych netto, razem
b) odpisy aktualizuj ce warto

nale no c i od jednostek powi zanyc h

1

Nale no c i krótkoterminowe od jednostek powi zanych brutto, razem

585

298

Nota 7 c
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ CYCH WARTO

NALE NO CI KRÓTKOTERMINOWYCH

2009

w tys. zł
2008

Stan na poc z tek okresu

4 270

3 952

a) zwi kszenia (z tytułu)

1 529

1 158

- na nale no c i zalic zone w pozostałe koszty operacyjne

1 132

905

397

254

- na nale nosc i zalic zone w koszty finansowe

Komisja Nadzoru Finansowego

11

KPPD

SA-R 2009

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ CYCH WARTO

NALE NO CI KRÓTKOTERMINOWYCH

2009

b) zmniejszenia (z tytułu)

w tys. zł
2008
1 544

840

- spłaty - zaliczone w przyc hody operacyjne

721

386

- spłaty - zaliczone w przyc hody finansowe

111

75

- umorzenia

712

379

4 255

4 270

Stan odpisów aktualizuj c ych warto

nale no c i krótkoterminowyc h na koniec okresu

Nota 7 d
NALE NO CI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

2009

a) w waluc ie polskiej
b) w walutach obc ych (wg walut i po przelic zeniu na zł)
b1. w waluc ie

w tys.

EUR

po przeliczeniu na tys. zł
b2. w waluc ie

w tys.

GBP

po przeliczeniu na tys. zł
Nale no c i krótkoterminowe, razem

w tys. zł
2008
20 629

22 891

3 332

2 352

688

475

2 826

1 981

110

86

506

371

23 961

25 243

Nota 7 e
NALE NO CI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł
2009

2008

a) do 1 miesi ca

10 836

9 323

b) nale no c i przeterminowane

11 546

13 679

22 382

23 002

Nale no c i z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
c ) odpisy aktualizuj ce warto

nale no c i z tytułu dostaw i usług

Nale no c i z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

-4 212

-4 217

18 170

18 785

Z normalnym tokiem działalno ci zwi zany jest przedział spłacania nale no ci "do 1 miesi ca".

Nota 7 f
NALE NO CI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALE NO CI NIESPŁACONE W OKRESIE:

w tys. zł
2009

2008

a) do 1 miesi ca

5 162

6 167

b) powy ej 1 miesi ca do 3 miesi cy

1 876

2 565

c ) powy ej 3 miesi cy do 6 miesi c y

578

712

d) powy ej 6 miesi cy do 1 roku

662

700

3 269

3 535

11 546

13 679

-4 145

-4 160

7 401

9 519

e) powy ej 1 roku
Nale no c i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizuj ce warto

nale no c i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane

Nale no c i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

1. Spółka nie posiada nale no ci spornych nieobj tych odpisem aktualizuj cym.
2. Nale no ci przeterminowane
- ogółem 11 622 tys. zł
w tym nieobj te odpisem aktualizuj cym 7 367 tys. zł
- z tytułu dostaw i usług 11 546 tys. zł
w tym nieobj te odpisem aktualizuj cym 7 401 tys. zł

Nota 8 a
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

2009

a) w pozostałyc h jednostkach

w tys. zł
2008
51

- udzielone po yczki

13
0
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w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
- warto

51

forwardów

13

51

13

b) rodki pieni

ne i inne aktywa pieni

ne

468

926

- rodki pieni

ne w kasie i na rachunkac h

443

884

21

41

- inne rodki pieni
- inne aktywa pieni

ne
ne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

4

2

519

939

Nota 8 b
PAPIERY WARTO CIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA
jednostka
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

waluta

w tys. zł
2009

a) w waluc ie polskiej

2008
51

13

51

13

b1. w waluc ie
Papiery warto ciowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

Nota 8 c
UDZIELONE PO YCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

2009

a) w waluc ie polskiej

w tys. zł
2008
0

0

0

0

b1. w waluc ie
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone po yczki krótkoterminowe, razem

Nota 8 d
RODKI PIENI

NE I INNE AKTYWA PIENI

NE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka

waluta

w tys. zł
2009

a) w waluc ie polskiej
b) w walutach obc ych (wg walut i po przelic zeniu na zł)
b1. w waluc ie

w tys.

GBP

w tys.

EUR

w tys.

USD

2008
371

773

97

153
1

po przeliczeniu na tys. zł

3

b2. w waluc ie
po przeliczeniu na tys. zł
b3. w waluc ie
po przeliczeniu na tys. zł
rodki pieni

ne i inne aktywa pieni

ne, razem

17

33

70

138

10

4

27

12

468

926

Nota 8 e
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

2009

w tys. zł
2008

- zakupione wierzytelno c i

15

15

- odpisy na zakupione wierzytelno c i

-15

-15

0

0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

Nota 8 f
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

a) w waluc ie polskiej
b1. w waluc ie

2009

w tys. zł
2008
15

15

-15

-15

0

0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem
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Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE

2009

a) czynne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów, w tym:
- koszty prenumeraty czasopism
- składki ubezpiec zeniowe
- koszty reklamy
- koszty szkolenia
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe, razem

w tys. zł
2008
164

64

12

14

125

34

26

13

1

3

164

64

Nota 10 a

Ł czna kwota odpisów aktualizuj cych z tytułu trwałej utraty warto ci wynosi 5 777 tys. zł i obejmuje nast puj ce składniki:
1) aktywa trwałe - nakłady na rodki trwałe w budowie 14 tys. zł
2) aktywa obrotowe razem 5 763 tys. zł
a) zapasy 1 493 tys. zł z tytułu
- wyceny wyrobów gotowych powy ej uzasadnionego kosztu wytworzenia 855 tys. zł
- utraty warto ci wyrobów gotowych 408 tys. zł
- zalegania towarów i materiałów 230 tys. zł
b) nale no ci krótkoterminowe (w tpliwe i przeterminowane powy ej 180 dni) 4 225 tys. zł
c) krótkoterminowe inwestycje (zakup wierzytelno ci) 15 tys. zł
Wszystkie odpisy zostały odniesione na wynik finansowy.

Plik

Opis

Nota 11 a
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisja

Rodzaj akc ji

Rodzaj
Rodzaj
uprzywilejowani ogranic zenia
a akcji
praw do akcji

seria A

zwykłe na
okaziciela

brak

brak

1 014 000

seria B

zwykłe na
okaziciela

brak

brak

608 400

Liczba akcji, razem
nominalna jednej akcji (w

Warto serii/
Sposób pokrycia
emisji wg warto c i
kapitału
nominalnej

Data
rejestrac ji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

3 184 aport

01-06-1995 01-06-1995

1 910 gotówka

22-12-1997 22-12-1997

1 622 400

Kapitał zakładowy, razem
Warto
zł)

Lic zba akc ji

5 094
3,14

I. W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w kapitale zakładowym, w szczególno ci w : liczbie, rodzaju, warto ci nominalnej i praw
z akcji. Według wiedzy na dzie sprawozdawczy Spółka nie przewiduje zmian kapitału zakładowego.
II. Spółka nie jest posiadaczem akcji KPPD-Szczecinek SA.
III. Akcjonariusze posiadaj cy co najmniej 5% kapitału zakładowego wg stanu na dzie sporz dzenia raportu (liczba posiadanych akcji
odpowiada ogólnej liczbie głosów na WZA, a % posiadanego kapitału zakładowego odpowiada % głosów na WZA):
1. Kronospan Szczecinek Sp.z o.o. posiada 352 241 szt. akcji o ł cznej warto ci nominalnej 1 106 tys. zł co stanowi 21,71% kz.
2. Tarko Sp. z o.o. posiada 350 000 szt. akcji o ł cznej warto ci nominalnej 1 099 tys. zł co stanowi 21,57% kz.
3. Drembo Sp. z o.o. posiada 197 934 szt. akcji o ł cznej warot ci nominalnej 628 tys. zł co stanowi 12,20% kz.
4. TLH Verwaltungs, Beteiligungs GmbH* posiada 175 979 szt. akcji o ł cznej warto ci nominalnej 552 tys. zł co stanowi 10,85% kz.
5. Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. posiada 151 912 szt. akcji o ł cznej warto ci nominalnej 477 tys. zł co stanowi 9,36% kz.
6. Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. posiada 119 554 szt. akcji o ł cznej warto ci nominalnej 375 tys. zł co stanowi 7,37% kz.
*ł cznie ze spółk zale n TLH Polska Sp. z o.o.
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Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY

2009

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

w tys. zł
2008
3 170

3 170

41 877

47 565

45 047

50 735

Nota 13 a
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

2009

w tys. zł
2008

1. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na pocz tek okresu, w tym:

351

333

a) odniesionej na wynik finansowy

351

333

351

333

1

10

1

1

86

59

- z tytułu dodatnic h ró nic przej c iowyc h w tym:
- na nale no ci
- niezapłac one odsetki od weksli obcyc h
niezrealizowane dodatnie ró nic e kursowe
- na naliczone odsetki od po yc zki

9

- na ró nice w przyjetyc h srodkac h trwałych w leasing
na niezrealizowane doc hody z forwardu
- na majatek trwały - amortyzacja

264

264

2. Zwi kszenia

299

299

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnic h ró nic przej ciowyc h (z tytułu)

299

299

- z tytułu dodatnic h ró nic przej c iowyc h, w tym:

299

299

- umów leasingu operac yjnego przyjetego w leasing finansowy

126

158

- maj tek trwały - amortyzacja podatkowa (30%)

141

141

- skutek wyc eny kredytów wg skorygowanej ceny nabyc ia

32

3. Zmniejszenia

269

281

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z dodatnimi ró nic ami przej ciowymi (z tytułu)

269

281

269

281

128

131

- z tytułu odwrócenia ró nic przej ciowyc h, w tym:
zrealiz. ró nic kursowych z BO
-

odsetki od po yczek

-

kosztów zwi zanyc h z leasingiem finansowym

9

z tytułu zrealizowanyc h doc hodów z forwardu
-

majatek trwały - amortyzac ja bilansowa

141

141

4. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem

381

351

a) odniesionej na wynik finansowy

381

351

381

351

- z tytułu dodatnic h ró nic przej c iowyc h, w tym:
- na nale no ci

1

- niezapłacone odsetki od weksli obc yc h

1

- skutek wyc eny kredytów wg skorygowanej ceny nabyc ia

1

32

- na ró nice w przyjetyc h rodkac h trwałych w leasing
- maj tek trwały - amortyzac ja

84

86

264

264

2 007

1 848

KWOTY DODATNICH RÓ NIC PRZEJSCIOWYCH w okresie
- dodatnie róznic e przejsciowe razem w tym:
- 1) niezapłacone odsetki od weksli obc yc h
- 2) koszty zwi zane z leasingiem
- 3) maj tek trwały - amortyzac ja od ST obj tyc h 30% amortyzac j w latach 2005-2006
- 4) skutek wyc eny kredytów według skorygowanej ceny nabycia

3

6

445

454

1 388

1 388

171

Nota 13 b
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)

w tys. zł
2009

2008

a) stan na poc z tek okresu

3 054

3 917

- nagrody jubileuszowe

2 744

3 533

- odprawy emerytalne

310

384

b) zwi kszenia (z tytułu)

484

656

- nagrody jubileuszowe

383

354

- odprawy emerytalne

101

302

c ) przeniesienie w krótkoterminowe

1 110

1 519

- nagrody jubileuszowe

1 040

1 143

71

376

- odprawy emerytalne
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ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)

w tys. zł
2009

2008

d) stan na koniec okresu

2 428

3 054

- nagrody jubileuszowe

2 087

2 744

340

310

- odprawy emerytalne

Nota 13 c
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)

w tys. zł
2009

2008

a) stan na poc z tek okresu

1 336

1 386

- nagrody jubileuszowe

1 089

1 047

- odprawy emerytalne

247

339

b) zwi kszenia (z tytułu)

1 110

1 519

- nagrody jubileuszowe

1 040

1 143

- odprawy emerytalne

71

376

c ) wykorzystanie (z tytułu)

1 368

1 569

- nagrody jubileuszowe

1 112

1 101

- odprawy emerytalne

256

468

d) stan na koniec okresu

1 078

1 336

- nagrody jubileuszowe

1 016

1 089

62

247

- odprawy emerytalne

Nota 13 d
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
a) stan na poc z tek okresu

2009

w tys. zł
2008
2 374

3 503

805

727

648

648

(z tytułu)
- rezerwy
- zobowi zania wobec UG z tytułu sprzeda y gruntów
- zobowi zanie wobec PKP

2

- zobowi zanie wobec odbiorcy

21

- przewidywane straty - utrata warto ci towarów wynikaj c a z zawartej umowy kupna
- na przewidywane kary i odszkodowania

56
157

- bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów

1 569

2 776

- rezerwa na ubezpieczenia

48

92

- rezerwa na wynagrodzenia

770

1 769

- rezerwa na urlopy

659

801

- rezerwa na badanie bilansu

42

40

- rezerwa na opłaty za korzystanie ze rodowiska

50

74

1 277

1 851

86

157

b) zwi kszenia (z tytułu)
- rezerwy
- zobowi zanie wobec odbiorcy
- bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów

86

157

1 191

1 694

- rezerwa na ubezpieczenia

10

48

- rezerwa na wynagrodzenia

797

1 559

- rezerwa na urlopy

117

-41

- rezerwa na badanie bilansu

60

60

- rezerwa na opłaty za korzystanie ze rodowiska

57

68

- rezerwa na remonty

11

- rezerwa na naprawy gwarancyjne

139

c ) zmniejszenia
- rezerwy
- zobowi zanie wobec UG - wykorzystanie

2 491

2 979

516

79

290

- zobowi zanie wobec UG - rozwi zanie

69

- zobowi zanie wobec PKP - rozwi zanie

2

- zobowi zanie wobec odbiorcy - rozwi zanie

21

- przewidywane straty - utrata warto ci towarów - wykorzystanie

56

- na przewidywane kary i odszkod - wykorzystanie

157

- bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów

1 976

2 900

- rezerwa na ubezpieczenia

48

92

- rezerwa na wynagrodzenia

1 514

2 558

187

101

- rezerwa na urlopy
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- rezerwa na badanie bilansu

60

58

- rezerwa na opłaty za korzystanie ze rodowiska

65

91

- rezerwa na naprawy gwarancyjne

102

d) stan na koniec okresu
- rezerwy
- zobowi zanie wobec UG
- zobowi zanie wobec PKP

1 160

2 374

375

805

289

648

0

- zobowi zanie wobec odbiorcy

86

- przewidywane straty - utrata warto ci towarów

0

- na przewidywane kary i odszkodowania
- bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów

0

157

785

1 569

- rezerwa na ubezpieczenia

10

48

- rezerwa na wynagrodzenia

53

770

- rezerwa na urlopy

589

659

- rezerwa na badanie bilansu

42

42

- rezerwa na opłaty za korzystanie ze rodowiska

43

51

- rezerwa na remonty

11

0

- rezerwa na naprawy gwarancyjne

37

0

Nota 14 a
ZOBOWI ZANIA DŁUGOTERMINOWE

2009

w tys. zł
2008

a) wobec pozostałyc h jednostek

12 946

16 519

- kredyty i po yczki

12 293

15 792

- umowy leasingu finansowego
Zobowi zania długoterminowe, razem

653

727

12 946

16 519

Nota 14 b
ZOBOWI ZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY

w tys. zł
2009

a) powy ej 1 roku do 3 lat
b) powy ej 3 do 5 lat
c ) powy ej 5 lat
Zobowi zania długoterminowe, razem

2008
10 060

9 936

2 340

5 177

546

1 406

12 946

16 519

Nota 14 c
ZOBOWI ZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w waluc ie polskiej
b) w walutach obc ych (wg walut i po przelic zeniu na zł)
b1. w waluc ie

jednostka

w tys.

waluta

EUR

po przeliczeniu na tys. zł
Zobowi zania długoterminowe, razem

2009

w tys. zł
2008
9 960

13 181

2 986
727

3 338
800

2 986

3 338

12 946

16 519
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Siedziba

Szc zec inek

Szc zec inek

PEKAO SA Nr
umowy:
CKK/27/2005

PEKAO SA Nr
umowy: II
ZCK/17/2008
2 468

13

57

537

565

624

1 080

w walucie

593 w tys.

jednostka

EUR

waluta

Komisja Nadzoru Finansowego

349

1 134

1 193

358

648

4 258

257

432

35

76

141

54

0

484

PEKAO SA Nr
umowy:
CKK/16/2007

Szc zec inek

w tys. zł

0

EUR

waluta

273

800 w tys.

jednostka

1 486

w waluc ie

SA-R 2009

Kwota kredytu / po yc zki pozostała do spłaty

Nota 14 d

1 500

3 338

1 067

868

3 000

2 000

w tys. zł

Kwota kredytu / po yc zki wg umowy

Bank Zac hodni WBK
SA Nr umowy:
Szc zec inek
K0001700

BO SA Nr umowy:
2031/12/2009/1043/ Koszalin
KINW/WFO/EKO
Bank Zac hodni WBK
SA Nr umowy:
Szc zec inek
K0000480

BO SA Nr umowy
03/05/w-16/OZ-up/L Koszalin
03-3/043
BO SA Nr umowy:
1842/07/2008/1043/ Koszalin
K/INW
BO SA Nr
umowy:580/07/2008 Koszalin
/1043/K/INW
BO SA Nr umowy:
572/07/2008/1043/K Koszalin
/INW/WFO/EKO
BO SA Nr umowy:
2029/12/2009/1043/ Koszalin
K/INW

PKO BP
202-127/LW/1/22/ Koszalin
2008
BO SA Nr umowy:
02/05/w-16/OZ-up/L Koszalin
03-3/043

Szc zec inek

PEKAO SA Nr
umowy:
CKK/28/2005

BG SA Nr umowy:
U/0089352016/0004 Szc zec inek
/04

Nazwa (firma)
jednostki, ze
wskazaniem formy
prawnej

w tys. zł

ZOBOWI ZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO YCZEK

KPPD

14.06.2013 r.

15.06.2013 r.

15.11.2019 r.

1M
Wibor+0,65%
0,3 s.r.w, nie
mniej ni 2%
3M
Wibor+3,25%

1M Wibor+1,4% 31.12.2012 r.

1M Wibor+2,8% 31.12.2012 r.

1M Wibor+2,8% 31.12.2012 r.

15.11.2012 r.

15.07.2013 r.

1M
Wibor+0,65%

3M Wibor-3%
nie mniej ni
1%

15.11.2010 r.

0,4 s.r.w. nie
mniej ni 3%

3,4,5,6,7,8,9.

4,5,8,10,11.

1,4,5,8,10,11.

2,3,4

3,4,10,11

3,4,5,8,10,11

3,4,5,8,10,11

2,3,4,5,8

2,3,4,8.

2,4,8.

0,4 s.r.w. nie
mniej ni 3%

15.12.2010 r.

3,4,5,8,10

3,4,5,8,9,10,11

2,3,4,5,8,9.

2,3,4,5,8,9.

1,4,5,8,9.

Zabezpiec zenia Inne

1M Wibor+0,9% 25.06.2011 r

1M Euribor+3% 30.06.2015 r

1M Wibor+1,4% 10.04.2011 r.

1M Wibor+1,4% 10.04.2011 r.

3M Wibor+1,5% 31.03.2012 r.

Warunki
Termin spłaty
oproc entowania
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1 611

297

2 600

750

SA-R 2009
3,4,5,6,8,9,11.

3,4,5,8,9,11.
1,4,5,6,8,9,10,
11.
1,4,5,8,9

1M Wibor+1,3% 31.12.2014 r.

1M Wibor+1,3% 30.12.2014 r.

1M Wibor+2,8% 31.12.2012 r.

1M Wibor+2,8% 31.12.2012 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

Ustanowienie zabezpieczenia na spłat kredytu w postaci hipoteki i wykorzystanie kredytu nast piło w 2010 r.

W dniu 31.12.2009 r. została zawarta umowa z Bankiem Ochrony rodowiska SA na długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysoko ci 199 tys. zł (nr umowy
3161/12/2009/1043/K/INW/WFO) z terminem spłaty do 15.11.2019 r. Na dzie bilansowy kredyt ten nie stanowi jeszcze zobowi zania i nie jest wykazany w bilansie.

12 293

745

1 360

26 477

1 112

2 000

0 - kwoty kredytów i po yczek wykazane w zobowi zaniach krótkoterminowych.
Obja nienia do kolumny "Zabezpieczenia":
1 - zastaw rejestrowy na rodkach trwałych,
2 - przewłaszczenie rodków trwałych,
3 - weksel in blanco,
4 - pełnomocnictwo do rachunku /-ów/ bankowych
5 - o wiadczenie o poddaniu si egzekucji,
6 - zastaw rejestrowy na zapasach ogółem,
7 - przelew wierzytelno ci,
8 - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
9 - zastaw na rzeczach zakupionych w ramach przedsi wzi cia,
10 - hipoteka kaucyjna,
11 - hipoteka zwykła.

RAZEM

PEKAO SA Nr
umowy:
Szc zec inek
CKK/23/2007
PEKAO SA Nr
umowy:
Szc zec inek
CKK/41/2007
Bank Zac hodni WBK
Nr umowy:
Szc zec inek
K0003465
Bank Zac hodni WBK
SA Nr umowy:
Szc zec inek
K0003466

KPPD

19

KPPD

SA-R 2009
Nota 15 a

ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE

2009

w tys. zł
2008

a) wobec znac z c ego inwestora

147

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno c i:

147

- do 12 miesi cy

147

wobec wspólnika jednostki współzale nej
kredyty i po yczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłu nych papierów warto c iowych
z tytułu dywidend
inne zobowi zania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno c i:
do 12 miesi cy
powy ej 12 miesi cy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowi zania wekslowe
inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałyc h jednostek

36 627

37 870

- kredyty i po yczki, w tym:

15 349

17 202

- długoterminowe w okresie spłaty

3 407

- inne zobowi zania finansowe, w tym:

571

- zobowiazania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego

4 567

571

572

- zobowi zania z tytułu forwardów

3 995

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno c i:
- do 12 miesi cy
- zaliczki otrzymane na dostawy

15 007

13 913

15 007

13 913

358

139

- z tytułu podatków, ceł, ubezpiec ze i innyc h wiadc ze

2 611

1 345

- z tytułu wynagrodze

1 752

- inne (wg tytułów)

979

703

- zobowi zania inwestyc yjne

515

376

- potr cenia z list wynagrodze

300

101

- inne w tym z tytułu:

164

226

- zobowi zania dotyc z c e działalno ci z ZF S

3

9

- zobowi zania wobec banku

6

3

126

7

nadpłaty do zwrotu
- ubezpiec zenia maj tkowe
wadium
rozlic zenia z pracownikami
- zobowiazanie sporne

127

- pozostałe rozrac hunki z odbiorc ami

3

- pozostałe rozrac hunki z dostawcami

26

c ) fundusze spec jalne (wg tytułów)

80

629

652

37 403

38 522

Zobowi zania krótkoterminowe, razem

Nota 15 b
ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

a) w waluc ie polskiej
b) w walutach obc ych (wg walut i po przelic zeniu na zł)
b1. w waluc ie

w tys.

EUR

po przeliczeniu na tys. zł

w tys. zł
2009

2008
36 522

37 780

881

742

214

178

881

742

37 403

38 522

Zobowi zania krótkoterminowe, razem

Komisja Nadzoru Finansowego
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Siedziba

w tys. zł

Szc zec inek

Szc zec inek

Szc zec inek

PEKAO SA Nr
umowy:
CKK/16/2007

PEKAO SA Nr
umowy
CKK/23/2007

PEKAO SA Nr
umowy:
CKK/41/2007

Bank Zac hodni WBK
SA Nr umowy:
Szc zec inek
K0001700
Bank Zac hodni WBK
SA Nr umowy:
Szc zec inek
1711/52/05

2 243

3 500

w walucie

jednostka

waluta

Komisja Nadzoru Finansowego

283

148

0

0

Bank Zac hodni WBK
SA Nr umowy:
Szc zec inek
K0003466

320

594

0

0

500

183

274

172

211

171

231

2 500

500

0

0

0

0

Bank Zac hodni WBK
Nr umowy:
Szc zec inek
K0003465

PKO BP SA Nr
umowy:
Koszalin
6010202791 0000
7902 0135 1352
Bank Zac hodni WBK
SA Nr umowy:
Szc zec inek
K0000480

Szc zec inek

PEKAO SA Nr
umowy
CKK/27/2005

0

500

Szc zec inek

Szc zec inek

2 500

2 194

418

0

3 500

3 911

4 500

jednostka

w tys. zł

w waluc ie

Kwota kredytu/ po yc zki pozostała do spłaty
waluta

SA-R 2009

w tys. zł

Nota 15 c

Kwota kredytu/ po yczki wg umowy

Szc zec inek

Szc zec inek

PEKAO SA Nr
umowy:
CKK/28/2005

PEKAO SA Nr
umowy: 3/2002
PEKAO SA Nr
umowy:
54/CKK/2005

PEKAO SA Nr
umowy: 8/2000

PKO BP SA Nr
umowy:
Koszalin
202-127/LW/I/22/
2008
BG Nr umowy
U/0089352016/0004 Szc zec inek
/04

Nazwa (firma)
jednostki

ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I PO YCZEK

KPPD

4,5,8,10,11.

1,3,4,5,6,8,10.

1M Wibor+2,2% 30.09.2010 r.

1,4,5,8.9

1M Wibor+2,8% 31.12.2010 r.

1M Wibor+2,8% 31.12.2010 r.

1,4,5,6,8,9,10,
11.

1,4,5,8,10,11.

1M Wibor+2,8% 31.12.2010 r.

1M Wibor+2,8% 31.12.2010 r.

1,3,4,5,8,10

3,4,5,8,9,11.

3,4,5,6,8,9,11.

3, 4, 5, 6, 7,8,9.

2, 3, 4, 5,8,9.

2, 3, 4, 5,8,9.

3, 4, 5.

2,4,5,6,7,8,11.

1M Wibor+1,9% 21.12.2010r.

1M Wibor+1,3% 31.12.2010 r.

1M Wibor+1,3% 31.12.2010 r.

1M Wibor+1,4% 31.12.2010 r.

1M Wibor+1,4% 31.12.2010 r.

1M Wibor+1,4% 31.12.2010 r.

1M Wibor+1,8% 31.03.2010 r.

1M Wibor+1,8% 31.03.2010 r.

1,4,5,8,10.

1,4,5,8,9.

3M Wibor+1,5% 31.12.2010 r.
1M Wibor+1,8% 31.03.2010 r.

3,4,5,8,10.

Zabezpiec zenia Inne

1M Wibor+,09% 24.06.2010 r.

Warunki
Termin spłaty
oproc entowania

21

15 000

11 - hipoteka zwykła.

0 - kwoty kredytów i po yczek wykazane w zobowi zaniach długoterminowych.
Obja nienia do kolumny "Zabezpieczenia":
1 - zastaw rejestrowy na rodkach trwałych,
2 - przewłaszczenie rodków trwałych,
3 - weksel in blanco,
4 - pełnomocnictwo do rachunku /-ów/ bankowych
5 - o wiadczenie o poddaniu si egzekucji,
6 - zastaw rejestrowy na zapasach ogółem,
7 - przelew wierzytelno ci,
8 - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
9 - zastaw na rzeczach zakupionych w ramach przedsi wzi cia,
10 - hipoteka kaucyjna,

RAZEM

0

PEKAO SA Nr
umowy: II
ZCK/17/2008

Szc zec inek

0

134 w tys.

SA-R 2009

EUR

Komisja Nadzoru Finansowego

15 349

518

18

47

100

0

0

29

0

142

88

0

0

54

0

BO SA Nr umowy:
2031/12/2009/1043/ Koszalin
KINW/WFO/EKO

BO SA Nr umowy:
572/07/2008/1043/K Koszalin
/INW/WFO/EKO
BO SA Nr umowy:
2029/12/2009/1043/ Koszalin
K/INW

BO SA Nr umowy
02/05/w-16/OZ-up/L Koszalin
03-3/043
BO SA Nr umowy:
03/05/w-16/OZ-up/L Koszalin
03-3/043
BO SA Nr umowy:
1842/07/2008/1043/ Koszalin
K/INW
BO SA Nr umowy:
580/07/2008/1043/K Koszalin
/INW

KPPD

31.12.2010 r.

1M Euribor+3% 31.12.2010 r.

3M Wibor-3%
nie mniej ni
1%

31.12.2010 r.

31.12.2010 r.

1M
Wibor+0,65%

3M
Wibor+3,25%

31.12.2010 r.

1M
Wibor+0,65%

31.12.2010 r.

15.11.2010 r.

0,4 s.r.w. nie
mniej ni 3%

0,3 s. r. w. nie
mniej ni 2%

15.12.2010 r.

0,4 s.r.w. nie
mniej ni 3%

3,4,5,8,10,11

2,3,4

3,4,10,11

3,4,,5,8,10,11

3,4,5,8,10,11

2,3,4,5,8

2,3,4,8.

2,4,8.

22
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Nota 16 a

INNE ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE

2009

w tys. zł
2008

bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów
krótkoterminowe (wg tytułów)
rezerwa na opłaty ubezpiec z.
rezerwa na wynagrodzenia
rezerwa na urlopy wypoc zynkowe
rezerwa na badanie bilansu
rezerwa na opłaty za korzystanie ze rodowiska
bierne rozliczenie mi dzyokr. kosztów finansowyc h
na zobowi zania z tytułu odsetek
a) rozlic zenia mi dzyokresowe przychodów

725

796

- długoterminowe (wg tytułów)

636

705

- przyc hody z tytułu prawa wieczystego u ytkowania gruntów

503

549

- przyc hody z tytułu otrzymanyc h dotac ji

133

156

89

91

- przyc hody z tytułu prawa wieczystego u ytkowania gruntów

46

46

- rozliczenie dotac ji

43

45

725

796

- krótkoterminowe (wg tytułów)

Inne rozliczenia mi dzyokresowe, razem

Nota 17 a

1. Warto

ksi gowa na jedn akcj zwykł stanowi iloraz kapitału własnego i liczby akcji:

Rok 2009:
48 938 000 : 1 622 400 = 30,16 zł
EUR: 11 912 000 : 1 622 400 = 7,34 euro
Rok 2008:
50 141 000 : 1 622 400 = 30,91 zł
EUR: 12 017 000 : 1 622 400 = 7,41 euro

Plik

Opis

NOTY OBJA NIAJ CE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 18 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE
DZIAŁALNO CI)

w tys. zł
2009

2008

- tarc ic a iglasta

59 858

67 828

- tarc ic a li c iasta

14 034

18 123

- wyroby fryzarskie iglaste

41 255

35 007

- wyroby fryzarskie li ciaste

4 607

6 064

- zr bki

9 204

9 098

- w tym: od jednostek powi zanych

6 224

3 822

- płyty klejone li c iaste

10 528

10 535

- pozostałe wyroby i usługi

19 729

30 634

- w tym: od jednostek powi zanych
Przychody netto ze sprzeda y produktów, razem
- w tym: od jednostek powi zanych

3

850

159 215

177 289

6 227

4 672

Komisja Nadzoru Finansowego
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Nota 18 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

2009

a) kraj

w tys. zł
2008
104 302

- w tym: od jednostek powi zanych
- wyroby
- w tym: od jednostek powi zanych
- usługi
- w tym: od jednostek powi zanych

130 054

6 227

4 672

102 019

123 301

6 224

4 670

2 283

6 753

3

2

b) eksport

54 913

47 235

- wyroby

54 050

46 065

- usługi
Przychody netto ze sprzeda y produktów, razem
- w tym: od jednostek powi zanych

863

1 170

159 215

177 289

6 227

4 672

Nota 19 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNO CI)

w tys. zł
2009

- sprzeda towarów

2008
23 967

- w tym: od jednostek powi zanych
- sprzeda materiałów
- w tym: od jednostek powi zanych
Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów, razem
- w tym: od jednostek powi zanych

31 308

1

3

1 348

1 247

54

119

25 315

32 555

55

122

Nota 19 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

2009

a) kraj

w tys. zł
2008
23 350

- w tym: od jednostek powi zanych
- towary
- w tym: od jednostek powi zanych
- materiały
- w tym: od jednostek powi zanych

30 271

55

122

22 002

29 024

1

3

1 348

1 247

54

119

b) eksport

1 965

2 284

- towary

1 965

2 284

25 315

32 555

55

122

materiały
Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów, razem
- w tym: od jednostek powi zanych

Nota 20 a
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

2009

a) amortyzacja

w tys. zł
2008
9 117

9 849

b) zu ycie materiałów i energii

81 263

97 839

c ) usługi obce

25 431

25 856

d) podatki i opłaty

3 039

3 037

e) wynagrodzenia

35 877

40 996

f) ubezpiec zenia społec zne i inne wiadczenia

9 663

9 918

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)

1 455

2 410

205

436

- delegac je
- oc hrona rodowiska

67

83

- ekwiwalenty prac ownic ze

194

232

- ubezpiec zenia maj tkowe

690

657

- wydatki na reprezentac j i reklam

211

548

89

454

- pozostałe koszty w tym:
- wynagrodzenia i koszty Rady Nadzorc zej
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlic ze mi dzyokresowyc h
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielko

ujemna)

89

454

165 845

189 905

-2 069

-4 992

-736

-650

Komisja Nadzoru Finansowego
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KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Koszty sprzeda y (wielko

2009

ujemna)

Koszty ogólnego zarz du (wielko

w tys. zł
2008
-12 988

ujemna)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

-12 985

-22 692

-26 041

127 360

145 237

Nota 21 a
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

2009

a) rozwi zane rezerwy (z tytułu)
- na nale no c i z tytułu spłaty
- na maj tek obrotowy

w tys. zł
2008
2 814

680

720

386

1 954

294

- na maj tek trwały

140

b) pozostałe, w tym:

937

509

94

129

- zwrot jednorazowyc h odszkodowa
otrzymane darowizny
- nalic zone koszty s dowe i komornicze

139

107

- nieodpłatne otrzymanie maj tku trwałego

90

90

- zwrot podatku VAT

48

- rozwi zanie rezerwy na zobowi zania

359

79

- refundacja wynagrodze z RUP

130

26

77

78

- nadwy ki w składnikach maj tku obrotowego

56

26

- spisane zobowi zania

16

33

- pozostałe przyc hody w tym:

- pozostałe
Inne przyc hody operac yjne, razem

5

19

3 751

1 189

Nota 22 a
INNE KOSZTY OPERACYJNE

2009

w tys. zł
2008

a) utworzone rezerwy (z tytułu)

86

157

- utworzone rezerwy na przyszłe zobowi zania

86

157

- na przyszłe kary z tytułu nie wywi zania si z umowy sprzeda y

157

b) pozostałe, w tym:
- darowizny i składki
- zapłacone koszty s dowe i komornic ze

789

494

59

116

102

43

- odpisane wierzytelno ci

35

60

- niezawinione straty spowodowane awariami i wypadkami

84

132

- spisane wartosci nieumorzone rodków trwałyc h i warto c i niematerialnyc h i prawnych zlikwidowanyc h
- spisane niedobory i szkody w maj tku obrotowym
- opłata planistyczna

142

11

35

114

290

- pozostałe w tym;

42

18

- otrzymane kary

28

12

3

3

- koszty utrzymania inwestyc ji w nieruchomo ci
- inne

11

3

875

651

- zapasy

2 451

853

- nale no ci

1 132

904

3 583

1 757

Inne koszty operac yjne, razem
Aktualizac ja warto c i aktywów niefinansowych obejmuje:

- majatek trwały
Aktualizac ja wartosc i aktywów niefinansowych razem

Aktualizacji zapasów dokonano z przyczyny utraty warto ci, wyceny powy ej uzasadnionego kosztu wytworzenia lub ich zalegania
powy ej 1 roku.
Aktualizacji nale no ci dokonano na wierzytelno ci w tpliwe tj. zgłoszone do post powania upadło ciowego oraz zalegaj ce powy ej 6
miesi cy.

Komisja Nadzoru Finansowego
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Nota 23 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

2009

w tys. zł
2008

a) z tytułu udzielonyc h po yczek

771

- od pozostałyc h jednostek

0

- odsetki zapłac one

821

naliczone niezapłacone od po yczki
- zmniejszenie odsetek niezapłac onych

-821

- zmniejszenie aktualizacji odsetek z tytułu ic h zapłaty

771

b) pozostałe odsetki

705
1

- od jednostek powi zanyc h, w tym:
- od znacz cego inwestora
- od pozostałyc h jednostek

371

1
704

371

- naliczone niezapłacone odsetki od nale no ci

397

253

- zmniejszenie aktualizacji odsetek od nale no c i z tyt ich zapłaty

110

75

- odsetki od nale no c i zapłac one nieobj te aktualizacj

9

11

- spisane odsetki od zobowi za

4

26

1

6

- odsetki otrzymane od rodków pieni

nych na rac hunkac h bankowyc h

- otrzymane z bud etu

12

- skutek wyceny kredytów wg skorygowanej c eny nabyc ia

171

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

705

1 142

Nota 23 b
INNE PRZYCHODY FINANSOWE

2009

w tys. zł
2008

a) rozwi zane rezerwy (z tytułu)

7

- spłata zakupionyc h wierzytelno c i objeta aktualizacj

7

b) pozostałe, w tym:

12

63

- umorzona po yczka z WFO iGW

12

63

12

70

Inne przyc hody finansowe, razem

Nota 24 a
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

2009

w tys. zł
2008

a) od kredytów i po yczek

1 602

2 058

- dla innyc h jednostek

1 602

2 058

520

413

b) pozostałe odsetki
- odsetki od zobowi za

33

9

- odsetki od zobowi za leasingowych

90

151

- rezerwy na odsetki nalicz.niezapł. od nale no c i
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

397

253

2 122

2 471

Nota 24 b
INNE KOSZTY FINANSOWE

2009

w tys. zł
2008

a) ujemne ró nice kursowe, w tym:

1 147

- zrealizowane

1 170

179

1 342

1 297

- na sprzeda y eksportu
- ró nic e dodatnie
- ró nic e ujemne
- na imporc ie

4 162

-561

-326

1 903

1 623

24

-221

- ró nic e dodatnie

-195

-396

- ró nic e ujemne

219

175

- na sprzeda y waluty

-944

-306

- ró nic e dodatnie

-1 134

-411

- ró nic e ujemne
- na transakc jac h forwardu
- ró nic e dodatnie
- ró nic e ujemne
- na rozlic zeniu opcji

190

105

4 729

-2 294

-11

-2 456

4 740

162
316
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INNE KOSZTY FINANSOWE

2009

w tys. zł
2008

- ró nic e ujemne

316

- na rozlic zeniu delegac ji zagranic znyc h

-2

9

- ró nic e dodatnie

-3

-2

- ró nic e ujemne

1

11

4

-1

- na kompensatac h wierzytelno c i
- ró nic e dodatnie

-1

- ró nic e ujemne

4

- na rozlic zeniac h wyceny z BO

-3 983

- nale no c i, zobowi za , rodków pieni

nych

- ró nice dodatnie
- ró nice ujemne
- zobowi za z forwardów
- ró nice dodatnie
- ró nice ujemne

1 379

-1

2

205

68

-206

-66

-3 982

1 377

13

1 377

-3 995

- niezrealizowane
- wycena na BZ nale no c i, zobowi za , rodków pieni
- nale no c i, zobowi za , rodków pieni

nych

nych

-23

3 983

-23

1

28

- ró nic e dodatnie

-13

- ró nic e ujemne

41

206

-51

3 982

- wyceny zobowi za z forwardu
- ró nic e dodatnie

-205

-51

- ró nic e ujemne

-13
3 995

b) pozostałe, w tym:

295

- koszty maklerskie

34

12

261

125

1 442

4 299

- zapłac one premie pieni

ne

Inne koszty finansowe, razem

137

Nota 25 a

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

Opis

Nota 26 a
PODATEK DOCHODOWY BIE

CY

2009

1. Zysk (strata) brutto

w tys. zł
2008
-1 270

-6 688

-119

-146

a) trwałe ró nice razem:

920

1 425

- zmniejszenie przychodów razem:

-172

-133

- zmniejszenie odpisów aktualizuj cych z tyt zapłaty nale no ci Vat

-61

-18

- przyc hody w wysoko ci amortyzacji od rodków trwałych otrzym nieodpłatnie

-90

-90

Ró nic e pomi dzy zyskiem (strat ) brutto a podstaw opodatkowania podatkiem doc hodowym (wg
2.
tytułów)

- zwrot jednorazowyc h odszkodowa

-17

- zwrot VAT

-20

- korekta umorzonyc h odsetek od zobowi za 2007r

-8

- wył c zenie kosztów nieuzasadnionych razem:
- amortyzac ja nkup

1 091

1 558

140

145

- zuzyc ie materiałów nkup

18

26

- koszty ubezpiecze samoc hodów o warto ci przekrac zajac ej limit podatkowy

19

12

535

719

- pozostałe koszty obsługi RN

7

6

- Vat od nagród rzeczowych

2

2

- Vat nie do odliczenia

2

4

69

148

16

81

5

45

118

64

- PFRON

- wydatki na reklam nkup
- nieodprowadzony odpis na ZFSS

8

- pozostałe koszty operac yjne
- odpisy nale no ci netto obj te aktualizac j
- odpisy pozostałych wierzytelno ci

1

- odpisanie nale no c i w wysoko ci Vat obj te aktualizacj
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PODATEK DOCHODOWY BIE

CY

2009

- odpisanie nale no c i w wysoko ci kosztów s dowych i kom obj te aktualiacj

w tys. zł
2008
2

6

34

54

- darowizny i składki na rzecz organizacji

57

114

- kary i grzywny

28

12

- spisane niedobory

14

65

- koszty pozostałe operac yjne

10

4

- koszty s dowe i procesowe

13

- odpisanie i umorzenie wierzytelno c i nieobjetych aktualizac j
- rozwiazanie rezerwy na zobowi zania

- nieumorzona warto

-2

rodków trwałych

1

- odsetki od zobowiaza bud etowych

1

5

- spisane odsetki od weksli obcyc h z tyt umorzenia

-3

2

- waro

spisanyc h wierzytelno c i

4

- korekta z 2007 rozlic zenia opłat leasing( przeniesienie z róznic przej ciowyc h)
- pozostałe finansowe

32
4

b) ró nice przej c iowe dodatnie razem:

-159

- zmniejszenie przychodów razem:

-171

- zapłac one odsetki od po yczek

-93
50
821

niezrealizowane ró nic e kursowe z wyc eny na BO
- skutek wyc eny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia

-171

- zmniejszenie odpisu aktualizuj c ego nale no ci z tyt zapłaty odsetek od po yczek
- wył c zenie kosztów razem:
- leasing operac yjny-amortyzacja
- leasing operac yjny-pozostałe opłaty

-771
12

-143

576

566

3

3

- koszty 30% amortyzacji podatkowej

-741

-741

- koszt amortyzacji bilansowej nkup od rodków trwałyc h objetych 30% amortyzacja

741

741

-660

-831

90

151

odpisy aktualizuj ce odsetki od po yczek
- korekta rozlic zenia opłat leasingowych z 2007 (przeniesienie do ró nic trwałyc h)
- płatno

zobowiaza leasingowych

- zapłac one odsetki od leasingu operacyjnego
- pozostałe

-32

3

c ) ró nice przej c iowe ujemne razem:
- zmniejszenia przychodów razem:
- zmniejszenie odpisów aktualizujacych nale no c i z tytułu zapłaty
- zmniejszenie odpisów aktualizac ji nale no ci-koszty sadowe i kom z tyt zapłaty

-880

-1 478

-3 185

-896

-290

-232

-41

-14

- zmniejszenie odpisów aktualizuj cych zapasy

-1 954

-294

- rozwi zanie rezerwy na przyszłe zobowi zania

-359

-78

- nalic zone odsetki od odbiorców niezapłacone

-397

-253

- zmniejszenie odpisów aktualizuj cych warto ci niematerialne i prawne

-140

- zmniejszenie odpisów na inwestyc je w wierzytelnosci z tyt zapłaty

-7

- korekta umorzenia odsetek od zobowi zan z 2007 (przeniesienie do ró nic trwałyc h)
- umorzenie odsetek od zobowiaza
- wyłac zenie kosztów razem:
- amortyzac ja pow. stawki podstawowej-degresywnej

8
-4

-26

2 305

-582

-9

- nieodprowadzony odpis na ZFSS

-8

- niewypłac one wynagrodzenia
- zmiana stanu biernyc h rozlicze miedzyokresowych kosztów
- zmiana stanu niezapłac onych składek ZUS i FP (-Bo+Bz)
- koszty zwi zane z utrzymaniem inwestycji w nieruc homo ci
- odpisy aktualizujace nale nosc i
- odpisy aktualizuj ce nale no c i - koszty s dowe i egzekuc yjne
- odpisy aktualizuj ce zapasy

125

-3

-1 669

-2 120

557

-133

3

3

334

408

26

17

2 450

853

86

157

odpisy aktualizuj ce warto ci ST
- rezerwy na przyszłe zobowi zania (przeniesienie do ró nic trwałyc h)
- rezerwa na przyszłe zobowi zania

2

- odsetki niezapłac one od kredytów i po yc zek na BZ

3

3

- odsetki zapłacone od kredytów i po czek z roku ubiegłego

-4

-7

- odsetki niezapłac one od zobowi za

6

-8

397

253

-1 389

-6 834

odsetki zapłacone od zobowi zan z roku ubiegłego
- odpisy aktualizuj ce nale no c i z tyt naliczenia odsetek
ró nic e kursowe zrealizowane z roku ubiegłago
3. Podstawa opodatkowania podatkiem doc hodowym
4. Podatek dochodowy według stawki ... %
5. Podatek dochodowy bie

0

c y uj ty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

- wykazany w rac hunku zysków i strat

0
-67

-1 000
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Nota 26 b
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

2009

w tys. zł
2008

- zmniejszenie (zwi kszenie) z tytułu powstania i odwróc enia si ró nic przej c iowyc h

197

298

- inne składniki podatku odroc zonego (wg tytułów)

-264

-1 298

-264

-1 298

-67

-1 000

- straty podatkowej w 2008 r.
Podatek dochodowy odroc zony, razem

Nota 27 a

SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY ZA PREZENTOWANE LATA OBROTOWE
Strata netto za 2008 r. w kwocie 5 688 311,46 zł, zgodnie z uchwal nr 06/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. została pokryta z kapitału
zapasowego.
Strat netto za 2009 r. w kwocie 1 203 207,51 zł. Zarz d Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pokrycie z kapitału zapasowego.
Plik

Opis

Nota 28 a

DODATKOWE DANE OBJA NIAJ CE SPOSÓB OBLICZANIA ZYSKU (STRATY) NA JEDN AKCJ ZWYKŁ
Zysk (strata) na jedn akcj zwykł stanowi iloraz zysku (straty) netto za okres obrotowy i liczby akcji zwykłych:
ROK 2008:
-5 688 000 : 1 622 400 = -3,51 zł / w euro: -1 610 000 : 1 622 400 = -0,99 eur.
ROK 2009:
-1 203 000 : 1 622 400 = -0,74 zł / w euro: -277 000 : 1 622 400 = -0,17 eur
Plik

Opis

PODPISY
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZ DU
Data

Imi i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2010-03-05

Marek Szumowicz-Włodarc zyk

Prezes Zarz du

2010-03-05

Bo ena Czerwi ska-Lasak

Wic eprezes Zarz du

Podpis

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSI G RACHUNKOWYCH
Data

Imi i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2010-03-05

Danuta Kotowska

Główna Ksi gowa

Podpis

W niniejszym raporcie nie wypełniono nast puj cyc h not:
Nale no c i długoterminowe, Zmiana stanu odpisów aktualizuj cyc h warto nale no c i długoterminowyc h
Zmiana stanu warto ci niematerialnych i prawnyc h (wg grup rodzajowych), Długoterminowe aktywa finansowe, Udziały lub akcje w jednostkach podporz dkowanych
wycenianyc h metod praw własno c i, w tym:, Zmiana stanu warto ci firmy - jednostki zale ne, Zmiana warto c i firmy - jednostki współzale ne, Zmiana stanu warto ci firmy jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej warto c i firmy - jednostki zale ne, Zmiana stanu ujemnej warto c i firmy - jednostki współzale ne, Zmiana stanu ujemnej warto c i
firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterminowyc h aktywów finansowych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporz dkowanyc h, Udziały lub
akcje w jednostkach podporz dkowanych - c.d., Udziały lub akc je w pozostałyc h jednostkach, Papiery warto ciowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura
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Nota obja niaj ca do rachunku przepływu rodków pieni nych
1. Struktura rodków pieni nych w 2009 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

12 970
-2 125
-11 303
-458

2. Podział działalno ci na działalno : operacyjn , inwestycyjn i finansow
Działalno
1.
2.
3.
4.

operacyjna

Wynik finansowy netto
Amortyzacja
Ró nice kursowe działalno ci finansowej
Odsetki
-odsetki naliczone od kredytów
1 691
-odsetki od rodków na rachunku bankowym
1
Wynik na sprzeda y i likwidacji składników działalno ci
inwestycyjnej
- przychód ze sprzeda y rodków trwałych
-664
- koszty sprzeda y i likwidacji
456
z tego: - warto nieumorzona sprzedanych
rodków trwałych
474
- warto nieumorzona zlikwidowanych
rodków trwałych
2
- cz ciowe sfinansowanie zakupu rodków
trwałych
-20

-1 203
9 117
-248
1 690

6.

Rezerwy

-2 068

7.

Zmiana stanu zapasów

8.

5.

BO
BZ

7 115
5 047

BO
BZ

27 922
27 403

Zmiana stanu nale no ci i roszcze
BO
BZ

20 972
19 706

Komisja Nadzoru Finansowego
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Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych i funduszy
specjalnych
BZ
37 808
kredyty i po yczki
-17 202
zobowi zania inwestycyjne
-376
zobowi zania leasingowe
-572
zobowi zania finansowe
-3 281
niezapłacone odsetki od po yczki
-3
16 374
BZ
kredyty i po yczki
zobowi zania inwestycyjne
zobowi zania leasingowe
niezapłacone odsetki od po yczki

37 403
-15 349
-515
-571
-3
20 965

10 Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych
BO długoterminowe
BO bierne
czynne

11 Inne korekty

Działalno

4 591

2 995
-795
64
2 264

BZ długoterminowe
BZ bierne
czynne

3 095
-725
164
2 531

umorzona po yczka
skutek wyceny kredytów
wg skorygowanej ceny nabycia

-12
Razem

-207

-267

-219

12 970

inwestycyjna

1.

Przychody ze sprzeda y rodków trwałych

2.

Nabycie rzeczowego maj tku trwałego
- warto nakładów na rodki trwałe i wnip
- zaliczki na inwestycje
BO 23
BZ 79
- zobowi zania inwestycyjne
BO 376
BZ 515

664
2 872
56

-2 789

-139
Razem
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finansowa

Kredyty długoterminowe

BO zaci gni te kredyty kredyty przekwalifikowane
do krótkoterminowych skutek wyceny kredytów BZ Kredyty krótkoterminowe
BO kredyty przekwalifikowane
z długoterminowych kredyty spłacone skutek wyceny kredytów BZ Po yczki krótkoterminowe
BO spłata po yczek umorzenie po yczki BZ Płatno ci zobowi za z tytułu umów leasingu
finansowego
Odsetki
- odsetki otrzymane od rodków pieni nych
- odsetki zapłacone bankom

15 792
1 136

1 136

-4 529
-106
12 293
17 163
4 529
-6 242
-101
15 349
39
-27
-12
39

-6 242

-27
-786
1
-1602

Ró nice kursowe działalno ci finansowej
- dodatnie
- ujemne

1 146
-4 929
Razem
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Dodatkowe noty obja niaj ce
Nota Nr 1 “Instrumenty finansowe”
Spółka maj c na celu zabezpieczenie cz ci swoich przychodów walutowych z eksportu wyrobów przed
skutkami zmian kursu EURO w relacji do złotówki, w trakcie bie cego roku zawarła (bezpo rednio z bankami
j finansuj cymi) kontrakty walutowe typu forward na sprzeda tej waluty.
W wyniku zawarcia przedmiotowych umów powstały pochodne instrumenty finansowe. Ich warto godziwa w
dniu zawarcia kontraktu równa była zeru, co wynika z podstawowego zało enia równo ci ceny dostawy i ceny
terminowej na ten dzie .
Nierozliczone na dzie bilansowy instrumenty zostały wycenione w warto ci godziwej, jaka mogłaby zosta
uzyskana gdyby transakcja została na ten dzie całkowicie rozliczona.
Do wyceny przyj to formuły stosowane przez bank, z którym s zawarte umowy. Skutki wyceny zostały
zaliczone do przychodów finansowych.

Lp

Rodzaj
transakcji

1

2

1. sprzeda
2. sprzeda
3. sprzeda

Bank
3

PEKAO SA
PEKAO SA
PEKAO SA

Kwota
transakcji

Termin
rozliczenia

Kurs
terminowy

4

5

6

100 000 EUR 16.02.2010
200 000 EUR 10.09.2010
141 000 EUR 29.10.2010

4,275
4,287
4,332

Warto
godziwa na
dzie
bilansowy
7

7 881,90
22 529,80
20 493,80
50 905,50

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”
Zawarte transakcje forward stwarzaj ryzyko w postaci tego, e mog nie da dodatkowego profitu w sytuacji
kiedy kurs z dnia realizacji b dzie wy szy od kursu terminowego.
Do instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu zaliczane s równie posiadane na dzie bilansowy
zobowi zania z tytułu zaci gni tych kredytów bankowych w kwocie 27 642 tys. zł. S to zarówno kredyty
zaci gni te na sfinansowanie działalno ci bie cej, jak i na zakup składników maj tku trwałego. Kredyty
zostały wycenione s według skorygowanej ceny nabycia, a skutek wyceny zaliczono do przychodów
finansowych. Szczegółowy wykaz zaci gni tych kredytów na dzie bilansowy z podziałem na krótko- i
długoterminowe przedstawiony jest w notach obja niaj cych do bilansu 14d i 15c.
Spółka, z tytułu tego rodzaju zobowi za , nara ona jest na ryzyko stopy procentowej. Oprocentowanie
kredytów oparte jest na zmiennej stopie procentowej. Podwy szenie stopy wibor, euribor oraz redyskonta
weksli czy mar y banku wpłynie na wzrost kosztu obsługi zadłu enia. Istnieje równie ryzyko niekorzystnej
zmiany kursu EURO do złotówki w przypadku kredytu zaci gni tego w EURO.
Oprócz zobowi za kredytowych Spółka posiada zobowi zania z tytułu zawartych umów leasingu
operacyjnego zakwalifikowanych zgodnie z ustaw o rachunkowo ci do leasingu finansowego. Umowy
zawierane były wył cznie w walucie krajowej. Zaliczone zostały do instrumentów finansowych przeznaczonych
do obrotu i wykazywane s w bilansie w pozycji długo- i krótkoterminowych zobowi za finansowych. Wzrost
stopy wibor ponad okre lony w umowie poziom przeło y si na podwy szenie opłat leasingowych.
Na dzie bilansowy Spółka posiada 25 zawartych umów leasingowych.
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Lp.

Numer umowy
leasingowej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ZH2/00090/2006
ZH6/00001/2007
ZH6/00002/2007
ZH2/00008/2007
ZH2/00026/2007
ZH6/00006/2007
ZH6/00007/2007
WH6/00030/2007
ZH6/00013/2007
ZH6/00014/2007
ZH6/00012/2007
WH6/00031/2007
WH6/00032/2007
WH6/00039/2007
WH6/00040/2007
WH4/00003/2008
WH4/00004/2008
PTL/08/07/05170
32/0188/09
32/0189/09
32/0190/09
32/0191/09
32-0192/09
32/0243/09
32/0244/09

Przedmiot umowy
Volkswagen Caddy
Opel Astra II
Opel Astra II
Wózek widłowy
Volkswagen Passat
Wózek widłowy Linde
Opel Astra
Ładowarka teleskopowa
Wózek widłowy
Fiat Panda
Samochód dostawczy
Ładowarka kołowa
No nik teleskopowy
Wózek widłowy
Wózek widłowy
Wózek widłowy
Ładowarka teleskopowa
Renault Master
Maszyna do brykietowania
Łuparka rozpałki
Łuparka do drewna
Przerzynarko-łuparka
Owijarka drewna
Wózek widłowy
Wózek widłowy

Data zawarcia
umowy
19-12-2006
12-01-2007
12-01-2007
13-02-2007
02-04-2007
17-09-2007
18-07-2007
21-09-2007
01-10-2007
08-10-2007
14-09-2007
21-09-2007
10-10-2007
20-12-2007
20-12-2007
01-02-2008
12-02-2008
07-07-2008
07-10-2009
07-10-2009
07-10-2009
07-10-2009
07-10-2009
17-11-2009
17-11-2009
Razem

Czas trwania
umowy w
miesi cach
37
37
37
37
37
37
37
49
37
37
37
49
49
37
37
37
49
36
37
37
37
37
37
37
37

Warto
umowy w
tys. zł
74
35
35
100
92
123
35
200
65
23
62
315
181
97
97
93
191
91
240
31
19
139
18
85
85
2 526

Poza ww. instrumentami finansowymi Spółka posiada zawart z bankiem PEKAO SA umow z dnia
07.12.2007 r. na zabezpieczenie poziomu oprocentowania kredytu inwestycyjnego zaci gni tego na kwot
2 mln zł. Kredyt jest w stanie spłaty - do 31.12.2014 r. po 23,8 tys. zł miesi cznie . W umowie kredytowej
oprocentowanie przyj to w wysoko ci 1M wibor podwy szony o 1,3% mar y. Zabezpieczenie zostało ustalone
na poziomie 1 M wibor = 5,97%. Instrument został zaliczony do kategorii instrumentów przeznaczonych do
obrotu. Rozliczenie odchyle odbywa si miesi cznie, a ró nica stanowi przychody lub koszty finansowe.
Spółka z tytułu zawartej umowy b dzie ponosiła wy sze koszty obsługi zadłu enia kiedy stopa wibor
ukształtuje si poni ej ustalonej wysoko ci zabezpieczenia. Na dzie bilansowy nie uwzgl dniono wyceny tego
instrumentu w sprawozdaniu, poniewa ustalona warto jest nieistotna.
Nota Nr 2 “Zobowi zania warunkowe, udzielone por czenia”
1. Zobowi zania warunkowe.
Do umów o prac członków Zarz du jest wprowadzona klauzula mówi ca, e w przypadku rozwi zania
umowy o prac za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawc lub bez wypowiedzenia w trybie art. 53
Kodeksu Pracy – przysługuje im odprawa pieni na w wysoko ci osiemnastokrotnego ostatniego
miesi cznego wynagrodzenia zasadniczego. Klauzule te rodz zobowi zanie warunkowe o warto ci
911 tys. zł.
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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”

Bior c pod uwag aktualn i przewidywan koniunktur na wyroby i usługi oddziału produkuj cego maszyny i
urz dzenia zwi zane z obróbk drewna oraz osi gane przez ten oddział wyniki finansowe, została wstrzymana
produkcja w tej jednostce organizacyjnej (Zakład Budowy Maszyn Madrew).
W zwi zku z wstrzymaniem produkcji:
• poniesiono koszty w wysoko ci 698 tys. zł
• uzyskano przychody w wysoko ci 333 tys. zł
• wynik finansowy uległ obni eniu o 365 tys. zł
Nota Nr 5 “Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, rodków trwałych na własne potrzeby”
Zestawienie nakładów na rodki trwałe w budowie oraz warto ci niematerialne i prawne na dzie 31.12.2009 r.
Zakład
Zadanie inwestycyjne

warto
w tys. zł

Czaplinek
1. modernizacja hali
Drawsko
1. modernizacja hali
Kalisz
1. "nowy tartak"

w tym odsetki

Razem

2
2

Razem

31
31

Razem
Kołacz
1. wiata sortowni
2. wiata stalowa
3. nawierzchnie wewn trzne
4. pilarka panelowa
5. zasilanie do linii podkładów
6. pneumatyczna instalacja transportu trocin
7. łuparka pozioma
Razem
Krosino
1. rozbudowa hali traków
2. przeno nik ła cuchowy
3. wielopiła
Razem
Manowo
1. spr arka rubowa
2. modernizacja w zła odbioru
Razem

4 404
4 404

185
185

72
67
10
10
5
47
1
212

0

62
20
65
147
18
24
42
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Sławoborze
1. modernizacja hali traków

Razem

7
7

Razem

12
12

Razem

6
9
15

Razem

2
2
4

Razem

4
4

Razem

61
903
964

12
12

Ogółem nakłady na rodki trwałe

5 844

197

wierczyna
1. kotłownia
Wierzchowo
1. rozbudowa wiaty
2. obtaczarka
SF Szczecinek
1. przył cze gazowe
2. magazyn
SF Koszalin
1. przebudowa wiaty
Biuro Spółki
1. modernizacja OW - projekt budowlany
2. budynek biurowy

Nota Nr 6 “Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne”
1. Nakłady inwestycyjne - poniesione
W ramach działalno ci inwestycyjnej Spółka poniosła nakłady w ł cznej kwocie 2 892 tys. zł.
Wyszczególnienie

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

BO na
Poniesio
1.01.2009 r.
ne
nakłady
brutto
po
aktuali
zacji

Rozliczone nakłady
Ogółem

na
przychód
maj tku
trwałego
2 078

spisane
lub
sprzeda
ne
-

BZ na
31.12.
2009 r.

5 044

5 030

2 892

2 078

5 844

4 960

4 946

2 827

1 930

1 930

-

5 844

84

84

65

148

148

-

-

Ponadto w ramach leasingu zakupiono: wózki widłowe, maszyny do produkcji drewna kominkowego oraz
produkcji brykietu. Ł czny wzrost zobowi za z tego tytułu wyniósł 620 tys. zł
W kwocie ww. nakładów inwestycyjnych wydatki na ochron
zakupem kamery termowizyjnej.

rodowiska wynosz 28 tys. zł i zwi zane s

2. Nakłady inwestycyjne planowane.

Komisja Nadzoru Finansowego

36

KPPD

SA-R 2009

Zało ona w bud ecie warto nakładów inwestycyjnych na 2010 r. wynosi 14 mln zł. W ramach tych
nakładów wydatki na ochron rodowiska s przewidziane w kwocie 220 tys. zł
Realizacja wymienionych nakładów jest jednak uzale niona od sytuacji finansowej Spółki.
Nota Nr 7 “Informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powi zanymi na warunkach
innych ni rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami okre laj cymi charakter tych
transakcji”
Transakcje takie nie miały miejsca.
W okresie sprawozdawczym dokonywali my transakcji z jednostkami powi zanymi. Były to jednak transakcje
typowe, wynikaj ce z bie cej działalno ci operacyjnej – zawarte na warunkach rynkowych.
Dane liczbowe dotycz ce tych transakcji przedstawiaj si nast puj co:
Nazwa jednostki

Przychody ze
sprzeda y
6 279
1
2

Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
Tarko Sp. z o.o.
Drembo Sp. z o.o.

Nale no ci

Zobowi zania
585
-

147
-

Powy sze podmioty s dla Spółki znacz cymi inwestorami, a przez ten fakt Spółka jest w odniesieniu do nich
jednostk stowarzyszon
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 2008 r.
1 293

Wyszczególnienie

Ogółem
w tym:
- stanowiska nierobotnicze
- stanowiska robotnicze

Przeci tna liczba
zatrudnionych w 2009 r.
1 136

260
1 033

226
910

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

Wynagrodzenie za
okres

1

2

Płaca
zasadnicza
3

1. Wynagrodzenia członków zarz du
prezes Zarz du Marek
Szumowicz-Włodarczyk
01.01.09-31.12.09
wiceprezes Bo ena
Czerwi ska-Lasak
01.01.09-31.12.09

Składniki wynagrodze ( w tys. zł)
Nagrody
Nagrody
Poz.
Odprawy
uzale nione od
jubileuszowe
wiadczenia
poziomu zysku
4

343,2

5

6

7,0

220,0
562,2
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8

1,1

351,3

1,2

221,2

2,3

572,5
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2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
przewodnicz cy
Michał Raj
01.01.09-31.12.09
z-ca przewodnicz cego
Krzysztof Ł czkowski
01.01.09-31.12.09
sekretarz
Grzegorz Mania
01.01.09-31.12.09
członek
Tomasz Szarpatowski
01.01.09-10.06.09
członek
Tomasz Ja czak
01.01.09-31.12.09
członek
Zenon Wnuk
10.06.09-31.12.09

17,7

5,1

22,8

14,3

3,1

17,4

14,3

1,3

15,6

5,3

0,6

5,9

12,0

1,3

13,3

6,7

0,8

7,5

70,3

12,2

82,5

15,5

655

632,5

7,0

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”
Na dzie bilansowy nie maj miejsca.
Nota Nr 11a “Wynagrodzenie biegłego rewidenta”
W dniu 15.06.2009 r. Zarz d Spółki zawarł z firm PKF Audyt Sp. z o.o. Oddział Regionalny Gda sk umow
na przeprowadzenie przegl du i badania sprawozdania finansowego za 2009 r. Ł czna warto wynagrodzenia
zgodnie z t umow została ustalona na 60 tys. zł (netto), z tego na przegl d przypada 18 tys. zł, natomiast na
badanie sprawozdania 42 tys. zł. Poza przegl dem i badaniem sprawozdania finansowego nie były wiadczone
inne usługi przez ten podmiot w 2009 r.
Na przegl d i badanie sprawozdania finansowego za 2008 r. była podpisana umowa z firm PKF Consult
Sp. z o.o. Oddział Regionalny Północ na ł czn warto 60 tys. zł (netto), z tego 18 tys. zł wyniósł przegl d,
natomiast badanie 42 tys. zł.. Z innych tytułów wymieniona Spółka nie otrzymała wynagrodzenia w 2008 r.
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”
1. W dniu 29.12.2009 r. została podpisana z bankiem Polska Kasa Opieki SA umowa o udzielenie gwarancji
bankowej zabezpieczaj cej zapłat za nabywany surowiec drzewny z Lasów Pa stwowych. Gwarancja, do
wysoko ci 7 700 000 zł, wystawiona została na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w
Szczecinku, wyst puj cej tak e w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Pa stwowych.
Termin wa no ci gwarancji obejmuje okres od 01.01.2010 r. do 28.02.2011 r., a jej wydanie nast piło w dn.
04.01.2010 r. Zabezpieczenie roszcze banku stanowi:
a) hipoteka kaucyjna ł czna do kwoty 2 000 000 zł nieruchomo ci poło onej w Czaplinku przy
ul. Wałeckiej 91 i Tartacznej KW 10271 i KW 12853 wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej.
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b) hipoteka kaucyjna ł czna do kwoty 5 000 000 zł na nieruchomo ci poło onej w Kołaczu 6, dla której
prowadzone s ksi gi wieczyste KW 23726 i KW 1076 wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniowej.
Na nieruchomo ci ci y hipoteka zwykła ł czna ustanowiona na rzecz banku PEKAO SA jako
zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego,
c) ustanowienie zastawu rejestrowego na maszynach i urz dzeniach o ł cznej warto ci pocz tkowej
12 520 tys. zł
d) zastaw na zapasach surowca le nego w warto ci minimum 2 071 000 zł wraz z cesj praw z polisy
ubezpieczeniowej
e) przelew wierzytelno ci od kontrahenta Berndt Jorkisch GmbH
f) weksel własny in blanco
g) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji
h) pełnomocnictwo do rachunków bie cych w PLN i walutowych.
2. W dniu 31.12.2009 r. została zawarta umowa z Bankiem Ochrony rodowiska SA na długoterminowy kredyt
inwestycyjny (nr umowy 3161/12/2009/1043/K/INW/WFO) w wysoko ci 199 tys. zł z terminem spłaty do
15.11.2019. Na dzie bilansowy kredyt ten nie stanowi jeszcze zobowi zania i nie jest wykazany w bilansie.
Zabezpieczenie kredytu stanowi :
a) weksel własny in blanco
b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem w BO SA
c) hipoteka umowna w wysoko ci 199 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 100 tys. zł ustanowione na
zakupionej nieruchomo ci (ksi ga wieczysta nr KW K01/00039812/09) wraz z cesj polisy
ubezpieczeniowej.
Ustanowienie zabezpieczenia na spłat kredytu w postaci hipoteki i wykorzystanie kredytu nast piło
w 2010 r.
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.
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”

Dokonano zmiany prezentacji biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów. Dot d ujmowane były w
pasywach w pozycji „4.1. Inne rozliczenia mi dzyokresowe”. Aktualnie zaprezentowane zostały w pozycji „1.3.
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Pozostałe rezerwy krótkoterminowe”. W zwi zku z tym zaszła konieczno
przekształcenia danych
porównywalnych w bilansie oraz w rachunku przepływów pieni nych za 2008 r.
W bilansie sporz dzonym na dzie 31.12.2008 r. w wyniku zmiany nast pił wzrost rezerw na zobowi zania o
1569 tys. zł i spadek o t sam kwot innych krótkoterminowych rozlicze mi dzyokresowych. W rachunku
przepływów sporz dzonym na dzie 31.12.2008 r. zmiana stanu rezerw wynosiła (- 817 tys. zł), a obecnie
wynosi (-2 025 tys. zł), natomiast zmian stanu rozlicze mi dzyokresowych wynosiła (-2 253 tys. zł), obecnie
wynosi (-1 045) tys. zł.
Nota Nr 17 “Zmiany stosowanych zasad rachunkowo ci i sposobu sporz dzania sprawozdania
finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego”
W 2009 r. dokonano zmiany sposobu wyceny inwestycji w nieruchomo ci. Inwestycje te wyceniane s według
zasad przyj tych dla rodków trwałych. Zmiana zasad wyceny nie spowodowała konieczno ci przekształcenia
danych porównywalnych poniewa skutek mie ci si w granicach istotno ci.
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 oraz dane uzasadniaj ce nie sporz dzanie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego”

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
nr 14d i 15c.

kredytów wymienionych w nocie obja niaj cej do bilansu

1. Zabezpieczenie wierzytelno ci BG S.A. O/Szczecinek z tytułu kredytu inwestycyjnego w wysoko ci
3 000 000,00 zł stanowi zastaw rejestrowy na rodkach trwałych o warto ci pocz tkowej 3 572 715,70 zł i
warto ci netto 497 186,13 zł.
2. Zabezpieczenie wierzytelno ci banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinku w ł cznej wysoko ci
19 161 560,00 zł (w tym udzielony kredyt inwestycyjny 800 000,00 EUR przeliczony wg kursu redniego
NBP z 31.12.2009 r.) z tytułu udzielonych kredytów obrotowych i inwestycyjnych stanowi :
a) zastaw rejestrowy i przewłaszczenie rodków trwałych o warto ci pocz tkowej 15 161 184,12 zł i
warto ci netto 5 175 535,44 zł oraz maszyn i urz dze nie oddanych jeszcze do u ytkowania na ogóln
warto poniesionych nakładów 4 138 846,48 zł
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b) hipoteki kaucyjne do kwoty 5 410 820,00 zł na nieruchomo ciach:
- w ZPD Drawsko Pom. ksi ga wieczysta KW 4496 w kwocie 5 000 000,00 zł
- ZPD Kołacz ksi ga wieczysta KW 23726 i KW 1076 w kwocie 100 000 EUR , po przeliczeniu wg
kursu redniego NBP z dnia bilansowego – 410 820,00 zł
c) hipoteki zwykłe na ł czn kwot 7 987 660,00 zł na nieruchomo ciach:
- sklep „Stolar” i sklep Vanessa” w Szczecinku KW 22838 na kwot 1 341 100,00 zł
- w ZPD Drawsko Pom. KW 4496 w kwocie 2 000 000,00 zł
- w ZPD Drawsko Pom. KW 4496 w kwocie 1 360 000,00 zł
- w ZPD Kołacz ksi ga wieczysta KW 23726 i KW 1076 w kwocie 800 000 EUR , po przeliczeniu wg
kursu redniego NBP z dnia bilansowego - 3 286 560,00 zł
d) zastaw rejestrowy na zapasach (bez surowca le nego) na ł czn warto 3 477 000,00 zł znajduj cych si
w ZPD: wierczyna, Wierzchowo, Drawsko, Łubowo, Czaplinek i Krosino
e) przelew wierzytelno ci od wybranych kontrahentów tj:
Drewpol –F.K.T. –Fabiszewski,Kubiak
Barlinek S.A.
Homanit Polska Spółka z o.o. i Spółka Spółka komandytowa Karlino
SWEDWOOD POLAND S.A. Golblat Komponent Goleniów
NB Polska Spółka z o.o. ul.Słoneczna 29, Goleniów
TLH Sp. z o.o. Przył ki Białe Błota

3. Zabezpieczenie wierzytelno ci Banku Zachodniego WBK S.A Oddział w Szczecinku w wysoko ci
13 107 763,00 zł z tytułu kredytu obrotowego i kredytów inwestycyjnych stanowi :
a) zastaw rejestrowy na rodkach trwałych warto ci pocz tkowej 13 344 876,92 zł i warto ci netto
3 373 416,08 zł
b) hipoteki kaucyjne na ł czn kwot 6 300 000,00 zł ustanowione na nieruchomo ciach poło onych
w Wierzchowie (KW 10272 i 10273), Białogardzie (KW 27474), w Łubowie (KW nr 7996) oraz
Szczecinku (KW nr 25280 i nr 7970)
c) hipoteki zwykłe na ł czn kwot 8 857 763,00 zł ustanowione na nieruchomo ciach w Wierzchowie
(KW 10272 i 10273), Białogardzie (KW 27474), w Łubowie (KW nr 7996) oraz Szczecinku (KW nr
25280 i nr 7970)
d) zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych na ł czn kwot 3 800 000,00 zł znajduj cych si w
Kołaczu i Białogardzie.
4. Zabezpieczenie wierzytelno ci banku PKO BP. I Oddział Korporacyjny w Szczecinie , Centrum
Korporacyjne w Koszalinie w wysoko ci 6 500 000,00 zł z tytułu kredytów obrotowych stanowi :
a) hipoteki kaucyjne do kwoty 8 445 000,00 zł na nieruchomo ci poło onej w Koszalinie nr KW
K01K/00030459/5
b) zastaw rejestrowy na rodku trwałym o warto ci pocz tkowej 491 767,11 zł i warto ci netto 194 575,83 zł
5. Zabezpieczenie wierzytelno ci Banku Ochrony rodowiska w kwocie 6 550 100,00 zł z tytułu kredytów
preferencyjnych zwi zanych z ochron rodowiska stanowi :
a) przewłaszczenie rodków trwałych o warto ci pocz tkowej 1 487 277,79 zł i warto ci netto 676 462,95
zł
b) hipoteki umowne w kwocie 1 704 000,00 zł na nieruchomo ciach poło onych:
- w ZPD Sławoborze KW12401 na kwot 1 080 000,00 zł
- w Szczecinku K01/00039812/09 (nie oddana do u ytkowania) na kwot 624 000,00 zł
c) hipoteki kaucyjne do kwoty 852 000,00 zł na nieruchomo ciach poło onych:
- w ZPD Sławoborze KW 12401 na kwot 540 000,00 zł
- w Szczecinku K01/00039812/09 (nie oddana do u ytkowania) na kwot 312 000,00 zł
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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 140 000,00 zł firmy „Ceramika Parady ” sp. z o.o. z siedzib :
26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 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 blanco.
3. 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.
4. Zabezpieczenie wierzytelno ci w kwocie 750 000,00 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.
5. 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.
6. 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
7. 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.
8. 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.
9. 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 .
10. 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
11. 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 do 19.04.2011 ) stanowi weksel in blanco .
12. 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 .
13. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci BZ WBK Leasing w Poznaniu Plac Andersa 5 z tytułu 17 umów
leasingu operacyjnego obejmuj cych wózki widłowe, ładowarki, samochody dostawcze i osobowe na
ł czn kwot przedmiotów leasingu 1 818 tys. zł stanowi weksle in blanco dawane do ka dej umowy.
14. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „ Mikrotech S.A.” w Kro nie ul. Składowa 9 z tytułu umowy leasingu
operacyjnego na samochód ci arowy o warto ci 91 tys. zł stanowi 1 weksel in blanco.
15. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci „PEKAO Leasing” w Warszawie ul. Puławska 182 z tytułu 7 umów
leasingu operacyjnego obejmuj cych wózki widłowe oraz maszyny do produkcji brykietu i drewna
kominkowego na ł czn kwot 617 zł stanowi weksle in blanco dawane do ka dej umowy.
16. Zabezpieczenie spłaty wierzytelno ci do kwoty 100 tys. zł firmy „ Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.” z
siedzib w Płocku, ul . Chemików 7 z tytułu umowy współpracy nr WZON/RHH5/119/2007 z dnia
11.10.2007r. (zawartej na czas okre lony do dnia 10.11.2012 r. ) stanowi weksel in blanco .
17. Zabezpieczenie wierzytelno ci Banku PEKAO SA. Oddział w Szczecinku w wysoko ci 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 2009 roku z
dnia 31.12.2008 r. wa na do 28.02.2010 r. stanowi :
a) zastaw rejestrowy na rodkach trwałych o warto ci pocz tkowej 7 089 882,55 zł i warto ci netto
83 499,55 zł wraz z cesj polisy ubezpieczeniowej,
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b) hipoteka kaucyjna do kwoty 2 000 000 zł na nieruchomo ci poło onej w Czaplinku przy ul .Wałeckiej i
Tartacznej, dla której prowadzone s ksi gi wieczyste nr KW 10271 i 12853 wraz z cesj praw z polisy
ubezpieczeniowej
c) zastaw rejestrowy na zapasach surowca le nego (dłu yce i kłody) o warto ci min. 2 623 000 zł wraz
cesj praw z polisy ubezpieczeniowej
d) weksel własny in blanco wraz z deklaracj wekslow
e) pełnomocnictwo do rachunków bakowych w PLN, EUR , USD i GBP
f) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 6 750 000 zł
g) o wiadczenie o podaniu si egzekucji wydania rzeczy stanowi cych przedmiot zastawu rejestrowego

18. Zabezpieczenie wierzytelno ci Banku PEKAO S.A. Oddział w Szczecinku w wysoko ci 1 600 000,00 zł z
tytułu udzielonej gwarancji bankowej na zabezpieczenie spłaty zobowi za wobec regionalnej Dyrekcji
Lasów Pa stwowych w Szczecinie z tytułu umowy kupna-sprzeda y na sprzeda drewna w 2009 roku z
dnia 19.12.2007 r. wa na do 28.02.2010 r. stanowi:
a) weksel własny in blanco
b) cesja wierzytelno ci od firmy Bernd Jorkish GMBH
c) pełnomocnictwo do rachunku bankowego
d) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 2 700 000 zł oraz wydania maszyn i urz dze
e) zastaw rejestrowy na maszynach i urz dzeniach o warto ci pocz tkowej 2 356 931,18 zł i warto ci
netto 50 891,85 zł

19. Zabezpieczenie wierzytelno ci Banku PEKAO S.A. Oddział w Szczecinku w wysoko ci 1 600 000,00 zł z
tytułu udzielonej gwarancji bankowej na zabezpieczenie spłaty zobowi za wobec regionalnej Dyrekcji
Lasów Pa stwowych w Pile z tytułu umowy kupna-sprzeda y na sprzeda drewna w 2009 roku z dnia
03.01.2008 r. wa na do 28.02.2010r. stanowi:
a) weksel własny In blanco
b) o wiadczenie o poddaniu si egzekucji do kwoty 2 400 000,00 zł
c) pełnomocnictwo do rachunku bankowego PLN, EUR , USD i GBP
d) zastaw rejestrowy na rodkach trwałych o warto ci pocz tkowej 3 545 322,08 zł i warto ci netto
524 120,12 zł.

20. Zabezpieczeniem wierzytelno ci Banku PEKAO S.A. Oddział w Szczecinku z tytułu transakcji

terminowych zawieranych w ramach Umowy Ramowej Nr 153 z dnia 13.01.2006 roku stanowi przelew
wierzytelno ci od kontrahentów zagranicznych z tytułu rozlicze handlowych.

Ł cznie z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek oraz innych zobowi za
stanowi :
♦ rodki trwałe (warto netto na 31.12.2009 r.)
- własne 14 715 tys. zł
- obj te leasingiem finansowym 1 677 tys. zł
♦ hipoteki kaucyjne 23 008 tys. zł
♦ hipoteki zwykłe 16 845 tys. zł
♦ hipoteka umowna 1 704 tys. zł
♦ zapasy 9 900 tys. zł

zabezpieczenie maj tkowe

Nota Nr 23 „Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych umów nieuwzgl dnionych w
bilansie, w zakresie niezb dnym do oceny ich wpływu na sytuacj maj tkowa, finansow i
wynik finansowy”
Spółka nie zwierała umów przewidzianych do wykazania (zgodnie z wyja nieniami Departamentu
Rachunkowo ci Ministerstwa Finansów) w tym punkcie dodatkowych informacji i obja nie , tj. umów:
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♦
♦
♦
♦
♦

sprzeda y wierzytelno ci z obowi zkiem ich odkupu, je eli oka si one nie ci galne,
sprzeda y towarów z obowi zkiem ich odkupu, je eli w okre lonym czasie nie znajd nabywców,
konsygnacyjnych
typu take or pay
sekurytyzacji.

Spółka zawierała natomiast umowy outsourcingu dotycz ce wykonania cz ci zada niezb dnych do
funkcjonowania przedsi biorstwa, lecz skutki wynikaj ce z tych umów zostały uj te w sprawozdaniu
finansowym.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZ DU
Data
Imi i nazwisko
Stanowisko/Funkcja
05-03-2010 r.

Marek Szumowicz-Włodarczyk

Prezes Zarz du

05-03-2010 r.

Bo ena Czerwi ska-Lasak

Wiceprezes Zarz du

Podpis

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSI G RACHUNKOWYCH
05-03-2010 r.

Danuta Kotowska

Główna Ksi gowa
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SPRAWOZDANIE ZARZ

DU

(SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI EMITENTA ZA 2009 R.)

Sprawozdanie poni sze sporz dzono uwzgl dniaj c postanowienia § 91 Rozporz dzenia Ministra
Finansów z dn.19.02.2009r. w spr. informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów warto ciowych oraz warunków uznawania za równowa ne informacji wymaganych przepisami
prawa pa stwa nieb d cego pa stwem członkowskim
(Dz.U. 33/2009, poz. 259 z pó n. zm.)

INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE
Nazwa : Koszali skie Przedsi biorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna
Siedziba:
Siedzib Spółki jest:
Adres:

Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
78-400 Szczecinek, ul. 3-go Maja 2

Telefony:
Fax:
Internet:

94 37 49 700; 94 37 42 711
94 37 49 780; 94 37 49 782
www.kppd.pl, e-mail: kppd@kppd.pl

Kapitał zakładowy: 5.094.336,00 zł
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 (aktualnie wydzier awiony),
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.
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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.
• 18 kwietnia 1964 r. Minister Le nictwa i Przemysłu Drzewnego zmienił nazw przedsi biorstwa na
Okr gowe Przedsi biorstwo Przemysłu Drzewnego w Szczecinku.
• Z dniem 01 stycznia 1969 r. na mocy zarz dzenia Ministra Le nictwa i Przemysłu Drzewnego,
Przedsi biorstwo zostało poł czone z Okr gowym Przedsi biorstwem Przemysłu Drzewnego
w Słupsku i Biurem Zbytu Drewna w Szczecinku – przejmuj c ich maj tek i zachowuj c swoj
dotychczasow nazw .
• 01 lipca 1975r. w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju Przedsi biorstwo podzielone
zostało na trzy jednostki. Z jednostek poło onych na terenie województwa koszali skiego utworzone
zostało Koszali skie Przedsi biorstwo Przemysłu Drzewnego - na mocy Zarz dzenia Ministra
Le nictwa i Przemysłu Drzewnego.
• 15 lutego 1995r. Minister Przekształce Własno ciowych zmienił status prawny Firmy
z przedsi biorstwa pa stwowego na jednoosobow spółk Skarbu Pa stwa, która dnia 1 czerwca
1995 r. została wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez S d Gospodarczy w Koszalinie
pod nazw : „Koszali skie Przedsi biorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna”.
• 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 - pó niejszy Foksal NFI S.A.
• 28 czerwca 1996 r. Skarb Pa stwa zlecił Spółce dokonanie nieodpłatnego udost pnienia
uprawnionym pracownikom 15% akcji Spółki, a reszta (25%) pozostała w jego gestii.
• 09 pa dziernika 1997 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podj ło uchwał o podwy szeniu
kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji akcji serii B. Dodatkow seri obj li dotychczasowi
akcjonariusze. Zmieniło to w istotny sposób struktur akcjonariatu. Pakiet wi kszo ciowy posiadany
przez NFI Foksal S.A. zwi kszył si prawie do 55%.
• 14 sierpnia 1998 r. akcje Spółki zostały dopuszczone przez Komisj Papierów Warto ciowych i Giełd
do obrotu publicznego i 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 prawie 49% jej kapitału
zakładowego.
• 05 wrze nia 2007 r. Skarb Pa stwa przestał by akcjonariuszem Spółki – bowiem odpowiadaj c na
wezwanie Kronospan Holdings Ltd z siedzib na Cyprze zbył cały posiadany pakiet akcji Spółki,
stanowi cy prawie 16% jej kapitału zakładowego.
• 17 pa dziernika 2007 r. nast pił debiut giełdowy akcji Spółki na Giełdzie Papierów Warto ciowych
w Warszawie S.A. Spółka zakwalifikowana została do sektora „przemysł drzewny” pod nazw KPPD
(symbol KPD).
• 28 kwietnia 2008 r. nast piła zmiana najwi kszego ze znacz cych inwestorów. Kronospan Holdings
Ltd. z Cypru sprzedał cały posiadany pakiet akcji stanowi cy 21,71% kapitału zakładowego, swojej
spółce zale nej Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
Przedmiot działalno ci Spółki
Spółka nale y do sektora przemysłu drzewnego – przemysł tartaczny.
Główna działalno Spółki jest sklasyfikowana wg PKD 2007 w klasie - 16.10.Z – Produkcja wyrobów
tartacznych.
Do 31.12.2007 r. klasyfikacja okre lona była symbolem - 20.10.A (wg PKD 2004) z t sam nazw .
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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,
• tarcic klejon ,
• płyt klejon ,
• elementy klejone na długo i grubo ,
• podkłady kolejowe,
• deski podłogowe strugane, boazerie, listwy wyko czeniowe,
• fryzy do produkcji mebli i innych wyrobów,
• elementy małej architektury okre lane jako program ogrodowy (płoty, bramy, pergole, wiaty
gara owe, donice, podesty, chodniki, itp.),
• brykiety,
• drewno kominkowe.
Podstawowym surowcem – stanowi cym w produkcji około 92% - jest drewno sosnowe;
8% przerabianego surowca to surowiec wierkowy.
W zakresie drewna li ciastego w Spółce produkuje si :
• tarcic nieobrzynan , wie , suszon , parzon ,
• fryzy,
• elementy meblowe,
• elementy klejone,
• płyty klejone,
• brykiety,
• drewno kominkowe.
Podstawowym surowcem jest drewno bukowe i d bowe, a w mniejszych ilo ciach przerabia si równie
drewno brzozowe, olchowe, jesionowe, grabowe, osikowe i topolowe.
Spółka prowadzi 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 2006 r. 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

W 2009 r. Spółka podj ła szereg działa maj cych na celu zmniejszenie kosztów oraz zmierzaj cych do
zwi kszenia przychodów ze sprzeda y. Jednak w jej globalnych wynikach nadal wida wyra nie silny
wpływ czynników makroekonomicznych - głównie osłabienie koniunktury.
Sprzeda ukształtowała si na poziomie 184,5 mln zł, tj. o 12,1% ni szym ni w 2008 r., mimo to
osi gni ty wynik finansowy netto w wysoko ci (-1,2) mln zł uległ poprawie o 4,4 mln zł, a na
podstawowej działalno ci został wypracowany zysk w wysoko ci 2,1 mln zł.
Na osi gni te wyniki ujemny wpływ miały (w odniesieniu do roku 2008) nast puj ce czynniki:
− nadal utrzymuj ce si spowolnienie gospodarcze, odczuwalne ju od marca 2008 r., b d ce skutkiem
pogorszenia wiatowej koniunktury na głównych rynkach obsługiwanych przez Spółk ,
− wzrost kosztów energii,
− rozliczanie zawartych w 2008 roku transakcji forward, przy odwróconym trendzie kursów
walutowych od IV kwartalu 2008 r.,
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− wstrzymanie produkcji w ZBM Madrew, skutkuj ce konieczno ci
kosztów,
− wzrost zapasów i urealnienie ich wyceny.

poniesienia dodatkowych

Załamanie rynku nieruchomo ci w Stanach Zjednoczonych w połowie roku 2007 było pocz tkiem
spowolnienia gospodarczego w tym kraju. Skutkiem tego był znaczny spadek importu, w tym wyrobów
drzewnych, z rynków Europy Zachodniej. Przeło yło si to m.in. na spowolnienie gospodarcze
w Europie oraz było przyczyn pojawienia si na rynkach europejskich du ych ilo ci tarcicy. Szczególnie
na rynku niemieckim pojawiły si znaczne ilo ci wyrobów drzewnych w cenach znacznie ni szych ni
oferowane przez polskie przedsi biorstwa, w tym i nasz Spółk . Wpłyn ło to na zmniejszenie popytu na
wyroby Spółki, zarówno ze strony klientów krajowych, jak i zagranicznych. Dodatkowo w grudniu na
poziom przychodów ze sprzeda y nało yły si z wi kszym nasileniem czynniki sezonowe, takie jak:
wydłu ona przerwa wi teczna, niskie temperatury utrudniaj ce przetarcie surowca, utrudnienia
w wywozie wyrobów oraz postoje remontowe w niektórych oddziałach.
W grudniu nast piło równie całkowite załamanie sprzeda y towarów (spadek o 21,5% w porównaniu do
grudnia 2008 r.) wskutek znacznego ograniczenia zakupów materiałów budowlanych i artykułów
wyposa enia wn trz przez klientów indywidualnych i firmy budowlane, co wynika z niespotykanych
w naszym rejonie opadów niegu i niskich temperatur oraz pogorszenia sytuacji finansowej tej grupy
odbiorców .
Dzi ki podj tym działaniom oraz korzystnym relacjom kursowym zwi kszono sprzeda eksportow
(rozumiana równie jako dostawy wewnatrzwspólnotowe) o 15%. Utrzymano dotychczasowych
kontrahentów i pozyskano nowe rynki zbytu, m.in. w Afryce Północnej. Niestety zmniejszeniu uległy
przychody ze sprzeda y krajowej. Kontrahenci zmniejszyli zamówienia, a dodatkowo firma
ubezpieczeniowa zmniejszyła limity kredytów kupieckich lub wycofała si z ubezpieczenia niektórych
klientów, co skutkowało ograniczeniem dostaw ze wzgl du na ryzyko utraty nale no ci.
Wskutek dokonanych przez dostawc energii kilku podwy ek jej cen, rednia cena 1 kWh uzyskana
w 2009 r. była wy sza o 25% od redniej ceny 2008 r. Przeło yło si to na wzrost kosztów o 1,4 mln zł,
przy zmniejszonym przetarciu.
W okresie stycze – pa dziernik Spółka realizowała kontrakty terminowe typu forward zawarte
w 2008 r., co przy dalszym osłabianiu si kursu PLN/EUR w stosunku do kursu wyceny transakcji na
31.12.2008 r.(wycena wyniosła 4 mln zł), spowodowało obni enie wyniku w 2009 r. o 0,7 mln zł.
Wskutek pogł bionej dekoniunktury na maszyny i urz dzenia dla przemysłu drzewnego, produkowane
przez jeden z oddziałów Spółki (ZBM MADREW), podj to decyzj o wstrzymaniu produkcji w tym
oddziale. W zwi zku z tym ponie li my koszty wypłaty pracownikom odpraw pieni nych oraz
stosownie do zawartych umów utworzyli my rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz serwis, a tak e
dokonali my aktualizacji wyceny wyrobów gotowych.
Aby nie dopu ci do gromadzenia si nadmiernych zapasów, Spółka dostosowywała zakup surowca
le nego i jego przetarcie do zmniejszonego popytu na wyroby. Przetarcie surowca iglastego było jednak
wy sze o 1,0% w stosunku do poziomu przetarcia 2008 r., lecz przetarcie surowca bukowego zmniejszyło
si o 1,8%, natomiast d bowego o 40,8%. Znikome zainteresowanie klientów tarcic boczn
spowodowało spadek jej ceny i wzrost zapasów. Przeło yło si to na konieczno urealnienia wyceny
(po koszcie) zapasów wyrobów w relacji do poziomu mo liwych do uzyskania cen sprzeda y.
Dodatni wpływ na osi gni te wyniki miały natomiast czynniki:
− obni enie funduszu wynagrodze ,
− spadek cen surowca,
− wzrost sprzeda y eksportowej przy korzystnych relacjach kursowych,
− pokrycie cz ci wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych
utworzonej na ten cel w latach ubiegłych,
− kontynuowanie ubezpieczenia nale no ci.
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Wskutek kontynuowania podj tych w II półroczu 2008 r. działa zmierzaj cych do obni enia kosztów
nast piło zmniejszenie zatrudnienia, co wpłyn ło na zmniejszenie funduszu płac o 12,5% w stosunku do
roku poprzedniego. Udział kosztów wynagrodze w kosztach ogółem utrzymał si na niezmienionym
poziomie i wyniósł 21%.
W 2009 r. zakupów surowca dokonywali my po raz kolejny w drodze przetargów internetowych.
Ofertowanie systemowe, zgodnie z zarz dzeniem Dyrektora Lasów Pa stwowych, po raz wtóry
odbywało si w okresach półrocznych i było uzale nione od historii zakupów dokonanych w roku
poprzednim (maksymalnie mo na było naby 70% surowca zakupionego w I półroczu 2008 r.).
W wyniku ofertowania Spółka miała zagwarantowane dostawy surowca na poziomie 40% planu, a ceny
były ni sze o 17% w stosunku do cen z I półrocza 2008 r. Pozostała cz
surowca le nego została
zakupiona na przetargach internetowych e-drewno, gdzie ceny osi gały poziom ni szy o 10% od cen
uzyskanych w ofertowaniu. Podobna procedura zakupu drewna obowi zywała na II półrocze 2009 r.
Niestety w IV kwartale wzrosły ceny uzyskiwane na przetargach e-drewno. Było to spowodowane
pojawieniem si na rynku surowca, głównie w dyrekcjach w Polsce północno-zachodniej, konkurencji
ze strony firm niemieckich - ze wzgl du na ograniczenie pozyskania surowca le nego przez wła cicieli
lasów w Niemczech i korzystne relacje kursowe.
rednia cena surowca iglastego i d bowego ukształtowała si na poziomie o 14 ni szym ni w roku
poprzednim, natomiast surowca bukowego na poziomie ni szym o 17%. Był to efekt działa podj tych
przez bran drzewn .
Udział kosztów materiałów le nych w kosztach ogółem ukształtował si na poziomie 37% (w całym
2008 r. było to 38%). Spadek udziału materiałów le nych w kosztach ogółem jest zwi zany z relatywnie
mniejszym przetarciem oraz wzrostem kosztów energii.
Wskutek podj tych przez Spółk działa i korzystnych relacji kursowych nast pił wzrost udziału
sprzeda y eksportowej (rozumianej równie jako dostawy wewn trzwspólnotowe) do 30,8% w sprzeda y
ogółem (23,6% w 2008 r.). redni kurs EUR w 2009 r. ukształtował si na poziomie 4,33 zł i był wy szy
o 23% od redniego kursu w 2008 r. Skutkowało to zwi kszeniem przychodów ze sprzeda y o 11 mln zł
w porównaniu do roku poprzedniego. Efekt korzystnych relacji kursowych został niestety zmniejszony
przez rozliczane kontrakty terminowe.
Zmiana struktury zatrudnienia przeło yła si na zmniejszenie poziomu rezerw na nagrody jubileuszowe
i odprawy emerytalne, naliczanych metod aktuarialn . Ograniczenie zatrudnienia spowodowało równie
spadek niewykorzystanych urlopów, co przeło yło si na zmniejszenie rezerwy na niewykorzystane
urlopy wskutek jej urealnienia na 31.12.2009 r.
Przy odczuwalnym przez firmy spowolnieniu gospodarczym, kontynuowanie ubezpieczenia 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.
Zaostrzenie polityki ubezpieczeniowej wpływało jednak na ograniczanie przychodów ze sprzeda y.
II. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGRO E
W stosunku do informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za poprzednie lata oraz
memorandum informacyjnym, 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.
RYZYKO ZWI ZANE Z CENAMI SUROWCA I ZASADAMI JEGO SPRZEDA Y

Głównym dostawc surowca do produkcji s Lasy Pa stwowe (około 90%). Monopolistyczna pozycja
pozwala im na dosy swobodne kształtowanie zasad sprzeda y surowca i jego cen. W układzie
rodzajowym kosztów warto zakupu surowca stanowi 37%. Powoduje to du wra liwo wyników
Spółki na wahania jego cen. Jeszcze wa niejsz spraw jest dla Spółki wolumen surowca mo liwy do
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uzyskania. Ten za zale y ci le od ustale Lasów Pa stwowych. Gdyby ilo
zmniejszyła si znacznie, Spółka mógłby mie powa ne problemy ekonomiczne.
Prób uniezale nienia si od głównego dostawcy jest inwestowanie przez Spółk
co pozwoli nabywa materiał do przerobu od wielu dostawców oraz koncentracja
przy zmniejszonych pozostałych kosztach jednostkowych, na konkurowanie
poziomie zakupu surowca.

zakupionego surowca
w tzw. dalszy przerób,
przetarcia, co pozwoli,
z innymi firmami na

RYZYKO KURSOWE

Spółka około 30% przychodów ze sprzeda y uzyskuje na rynkach zagranicznych. Cz
(około 3%)
kontraktów krajowych zawierana jest w cenach b d cych równowarto ci EUR. Ponadto około 40%
sprzeda y skierowana jest do klientów, którzy przerabiaj półfabrykaty Spółki i swoje wyroby eksportuj
do krajów strefy EUR. Wszystko to powoduje istotn zale no wyników Spółki od kursu EUR.
Spółka stosuje narz dzia zabezpieczaj ce wahania kursowe (forward) oraz cz ciowo niweluje ryzyko
kursowe zakupami materiałów i maszyn ze strefy EUR.
Kontrakty terminowe typu forward s zawierane w ramach limitów ustalonych przez banki.
Spółka stopniowo realizuje posiadane transakcje stosownie do wysoko ci wpływów walutowych.
W aktualnej sytuacji na rynku walut niebezpieczny jest brak stabilno ci kursów walut, zarówno dla
kontraktów handlowych, jak i kontraktów zabezpieczaj cych ryzyko kursowe.
RYZYKO ZWI ZANE Z KONDYCJ

EKONOMICZNO-FINANSOW

KLIENTÓW FIRMY

Spadek koniunktury, a zwłaszcza w budownictwie, niekorzystne relacje kursowe, a tak e wzrost kosztów
pracy mog wpłyn na osłabienie kondycji finansowej klientów krajowych, co w konsekwencji mo e
spowodowa dalszy spadek popytu na wyroby Spółki. Istnieje tak e ryzyko utraty nale no ci. Aby temu
zapobiec Spółka dywersyfikuje rynki zbytu (geograficznie i bran owo) oraz posiada ubezpieczenie
nale no ci.
RYZYKO ZWI ZANE Z ROSN CYM POZIOMEM PŁAC, WYMUSZANYM PRZEZ WYJAZD PRACOWNIKÓW
ZA GRANIC

Otwarcie europejskich rynków zbytu dla polskich pracowników spowodowało, e Spółka zaczyna
odczuwa odej cia pracowników z ró nych grup zawodowych, zwłaszcza wykwalifikowanego personelu
podstawowego. Zapowiadane otwarcie niemieckiego rynku pracy spowoduje wzmo enie tych odej
–
ze wzgl du na blisko poło enia miejscowo ci, w których znajduj si oddziały Spółki, wzgl dem
niemieckiego rynku pracy. Obecnie ryzyko to zostało cz ciowo złagodzone przez spowolnienie
gospodarcze, co wpłyn ło na wzrost bezrobocia, a zatem wzrost dost pno ci w naborze pracowników
ni ej kwalifikowanych. Jednak ze wzgl du na utrzymywanie wynagrodze indywidualnych na
niezmienionym poziomie od 3 lat, przy rosn cym minimalnym wynagrodzeniu, co powoduje spłaszczenie
struktury wynagrodze , wyst puje ryzyko ich wzrostu celem zahamowania odej cia pracowników
wykwalifikowanych. Ryzyko to mo e mie miejsce przy braku mo liwo ci znacznego zwi kszenia
poziomu sprzeda y w przypadku dalszego utrzymywania si dekoniunktury.
RYZYKO ZWI ZANE Z OGRANICZENIEM FINANSOWANIA ZE STRONY BANKÓW

Spółka w ramach prowadzonej działalno ci korzysta z finansowania bie cej i inwestycyjnej działalno ci
kredytami bankowymi oraz leasingiem. Spółka posiada relatywnie wysoki poziom zadłu enia
w zestawieniu z uzyskiwanym poziomem rentowno ci. KPPD cieszy si jak dotychczas du ym zaufaniem
banków finansuj cych. Pogorszenie wyników finansowych mo e spowodowa jednak spadek zaufania
instytucji finansowych w stosunku do Spółki, co mo e przeło y si na gorsze warunki obsługi
kredytowej, a nawet na ograniczenie przez banki poziomu dost pnych kredytów.
RYZYKO ZWI ZANE Z SEZONOWO CI

SPRZEDA Y

Sprzeda produktów Spółki charakteryzuje si pewn sezonowo ci , przyjmuj c ni szy poziom w okresie
letnim i zimowym. Na poziom sprzeda y w okresie letnim maj wpływ głównie:
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− sezonowe zmniejszenie pozyskania niektórych gatunków drewna, zwłaszcza bukowego,
− tradycyjne przerwy urlopowe oraz remontowe,
− zmniejszone zapotrzebowanie na produkty Spółki ze strony kontrahentów.
Natomiast do głównych czynników powoduj cych zmniejszenie sprzeda y Spółki w miesi cach
zimowych nale y zaliczy utrudnienia, zwi zane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
przejawiaj ce si w postaci:
− wydłu enia (a w skrajnych wypadkach uniemo liwienia) procesów technologicznych zwi zanych
z obróbk drewna,
− problemów z transportem surowca i produktów do i z zakładów produkcyjnych Spółki,
− znacznego ograniczenia prac prowadzonych przez firmy budowlane.
Na poziom sprzeda y znacz cy wpływ ma równie przerwa wi teczno-noworoczna u klientów.
Spółka cz ciowo niweluje wpływ sezonowo ci na wyniki poprzez odpowiednie ustalenie terminów
postojów remontowych.
RYZYKA ZWI ZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNO
RYZYKO ZWI ZANE Z KONKURENCJ

NA POZIOMIE ZAKUPU SUROWCA

Dla Spółki najbardziej istotna konkurencja nie funkcjonuje w zakresie sprzeda y wyrobów, lecz w fazie
zakupu surowca. W otoczeniu Spółki (województwo zachodniopomorskie i s siednie: pomorskie,
wielkopolskie i kujawsko-pomorskie) istnieje szereg firm o przetarciu porównywalnym z wielko ci
przetarcia KPPD. Dopóki zasady sprzeda y surowca le nego b d takie jak dotychczasowe – istnieje
status quo. Gdyby jednak nadal zmieniły si one niekorzystnie, powstałoby powa ne zagro enie
szczególnie nagłego wzrostu cen surowca w wyniku silnej konkurencji - przy niezrównowa eniu popytu i
poda y na rynku surowcowym.
POLITYKA MAKROEKONOMICZNA POLSKI

Polityka makroekonomiczna Polski ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania Spółki, głównie
w sferze jej wpływu na wahania kursów walut oraz stóp procentowych. Spółka jest nara ona na ryzyko
zwi zane z kursami walutowymi, co zostało opisane w punkcie Ryzyko kursowe.
Popyt na rynku krajowym na wyroby Spółki jest pochodn tempa rozwoju gospodarki polskiej. Aktualnie
utrzymuje si znaczne spowolnienie koniunktury, co jest mocno odczuwalne przez Spółk . Wszelkie
dalsze niekorzystne zmiany w tym zakresie mog spowodowa dalsze obni enie popytu na wyroby
Spółki, zwłaszcza w zakresie wyrobów trudnozbywalnych, a w efekcie mog wpłyn na pogorszenie
wyników finansowych. Spółka ogranicza niepo dane konsekwencje poprzez:
− wprowadzanie na rynek nowych asortymentów wyrobów przy jednoczesnym podnoszeniu jako ci,
− obni anie cen wyrobów do poziomu stosowanych przez konkurencj , aby utrzyma portfel
zamówie ,
− poszukiwanie nowych rynków zbytu.
RYZYKO ZWI ZANE Z OTOCZENIEM PRAWNYM

Zmiany przepisów reguluj cych zasady działalno ci gospodarczej, takich jak:
1) prawa pracy,
2) prawa ubezpiecze społecznych,
3) prawa podatkowego,
4) prawa z zakresu ochrony rodowiska,
5) system wsparcia dla budownictwa,
6) prawa bankowego,
mog mie negatywny wpływ na sytuacj ekonomiczna Spółki przez ewentualny wzrost kosztów pracy,
wzrost obci e podatkowych i spadek popytu na wyroby Spółki.
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III. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA
Maj tek Spółki na koniec 2009 r. wynosił 105.059 tys. zł i był ni szy o 8.034 tys. zł, tj. o 7,1%
w odniesieniu do stanu na pocz tek 2009 r.
W strukturze maj tku wyst piły zmiany obejmuj ce:
•

•
•
•
•

zmniejszenie warto ci niematerialnych i prawnych o 639 tys. zł, oraz rzeczowych aktywów trwałych
o 5.367 tys. zł, w nast pstwie wy szego ich zu ycia ni odtworzenia; umorzenie maj tku trwałego
wynosiło 9.117 tys. zł, natomiast nakłady skutkuj ce na jego wzrost 3.511 tys. zł, w tym: nakłady
inwestycyjne 2.891 tys. zł, leasing 620 tys. zł,
zwi kszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 97 tys. zł, w tym z tytułu
poniesionej w okresie sprawozdawczym straty podatkowej (263 tys. zł),
spadek stanu zapasów ogółem o 520 tys. zł, tj. o 1,9%,
zmniejszenie poziomu nale no ci ogółem o 1.266 tys. zł, tj. o 6,0%, w tym z tytułu: dostaw
o 615 tys. zł, rozrachunków publiczno-prawnych o 642 tys. zł. i pozostałych rozrachunków o 9 tys. zł,
zmniejszenie poziomu inwestycji krótkoterminowych o 421 tys. zł, tj. o 44,7%, głównie z tytułu
zmniejszenia stanu rodków pieni nych.

W zakresie finansowania maj tku Spółki nast pił:
spadek kapitałów własnych o 1.203 tys. zł, tj. o 2,4%, z tytułu poniesionej straty netto,
zmniejszenie poziomu rezerw o 2.068 tys. zł, w tym:
- rezerw na wiadczenia emerytalne i podobne o 884 tys. zł (głównie z tytułu
obni enia zatrudnienia i zmiany jego struktury),
- pozostałych rezerw krótkoterminowych o 1.214 tys. zł., w tym rezerw na: przewidywane
straty o 430 tys. zł, wynagrodzenia o 717 tys. zł, zaległe urlopy o 70 tys. zł,
przy wzro cie rezerw z tyt. odroczonego podatku dochodowego o 30 tys. zł,
• spadek zobowi za długoterminowych o 3.573 tys. zł, w tym: kredytów i po yczek o 3.499 tys. zł
oraz zobowi za leasingowych o 74 tys. zł,
• zmniejszenie poziomu zobowi za krótkoterminowych o 1.119 tys. zł, tj. o 2,9%, w tym z tytułu:
- kredytów i po yczek o 1.852 tys. zł,
- innych zobowi za finansowych o 3.995 tys. zł, w wyniku zrealizowania kontraktów
terminowych (forward) ,
- funduszy specjalnych o 23 tys. zł,
przy jednoczesnym wzro cie zobowi za z tytułu:
- zaliczek na dostawy o 219 tys. zł,
- dostaw o 1.241 tys. zł,
- rozrachunków publiczno-prawnych o 1.266 tys. zł,
- wynagrodze o 1.751 tys. zł,
- zobowi za pozostałych o 274 tys. zł, w tym z tytułu inwestycji o 139 tys. zł.
•
•

zmniejszenie rozlicze mi dzyokresowych przychodów o 70 tys. zł.
W finansowaniu maj tku Spółki nast pił spadek udziału kapitału obcego z 49,4% do 48,6%.
Udział kapitału stałego (kapitał własny powi kszony o rezerwy i zobowi zania długoterminowe) w sumie
bilansowej wynosił:
- na 31.12.2008 r. – 65,2%
- na 31.12.2009 r. – 63,7%
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem długoterminowym nie uległo zmianie i wynosiło:
- na 31.12.2008 r. – 1,17
- na 31.12.2009 r. – 1,17
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Zdolno generowania rodków pieni nych, obejmuj ca wynik netto i amortyzacj , zwi kszyła si
z 4.161 tys. zł w 2008 r. do 7.914 tys. zł w 2009 r.
Powy sze czynniki przeło yły si na kształt wska ników płynno ci, które przedstawiaj si nast puj co:
- wska nik płynno ci bie cej wynosił:
1,30 - na koniec 2008 r.
1,28 - na koniec 2009 r.
- wska nik płynno ci szybki wynosił:
0,57 – na koniec 2008 r.
0,55 – na koniec 2009 r.
IV. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKO CI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
Przychody ze sprzeda y wyniosły 184,5 mln zł i były ni sze o 25,3 mln zł, tj. 12,1% w odniesieniu do
wykonania 2008 r., na co zło yło si :
- zmniejszenie sprzeda y produktów o 18,1 mln zł, tj. o 10,2%,
- zmniejszenie sprzeda y towarów i materiałów - o 7,2 mln zł, tj. o 22,2%.
Ni szy poziom sprzeda y produktów jest skutkiem dekoniunktury na rynkach produktów drzewnych.
Rozmiar sprzeda y w jednostkach naturalnych zmniejszył si w odniesieniu do roku ubiegłego w:
- tarcicy iglastej
o 5,5 tys. m³, tj. o 4,6%,
- tarcicy li ciastej
o 3,1 tys. m³, tj. o 16,8%,
- wyrobach fryzarskich li ciastych
o 0,5 tys. m³, tj. o 14,6%,
- płytach klejonych li ciastych
o 0,5 tys. m3, tj. o 16,8%,
- programie ogrodowym
o 0,7 tys. m3, tj. o 22,1%,
- boazerii i materiałach podłogowych o 2,3 tys. m³, tj. o 53,3%.
Zwi kszyła si natomiast sprzeda w:
- wyrobach fryzarskich iglastych o 5,1 tys. m³, tj. o 11,3%,
- płytach i elementach klejonych iglastych o 0,5 tys. m3, tj. o 16,9%.
Korzystne relacje kursowe, zwłaszcza w I półroczu 2009 r., wpłyn ły na poziom cen uzyskiwanych przez
Spółk na sprzeda y zagranicznej.
Wzrost cen wyst pił w:
- tarcicy iglastej
o 59 zł/m3, tj. 8,7%,
- wyrobach fryzarskich iglastych o 73 zł/m3, tj. 8,5%,
- płytach klejonych li ciastych o 686 zł/m3, tj. 17,3%.
Obni ony popyt na wyroby drzewne na rynku krajowym, zaowocował znacznym spadkiem cen wyrobów
krajowych w porównaniu z rokiem poprzednim:
- w tarcicy iglastej
o 53 zł/m3, tj. 9,4%,
- w wyrobach fryzarskich iglastych o 17 zł/m3, tj. 2,4%,
- w tarcicy d bowej
o 175 zł/m3, tj. 11,0%,
- w tarcicy bukowej
o 59 zł/m3, tj. 7,5%,
- w wyrobach fryzarskich d bowych o 117 zł/m3, tj. 7,8%,
- w wyrobach bukowych
o 105 zł/m3, tj. 7,1%,
- w programie ogrodowym
o 244 zł/m3, tj. 15,8%,
- w elementach klejonych iglastych o 95 zł/m3, tj. 8,4%.
przy wzro cie cen na płyt klejona li ciast o 11,4% oraz na zr bki defibracyjne o 1,4%.
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) ró nice w przychodach w zwi zku ze zmian udziału wyrobów o wy szej jako ci w danym
sortymencie,
3) sposób ustalania cen w zale no ci od tego, która strona ponosi koszty transportu.
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W strukturze sprzeda y produktów nast piło:
• zwi kszenie udziału sprzeda y produktów bardziej przetworzonych, który wynosił:
- 2008 r. – 68,2%
- 2009 r. – 71,2%
• zwi kszenie udziału eksportu w przychodach ogółem z 23,6% w 2008 r. do 30,8% w 2009 r., przy
zwi kszeniu poziomu sprzeda y eksportowej o 14,9%.
Zmniejszenie poziomu cen na produkty krajowe zostało w cz ci zrekompensowane ni szymi cenami
surowca le nego. W porównaniu do roku 2008 spadek ten wyniósł odpowiednio:
- surowiec iglasty – 13,7%,
- surowiec d bowy – 13,6%,
- surowiec bukowy – 17,4%.
Zysk na sprzeda y ukształtował si nast puj co:
2008 r. – (-225 tys. zł),
2009 r. –
2 093 tys. zł.
Na pozostałej działalno ci operacyjnej wyst piła strata w wysoko ci 516 tys. zł.
Ujemnie na ni wpłyn ły:
- zmiana stanu odpisów aktualizuj cych zapasy w wysoko ci 497 tys. zł, głównie z tytułu
urealnienia wyceny (po koszcie) zapasów wyrobów w relacji do poziomu mo liwych do
uzyskania cen ,
- zmiana stanu odpisów aktualizuj cych nale no ci w wysoko ci 412 tys. zł,
- poniesiona opłata planistyczna zwi zana ze sprzeda nieruchomo ci w widwinie (obj ta
rezerw ) – 290 tys. zł,
- poniesione koszty s dowe i komornicze wysoko ci 101 tys. zł,
- rezerwa na przyszłe zobowi zania w wysoko ci 86 tys. zł,
- niezawinione straty spowodowane awariami i wypadkami w wysoko ci 85 tys. zł,
- udzielone darowizny w wysoko ci 44 tys. zł,
- spisane niedobory w wysoko ci 36 tys. zł,
- spisane wierzytelno ci w wysoko ci 34 tys. zł.
Dodatni wpływ na wynik w tej sferze działalno ci miały:
- rozwi zanie rezerwy na przyszłe zobowi zania 359 tys. zł, w tym głównie z tytułu ww. opłaty
planistycznej,
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysoko ci 190 tys. zł,
- naliczone kontrahentom koszty s dowe i komornicze w wysoko ci 139 tys. zł,
- refundacja wynagrodze i składek ZUS przez RUP 131 tys. zł,
- otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowania w wysoko ci 94 tys. zł,
- nieodpłatne otrzymanie maj tku trwałego w wysoko ci warto ci jego umorzenia 90 tys. zł,
- rozliczenie nadwy ek składników maj tkowych 54 tys. zł.
Pozostałe czynniki ł cznie zwi kszyły wynik o 12 tys. zł.
Na działalno ci finansowej wyst piła strata w wysoko ci 2.847 tys. zł.
Strata ta jest nast pstwem :
- nadwy ki ujemnych ró nic kursowych nad dodatnimi w wysoko ci 1.147 tys. zł, z tego
nadwy ka niezrealizowanych dodatnich ró nic kursowych w wysoko ci 4.032 tys. zł
i zrealizowanych ujemnych ró nic kursowych w wysoko ci 5.179 tys. zł,
- odsetek od kredytów w wysoko ci 1.602 tys. zł,
- premii pieni nych (bonusu dla kontrahentów zagranicznych) w wysoko ci 261 tys. zł,
- odsetek od zobowi za leasingowych w wysoko ci 90 tys. zł.
Dodatni wpływ na wynik na działalno ci finansowej miały:
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korekta odsetek od kredytu z tytułu skorygowania ceny nabycia 171 tys. zł,
odsetki naliczone kontrahentom od nale no ci z tytułu zwłoki 120 tys. zł.

Strata brutto wyniosła 1.270 tys. zł, co przy podatku dochodowym w wysoko ci (-67) tys. zł daje strat
netto w kwocie 1.203 tys. zł.
Nakłady inwestycyjne wynosiły:
- w 2008 r. – 9.347 tys. zł,
- w 2009 r. – 2.891 tys. zł.
V.WA NIEJSZE OSI GNI CIA W DZIEDZINIE ROZWOJU TECHNICZNEGO
Ze wzgl du na utrzymuj c si dekoniunktur i maj c na celu utrzymanie płynno ci finansowej,
w 2009 r. znacznie ograniczono nakłady inwestycyjne do niezb dnych lub na realizacj których zawarto
umowy w poprzednim roku. W efekcie nakłady inwestycyjne ukształtowały si na poziomie 2,9 mln zł,
przy czym znaczn pozycj stanowi ró nice kursowe wynikaj ce z wyceny kredytu inwestycyjnego
zaci gni tego w EUR oraz zakup budynku biurowego na siedzib Spółk . Zakup budynku biurowego był
zwi zany z konieczno ci opuszczenia pomieszcze biurowych dotychczas wynajmowanych w budynku
przy ulicy 3 Maja 2.
Podj to równie decyzj o rozpocz ciu prac przygotowawczych zwi zanych z budow tartaku w Kaliszu
Pom., tj. sporz dzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budow .
Leasingiem sfinansowano zakup 2 wózków widłowych oraz brykieciarki i przyrzynarko-łuparki.
Spółka nie prowadzi działalno ci badawczo-rozwojowej.
VI. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI
Podstawowe znaczenie dla uzyskiwanych wyników w przyszło ci b d mie czynniki z otoczenia
makroekonomicznego Spółki, głównie ogólny stan gospodarki polskiej i krajów strefy EUR,
przekładaj ce si bezpo rednio na koniunktur na produkty Spółki. Wg prognoz nasza gospodarka b dzie
rozwija si w 2010 r. w tempie 3,2-3,5% (1,6% w 2009 r.). Nale y wi c oczekiwa wzrostu popytu
wewn trznego. Równie w Europie Zachodniej, bardzo wa nej dla eksporterów, wg optymistycznych
prognoz, wzrost gospodarczy mo e osi gn 1-1,5% ( -4% w 2009 r.), natomiast w USA zakłada si
3% tempo wzrostu PKB (-2,5% w 2009 r.).
Ze wzgl du na zale no Spółki, jak i innych firm z bran y drzewnej, od dostawcy surowca le nego Lasów Pa stwowych - ceny surowca na I półrocze 2010 r. wzrosły w stosunku do poziomu cen
z grudnia 2009 r. przeci tnie o około 10%, co przy udziale kosztów surowca le nego w kosztach ogółem
na poziomie 37%, znacz co wpływa na rentowno Spółki. Przedsi biorstwa drzewne kontynuuj nadal
działania, maj ce na celu zmian zasad sprzeda y surowca le nego przez monopolist Lasy Pa stwowe i
obni enie jego cen, dotychczas nie przyniosło to jednak efektu.
Lasy Pa stwowe po raz kolejny zmieniły zasady sprzeda y surowca le nego. Zgodnie z nowymi
zasadami sprzeda y ju tylko połowa oferowanej na I półrocze 2010 r. masy drewna była w pa dzierniku
sprzedawana w przetargach ograniczonych (maksymalnie mo na naby 50% masy wg historii zakupów,
dotychczas było 70%). Natomiast druga połowa jest udost pniana wszystkim podmiotom, w tym
zagranicznym, na otwartych aukcjach internetowych. Prowadzi to do przebijania cen na aukcjach przez
nowych kupców – podmioty niemieckie. Przy obecnych relacjach kursowych zakup drewna jest dla
zagranicznych firm korzystny. Równie firmy krajowe mog podwy sza na aukcjach ceny surowca (w
celu pozbawienia mo liwo ci zakupu surowca przez konkurencj ), praktycznie bez konsekwencji w
przypadku nie podpisania umowy jego odbioru.
W 2008 r. podj te zostały przez Spółk pierwsze działania maj ce na celu koncentracj przetarcia
surowca iglastego w 3-4 tartakach. Zakupiono maszyny i urz dzenia do pierwszego tartaku o mocy
przerobowej do 120 tys. m3 surowca drzewnego rocznie. Działania w zakresie przygotowania tej
inwestycji s kontynuowane – aktualnie trwaj prace projektowe.

Komisja Nadzoru Finansowego

11

KPPD

SA-R 2009

VII. PODSTAWOWE PRODUKTY
Przychody ze sprzeda y podstawowych produktów i towarów oraz ich struktur w 2009 i 2008 roku
przedstawia poni sze zestawienie:

Produkty/ towary
1. Produkty ogółem, z tego:
- tarcica iglasta
- tarcica li ciasta
- wyroby fryzarskie iglaste
- wyroby fryzarskie li ciaste
- zr bki defibracyjne
- płyty klejone li ciaste
- program ogrodowy
- elementy klejone iglaste
- wyroby i usługi ZBM Madrew
- pozostałe wyroby i usługi
2. Towary i materiały, z tego:
- towary
- materiały
Razem 1+2

Rok 2009
Udział w
Przychody
sprzeda y
netto ze
sprzeda y
ogółem
w tys. zł
w%
159 215
86,3
59 858
32,4
14 034
7,6
41 255
22,4
4 607
2,5
9 204
5,0
10 528
5,7
3 617
2,0
4 431
2,4
490
0,3
11 193
6,1
25 314
13,7
23 966
13,0
1 348
0,7
184 530
100,0%

Rok 2008
Przychody
Udział w
netto ze
sprzeda y
sprzeda y
ogółem
w tys. zł
w%
177 289
84,5
67 828
32,3
18 123
8,6
35 007
16,7
6 064
2,9
9 098
4,3
10 535
5,0
3 956
1,9
4 071
1,9
9 618
4,6
12 989
6,2
32 555
15,5
31 308
14,9
1 247
0,6
209 844
100,0%

Wska nik
2009/2008
%
-10,2
-11,8
-22,6
17,9
-24,0
1,2
-0,1
-8,6
8,8
-94,9
-13,8
-22,2
-23,4
8,0
-12,1%

W sprzeda y ogółem 86,3% stanowi produkty, a towary i materiały – 13,7%.
W strukturze sprzeda y produktów w porównaniu z rokiem 2008 r. nast piły zmiany, które przedstawiaj si
nast puj co:
− tarcica iglasta – spadek o 11,8%,
− tarcica li ciasta – spadek o 22,6%,
− wyroby fryzarskie iglaste – wzrost o 17,9%,
− wyroby fryzarskie li ciaste – spadek o 24,0%,
− zr bki defibracyjne – wzrost o 1,2%,
− płyty klejone li ciaste – spadek o 0,1%,
− program ogrodowy – spadek o 8,6%,
− elementy klejone iglaste – wzrost o 8,8%,
− pozostałe wyroby i usługi (w tej pozycji znajduj si m.in. materiały podłogowe, boazeria, brykiety
i palety,– spadek o 13,8%.
Jak ju wcze niej przedstawiono, obni enie poziomu sprzeda y ogółem wyniosło 12,1%, z czego w grupie
produktów sprzeda spadła o 10,2%, a w grupie towarów i materiałów o 22,2%.
Dominuj cym asortymentem w sprzeda y produktów jest tarcica iglasta oraz wyroby fryzarskie iglaste – ich
wspólny udział w sprzeda y to 84,9%. 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 2008-2009 przedstawia
poni sze zestawienie:
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Produkty

Rok 2009

Rok 2008

Udział
w sprzeda y ogółem
w%

Udział
w sprzeda y ogółem
w%

- 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

58,9
8,1
26,0
1,6
1,2
1,9
1,3
1,1
100,0%

59,6
9,4
22,6
1,8
1,4
1,6
1,6
2,2
100,0%

VIII. RÓDŁA ZAOPATRZENIA I RYNKI ZBYTU
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 2007 – 2009 kształtowała si nast puj co:
Dostawca

2009 r.

2008 r.

2007 r.

RDLP Szczecinek

64,1%

57,1%

49,7 %

RDLP Piła

23,1%

21,1%

20,8 %

RDLP Szczecin

9,4%

14,2%

15,6 %

Pozostali dostawcy

3,4%

7,6%

13,9 %

Najwi kszy udział w zaopatrzeniu stanowi zakupy surowca od Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pa stwowych w Szczecinku, których warto wynosi 19,9 % przychodów ze sprzeda y ogółem.
W 2009 r. wzrósł udział zakupów surowca drzewnego z RDLP Szczecinek oraz RDLP Piła. Zmniejszyły
si natomiast zakupy od pozostałych dostawców, co jest konsekwencj ograniczenia przetarcia w wyniku
osłabienia popytu na wyroby drzewne.
Powi zania Spółki z RDLP maj charakter handlowy i były regulowane umowami na dostawy surowca
na 2009 r., b d ce skutkiem ofertowania internetowego na portalu le no-drzewnym. Zasady zakupu
ofertowego na portalu le no-drzewnym pozwalały na zakup do 70 % historii zakupów roku poprzedniego,
jednak e ze wzgl du na wysokie ceny wywoławcze Spółka zło yła ofert na połow tych mo liwo ci.
Dodatkow form zakupu surowca drzewnego w ci gu roku były przetargi internetowe na portalu le nodrzewnym e-drewno. W 2009 roku Spółka kupiła na tych przetargach około 50 % ogółu dostaw.
Surowiec kupiony na przetargu był w ni szych cenach w stosunku do cen zawartych w umowach
półrocznych oraz pozyskiwany był z bli szych odległo ci.
Dodatkowo Spółka realizowała równie ladowo import (nabycie wewn trzwspólnotowe) surowca
d bowego z Niemiec; jego ilo osi gn ła w 2009 r. 0,2 % ogółu dostaw surowca le nego.
RYNKI ZBYTU
Sprzeda produktów Spółki charakteryzuje si pewn sezonowo ci , której aspekty przedstawili my przy
opisie czynników ryzyka i zagro e .
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Rok 2009, podobnie jak rok poprzedni, charakteryzował si nadal ograniczonym popytem na tarcic ze
strony odbiorców ze wszystkich bran obsługiwanych przez Spółk . Recesja, która zacz ła si od
II kwartału 2008 roku w kraju i w całej Europie, miała niekorzystny wpływ na bran tartaczn .
Zró nicowany kurs PLN/EUR i spadaj ce ceny tarcicy w Niemczech doprowadziły do zmniejszenia
dostaw tego wyrobu na ten rynek, jak równie wymusiły obni enie poziomu jego cen.
Stagnacja gospodarcza obj ła równie w znacznej mierze zapotrzebowanie na wyroby ogrodowe (oprócz
rynku włoskiego) oraz sprzeda naszych głównych produktów, tj. deski tarasowej i elementów
konstrukcyjnych struganych impregnowanych.
Klienci z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Holandii ograniczali zakupy tarcicy. Zamówienia były
składane na bie co, zamiast jak do tej pory kwartalnie na wi ksz mas tarcicy. Działanie takie
spowodowało, e Spółka nie mogła w pełni zaplanowa okresowej produkcji w poszczególnych
oddziałach. Kontrahenci zmniejszali swoje zapasy magazynowe i nie chc c anga owa rodków
finansowych składali zamówienia „just in time”.
Handel na rynku angielskim, który był tradycyjnym odbiorc naszych wyrobów, był utrudniony ze
wzgl du na niekorzystne relacje kursu GBP w stosunku do EUR i PLN.
Nadal kontynuowano sprzeda na rynkach Danii, Belgii, Holandii. Dział Sprzeda y czynnie prowadził
rozmowy na temat uruchomienia nowych dostaw. W I półroczu 2009 roku Spółka rozpocz ła dostawy
tarcicy na rynek Afryki Północnej
i po wysyłce pierwszych ładunków próbnych rozpocz ła regularn współprac .
W 2009 roku głównymi kierunkami eksportu Spółki były, podobnie jak w 2008 roku, Niemcy, Francja,
Wielka Brytania, Hiszpania, Czechy i Włochy. Procentowy udział tych rynków w cało ci eksportu Spółki
wg ilo ci wynosi około 86%.
Mimo niesprzyjaj cych warunków, to jednak w wyniku podj tych działa zwi zanych z poszukiwaniem
nowych odbiorców, jak i wprowadzeniem na rynki eksportowe nowych produktów oraz korzystnych
relacji kursowych, udział sprzeda y na eksport, rozumianej równie jako dostawy wewn trz
wspólnotowe, w sprzeda y ogółem wzrósł do 30,8%, podczas gdy w 2008 roku wynosił on 23,6%.
Kryzys zacz ł by widoczny równie na rynku krajowym, zwłaszcza budowlanym. W 2009 r. oddano do
u ytkowania o 3,1% mniej mieszka ni przed rokiem, chocia o 19,7% wi cej ni w analogicznym
okresie 2007 r. W ci gu dwunastu miesi cy 2009 r. rozpocz to budow o 18,2% mniejszej liczby
mieszka ni w analogicznym okresie poprzedniego roku. Liczba wydanych pozwole zmniejszyła si
natomiast w porównaniu z rokiem 2008 o 22,3%.
Producenci mebli szczególnie silnie odczuli ogólno wiatowy kryzys finansowy i gospodarczy z tego
wzgl du, e meble produkowane w Polsce w ogromnej wi kszo ci przeznaczane s na eksport. Objawiał
si on zmniejszeniem zamówie , zró nicowanym w zale no ci od rynku, oferowanego asortymentu
i poziomu cenowego produkowanych mebli.
Producenci płyt drewnopochodnych rok 2009 tak e zostali dotkni ci słab koniunktur . Niektórzy z nich
ograniczali produkcj , wiele asortymentów płyt dla meblarstwa sprzedawało si gorzej ni w 2008 r.
Czynniki te spowodowały, e przychody ze sprzeda y krajowej były ni sze w porównaniu z rokiem 2008
o ponad 20%.
Struktura sprzeda y w podziale rzeczowym i terytorialnym przedstawiona jest w informacji dodatkowej
do sprawozdania finansowego – w notach obja niaj cych 19b i 20b do rachunku zysków i strat.
IX. UMOWY ZNACZ CE DLA DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ
•

•

Na rok 2009 Spółka zawarła, analogicznie jak w latach poprzednich, umowy na zakup surowca
drzewnego z głównymi dostawcami – 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 nadle nictwa.
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 uzgadniane 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.
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W 2009 r. kontynuowana była umowa ubezpiecze nale no ci handlowych Spółki w obrocie
krajowym i zagranicznym 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.
Maj tek Spółki oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalno ci zostały obj te
ubezpieczeniem na podstawie polisy generalnej obowi zuj cej na lata 2009-2010. Polisa wraz
z podpolisami obejmuje 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.
We wrze niu informowali my o rozpocz ciu prac przygotowawczych do realizacji inwestycji w ZPD
Kalisz Pom. Zawarte zostały umowy na wykonanie projektu oraz budow hali produkcyjnej, w której
docelowo zainstalowane zostan maszyny i urz dzenia zakupione w 2008 r. Prace projektowe
zako czone zostan w I kwartale 2010 r., a równolegle trwaj rozmowy z bankami w celu uzyskania
finansowania dalszych etapów inwestycji.
W grudniu 2009 r. Spółka podpisała umowy ze swoimi podstawowymi dostawcami: RDLP
w Szczecinku, Szczecinie i w Pile na zakup surowca drzewnego w I półroczu 2010 r. Spółka
informowała o tych umowach w komunikatach bie cych, odpowiednio: 46/2009 z 04.12.2009 r.,
47/2009 z 07.12.2009 r. i 48/2009 z 21.12.2009 r.

X. POWI ZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE SPÓŁKI, GŁÓWNE
INWESTYCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ORAZ METODY ICH FINANSOWANIA
W 2009 r. Spółka nie dokonała znacz cych inwestycji krajowych ani zagranicznych.
XI. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI
Spółka nasza nie jest ani jednostk dominuj c ani znacz cym inwestorem. Nie jest ona równie
jednostk zale n . Jest natomiast jednostk stowarzyszon z:
− Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
− Tarko Sp. z o.o. w Białogardzie i za jej po rednictwem z DREMBO Sp. z o.o. w Szczecinku.
Spółka dokonywała z tymi podmiotami transakcji (głównie z firm Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.),
były to jednak transakcje typowe, wynikaj ce z bie cej działalno ci operacyjnej – zawarte na warunkach
rynkowych.
Dane liczbowe dotycz ce tych transakcji zostały przedstawione w Dodatkowej nocie obja niaj cej nr 7.
XII. ZACI GNI TE I WYPOWIEDZIANE UMOWY KREDYTÓW I PO YCZEK – ICH
KWOTY, RODZAJ I WYSOKO
STOPY PROCENTOWEJ, WALUTA I TERMIN
WYMAGALNO CI, GWARANCJE I POR CZENIA.
Kredyty
W 2009 r. Spółka korzystała z kredytów udzielonych przez: Bank Zachodni WBK SA Oddział
w Szczecinku, Bank Pekao SA Oddział w Szczecinku, Bank Gospodarki ywno ciowej SA Oddział
w Szczecinku, Bank Ochrony rodowiska SA Oddział w Koszalinie i Powszechn Kas Oszcz dno ci
Bank Polski SA w Koszalinie 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 15d „Zobowi zania długoterminowe z tytułu kredytów i po yczek” i 16c
„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.
W 2009 r. Spółka nie wypowiedziała ani Spółce nie wypowiedziano umowy kredytowej.
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Gwarancje
W styczniu 2009 r. Spółka przedłu yła umowy z bankiem Polska Kasa Opieki SA o udzielenie gwarancji
bankowych zabezpieczaj cych zapłat za nabywany surowiec drzewny z Lasów Pa stwowych na ogóln
kwot 7.700 tys. zł. Były to gwarancje udzielone w grudniu 2007 r. i styczniu 2008 r. na rzecz
Regionalnych Dyrekcji Lasów Pa stwowych zabezpieczaj ce zapłat za kupowany surowiec drzewny:
− na rzecz RDLP Szczecinek na kwot 4.500 tys. zł,
− na rzecz RDLP Szczecin na kwot 1.600 tys. zł,
− na rzecz RDLP Piła na kwot 1.600 tys. zł.
Szczegółowe informacje dotycz ce tych gwarancji zawarte s w Dodatkowych notach obja niaj cych
w Nocie Nr 22 Zobowi zania zabezpieczone na maj tku jednostki.
W 2009 r. Spółka nie udzieliła osobom trzecim adnych gwarancji.
Por czenia
W 2009 r. Spółka nie udzieliła ani nie otrzymała adnych por cze .
XIII. UDZIELONE PO YCZKI WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNO CI
Nie wyst puj .
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 2008 R. A OPUBLIKOWANYMI
PROGNOZAMI
W 2009 r. z uwagi na dynamicznie i irracjonalnie zmieniaj ce si zewn trzne warunki funkcjonowania
Spółki, uniemo liwiaj ce okre lenie przewidywanych trendów w zakresie, który wykraczał poza
maksymalnie akceptowany poziom bł du, Spółka zdecydowała o zaniechaniu publikacji prognoz
wyników na rok 2009.
XVI. OCENA ZARZ DZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI
W rachunku przepływów pieni nych rodki pieni ne z działalno ci operacyjnej ukształtowały si
nast puj co:
2008 r. – 6.269 tys. zł,
2009 r. – 12.970 tys. zł,
co oznacza ich wzrost o 6.701 tys. zł, tj. o 106,9 %.
Podstawowe znaczenie dla wygenerowanych rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej miały:
amortyzacja (9.117 tys. zł), zwi kszenie stanu zobowi za krótkoterminowych, z wyj tkiem po yczek
i kredytów (4.591 tys. zł), zmniejszenie stanu rezerw ( 2.068 tys. zł), odsetki i udziały w zyskach (1 690
tys. zł.), zmniejszenie stanu nale no ci (1.266 tys. zł), strata netto (1.203 tys. zł).
Wpływy z działalno ci inwestycyjnej wynosz ce 664 tys. zł., pochodziły ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych. Umo liwiły one sfinansowanie w 23,8% wydatków inwestycyjnych wynosz cych
2.789 tys. zł.
rodki pieni ne z działalno ci operacyjnej w pełni pokryły pozostał cz
wydatków inwestycyjnych
oraz umo liwiły ponadto:
- obni enie zadłu enia w kredytach o 5.132 tys. zł,
- pokrycie wydatków zwi zanych z realizacj transakcji Forward w wysoko ci 4.730 tys. zł,
- spłat zobowi za leasingowych w kwocie 785 tys. zł.
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Wska niki charakteryzuj ce zarz dzanie aktywami przedstawiaj si nast puj co:
•

współczynnik rotacji zapasów wyliczony ze stanów redniorocznych wynosi:
2008 r. – 48 dni
2009 r. – 51 dni

•

odroczenie wpływów ze sprzeda y wyliczone ze stanów redniorocznych:
- 2008 r. – 42 dni
- 2009 r. – 42 dni

•

wska nik rotacji zobowi za handlowych wyliczony ze stanów redniorocznych:
2008 r. – 26 dni
2009 r. – 29 dni

•

okres konwersji gotówki ( redni okres regulowania nale no ci + redni okres utrzymywania zapasów
– redni okres spłaty zobowi za ), wyliczony ze stanów redniorocznych:
2008 r. – 64 dni
2009 r. – 64 dni

Wska niki rentowno ci charakteryzuj ce wykorzystanie zasobów (ROA) i kapitałów (ROE) oraz
opłacalno sprzeda y przedstawiaj si w porównaniu do 2008 r. nast puj co:
•

rentowno

•

rentowno

•

rentowno

-

maj tku (ROA) wyliczona jako zysk netto do maj tku:
2008 r. – (-5,0%)
2009 r. – (-1,1%)

-

kapitału własnego (ROE) - obliczona jako relacja zysku netto do kapitału własnego:
2008 r. – (- 11,3%)
2009 r. – (- 2,5%)

-

sprzeda y liczona zyskiem netto do przychodów ze sprzeda y:
2008 r. – (-2,7%)
2009 r. – (-0,7%)

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 oraz jego ceny,
− poziom amortyzacji,
− wzrost konkurencji cenowej firm z bran y drzewnej,
− konieczno koncentracji produkcji i specjalizacji oddziałów,
w roku 2010 planowane nakłady inwestycyjne wynosz 14 mln zł.
Głównym zadaniem inwestycyjnym jest budowa tartaku w Kaliszu Pom. o przetarciu 100-120 tys.m3
rocznie. Celem tej inwestycji jest stworzenie warunków zwi kszaj cych głównie konkurencyjno Spółki
i obni enie kosztów.
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WPŁYWU CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZE

NA

Jak to ju zaznaczono, Spółka znacz co odczuła spowolnienie rozwoju gospodarczego krajów strefy
EUR i kraju oraz zwi zane z nim osłabienie si koniunktury na produkty drzewne, skutkuj ce spadkiem
wolumenu sprzeda y o 12 %, tj. o 25,3 mln zł.
Kilkakrotny wzrost cen energii w 2009 r., przy zmniejszonym poziomie przetarcia, spowodował
zmniejszenie wyniku o 1,3 mln zł.
Wskutek utrzymania w 2009 r. przez Lasy Pa stwowe cen surowca drzewnego na poziomie II półrocza
2008 r., osi gni te przez Spółk
rednioroczne ceny surowca przeło yły si na zwi kszenie wyniku
o 9,8 mln zł.
Korzystnie na wynik finansowy w 2009 r. wpłyn ł poziom sprzedawanych produktów przetworzonych.
W 2009 r. znacz cym czynnikiem wpływaj cym na wynik finansowy były korzystne relacje kursowe.
Wskutek realizacji kontraktów terminowych zawartych w 2008 r. Spółka w pełni bezpo rednio nie
odczuła poprawy relacji kursowych. Po rednio jednak wpłyn ło to na popraw sytuacji u naszych
znacz cych klientów krajowych, którzy zwi kszyli swoje zamówienia.
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.
XIX. CHARAKTERYSTYKA ZEWN TRZNYCH I WEWN TRZNYCH CZYNNIKÓW
ISTOTNYCH DLA SPÓŁKI ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU DO KO CA 2010 ROKU
Czynniki zewn trzne:
1. Korzystne
− aktualnie korzystne relacje kursowe,
2. Niekorzystne
− utrzymuj ce si spowolnienie gospodarcze Stanów Zjednoczonych, krajów strefy EUR i
Polski, mimo niewielkich oznak o ywienia, które pojawiły si w IV kwartale 2009 r.,
− spadek liczby wydanych pozwole na budownictwo mieszkaniowe i ilo ci mieszka , których
budow ju rozpocz to,
− monopolistyczna pozycja Lasów Pa stwowych na rynku surowca le nego i prowadzona
przez nie polityka jego sprzeda y,
− brak stabilno ci kursów walutowych,
− wej cie na rynek surowca drzewnego konkurencji z Niemiec, Austrii i Szwecji,
− utrudnienia w I kwartale w 2010 r. spowodowane niezwykle ci kimi warunkami
atmosferycznymi, które prowadz do wydłu enia procesów technologicznych oraz
problemów z transportem wyrobów.
Czynniki wewn trzne:
1. Korzystne
− zakup maszyn i urz dze do tartaku o mocy przerobowej do 120 tys.m3 rocznie,
− mo liwo
produkcji pod zamówienie klienta, nawet małych partii, co wiadczy
o elastyczno ci firmy,
− mo liwo wi kszej produkcji i specjalizacji w dwóch zbudowanych halach dalszego
przerobu tarcicy,
− mo liwo wi kszej produkcji płyty klejonej,
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− dobry wizerunek Spółki na rynku, w tym posiadane certyfikaty ISO 9001:2008 oraz FSC,
− ubezpieczenie nale no ci, wprowadzone od 1 stycznia 2006 r.
2. Niekorzystne
− niedoposa enie techniczne niektórych oddziałów,
− niedostateczne mo liwo ci podwy szenia wynagrodze w celu ograniczenia odej
wykwalifikowanych pracowników.
Z wzgl du na utrzymuj ce si osłabienie tempa rozwoju gospodarczego, wzrost poziomu cen surowca
le nego oraz presj płacow , prognozy na rok 2010 r. w zakresie sprzeda y i wyniku s umiarkowanie.
Spółka sporz dziła plan działalno ci Spółki na 2010 rok, jednak ze wzgl du na dynamicznie zmieniaj ce
si makrootoczenie Spółki i kursy walut, co przekłada si na problemy z prognozowaniem głównych
wielko ci ekonomicznych, Spółka odst puje od ich prezentacji. Po I kwartale 2010 r. zostanie dokonana
ocena stopnia jego realizacji.
Mimo działa bran y drzewnej nie nale y oczekiwa wi kszych korzystnych zmian na rynku surowca.
Od bie cego roku nast piła kolejna modyfikacja systemu sprzeda y surowca drzewnego, tj.
w ograniczonym oferowaniu internetowym mo na zło y oferty zakupu na max 50% surowca
zakupionego w analogicznym okresie roku poprzedniego (było 70%). Natomiast pozostała masa surowca
jest wystawiana w otwartych przetargach systemowych i mo liwo zakupu maj podmioty, które
zarejestruj si na portalu le no-drzewnym. Ceny uzyskiwane na tych przetargach były nawet o 30%
wy sze w stosunku do cen z przetargu ofertowego.
W wyniku ofertowania i przetargu systemowego Spółka ma zagwarantowane dostawy surowca na
I półrocze 2010 r. na poziomie 80% planowanego przetarcia. Pozostała ilo
zostanie zakupiona na
przetargach e-drewno oraz z innych ródeł.
Ceny surowica le nego na I półrocze s wy sze od poziomu cen osi gni tych w grudniu 2009 r. o około
10%.
XX. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZ DZANIA, SYTUACJA KADROWA
1. W zakresie zarz dzania
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 pa dzierniku 2009 r. 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. W zakresie komputeryzacji
Wdro enie w 2007 r. Zintegrowanego Systemu Informatycznego my SAP ERP pozwala zwi kszy
kontrol wewn trzn w zakresie działalno ci Oddziałów i prawidłowo ci zaewidencjonowania procesów
gospodarczych i finansowych wyst puj cych w Spółce.
3. Sytuacja kadrowa
W 2009 r. przeci tne zatrudnienie w Spółce wyniosło 1 136 osób (pełnozatrudnionych) i było ni sze
o 157 osób w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Ponadto 34 osoby wiadcz usługi w ramach umów cywilno-prawnych oraz 224 osoby w ramach
outsourcingu.
Struktura zatrudnienia Spółki jest nast puj ca:
•

wg grup zawodowych:
- stanowiska robotnicze

2009 r.
- 80%

2008 r.
80%
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•

•

- 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. 56 lat
wg wykształcenia:
- podstawowe
- zawodowe
rednie
- wy sze

SA-R 2009

- 20%

20%

- 25 %
- 75 %

26%
74%

- 7%
- 25 %
- 25 %
- 36 %
- 7%

8%
27%
25%
34%
6%

- 25 %
- 39 %
- 27 %
- 9%

26%
40%
25%
9%.

rednia płaca w Spółce w 2009 r. wyniosła 2 632 zł i była na poziomie roku ubiegłego (w 2008 r.
wynosiła 2 635 zł).
Spory zbiorowe nie wyst piły. Organizacje zwi zkowe otrzymuj co kwartał informacje o wynikach
Spółki.
Spółka stwarza pracownikom godziwe warunki pracy i mo liwo ci podnoszenia kwalifikacji,
doskonalenia umiej tno ci oraz wspinania si po szczeblach kariery zawodowej. W 2009 r. ze wzgl du na
wprowadzone działania oszcz dno ciowe realizowano tylko szkolenia zawodowe. Dzi ki stosowaniu
nowoczesnych metod zarz dzania zasobami ludzkimi zauwa a si spadaj cy wska nik fluktuacji kadr:
− w 2007 r. – 46,4%,
− w 2008 r. – 39,4%,
− w 2009 r. – 31,7%.
XXI. ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZ DZAJ CYCH I NADZORUJ CYCH SPÓŁK
Zgodnie ze stanem na dzie 1 stycznia 2009 r. skład osób zarz dzaj cych i nadzoruj cych Spółk był
nast puj cy:
Zarz d:
Marek Szumowicz-Włodarczyk – prezes Zarz du
Bo ena Czerwi ska-Lasak – wiceprezes Zarz du
Prokurenci:
Marek Jarmoli ski
Jan Wysocki
Eliza St pniewska
Danuta Kotowska (od 02.01.2009 r.)
Rada Nadzorcza:
Michał Raj – przewodnicz cy RN
Krzysztof Ł czkowski – wiceprzewodnicz cy RN
Grzegorz Mania – sekretarz RN
Tomasz Ja czak – członek RN
Tomasz Szarpatowski – członek RN
W ci gu roku 2009, nast piły zmiany w składzie osób tworz cych Rad Nadzorcz . W zwi zku
z upływem kadencji, akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2009 r. powołali w skład
nowej kadencji Rady Nadzorczej: Michała Raja, Grzegorza Mani , Zenona Wnuka, Krzysztofa
Ł czkowskiego i Tomasza Ja czaka.
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Po tych zmianach w skład osób zarz dzaj cych i nadzoruj cych Spółk , na dzie przekazania niniejszego
raportu wchodz :
Zarz d:
Marek Szumowicz-Włodarczyk – prezes Zarz du
Bo ena Czerwi ska-Lasak – wiceprezes Zarz du
Prokurenci:
Marek Jarmoli ski
Jan Wysocki
Eliza St pniewska
Danuta Kotowska
Rada Nadzorcza:
Michał Raj – przewodnicz cy RN
Krzysztof Ł czkowski – wiceprzewodnicz cy RN
Grzegorz Mania – sekretarz RN
Tomasz Ja czak – członek RN
Zenon Wnuk – 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 zostały zawarte umowy o zakazie konkurencji. Przewiduj
one zakaz działalno ci sprzecznej z interesami pracodawcy, obowi zuj cy tak e w czasie sze ciu
miesi cy od rozwi zania umowy o prac . Jako wynagrodzenie za to zobowi zanie pracownik otrzyma
co miesi c kwot 100% miesi cznej płacy zasadniczej przez okres dziesi ciu miesi cy od dnia
rozwi zania umowy o prac . Spółka mo e zwolni z tego zobowi zania unikaj c w zamian wypłaty
ww wynagrodzenia.
3. Do umów o prac członków Zarz du jest wprowadzona klauzula mówi ca, e w przypadku
rozwi zania umowy o prac za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawc lub bez
wypowiedzenia w trybie art.53 Kodeksu Pracy – przysługuje im odprawa pieni na w wysoko ci
osiemnastokrotnego ostatniego miesi cznego wynagrodzenia zasadniczego. Klauzule te rodz
zobowi zanie warunkowe o warto ci 911 tys. zł.
4. Członkowie Zarz du, Rady Nadzorczej oraz prokurenci obj ci s ubezpieczeniem od
odpowiedzialno ci cywilno-prawnej z tytułu ryzyka zwi zanego z pełnieniem funkcji.
XXIII. LICZBA I WARTO
NOMINALNA AKCJI SPÓŁKI B D CYCH W POSIADANIU
OSÓB ZARZ DZAJ CYCH I NADZORUJ CYCH
Wg stanu na dzie przekazania niniejszego raportu w posiadaniu osób zarz dzaj cych i nadzoruj cych
znajduj si akcje Spółki zgodnie z poni szym zestawieniem:
Osoby zarz dzaj ce
Marek Szumowicz-Włodarczyk
Bo ena Czerwi ska-Lasak

– prezes Zarz du
– wiceprezes Zarz du

–
–

4.545 sztuk
118 sztuk

Marek Jarmoli ski
Jan Wysocki
Eliza St pniewska
Danuta Kotowska

–
–
–
–

–
–
–
–

nie posiada
2.265 sztuk
203 sztuk
nie posiada

prokurent
prokurent
prokurent
prokurent
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Osoby nadzoruj ce
Michał Raj
Krzysztof Ł czkowski
Grzegorz Mania
Tomasz Ja czak
Zenon Wnuk

–
–
–
–
–

przewodnicz cy RN
wiceprzewodnicz cy RN
sekretarz RN
Członek RN
Członek RN

–
–
–
–
–

nie posiada
nie posiada
8 sztuk
nie posiada
350 sztuk

Ogółem w posiadaniu osób zarz dzaj cych i nadzoruj cych znajduje si 7.489 sztuk akcji Spółki
o ł cznej warto ci nominalnej 23.515,46 zł.
Zmiany w stanie posiadania akcji w grupie osób nadzoruj cych Spółk nie s wynikiem dokonanych
przez te osoby transakcji, ale zwi zane s z opisanymi wcze niej zmianami osobowymi w Radzie
Nadzorczej.
XXIV. AKCJONARIUSZE POSIADAJ CY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE
GŁOSÓW NA WZA
Od czasu przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport za IV kwartał 2009 r.) struktura
wła cicielska znacznych pakietów akcji nie uległa zmianom i zgodnie z informacjami posiadanymi przez
Spółk , stan posiadania znacznych pakietów akcji na dzie przekazania niniejszego raportu jest
nast puj cy:
Liczba akcji
w szt.

Udział w
kapitale
zakładowym
w%

Liczba głosów
w szt.

Udział w
ogólnej liczbie
głosów na
WZA w %

Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

352.241

21,71

352.241

21,71

Tarko Sp. z o.o.

350.000

21,57

350.000

21,57

Drembo Sp. z o.o.

197.934

12,20

197.934

12,20

TLH Verwaltungs und Beteiligungs
GmbH*

175.979

10,85

175.979

10,85

Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k.

151.912

9,36

151.912

9,36

Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.

119.554

7,37

119.554

7,37

Akcjonariusz

* ł cznie ze spółk zale n TLH Polska Sp. z o.o.
XXV. ZAWARTE UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOG
W DOTYCHCZASOWYM AKCJONARIACIE

NAST PI

ZMIANY

Według posiadanych informacji, realizacja przez Drembo Sp. z o.o. przedwst pnych umów sprzeda y
akcji KPPD-Szczecinek SA mo e zmieni w przyszło ci u tego akcjonariusza stan posiadania akcji tej
spółki. Wielko tych zmian nie jest nam znana.
XXVI. POSIADACZE PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI

DAJ CYCH

SPECJALNE

Tacy posiadacze nie wyst puj .
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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
Nie wyst puj .
XXIX. UMOWA DOTYCZ CA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

2.
3.
4.

W oparciu o uchwał Rady Nadzorczej Spółki z dnia 01.06.2009 r. w sprawie wyboru biegłego
rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. oraz przegl du
ródrocznego sprawozdania finansowego za 2009 r., Zarz d Spółki w dniu 15.06.2009 r. zawarł tak
umow z firm PKF Audyt Sp. z o.o. Oddział Regionalny Gda sk.
Ł czna warto wynagrodzenia za przegl d ródroczny i badanie jednostkowego sprawozdania
finansowego została ustalona na kwot 60 tys. zł plus podatek VAT.
Wynagrodzenie dla audytora z innych tytułów ni badanie sprawozdania finansowego nie zostało
przewidziane.
Za badanie (bez przegl du ródrocznego) sprawozdania finansowego za rok 2008 Spółka zapłaciła
audytorowi wynagrodzenie w kwocie 42 tys. zł netto. Z innych tytułów podmiot badaj cy nasze
sprawozdanie finansowe wynagrodze nie otrzymał.

XXX. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH
Nabycie akcji własnych przez Spółk nie wyst piło.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZ DU
Data
Imi i nazwisko
Stanowisko/Funkcja
05-03-2010 r.

Marek Szumowicz-Włodarczyk

Prezes Zarz du

05-03-2010 r.

Bo ena Czerwi ska-Lasak

Wiceprezes Zarz du
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O WIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
RAPORT ROCZNY
DOTYCZ CY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
ZA 2009 ROK
Raport niniejszy sporz dzono uwzgl dniaj c postanowienia:
1. ustawy z 29.04.1994 r. o rachunkowo ci ( art.49 ust.2),
2. § 91 ust.5 pkt 4 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dn.19.02.2009 r. w spr. informacji
bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych oraz
warunków uznawania za równowa ne informacji wymaganych przepisami prawa pa stwa
nieb d cego pa stwem członkowskim (Dz.U. 33, poz.259 z pó n. zm.),
3. uchwały nr 1013/2007 Zarz du Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie SA z dnia
11.12.2007 r. w spr. okre lenia zakresu i struktury raportu dotycz cego stosowania zasad
ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe.
I. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Podstaw stosowania przez Spółk zasad ładu korporacyjnego jest dokument pn. „Dobre praktyki
spółek notowanych na GPW” stanowi cy zał cznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia
04 lipca 2007 r., zwane dalej „DPSN”.
Jednak zgodnie z zapisem §29 Regulaminu Giełdy ust.2 zasady ładu korporacyjnego okre lone
w uchwale nie s przepisami obowi zuj cymi na giełdzie w rozumieniu Regulaminu Giełdy.
Tekst zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazw : „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”
jest publicznie dost pny na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl oraz www.corp-gov.gpw.pl
i www.seg.org.pl.
II. INFORMACJA W ZAKRESIE, W JAKIM EMITENT ODST PIŁ OD POSTANOWIE
ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO .
Spółka w 2009 r. dokładała stara , aby przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych
w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.
Podobnie, jak w 2008 r. w oparciu o obowi zuj ce zasady ładu korporacyjnego Rada Nadzorcza nie
widziała konieczno ci powoływania odr bnych komitetów audytu oraz wynagrodze . Zdaniem Rady
Nadzorczej nadal aktualne s postanowienia jej uchwały nr IV/40/02/05 z 30.03.2005 r., gdzie
stwierdzono, e nie jest konieczne powoływanie dwóch komitetów (audytu oraz wynagrodze )
z uwagi na fakt, e Rada Nadzorcza działa w składzie pi cioosobowym i kolegialnie podejmowane
b d uchwały w sprawach:
•
wyboru biegłego rewidenta,
•
ustalania zasad wynagrodzenia dla członków Zarz du Spółki.
Powy sze stanowisko odno nie roku 2008 zostało zawarte w Raporcie Rocznym za 2008 r.
Ponadto w raporcie bie cym nr 6/2009 z 06.01.2009 r. Spółka przekazała informacj o cz ciowym
niestosowaniu zasady okre lonej w cz ci II pkt 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
w zakresie tłumaczenia strony internetowej na j zyk angielski.
Strona internetowa Spółki prowadzona jest równie w wersji angielskiej i zawiera informacje
prezentuj ce w obszerny sposób Spółk , przedmiot jej działalno ci oraz podstawowe dane finansowe.
W sposób trwały nie b dzie stosowana w pełni zasada II pkt 2 „DPSN”. W j zyku angielskim
zamieszczane b d tylko wybrane dokumenty i materiały korporacyjne. Zakres tych informacji b dzie
jednak w szy ni wynika to z tre ci zasady II pkt 2.
Stanowisko takie uzasadnione jest struktur
akcjonariatu, kosztami tłumacze
oraz
odpowiedzialno ci za ewentualne decyzje inwestycyjne osób trzecich podj te na podstawie tych
tłumacze , a tak e czasowym opó nieniem informacji zwi zanym z ich tłumaczeniem (zwłaszcza
obszernych raportów okresowych).
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III. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI
WEWN TRZNEJ I ZARZ DZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU
SPORZ DZANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH.
W celu zabezpieczenia prawidłowo ci, rzetelno ci i zgodno ci z obowi zuj cymi przepisami
sprawozda finansowych w Spółce wykorzystywane s elementy systemów kontroli wewn trznej
i zarz dzania ryzykiem.
System kontroli wewn trznej opiera si na:
1. Regulaminie Organizacyjnym Spółki,
2. Polityce rachunkowo ci,
3. Zintegrowanym Systemie Informatycznym klasy ERP,
4. Systemie zarz dzania jako ci ISO 9001;2000.
Polityk rachunkowo ci w Spółce kształtuje Zarz d Spółki zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
prawa.
Eliminacja ryzyk zwi zanych z procesem sporz dzania sprawozdania finansowego rozło ona jest
mi dzy jednostki organizacyjne i Biuro Spółki. Spółka bowiem jako przedsi biorstwo wielozakładowe
prowadzi działalno w 16 Oddziałach, a zatem i poszczególne zdarzenia gospodarcze s tam
zarejestrowane. Ksi gi rachunkowe prowadzone s w samodzielnie bilansuj cych si Oddziałach oraz
w Biurze Spółki z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego zainstalowanego na
centralnym serwerze.
Udzielenie przez Zarz d Spółki pełnomocnictw do zarz dzania wydzielonym maj tkiem poł czone
jest równolegle z odpowiedzialno ci .
Kierownictwo Oddziału odpowiada za prawidłow kontrol wewn trzn w jednostce. Szczególn rol
kontrolera wewn trznego pełni Główny Ksi gowy Zakładu.
Z uwagi na to, e rejestracja podstawowych zdarze gospodarczych przebiega na poziomie Oddziału,
bardzo wa nym jest ograniczenie do minimum mo liwo ci wyst pienia ryzyka w tych zakładach.
Ka dy Oddział do sporz dzonego sprawozdania finansowego zał cza stosowne o wiadczenie zło one
przez Dyrektora Zakładu oraz Głównego Ksi gowego Zakładu. W o wiadczeniu tym uznaj swoj
odpowiedzialno
za prawidłowo , kompletno
i rzetelno
sprawozdania finansowego oraz
stwierdzaj , e jest one wolne od istotnych bł dów i przeocze , a tak e potwierdzaj , e wszystkie
wykazane aktywa s przez nich kontrolowane.
Sporz dzone przez Oddziały sprawozdania finansowe podlegaj , przed audytem przez biegłego
rewidenta, weryfikacji przez odpowiednie słu by Biura Spółki - głównie słu by ksi gowe.
Wdro enie Zintegrowanego Systemu Informatycznego mySAP ERP pozwala zwi kszy kontrol
wewn trzn w zakresie działalno ci Oddziałów i prawidłowo ci zaewidencjonowania procesów
gospodarczych i finansowych wyst puj cych w Spółce.
Bezpiecze stwo eksploatacji systemu mySAP zapewnia odpowiednia struktura uprawnie do
poszczególnych transakcji, przydzielonych poszczególnym u ytkownikom. Zarz dzaniem tymi
uprawnieniami zajmuje si administrator w Dziale Informatyki, w porozumieniu z dyrektorami
oddziałów oraz administratorami obszarowymi, którzy posiadaj maksymalne uprawnienia.
Istotnym elementem zarz dzania ryzykiem jest korzystanie z: licencjonowanego arkusza
kalkulacyjnego umo liwiaj cego naliczenie metod aktuarialn rezerw na długoterminowe
wiadczenia pracownicze, usług ubezpieczyciela wierzytelno ci - firmy Coface Poland, jak równie
brokera w zakresie ubezpiecze maj tkowych.
Zarz d Spółki sformalizował – poprzez podj cie stosownej uchwały – zapisy dotycz ce polityki
zabezpiecze ryzyka kursowego w Spółce.
1. KPPD-Szczecinek S.A. posiada znaczn przewag działalno ci eksportowej nad importow
i w zwi zku z tym nara ona jest na ryzyko kursowe.
2. ródłem ryzyka kursowego w Spółce s :
• dostawy handlowe eksportowe (szeroko rozumiane),
• kontrakty krajowe denominowane w walutach obcych,
• finansowanie działalno ci kredytem walutowym,
• import surowców do produkcji, materiałów i maszyn.
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3. Celem ograniczenia wpływu zmian kursów walutowych na rachunek wyników Spółka zawiera
transakcje zabezpieczaj ce.
4. Polityka zabezpiecze obejmuje horyzont 4 przyszłych kwartałów kalendarzowych i opiera si
na krocz cej prognozie przepływów walutowych Spółki.
5. Prognoza przepływów walutowych aktualizowana jest co kwartał przez kierownika Działu
Gospodarki Finansowej i przedstawiana Zarz dowi.
6. Zabezpieczeniu podlega do 40% ekspozycji walutowej netto, ustalonej na podstawie
prognozowanych przepływów.
7. Do zabezpieczenia walutowego Spółka wykorzystuje głównie kontrakty forward oraz
w niewielkim stopniu opcje walutowe, nie nosz ce znamion spekulacji.
8. Kontrakty forward zawierane s z maksymalnie rocznym terminem zapadalno ci. Dopuszcza si
wcze niejsze rozliczenie kontraktu w zale no ci od sytuacji na rynku walutowym i bie cych
potrzeb finansowania działalno ci.
9. Spółka na bie co monitoruje sytuacj na rynku walutowym oraz analizuje prognozowan
ekspozycj spółki na ryzyko kursowe.
10. Spółka zawiera kontrakty terminowe w bankach j obsługuj cych i w ramach udzielonych
przez te banki limitów na transakcje walutowe.
11. Decyzje o zawarciu kontraktów terminowych podejmuje Zarz d, przy zachowaniu zasady
ostro no ci, tzn. zabezpieczeniem jest obejmowanych max 40% przepływów netto w danej
walucie. W szczególnych przypadkach decyzje podejmuje główny ksi gowy Spółki wraz
z kierownikiem Działu Gospodarki Finansowej, przy czym jednorazowa transakcja nie mo e
przekroczy warto ci 200 tys. EUR.
12. Spółka nie dokonuje transakcji niezgodnych z pozycj walutow Spółki.
13. Zarz d co kwartał przedstawia Radzie Nadzorczej informacj o rozliczonych kontraktach
w poprzednim kwartale i o posiadanych transakcjach zabezpieczaj cych.
14. Powy sze zasady s kontynuacj
dotychczas prowadzonych działa zmierzaj cych do
zabezpieczenia ryzyka walutowego.
IV. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJ CYCH
PO REDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI

BEZPO REDNIO

LUB

W poni szej tabeli wskazano akcjonariuszy, którzy posiadaj bezpo rednio znaczne pakiety akcji
Spółki ( powy ej 5% ), zgodnie z posiadanymi przez Spółk informacjami.
Liczba akcji
w szt.

Udział w
kapitale
zakładowym
w%

Liczba głosów
w szt.

Udział w
ogólnej liczbie
głosów na
WZA w %

Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

352.241

21,71

352.241

21,71

Tarko Sp. z o.o.

350.000

21,57

350.000

21,57

Drembo Sp. z o.o.

197.934

12,20

197.934

12,20

TLH Verwaltungs und Beteiligungs
GmbH*

175.979

10,85

175.979

10,85

Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k.

151.912

9,36

151.912

9,36

Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.

119.554

7,37

119.554

7,37

Akcjonariusz

* ł cznie ze spółk zale n TLH Polska Sp. z o.o.
Zarz dowi Spółki nie s znani akcjonariusze, którzy po rednio posiadaliby znaczne pakiety akcji
Emitenta.
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V. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KTÓRE
DAJ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE
Nie wyst puj .
VI. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZE
PRAWA GŁOSU

ODNO NIE DO WYKONYWANIA

Nie wyst puj .
VII. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZE
DOTYCZ CYCH PRZENOSZENIA
PRAWA WŁSNO CI PAPIERÓW WARTO CIOWYCH
Nie wyst puj .
VIII. OPIS ZASAD DOTYCZ CYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB
ZARZ DZAJ CYCH ORAZ ICH UPRAWNIE
Zgodnie z art.10 Statutu Spółki:
1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarz du oraz na wniosek Prezesa Zarz du pozostałych
członków Zarz du lub powołuje ich z własnej inicjatywy.
2. Rada Nadzorcza okre la liczb członków Zarz du.
3. Rada Nadzorcza mo e odwoła lub zawiesi w czynno ciach Prezesa Zarz du, członka Zarz du
lub cały Zarz d przed upływem kadencji Zarz du.
4. Członkowie Zarz du mog zosta odwołani lub zawieszeni w czynno ciach przez Walne
Zgromadzenie.
Zarz d wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarz dzania Spółk , z wyj tkiem uprawnie
zastrze onych przez prawo lub Statut Spółki dla pozostałych organów Spółki.
Ka dy członek Zarz du mo e prowadzi sprawy nieprzekraczaj ce zakresu zwykłych czynno ci
Spółki. Je eli jednak przed załatwieniem takiej sprawy, cho jeden z pozostałych członków Zarz du
sprzeciwi si jej przeprowadzeniu lub je eli sprawa przekracza zakres zwykłych czynno ci Spółki,
wymagana jest uprzednia uchwała Zarz du.
Prawo Zarz du do podj cia decyzji o emisji lub wykupie akcji uwarunkowane jest uzyskaniem
stosownych uchwał organów Spółki.
IX. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU EMITENTA
Stosownie do postanowie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, propozycje zmian
w Statucie Spółki mog wnosi Zarz d Spółki, Rada Nadzorcza b d akcjonariusze.
Zgodnie z „DPSN” akcjonariusz zgłaszaj c stosowny wniosek powinien przedstawi uzasadnienie
zmian w Statucie.
Odpowiednie wnioski kierowane s do Zarz du Spółki z jednoczesnym daniem umieszczenia
stosownego punktu w porz dku obrad najbli szego Walnego Zgromadzenia.
Propozycje zmian w Statucie s przedmiotem obrad Zarz du oraz Rady Nadzorczej.
Zarz d Spółki umieszcza stosowny punkt w proponowanym porz dku obrad, który podlega
ogłoszeniu.
Zgodnie z zapisem w „Statucie Spółki”, uchwała za zmian Statutu wymaga wi kszo ci trzech
czwartych głosów oddanych.
Natomiast w przypadku uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalno ci Spółki maj zastosowanie
przepisy art. 416 Ksh.
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X. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE
UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH
WYKONYWANIA
W Spółce obowi zuje „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA”, w którym
zawarto m.in.
• zasady wyboru Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia,.
• tryb prowadzenia obrad przez Przewodnicz cego,
• zasady udzielania informacji akcjonariuszowi,
• tryb głosowania w sprawie wyborów i odwołania
• zasady wyborów rady Nadzorczej w drodze głosowania odr bnymi grupami.
Tre ww Regulaminu jest dost pna na stronie internetowej Spółki: www.kppd.pl/Dla inwestorów/ ład
korporacyjny.
Walne Zgromadzenia odbywaj si w siedzibie Spółki, która mie ci si w Szczecinku.
W Spółce przyj to zasad , i obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczynaj si w południe.
Zgodnie z zapisem w Statucie Spółki Zarz d Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
w terminie do 6 miesi cy po upływie ka dego roku obrotowego.
Natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d z własnej inicjatywy, na pisemny
wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentuj cych co najmniej 10% kapitału
zakładowego.
Uprawnienie akcjonariuszy do zgłoszenia dania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
oraz uprawnienie do dania umieszczenie okre lonych spraw w porz dku obrad najbli szego walnego
zgromadzenia przewiduje art.400 Kodeksu spółek handlowych. Wprowadzenie dodatkowego wymogu
w postaci uzasadnienia przez akcjonariuszy swojego dania przyczyni si do lepszego zapoznania si
z projektami uchwał przez innych akcjonariuszy. W przypadku braku zło enia uzasadnienia Zarz d
Spółki powiadomi publicznie pozostałych akcjonariuszy o tym fakcie, w postaci raportu bie cego.
Zarz d dokłada stara , aby walne zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały si
w terminach wskazanych w daniu, chyba e z przyczyn obiektywnych jest to niemo liwe – wtedy
wyznaczany jest, w porozumieniu z daj cym zwołania, inny termin. Spółka stosuje generaln zasad
nieodwoływania lub zmiany ju ogłoszonych terminów walnych zgromadze , chyba e zachodz
nadzwyczajne lub szczególnie uzasadnione okoliczno ci. W ostatnim przypadku stosowane s
odpowiednie procedury dotycz ce zawiadamiania wszystkich zainteresowanych.
Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest jedynie
pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci) udzielone przez osoby do tego
uprawnione, zgodnie z wypisem z wła ciwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego. Przy uzupełnianiu listy obecno ci na walnym zgromadzeniu Spółka
dokonuje tylko kontroli ww dokumentów.
Zadaniem osoby otwieraj cej walne zgromadzenie – zwykle jest ni Przewodnicz cy Rady Nadzorczej
Spółki - jest doprowadzenie do niezwłocznego wyboru przewodnicz cego, powstrzymuj c si od
jakichkolwiek innych rozstrzygni merytorycznych lub formalnych.
Walne Zgromadzenie mo e podejmowa uchwały bez wzgl du na liczb obecnych akcjonariuszy lub
reprezentowanych akcji.
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane s zwykł wi kszo ci głosów, je eli Statut Spółki
lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. podział zysku albo pokrycie straty,
3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowi zków,
4. zawarcie przez Spółk umowy po yczki, por czenia lub innej podobnej umowy z członkiem
Zarz du, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,
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5. nabycie lub zbycie przez Spółk przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci oraz
ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
6. nabycie i zbycie nieruchomo ci, u ytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomo ci,
z zastrze eniem tre ci art.19.2 pkt 6 Statutu Spółki,
7. postanowienie dotycz ce roszcze o naprawienie szkody wyrz dzonej przy sprawowaniu zarz du
albo nadzoru,
8. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze stwa,
W nast puj cych sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane s wi kszo ci 3/4 (trzech
czwartych) głosów oddanych:
1. zmiana Statutu, w tym podwy szenie lub obni enie kapitału zakładowego,
2. emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwsze stwa obj cia akcji,
3. zbycie przedsi biorstwa Spółki albo jego zorganizowanej cz ci,
4. rozwi zanie Spółki,
5. poł czenie Spółki z inn spółk handlow ,
6. podział Spółki,
7. przekształcenie Spółki w spółk z ograniczon odpowiedzialno ci ,
przy czym w sprawach wymienionych w pkt 5, 6 oraz 7 akcjonariusze głosuj cy za podj ciem
uchwały musz jednocze nie reprezentowa co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki.
Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwi kszaj cych wiadczenia akcjonariuszy lub
uszczuplaj cych prawa przyznane osobi cie poszczególnym akcjonariuszom wymagaj zgody
wszystkich akcjonariuszy, których dotycz .
Podczas obrad powinny by rozpatrywane wszystkie sprawy b d ce w porz dku obrad.
Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz dku obrad mo e zapa wył cznie
w przypadku, gdy przemawiaj za ni istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien
zosta szczegółowo umotywowany przez wnioskodawc . Walne zgromadzenie nie mo e podj uchwały
o zdj ciu z porz dku obrad b d o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz dku obrad na
wniosek akcjonariuszy.
Zgodnie z dotychczasow praktyk ka dy ze zgłaszaj cych sprzeciw wobec uchwały miał mo liwo
przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu. Ponadto, obowi zuj cy Regulamin
obrad Walnego Zgromadzenia zawiera zapis, i przewodnicz cy powinien umo liwi akcjonariuszowi
uzasadnienie zgłaszanego sprzeciwu.
Zgodnie z praktyk do protokołu były przyjmowane pisemne o wiadczenia uczestników walnego
zgromadzenia. Aby zapewni przestrzeganie zasady nr 17 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadze
Zarz d Spółki ka dorazowo informował o jej tre ci notariusza, który obsługiwał obrady walnego
zgromadzenia..
Zarz d Spółki dokłada stara , aby przedstawicielom mediów były udost pniane rzetelne informacje na
temat bie cej działalno ci Spółki, sytuacji gospodarczej przedsi biorstwa, z uwzgl dnieniem jednak,
i obowi zki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikaj cy z przepisów prawa
o publicznym obrocie papierami warto ciowymi. Za zgod Walnego Zgromadzenia Spółka umo liwia
przedstawicielom mediów obecno na walnych zgromadzeniach.
W celu sprawnego głosowania nad uchwałami- wykorzystywany jest system elektronicznego liczenia
głosów. Ponadto Spółka transmitowała obrady Walnych Zgromadze na swojej stronie internetowej.
W zwi zku z wprowadzeniem nowych przepisów w Kodeksie spółek handlowych, z dniem 03 sierpnia
2009 r. zmieniły si zasady zwołania Walnego Zgromadzenia spółki publicznej i sposób jego
działania, m.in.:
1. ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia b dzie dokonywane w raporcie bie cym
i publikowane na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl nie pó niej ni 26 dni przed terminem
walnego zgromadzenia,
2. wprowadzono poj cie „record date” ( dzie rejestracji uczestnictwa akcjonariusza w walnym),
3. lista uprawnionych do uczestnictwa w walnym b dzie udost pniana Spółce przez KDPW na tydzie
przed dat walnego,
4. wprowadzono dodatkow form udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
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5. w terminie tygodnia od zako czenia walnego zgromadzenia Spółka ujawni na swojej stronie
internetowej wyniki głosowa nad uchwałami.
Poniewa po 03.08.2009 r. nie odbyło si
adne Walne Zgromadzenie, przepisy wewn trzne w tym
zakresie nie zostały jeszcze zmienione. Stosowne propozycje zmian zostan przedstawione przez
Zarz d Spółki na najbli szym posiedzeniu walnego zgromadzenia.
XI. SKŁAD OSOBOWY I OPIS DZIAŁANIA ZARZ DU EMITENTA
W 2009 roku Zarz d Spółki działał w nast puj cym składzie:
1. Marek Szumowicz-Włodarczyk
2. Bo ena Czerwi ska-Lasak

– Prezes Zarz du – Dyrektor Generalny
– Wiceprezes – Dyrektor Finansowy

Marek Szumowicz – Włodarczyk
Wiek – 49 lat; wykształcenie wy sze techniczne w zakresie technologii drewna, 1979-1984 Akademia
Rolnicza w Poznaniu. Uczestnik cyklu szkole dla kadry mened erskiej. Od 1984 r. pracuje w
KPPD-Szczecinek SA. W latach 1984-1986 jako starszy mistrz ds. koordynacji produkcji
w ZPD w wierczynie, nast pnie od 1986 do 1993 r. Zast pca Dyrektora ZPD wierczyna. W latach
1993 - 2008 Dyrektor ZPD Drawsko Pomorskie. Z dniem 03.06.2008 r. powołany na stanowisko
Prezesa Zarz du KPPD Szczecinek SA.
Bo ena Czerwi ska-Lasak
Wiek – 46 lat. Absolwentka Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Szczeci skiego.
Uko czyła równie na tej uczelni podyplomowe studia menad erskie MBA.
Od 1988 r. zatrudniona w KPPD-Szczecinek S.A. na stanowiskach kolejno: Starszy Referent, Zast pca
Kierownika Działu Ekonomicznego, Kierownik Działu Zasobów Ludzkich, a od 2003 r. zajmuje
stanowisko Dyrektora Finansowego. Z dniem 01.01.2009 r. powołana na stanowisko Wiceprezesa –
Dyrektora Finansowego.
Zarz d wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarz dzania Spółk , z wyj tkiem uprawnie
zastrze onych przez prawo lub Statut Spółki dla pozostałych organów Spółki.
Ka dy członek Zarz du mo e prowadzi sprawy nieprzekraczaj ce zakresu zwykłych czynno ci
Spółki. Je eli jednak przed załatwieniem takiej sprawy, cho jeden z pozostałych członków Zarz du
sprzeciwi si jej przeprowadzeniu lub je eli sprawa przekracza zakres zwykłych czynno ci Spółki,
wymagana jest uprzednia uchwała Zarz du.
Uchwały Zarz du zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci głosów. W przypadku równo ci głosów
decyduje głos Prezesa Zarz du.
Zarz d Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje.
Członkowie Zarz du wypełniaj swoje obowi zki ze staranno ci i z wykorzystaniem najlepszej
posiadanej wiedzy oraz do wiadczenia yciowego.
Członkowie Zarz du s zobowi zani do informowania Rady Nadzorczej o ka dym konflikcie interesów
w zwi zku z pełnion funkcj lub o mo liwo ci jego powstania.
Tryb działania Zarz du, a tak e sprawy, które mog by powierzone poszczególnym jego członkom,
okre la szczegółowo Regulamin Zarz du, którego tre jest dost pna na stronie internetowej Spółki.
XII. SKŁAD OSOBOWY I OPIS DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ EMITENTA ORAZ
ICH KOMITETÓW
W 2009 r. Rada Nadzorcza działała w nast puj cym składzie:
I. w okresie od 1 stycznia 2009 do 10 czerwca 2009 r.
1. Michał Raj
2. Krzysztof Ł czkowski

- Przewodnicz cy,
- Zast pca Przewodnicz cego,
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3. Grzegorz Mania
4. Tomasz Ja czak
5. Tomasz Szarpatowski

- Sekretarz,
- Członek,
- Członek,

II. w okresie od 10 czerwca 2009 do 31 grudnia 2009 r. (powołanie na now kadencj )
1. Michał Raj
2. Krzysztof Ł czkowski
3. Grzegorz Mania
4. Tomasz Ja czak
5. Zenon Wnuk

- Przewodnicz cy,
- Zast pca Przewodnicz cego,
- Sekretarz,
- Członek,
- Członek,

Michał Raj - wykształcenie prawnicze ze specjalizacj w prawie gospodarczym - Uniwersytet Łódzki,
Wydział Prawa i Administracji. Od 2001 roku praca w charakterze prawnika w kancelariach
prawniczych oraz firmach, gdzie zajmował si kompleksowym doradztwem prawnym i obsług
transakcji kapitałowych. W latach 2003-2006 - aplikacja s dowa zako czona egzaminem
s dziowskim. Po uzyskaniu wpisu na list radców prawnych od grudnia 2006 roku prowadzi
indywidualn praktyk radcy prawnego. Od 27.08.2008 r. w KPPD - Szczecinek SA pełni funkcj
Przewodnicz cego Rady Nadzorczej. Nie prowadzi działalno ci konkurencyjnej w stosunku do
KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w rejestrze dłu ników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.
Krzysztof Ł czkowski – wykształcenie wy sze prawnicze. W latach 1980-1993 wykonywał zawód
s dziego w wydziałach cywilnych i gospodarczych S dów Rejonowych w Inowrocławiu, Bydgoszczy
i w S dzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Od roku 1994 i obecnie prowadzi Kancelari Radców
Prawnych działaj c pod nazw Kancelaria Radców Prawnych Joanna Połetek–Dygas i Krzysztof
Ł czkowski s.c. z siedzib w Bydgoszczy. Głównym przedmiotem zainteresowania Kancelarii jest
obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych, tak e w zakresie
korporacyjnym. Jest wpisany na list arbitrów działaj cych przy S dzie Polubownym przy Zwi zku
Banków Polskich. Nie prowadzi działalno ci konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A.
oraz nie figuruje w rejestrze dłu ników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Grzegorz Mania – wykształcenie wy sze techniczne w zakresie technologii drewna. W latach 19911992 pracował jako technolog w Pilskich Fabrykach Mebli w Trzciance. W latach 1992-1993
zatrudniony jako mistrz wydziału produkcji płyt wiórowych w Polspan Sp. z o.o. w Szczecinku,
a nast pnie (1993-1995) - kierownik wydziału produkcji paneli. Od 1995 r. jest pracownikiem
KPPD-Szczecinek S.A. na ró nych stanowiskach: 1995-1997 – specjalista technolog, 1997-1999 –
kierownik sekcji sprzeda y a od 1999 r. i obecnie – zast pca dyrektora handlowego Spółki.
Nie prowadzi działalno ci konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje
w rejestrze dłu ników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Tomasz Ja czak - wykształcenie ekonomiczne, 1990-1996 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
Wydział Ekonomia, Kierunek Ekonomia, specjalno polityka gospodarcza i strategia przedsi biorstw.
Posiada wieloletnie do wiadczenie w zakresie zarz dzania spółkami produkcyjnymi, handlowymi oraz
transportowymi (transport kolejowy oraz samochodowy). Od roku 1993 zwi zany z Grup Kronospan,
w której pełni funkcje zarz dcze i nadzorcze, m.in. Członka Zarz du w spółkach Kronospan Mielec
Sp. z o.o. oraz Kronoflooring Mielec Sp. z o.o. z siedzibami w Mielcu, Kronospan HPL Sp. z o.o.
z siedzib w Pustkowie, a tak e Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. oraz Kronospan Polska Sp. z o.o.
z siedzibami w Szczecinku. Brał udział, koordynował, b d kierował wieloma projektami
inwestycyjnymi prowadzonymi przez Grup Kronospan w Polsce oraz poza granicami kraju, której
przykładami mog by chocia by budowa od podstaw fabryk w Mielcu, czy te obecnie prowadzony
projekt budowy fabryki w Strzelcach Opolskich. Jest członkiem Komitetu Steruj cego Grupy
Kronospan, którego głównymi zadaniami s m.in. standaryzacja procesów kontrolnych w spółkach
Kronospan na całym wiecie oraz wdra anie i zmiany w politykach Grupy np. polityce sprzeda y,
zakupów, kontrolingu. Od roku 2000 odpowiedzialny jest w ramach Grupy Kronospan w Polsce za
współprac z Lasami Pa stwowymi oraz za zaopatrzenie w drewno, a od roku 2007 dodatkowo tak e
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odpowiada za sfer handlow działalno ci Grupy w Polsce. Zgodnie z o wiadczeniem, Tomasz
Ja czak prowadzi działalno konkurencyjn wobec KPPD-Szczecinek S.A. jako członek organu
spółki kapitałowej. Nie jest wpisany do rejestru dłu ników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55
Ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym.
Zenon Wnuk - wykształcenie wy sze ekonomiczne. Wy sza Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu
Wydział Ogólno-Ekonomiczny. Prac zawodow rozpocz ł w czerwcu 1968r. na stanowisku
ekonomisty w Dziale Zbytu i Transportu Okr gowego Przedsi biorstwa Przemysłu Drzewnego
w Słupsku, którego był stypendyst . W 1969r. w wyniku fuzji przedsi biorstw rozpocz ł prac
w Koszali skim Przedsi biorstwie Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, w którym kolejno pracowała
stanowiskach: inspektora w Dziale Zbytu, inspektora, a nast pnie kierownika Działu Zatrudnienia
i Płac, kierownika Działu Ekonomicznego, zast pcy głównego ksi gowego, a od 1983r.- do czasu
zako czenia czynnej pracy zawodowej w 2008r. – Głównego Ksi gowego Przedsi biorstwa.
W okresie od 01.06.1995, tj. od czasu przekształcenia przedsi biorstwa pa stwowego w spółk
akcyjn , pełnił w niej - przez kolejne kadencje, a do czasu przej cia na emerytur – funkcj członka
Zarz du.
Nie prowadzi działalno ci konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje
w rejestrze dłu ników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miar potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz na kwartał.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane s przez jej Przewodnicz cego, a w przypadku gdy ten nie
mo e tego uczyni , zwołuje je Wiceprzewodnicz cy albo Sekretarz, z inicjatywy własnej lub na
wniosek Zarz du b d członka Rady, w którym podany jest proponowany porz dek obrad.
W przypadku zło enia pisemnego dania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarz d lub
członka Rady, posiedzenie powinno zosta zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia dor czenia
wniosku, na dzie przypadaj cy nie pó niej ni przed upływem dwóch tygodni od dnia dor czenia
wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca mo e je
zwoła samodzielnie, podaj c dat , miejsce i proponowany porz dek obrad.
Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodnicz cy Rady, a pod jego nieobecno
Wiceprzewodnicz cy.
W
przypadku
nieobecno ci
zarówno
Przewodnicz cego,
jak
i Wiceprzewodnicz cego Rady, posiedzenie mo e otworzy ka dy z członków Rady zarz dzaj c
wybór przewodnicz cego posiedzenia.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, je eli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej
członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie pisemnie zaproszeni.
Zawiadomienia zawieraj ce porz dek obrad oraz wskazuj ce termin i miejsce posiedzenia Rady
Nadzorczej winny zosta wysłane, co najmniej na dziesi dni przed wyznaczonym terminem
posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza
podejmuje uchwały bezwzgl dn wi kszo ci głosów. Porz dek obrad ustala oraz zawiadomienia
rozsyła Przewodnicz cy Rady Nadzorczej albo inna osoba, je eli jest uprawniona do zwołania
posiedzenia. W sprawach nieobj tych porz dkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powzi nie mo e,
chyba e wszyscy jej członkowie s obecni i wyra aj zgod na powzi cie uchwały. Uchwały Rady
Nadzorczej mog by powzi te tak e bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, i wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej, znaj c tre
projektu uchwały, wyra
na pi mie zgod na
postanowienie, które ma by powzi te i na taki tryb głosowania. Członkowie Rady Nadzorczej mog
bra udział w podejmowaniu uchwał, oddaj c swój głos na pi mie za po rednictwem innego członka
Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowa w sprawach wprowadzonych do porz dku obrad na
posiedzeniu. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Rad Nadzorcz mo e
si ponadto odbywa w ten sposób, i członkowie Rady Nadzorczej uczestnicz w posiedzeniu
i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego porozumiewania si na
odległo , przy czym wszyscy bior cy udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej musz by
poinformowani o tre ci projektów uchwał.
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi zki kolegialnie, mo e jednak delegowa swoich członków do
samodzielnego pełnienia okre lonych czynno ci nadzorczych. W przypadku, gdy członkowie Rady
Nadzorczej b d oddelegowani przez grup akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru, b d składa
Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na ka dym posiedzeniu.
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Członek Rady Nadzorczej jest zobowi zany do informowania o zaistniałym konflikcie interesów
pozostałych członków i jest zobowi zany do wstrzymania si od głosu podczas głosowania w danej
sprawie.
Oprócz spraw okre lonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniach Statutu
Spółki, w szczególno ci do kompetencji Rady Nadzorczej nale y:
1. ocena sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
2. badanie co roku i zatwierdzenie planów działalno ci gospodarczej Spółki, planów finansowych
i marketingowych oraz danie od Zarz du szczegółowych sprawozda z wykonania tych planów,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynno ci, o których
mowa w pkt 1-2
4. ocena i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarz du, co do podziału zysków
i pokrycia strat,
5. wyra anie zgody na transakcje obejmuj ce zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia
(z wył czeniem nieruchomo ci, u ytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomo ci,
z zastrze eniem tre ci art.19.2 pkt 6 oraz art.25.2 pkt 6 niniejszego Statutu), lub zaci gni cie
po yczki pieni nej, je eli warto danej transakcji przewy szy 15% warto ci aktywów netto
Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,
6. wyra anie zgody na nabycie, zbycie nieruchomo ci, u ytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomo ci, których warto nie przekracza 5% warto ci aktywów netto Spółki, według
bilansu z ostatniego roku obrotowego,
7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarz du,
8. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłu szy ni trzy miesi ce, do czasowego
wykonywania czynno ci członków Zarz du, którzy zostali odwołani, zło yli rezygnacj albo
z innych przyczyn nie mog sprawowa swoich czynno ci.
9. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej okre la Regulamin Rady Nadzorczej, którego tre jest
dost pna na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl.
Z przyczyn, które opisano w punkcie II niniejszego o wiadczenia, w Radzie Nadzorczej nie działały
adne komitety. Ich funkcje pełniła sama Rada Nadzorcza.
W zwi zku z wej ciem w ycie ustawy z 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorz dzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz.U nr 77, poz.649) Rada Nadzorcza realizowała zadania komitetu audytu, w szczególno ci
monitorowała:
− proces sprawozdawczo ci finansowej,
− system zarz dzania ryzykiem,
− niezale no biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
za 2009 r.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZ DU
Data
Imi i nazwisko
Stanowisko/Funkcja
05-03-2010 r.

Marek Szumowicz-Włodarczyk

Prezes Zarz du

05-03-2010 r.

Bo ena Czerwi ska-Lasak

Wiceprezes Zarz du
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