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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZ DZONE NA DZIE  31.12.2012 ROKU - AKTYWA 
 

AKTYWA  Nota 
31.12.2012 31.12.2011 

 tys. PLN   tys. PLN  
 Aktywa trwa e     142 424 146 488 
  Warto ci niematerialne  12  2 006 1 912 

  Rzeczowe aktywa trwa e  13  91 252 95 236 
  P yczki d ugoterminowe  18              5 630                7 793    
  Inwestycje w udzia y i akcje   14  42 905 40 973 

  Aktywa na podatek odroczony   15  631 574 
     Aktywa obrotowe    72 070 63 820 

  Zapasy  17  10 716 8 705 
  Po yczki   18  1 311 596 
  Nale no ci z tytu u dostaw i us ug  19  55 315 52 451 
  Nale no ci z tytu u podatku bie cego  20  133 403 
  Nale no ci pozosta e  20  3 187 1 080 
  rodki pieni ne i ich ekwiwalenty  21  952 254 
  Pozosta e aktywa   22  456 331 

      Aktywa razem    214 494 210 308 
   

 
Podpisy Cz onków Zarz du 
 

 
Prezes Zarz du  - Bernard W gierek 
 
 
 
 
Wiceprezes Zarz du - Mariusz Popek 
 
 
 
Podpis osoby sporz dzaj cej sprawozdanie finansowe 

 
      

 
ówny Ksi gowy  -  Marta Rokicka 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZ DZONE NA DZIE  31.12.2012 ROKU – PASYWA 

   

PASYWA  Nota 
31.12.2012 31.12.2011 

 tys. PLN   tys. PLN  
  Razem kapita y    121 422 115 208 

   Kapita  podstawowy  24  2 550 2 550 
   Kapita  zapasowy  26  107 322 102 209 
   Pozosta e kapita y rezerwowe  26  3 882 3 882 
   Nie podzielony wynik z lat ubieg ych    1 454 1 454 
   Wynik finansowy za rok obrotowy    6 214 5 113 

 Zobowi zanie d ugoterminowe     25 973 33 692 

   Rezerwa na podatek odroczony  27  2 684 2 267 

   Rezerwy z tytu u wiadcze  pracowniczych  28  504 292 

   ugoterminowe po yczki i kredyty bankowe  29  22 468 30 150 

   Pozosta e zobowi zania finansowe  30  317 983 
 Zobowi zania krótkoterminowe     67 099 61 408 

    Krótkoterminowe po yczki i kredyty bankowe  29  24 883 15 407 

    Pozosta e zobowi zania finansowe  30  705 1 394 

    Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug  31  36 508 38 798 
    Zobowi zania z tytu u podatku bie cego                       -                         -      

    Pozosta e zobowi zania   32  5 003 5 809 
 Pasywa razem    214 494 210 308 

 
 
 

 
Podpisy Cz onków Zarz du 
 
                                                                 
Prezes Zarz du  - Bernard W gierek 
 
 
 
 
Wiceprezes Zarz du - Mariusz Popek 
 
 
 
Podpis osoby sporz dzaj cej  sprawozdanie finansowe 
 
  

ówny Ksi gowy  - Marta Rokicka 
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SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 ROKU DO DNIA 31.12.2012 ROKU   

 
 

SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW  Nota 
01.01.2012-
31.12.2012 

01.01.2011-
31.12.2011 

 tys. PLN   tys. PLN  
 Dzia alno  kontynuowana      
 Przychody             215 872              185 467    
  Przychody ze sprzeda y   36            213 131              182 997    
  Pozosta e przychody   37                2 741                  2 470    
 Koszty w asny sprzeda y  38            175 041              149 529    
 Zysk (strata) brutto ze sprzeda y               40 831                35 938    
  Pozosta e przychody operacyjne  39                3 217                     207    
  Koszty sprzeda y  38              22 373                18 547    
  Koszty ogólnego zarz du  38              10 344                  9 071    
  Pozosta e koszty operacyjne  40                1 071                  1 173    
 Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej               10 260                  7 354    
  Przychody finansowe   41                   622                     773    
  Koszty finansowe   42                3 549                  1 550    
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem                 7 333                  6 577    
  Podatek dochodowy  43                1 119                  1 464    
 Zysk (strata) netto z dzia alno ci kontynuowanej                   6 214                  5 113    
      Dzia alno  zaniechana       
  Zysk (strata) netto z dzia alno ci zaniechanej     
 Zysk (strata) netto  z dzia alno ci kontynuowanej i zaniechanej                 6 214                  5 113    
     Inne ca kowite dochody       
 Inne ca kowite dochody netto     
     Ca kowite dochody ogó em                  6 214                  5 113    
      Zysk (strata) netto na jedn  akcj  (w z /gr na jedn  akcj )                   0,49                    0,40    
 Zysk (strata) netto rozwodniony na jedn  akcj  (w /gr na jedn  akcj )                    0,49                    0,40    
 Z dzia alno ci kontynuowanej                   0,49                    0,40    
  Zwyk y                      0,49                    0,40    
  Rozwodniony                   0,49                    0,40    
 Z dzia alno ci kontynuowanej i zaniechanej                   0,49                    0,40    
  Zwyk y                           0,49    0,40  
   Rozwodniony    0,49  0,40  

 
 

Podpisy Cz onków Zarz du 
Prezes Zarz du 

 
Bernard W gierek 

 Wiceprezes Zarz du 
 

Mariusz Popek 
 
 
Podpis osoby sporz dzaj cej sprawozdanie finansowe 
                                                                 

ówny Ksi gowy    -  Marta Rokicka   
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITA ACH  W ASNYCH   
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 ROKU DO 31.12.2012 ROKU 

Sprawozdanie ze zmian w kapita ach   Kapita  
podstawowy  

 Akcje 
asne  

 Kapita  
zapasowy  

 Pozosta e kapita y 
rezerwowe ( 

kapita  z 
aktualizacji 

wyceny)  

 Nie podzielony 
wynik z lat 
ubieg ych  

 Wynik 
finansowy za rok 

obrotowy  

 Odpis z zysku 
netto w ci gu 

roku obrotowego  
 Razem  

 Na dzie  1 stycznia 2012 roku            2 550            -          102 209                 3 882                   6 567                      -                         -              115 208    

 Ca kowite dochody:          
 Zysk (strata) netto                   -              -               5 113                        -      -              5 113               6 214                 6 214    

 Transakcje z w cicielami:                            -      

 Na dzie  31 grudnia 2012 roku            2 550            -          107 322                 3 882                   1 454               6 214                       -              121 422    

 
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 ROKU DO 31.12.2011 ROKU 

Sprawozdanie ze zmian w kapita ach   Kapita  
podstawowy  

 Akcje 
asne  

 Kapita  
zapasowy  

 Pozosta e kapita y 
rezerwowe ( 

kapita  z 
aktualizacji 

wyceny)  

 Nie podzielony 
wynik z lat 
ubieg ych  

 Wynik 
finansowy za rok 

obrotowy  

 Odpis z zysku 
netto w ci gu 

roku obrotowego  
 Razem  

 Na dzie  1 stycznia 2011 roku            2 550            -             92 166                 3 882                 11 497                      -                         -              110 095    

 Ca kowite dochody:          
 Zysk (strata) netto                   -              -             10 043                        -      -            10 043               5 113                 5 113    

 Transakcje z w cicielami:                            -      

 Na dzie  31 grudnia 2011 roku            2 550            -          102 209                 3 882                   1 454               5 113                       -              115 208    
 
Podpisy Cz onków Zarz du 
 

Prezes Zarz du 
  

Bernard W gierek 

 Wiceprezes Zarz du 
 

Mariusz Popek 
 
Podpis osoby sporz dzaj cej sprawozdanie finansowe 
 
 

ówny Ksi gowy  -         Marta Rokicka  
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SPRAWOZDANIE Z PRZEP YWÓW PIENI NYCH    
ZA OKRES OD 01.01.2012 ROKU DO 31.12.2012 ROKU 
 

SPRAWOZDANIE Z  PRZEP YWÓW PIENI NYCH  
 01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 tys. PLN   tys. PLN  
 Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci operacyjnej       
   Zysk (strata) brutto                  7 333                    6 577    
   Korekty razem  -4 482  7 554  

 Amortyzacja  7 627  5 024  
 (Zyski) straty z tytu u ró nic kursowych  -3  -78  
 Odsetki i udzia y w zyskach (dywidendy)  -2 634  -492  
 (Zysk) strata z tytu u dzia alno ci inwestycyjnej  122  -13  
 Zmiana stanu rezerw  605  536  
 Zmiana stanu zapasów  -2 011  -631  
 Zmiana stanu nale no ci  -3 823  -7 302  

     Zmiana stanu zobowi za , z wyj tkiem po yczek, kredytów oraz  podatku  
     bie cego  -3 274  12 378  

     Podatek dochodowy zap acony  -917  -1 650  
 Zmiana pozosta ych aktywów  -182  -218  

 Inne korekty                         8    
    Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej razem                  2 851                  14 131    

 Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci inwestycyjnej   
     Wp ywy                   4 343                          -      

       Sprzeda  warto ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa ych                       72                          -      
       Dywidendy otrzymane                  2 294                          -      
       Sp ata udzielonych po yczek                  1 977                          -      
       Inne wp ywy inwestycyjne                        -                            -      
   Wydatki                  6 400                  66 624    
       Nabycie warto ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa ych                  3 939                  32 821    
       Nabycie inwestycji w udzia y, akcje oraz wspólne przedsi wzi cia                  1 932                  25 798    
       Udzielenie po yczek                     529                    8 005    
       Inne wydatki inwestycyjne                        -                            -      
   Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej razem  -2 057  -66 624  
 Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci finansowej   

     Wp ywy                 10 197                  36 686    
        Wp ywy z wydania udzia ów (emisji akcji) i innych instrumentów kapita owych  
        oraz dop at do kapita u                        -                            -      

   Kredyty i po yczki zaci gni te                10 194                  26 541    
   Inne wp ywy finansowe                         3                    10 145    

    Wydatki                 10 290                    4 030    
        Sp aty kredytów i po yczek                  8 405                    3 705    
        Z tytu u innych zobow za  finansowych                  1 355                       129    
        atno ci zobowi za  z tytu u umów leasingu finansowego  

          Odsetki zap acone                     530                       196    
    Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej razem  -                    93                  32 656    
 Przep ywy pieni ne netto, razem                      701    -             19 837    
    rodki pieni ne na pocz tek okresu                     254                  20 091    

Wp yw zmian kursów walut na saldo rodków pieni nych w walutach    obcych                         3                          -      
    rodki pieni ne na koniec okresu, w tym:                     952                       254    
 
 
Podpisy Cz onków Zarz du 

Prezes Zarz du 
 

Bernard W gierek 

 Wiceprezes Zarz du 
 

Mariusz Popek 
 
Podpis osoby sporz dzaj cej sprawozdanie finansowe 
 
 

ówny Ksi gowy   - Marta Rokicka  
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NOTY OBJA NIAJ CE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

NOTA 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZ CE SPÓ KI 

 
Zak ady Przemys u Cukierniczego „Otmuchów” S.A. (Spó ka, Jednostka) powsta a w wyniku zawarcia umowy sporz dzonej 
w dniu 28.06.1997r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr A2494/97 w Kancelarii Notarialnej Hanny Przystup, 
 48-300 Nysa, ul. Grodzka 7. Spó ka powsta a z przekszta cenia Spó ki Zak ady Przemys u Cukierniczego „Otmuchów” Spó ka 
z ograniczon  odpowiedzialno ci  w Spó  Akcyjn .  
 
Spó ka jest wpisana do Krajowego Rejestru S dowego prowadzonego przez S d Rejonowy w Opolu VIII  Wydzia  Gospodarczy 
Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS 0000028079. Spó ce nadano numer statystyczny REGON 531258977. Siedziba 
Spó ki mie ci si  w Otmuchowie przy ul. Nyskiej 21. 

Czas trwania Jednostki jest nieograniczony.  

Wed ug statutu Spó ki podstawowym przedmiotem dzia alno ci s  :  

 
- Wytwarzanie produktów przemia u zbó  (p atki kukurydziane, p atki kukurydziane glazurowane, chrupki niadaniowe 

w postaci kuleczek, muszelek, kó eczek, kr ków o ró nych smakach – np. czekoladowym, miodowym; zbo owe 
produkty niadaniowe do bezpo redniego spo ycia typu musli); 

- Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (sma onych sneksów – przek sek ziemniaczanych, pszennych,  pszenno – 
ziemniaczanych – pra ynki o smaku paprykowym, solonym, zielonej cebulki, bekonowym, serowym); 

- Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (mleczko w czekoladzie o smakach: waniliowym, czekoladowym, 
cappuccino, cytrynowym; galaretki o smakach owocowych w czekoladzie; liwka  
w czekoladzie); 

- Produkcja pozosta ych artyku ów spo ywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (wyroby elowe – elki 
 o smaku owocowym, elki z witaminami i galaretka o smaku owocowym). 

 

W sk ad jednostki nie wchodz  wewn trzne jednostki organizacyjne sporz dzaj ce samodzielne sprawozdania finansowe. 
 
Spó ka jest jednostk  dominuj  wobec Grupy Kapita owej Zak ady Przemys u Cukierniczego „Otmuchów”  (Grupa Kapita owa) 
i sporz dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 
Podmiotem bezpo rednio dominuj cym wobec Spó ki jest Xarus Holdings Limited (spó ka prawa cypryjskiego). Podmiotem 
dominuj cym w Grupie Kapita owej, do której nale y Xarus Holding Limited jest Spó ka WARSAW EQUITY MANAGMENT Spó ka 
z o.o. z siedzib  w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 42. 

 
 

NOTA 2.  INFORMACJE DOTYCZ CE SK ADU OSOBOWEGO ZARZ DU  
 
W sk ad Zarz du Spó ki na dzie  31.12.2012 roku wchodzili: 

 
Prezes Zarz du  –  Bernard W gierek 
Wiceprezes Zarz du  –  Mariusz Popek 

 
Do dnia publikacji raportu rocznego  sk ad Zarz du nie uleg  zmianie. 
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NOTA 3. INFORMACJE DOTYCZ CE SK ADU OSOBOWEGO  RADY NADZORCZEJ SPÓ KI 

 

Sk ad Rady Nadzorczej na dzie  31 grudnia 2012 roku: 

Mariusz Banaszuk –  Przewodnicz cy Rady Nadzorczej, 

Jacek Giedroj   –  Cz onek Rady Nadzorczej, 

Witold Grzesiak  –  Cz onek Rady Nadzorczej, 

Artur Olszewski –  Cz onek Rady Nadzorczej, 

Jacek Dekarz –  Cz onek Rady Nadzorczej. 

W dniu 12 lipca 2012 roku Panowie Jakub Bartkiewicz oraz Dariusz Górka z yli  rezygnacj  z  cz onkostwa i  pe nienia funkcji  
Cz onków Rady Nadzorczej Emitenta. Jednocze nie w dniu 23 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów korzystaj c  
z  uprawnie  wynikaj cych z  § 14 pkt 3 Statutu Spó ki  powo a w drodze kooptacji  z  tym samym dniem do pe nienia funkcji  
Cz onków Rady Nadzorczej Emitenta Panów Jacka Dekarza oraz Artura Olszewskiego. O wskazanych powy ej zmianach  
w sk adzie Rady Nadzorczej Emitent informowa  odpowiednio w raportach bie cych nr 22/2012, 23/2012 i 24/2012. 

Pomi dzy dniem bilansowym, a dniem sporz dzenia niniejszego sprawozdania finansowego sk ad Rady Nadzorczej nie uleg  
zmianie.  

NOTA 4. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta o zatwierdzone do publikacji przez Zarz d w dniu 21 marca 2013 roku. 
 

NOTA 5. NOTOWANIA NA RYNKU REGULOWANYM 

Informacje ogólne:  Zak ady Przemys u Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 
Gie da:     Gie da Papierów Warto ciowych  w Warszawie S.A. 
   ul. Ksi ca 4 
   00-498 Warszawa 
 
Symbol na GPW:  OTMUCHOW  
Sektor na GPW:  Spo ywczy 
 

 
                                              ZPC Otmuchów S.A. NOTOWANIA 01.01.2012-31.12.2012 

 
 

   ród o: www.money.pl/gielda.spolki _gpw/zpc:otmuchow;sa,otm,informacje.html 
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NOTA 6. INWESTYCJE W INNE JEDNOSTKI 

Spó ka posiada inwestycje w nast puj cych jednostkach zale nych: 
 

NAZWA JEDNOSTKI   ROK OBJ CIA 
UDZIA ÓW  

 % UDZIA  W 
KAPITALE 

PODSTAWOWYM 
JEDNOSTEK  

 % UDZIA U 
OSÓW W 

WALNYM 
ZGROMADZENIU  

 WARTO  BILANSOWA 
UDZIA ÓW  

 31.12.2012   31.12.2011  

 Victoria Sweet Sp. z o.o.  2008 100,00% 100,00% 1 102 1 102 
 Jedno  Sp.z o.o.  2010 97,62% 97,62% 14 094 14 070 
 Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.  2011 100,00% 100,00% 8 846 7 076 
 Otmuchów Marketing Sp. z o.o.  2011 84,40%* 82,15%* 131 131 
 PWC Odra S.A.  2011 64,22%** 59,02% 18 732 18 594 
 Razem        42 905 40 973 
* - udzia  bezpo redni 51,77% oraz udzia  po redni w kapitale podstawowym przez PWC Odra S.A. 27,79 % oraz udzia  po redni w g osach  
na Walnym Zgromadzeniu przez PWC Odra S.A. 25,54% , Jedno  Sp. z o.o. 4,84%   
** - udzia  bezpo redni 50,42% oraz udzia  po redni przez Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. 13,80% 

 

W trakcie trzeciego kwarta u 2012 roku Spó ka zwi kszy a udzia  w akcjonariacie PWC Odra S.A. z siedzib  w Brzegu (PWC Odra)  
o 15 281 akcji. cznie Emitent na dzie   sporz dzenia sprawozdania posiada  bezpo rednio lub po rednio 3 756 929 akcji   PWC 
Odra, co stanowi 64,22% kapita u zak adowego i 59,02% g osów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzie  31.12.2012 roku udzia   
w ogólnej liczbie g osów posiadany przez Spó  w wymienionych podmiotach, nie jest równy udzia owi Spó ki w kapita ach tych 
jednostek. 

 
W okresie sprawozdawczym udzia y w jednostce Victoria Sweet Sp. z o.o. nie uleg y zmianie.  
 
W dniu 17 grudnia 2012 roku na mocy Uchwa y Rady Nadzorczej   ZPC Otmuchów S.A. nr 01/12/2012 Spó ka  dokupi a 408 
udzia ów w spó ce Jedno  sp. z o.o. z siedzib  we Wschowie, co w konsekwencji spowodowa o wzrost posiadanych udzia ów  
w tej e spó ce z  96,34% do 97,62%  w kapitale podstawowym. W rezultacie  nast pi  równie  po redni wzrost udzia ów w spó ce 
Otmuchów Marketing. 

NOTA 7. FORMAT ORAZ OGÓLNE ZASADY SPORZ DZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI 
 

NOTA 7. 1. PODSTAWA SPORZ DZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta o przygotowane zgodnie z: 

- Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej („MSSF”) w kszta cie zatwierdzonym przez Uni  
Europejsk  („UE”). MSSF obejmuj  standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad  Mi dzynarodowych 
Standardów Rachunkowo ci („RMSR”) oraz Komisj  ds. Interpretacji Sprawozdawczo ci Finansowej („IFRIC”), 

- Ustaw  o rachunkowo ci z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223), 

- przepisami Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie cych 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych oraz warunków uznawania za równowa ne 
informacji wymaganych przepisami prawa pa stwa nieb cego pa stwem cz onkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259 
z pó n.zm.). 

NOTA 7. 2. FORMAT JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta o sporz dzone zgodnie z zasad  kosztu historycznego, z wyj tkiem aktywów  
i zobowi za  finansowych wycenianych wg warto ci godziwej.  

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2012 sk ada si  z:  

- jednostkowego  sprawozdania  finansowego  (sprawozdanie  z   sytuacji   finansowej,   sprawozdanie  z   ca kowitych 
dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale w asnym, sprawozdanie z przep ywów pieni nych),  

- not obja niaj cych.  
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Niniejsze  sprawozdanie  finansowe  jest  przedstawione  w  polskich  z otych  („PLN”),  a  wszystkie  warto ci,  o  ile  nie  wskazano  
inaczej, podane s  w tysi cach z otych („ tys. PLN”). 

NOTA 7. 3. OKRES OBJ TY SPRAWOZDANIEM I DANYMI PORÓWNYWALNYMI DLA PREZENTOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Sprawozdanie finansowe zosta o sporz dzone na dzie  31.12.2012 roku i obejmuje okres 12 miesi cy, tj. od dnia 01.01.2012 
roku do dnia 31.12.2012 roku. 

Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano 
porównywalne dane finansowe na dzie  31.12.2011 roku. 

Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z ca kowitych dochodów, w sprawozdaniu ze zmian w kapitale w asnym  
oraz w sprawozdaniu z przep ywów pieni nych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres  
od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. 

NOTA 7. 4. ZA ENIE KONTYNUACJI DZIA ALNO CI  

Sprawozdanie finansowe jednostki zosta o sporz dzone przy za eniu kontynuowania dzia alno ci gospodarczej 
w okresie co najmniej 12 miesi cy po dniu bilansowym. Zarz d Jednostki nie stwierdza na dzie  podpisania sprawozdania 
finansowego istnienia faktów i okoliczno ci, które wskazywa yby na zagro enia dla mo liwo ci kontynuacji dzia alno ci 
przez Spó  w okresie 12 miesi cy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania b  istotnego 
ograniczenia przez ni  dotychczasowej dzia alno ci. 

NOTA 7. 5. WIADCZENIE O ZGODNO CI 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta o sporz dzone zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci 
Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Uni  Europejsk . Na dzie  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania  
do publikacji, bior c pod uwag  tocz cy si  w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzon  przez Spó  
dzia alno , w zakresie stosowanych przez Spó  zasad rachunkowo ci nie ma ró nicy mi dzy standardami MSSF, które wesz y 
w ycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.  
MSSF obejmuj  standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad  Mi dzynarodowych Standardów Rachunkowo ci („RMSR”) 
oraz Komitet ds. Interpretacji Mi dzynarodowej Sprawozdawczo ci Finansowej („KIMSF”).  

NOTA 7. 6. KOREKTY WYNIKAJ CE Z ZASTRZE  W OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 
SPRAWOZDA  FINANSOWYCH 

W opinii  bieg ego rewidenta z  badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spó ki  za rok ko cz cy si  dnia 31.12.2012 
roku oraz za lata poprzednie nie wyst pi y zastrze enia, które powodowa yby konieczno  dokonania korekt w przedstawionym 
sprawozdaniu finansowym oraz w prezentowanych danych porównywalnych.  

NOTA 8. PRZYJ TE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWO CI I METODY OBLICZENIOWE  

Spó ka sporz dza sprawozdanie finansowe zgodnie z przyj tymi zasadami Mi dzynarodowych Standardów Rachunkowo ci 
(„MSR”) i Mi dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ci Finansowej („MSSF”).  W punkcie 7.4 uj to jednolity opis zasad 
rachunkowo ci po zmianach.  

NOTA 8. 1. STATUS ZATWIERDZENIA STANDARDÓW W UE 

Na dzie  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, bior c pod uwag  tocz cy si  w UE proces wprowadzania 
standardów MSSF oraz prowadzon  przez Spó  dzia alno , w zakresie stosowanych przez Spó  zasad rachunkowo ci nie ma 
ró nicy mi dzy standardami MSSF, które wesz y w ycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.  

NOTA 8. 2. NOWE I ZMIENIONE REGULACJE MSSF KTÓRE ZOSTA Y ZASTOSOWANE W 2012 ROKU 

 
Od 1 stycznia 2012 roku Spó ka zastosowa a poni sze standardy i interpretacje: 
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a) MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnienia” – data wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce 
si  1 lipca 2011 lub pó niej. Zmiana wprowadza dodatkowe ujawnienia dotycz ce transferu aktywów 
finansowych, zarówno tych, które skutkuj  usuni ciem z bilansu, jak i tych, które powoduj  powstanie 
odpowiadaj cego im zobowi zania. 

b) MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – data wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce 
si  1 lipca 2011 lub pó niej. Dotychczas MSSF 1 uzale nia  mo liwo  skorzystania z niektórych zwolnie  
i  wy cze  od  faktu,  czy  transakcja  nast pi a  przed  czy  po  1  stycznia  2004  roku.  Zmiana  MSSF  1  dotyczy  
zast pienia tej daty dniem przej cia na MSSF. Ponadto wprowadzono zmiany zasad post powania  
w przypadku, gdy jednostka dzia a w okresie ostrej hiperinflacji, kiedy nie by y osi galne wska niki cen oraz 
nie istnia a stabilna waluta obca. 

c) MSR 12 (zmiana) „Podatek dochodowy” - data wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce si  1 stycznia 
2012 lub pó niej. Zmieniony standard reguluje, w jaki sposób kalkulowa  podatek odroczony w przypadkach, 
gdy prawo podatkowe odmiennie traktuje odzyskanie warto ci nieruchomo ci inwestycyjnej poprzez jej 
wykorzystanie (czynsze) i zbycie, a jednostka nie ma planów co do jej zbycia. Zmiana MSR 12 powoduje 
wycofanie interpretacji SKI 12, poniewa  jej regulacje zosta y w czone do standardu. Zmiana nie b dzie mia a 
istotnego wp ywu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

Wy ej wymienione zmiany standardów oraz interpretacji, obowi zuj ce od 1 stycznia 2012 roku, pozostaj  bez 
wp ywu na jednostkowe sprawozdanie finansowe Spó ki. 

Standardy i interpretacje obowi zuj ce w wersji opublikowanej przez RMSR, lecz nie zatwierdzone przez Uni  
Europejsk , wykazywane s  poni ej w punkcie dotycz cym standardów i interpretacji, które nie wesz y w ycie. 

W niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie skorzystano z dobrowolnego wcze niejszego 
zastosowania standardu lub interpretacji. 

NOTA 8. 3. NOWE STANDARDY I INTERPRETACJE, KTÓRE ZOSTA Y OPUBLIKOWANE, A NIE WESZ Y JESZCZE 
W YCIE 

Do dnia sporz dzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego zosta y opublikowane nowe  
lub znowelizowane standardy i interpretacje, obowi zuj ce dla okresów rocznych nast puj cych po 2012 roku: 

a) MSSF 9 „Instrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena” - data wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce 
si  1 stycznia 2015 lub pó niej (standard nie zaakceptowany przez Komisj  Europejsk ). Nowy standard ma 
docelowo zast pi  obecny MSR 39. Opublikowana dotychczas cz  MSSF 9 zawiera regulacje dotycz ce 
klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, klasyfikacji i wyceny zobowi za  finansowych oraz usuwania  
z bilansu aktywów i zobowi za  finansowych. Spó ka jest w trakcie oceny wp ywu tej zmiany  
na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 

b) MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” - data wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce si  
1 stycznia 2014 lub pó niej (standard zaakceptowany przez Komisj  Europejsk ). Nowy standard zast puje 
wi ksz  cz  MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”. MSSF 10 wprowadza now  
definicj  kontroli, jednak zasady i procedury konsolidacji nie ulegaj  zmianie. W ocenie Spó ki zmiany mog  
mie  wp yw w odniesieniu do jednostek, dla których wed ug dotychczasowych regulacji obowi zek 
konsolidacji nie by  jednoznaczny. Spó ka jest w trakcie oszacowywania wp ywu nowych regulacji. 

c) MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” - data wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce si  1 stycznia 
2014 lub pó niej (standard zaakceptowany przez Komisj  Europejsk ). MSSF 11 zast puje MSR 31 „Udzia y we 
wspólnych przedsi wzi ciach”. W nowym standardzie podej cie ksi gowe do wspólnej umowy wynika z jej 
tre ci ekonomicznej tj. praw i obowi zków stron. Ponadto MSSF 11 usuwa mo liwo  rozliczania inwestycji 
we wspólne przedsi wzi cia za pomoc  konsolidacji proporcjonalnej. Inwestycje te rozliczane s  metod  
praw w asno ci w sposób aktualnie stosowany dla jednostek stowarzyszonych. W ocenie Spó ki nowy 
standard mo e mie  wp yw na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Spó ka jest w trakcie 
oszacowywania wp ywu nowych regulacji. 

d) MSSF 12 „Ujawnianie informacji o zaanga owaniu w innych jednostkach” - data wej cia w ycie: okresy 
roczne rozpoczynaj ce si  1 stycznia 2014 lub pó niej (standard zaakceptowany przez Komisj  Europejsk ). 
Nowy MSSF 12 okre la wymogi dotycz ce ujawniania informacji o konsolidowanych i niekonsolidowanych 
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jednostkach, w których podmiot sporz dzaj cy sprawozdanie posiada znacz ce zaanga owanie. Pozwoli to 
inwestorom na ocen  ryzyka, na które nara ony jest podmiot tworz cy  jednostki specjalnego przeznaczenia  
i inne podobne struktury. W ocenie Spó ki standard wp ynie na rozszerzenie ujawnie  prezentowanych  
w sprawozdaniu finansowym. 

e) MSR 27 (zmiana) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 (zmiana) „Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i wspólnych przedsi wzi ciach” - data wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce si   
1 stycznia 2014 lub pó niej (zmiany zaakceptowane przez Komisj  Europejsk ). Zmiany MSR 27 i 28 s  
konsekwencj  wprowadzenia MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12. MSR 27 b dzie dotyczy  wy cznie jednostkowych 
sprawozda  finansowych, natomiast MSR 28 obejmie swym zakresem inwestycje we wspólne 
przedsi wzi cia. 

f) MSSF 13 „Ustalanie warto ci godziwej” - data wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce si  1 stycznia 
2013 lub pó niej (standard zaakceptowany przez Komisj  Europejsk ). Nowy standard ujednolica poj cie 
warto ci godziwej we wszystkich MSSF i MSR i wprowadza wspólne wskazówki i zasady, które do tej pory by y 
rozproszone w ró nych standardach. Zmiana nie b dzie mia a istotnego wp ywu na jednostkowe 
sprawozdanie finansowe. 

g) MSR 19 (zmiana) „ wiadczenia pracownicze” -  data wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce si  
1 stycznia 2013 lub pó niej (zmiana zaakceptowana przez Komisj  Europejsk ). Dokument wprowadza kilka 
zmian, z czego najwa niejsze dotycz  programów okre lonych wiadcze : likwidacja metody „korytarzowej” 
oraz prezentacja skutków ponownej wyceny w pozosta ych dochodach ca kowitych. Zmiana nie ma wp ywu 
na jednostkowe sprawozdanie finansowe. 

h) MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozda  finansowych” - data wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce 
si  1 lipca 2012 lub pó niej (zmiana zaakceptowana przez Komisj  Europejsk ). Zmieniono wymóg prezentacji 
innych dochodów ca kowitych. Wed ug poprawionego MSR 1 inne dochody ca kowite nale y grupowa  w dwa 
zbiory: 

- elementy, które w pó niejszym terminie zostan  przeklasyfikowane do wyniku finansowego  
(np. skutki wyceny instrumentów zabezpieczaj cych) oraz  

- elementy, które nie b  podlega y przeklasyfikowaniu do wyniku (np. wycena rodków trwa ych 
do warto ci godziwej, która ujmowana jest nast pnie w zyskach zatrzymanych z pomini ciem 
wyniku). 

i) Zmiana MSR 1 wp ynie na zakres ujawnie  prezentowany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. 
Zmiana pozostaje bez wp ywu na ujmowanie i wycen  innych dochodów ca kowitych. 

j) KIMSF 20 „Koszty usuwania nadk adu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych” - data wej cia  
w  ycie:  okresy  roczne  rozpoczynaj ce  si  1  stycznia  2013  lub  pó niej  (interpretacja  zaakceptowana  przez  
Komisj  Europejsk ). Komitet ds. Interpretacji Mi dzynarodowej Sprawozdawczo ci Finansowej opublikowa  
interpretacj , która dotyczy podej cia ksi gowego do kosztów ponoszonych w kopalniach odkrywkowych  
w celu uzyskania dost pu do coraz g bszych pok adów rudy. Zgodnie z interpretacj  koszty te nale y 
aktywowa  w podziale na zapas (w cz ci przypadaj cej na wydobyt  przy okazji rud ) i aktywa trwa e  
(w cz ci przypadaj cej na uzyskanie dost pu do g bszych pok adów). W ocenie Spó ki zmiana nie b dzie 
mia a wp ywu na sprawozdanie finansowe. 

k) MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnienia” - data wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce 
si  1 stycznia 2013 lub pó niej (zmiana zaakceptowana przez Komisj  Europejsk ). Zmiany w standardzie 
przewiduj  konieczno  ujawniania informacji na temat aktywów finansowych i zobowi za  finansowych, 
które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazywane s  w kwotach netto. Nale y ujawni  w informacji 
dodatkowej kwoty netto i brutto aktywów i zobowi za , które podlegaj  kompensacie. Zmiana nie b dzie 
mia a istotnego wp ywu na sprawozdanie finansowe. 

l) MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja” - data wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce 
si  1 stycznia 2014 lub pó niej (zmiana zaakceptowana przez Komisj  Europejsk ). Zmiana do MSR 32 
wprowadza szczegó owe obja nienie stosowania warunków dotycz cych prezentowania aktywów  
i zobowi za  finansowych w kwotach netto. Zmiana nie b dzie mia a istotnego wp ywu na sprawozdanie 
finansowe. 

m) MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - data wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce 
si  1 stycznia 2013 lub pó niej (zmiana nie zaakceptowana przez Komisj  Europejsk ). Zmiana nie b dzie 
mia a istotnego wp ywu na sprawozdanie finansowe. Zmiana do MSSF 1 zezwala jednostkom stosuj cym 
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MSSF po raz pierwszy na uj cie istniej cych na dzie  przej cia po yczek otrzymanych od pa stwa na 
preferencyjnych warunkach wed ug jednej z dwóch wybranych przez jednostk  metod: 

- wed ug warto ci wynikaj cej ze stosowanych do tej pory zasad rachunkowo ci lub 
- wed ug warto ci wynikaj cej z retrospektywnego zastosowania odpowiednich standardów, które 

wymagaj  szczególnego uj cia pomocy rz dowej w sprawozdaniu finansowym (MSR 20 oraz 
MSSF 9 lub MSR 39) – pod warunkiem, e istnia y informacje umo liwiaj ce odpowiedni  wycen  
na dzie  uj cia po yczki.  

n) Zmiany do MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32, MSR 34 wynikaj ce z „Projektu corocznych poprawek: cykl 2009-
2011”,  które  wchodz  w ycie  dla  okresów rocznych  rozpoczynaj cych  si  1  stycznia  2013 roku  lub  pó niej  
(zmiany nie zaakceptowane przez Komisj  Europejsk ). Poza zmianami zasad prezentacji wynikaj cymi z MSR 
1, zmiany standardów nie b  mia y istotnego wp ywu na sprawozdanie finansowe. Poprawki  
do standardów obejmuj : 

- MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”: uregulowano post powanie w przypadku, gdyby 
spó ka stosowa a MSSF, nast pnie przesz a na inne zasady rachunkowo ci, a potem ponownie na 
MSSF. Zgodnie ze zmian  ponowne przej cie na MSSF mo e odby  si  albo na podstawie MSSF 1 
albo MSR 8. 

- MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”: zgodnie ze zmian  przy przej ciu na MSSF spó ka 
mo e przyj  na dzie  przej cia na MSSF warto  aktywowanych kosztów finansowania 
zewn trznego ustalon  zgodnie z wcze niej stosowan  polityk  rachunkowo ci. Po tym dniu 
nale y stosowa  MSR 23. 

- MSR 1 „Prezentacja sprawozda  finansowych”: zmiana polega na rezygnacji z wymogu 
zamieszczania not do trzeciego bilansu, który prezentowany jest w sprawozdaniu w przypadku 
zmian zasad rachunkowo ci lub prezentacji. 

- MSR 1 „Prezentacja sprawozda  finansowych”: uszczegó owiono, e jednostka mo e 
prezentowa  dodatkowe okresy lub dni (ponad te wymagane przez standard) w sprawozdaniu 
finansowym, ale nie musi prezentowa  ich wtedy do wszystkich elementów sprawozdania (na 
przyk ad mo e zaprezentowa  tylko dodatkowy bilans bez dodatkowego sprawozdania  
z ca kowitych dochodów), musi jednak w informacji dodatkowej zaprezentowa  noty do tego 
dodatkowego okresu lub dnia. 

- MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwa e”: usuni to niespójno , która powodowa a, e cz  odbiorców 
MSR 16 uwa a, e cz ci zamienne nale y klasyfikowa  jako zapasy. Zgodnie z poprawionym 
standardem nale y je ujmowa  jako rodki trwa e lub zapasy zgodnie z ogólnymi kryteriami 
okre lonymi dla aktywów w MSR 16. 

- MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”: uszczegó owienie, e skutki podatkowe wyp at dla 
cicieli i kosztów transakcji kapita owych powinny by  ujmowane zgodnie z MSR 12. 

- MSR 34 „ ródroczna sprawozdawczo  finansowa”: ujednolicenie wymogów ujawniania 
informacji na temat aktywów i zobowi za  segmentów z MSSF 8. 

o) MSSF 10 (zmiana) „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 11 (zmiana) „Wspólne ustalenia 
umowne” oraz MSSF 12 (zmiana) „Ujawnianie informacji o zaanga owaniu w innych jednostkach” - data 
wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce si  1 stycznia 2013 lub pó niej (zmiany nie zaakceptowane 
przez Komisj  Europejsk ). Zmiany do nowo wydanych standardów dotycz cych konsolidacji wprowadzaj  
ja niejsze ni  do tej pory przepisy przej ciowe i pewne zwolnienia w zakresie prezentacji danych 
porównywalnych. Spó ka jest w trakcie oszacowywania wp ywu nowych regulacji. 

p) MSSF 10 (zmiana) „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 (zmiana) „Ujawnianie informacji  
o zaanga owaniu w innych jednostkach” oraz MSR 27 (zmiana) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” - 
data wej cia w ycie: okresy roczne rozpoczynaj ce si  1 stycznia 2014 lub pó niej (zmiany nie 
zaakceptowane przez Komisj  Europejsk ). Zmiana polega na wprowadzeniu zwolnienia z obowi zku 
konsolidacji przez podmioty inwestycyjne. Podmiot inwestycyjny to jednostka spe niaj ca nast puj  
definicj : 
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- uzyskuje fundusze od jednego lub kilku inwestorów, w celu wiadczenia tym inwestorom us ug 
zarz dzania inwestycjami, 

- zobowi zuje si  przed inwestorami do tego, e jej celem biznesowym jest inwestowanie rodków 
wy cznie w celu osi gni cia zwrotów ze wzrostu warto ci inwestycji i/lub dywidend, 

- ocenia efektywno  swoich inwestycji na podstawie ich warto ci godziwej. 

Spó ka jest w trakcie oszacowywania wp ywu nowych regulacji. 

Spó ka zamierza wdro  powy sze regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez standardy lub 
interpretacje. 

NOTA 8. 4. JEDNOLITY OPIS ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWO CI 

NOTA 8.4.1. WARTO CI NIEMATERIALNE 

Warto ci niematerialne s  ujmowane, je eli jest prawdopodobne, e w przysz ci spowoduj  one wp yw do jednostki korzy ci 
ekonomicznych, które mog  by  powi zane z tymi aktywami. Pocz tkowe uj cie warto ci niematerialnych nast puje wed ug 
cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po uj ciu pocz tkowym warto ci niematerialne s  wyceniane wed ug cen nabycia  
lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytu u utraty warto ci. 

Warto ci niematerialne s  amortyzowane liniowo w okresie odpowiadaj cym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 
yteczno ci lub nieamortyzowane w przypadku nieokre lonego okresu u ytkowania. Warto  amortyzacji warto ci 

niematerialnych odnosi si  w sprawozdaniu z ca kowitych dochodów do pozycji „Amortyzacja”. 

Prawo wieczystego u ytkowania gruntów Spó ka nie amortyzuje w zwi zku ze zbli onym charakteru tego prawa do prawa 
asno ci gruntów.  

Warto ci niematerialne wyst puj ce w Spó ce oraz stawki amortyzacji: 
 
 Oprogramowanie komputerowe   od 2 lat do 5 lat 
 Prawo wieczystego u ytkowania gruntów   nieamortyzowane 
 

NOTA 8.4.2. RODKI TRWA E 

rodki trwa e s  wyceniane w cenie nabycia powi kszonej o wszystkie koszty bezpo rednio zwi zane z zakupem 
 i przystosowaniem sk adnika maj tku do stanu zdatnego do u ywania lub koszcie wytworzenia pomniejszonym  
o odpisy umorzeniowe oraz ewentualne  odpisy z tytu u utraty warto ci. 

Koszty poniesione po wprowadzeniu rodka trwa ego do u ytkowania, takie jak koszty napraw, przegl dów, op aty 
eksploatacyjne, wp ywaj  na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zosta y poniesione. Je eli jest jednak 
mo liwe wykazanie, e poniesione nak ady spowodowa y zwi kszenie oczekiwanych przysz ych korzy ci ekonomicznych z tytu u 
posiadania danego rodka trwa ego ponad korzy ci przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwi kszaj  one warto  
pocz tkow  tego rodka trwa ego (tzw. ulepszenie). 
W  momencie  likwidacji  lub  sprzeda y  rodków  trwa ych,  zyski  lub  straty  wynikaj ce  z  tego  faktu  ujmowane  s   
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako ró nica mi dzy przychodami netto ze zbycia (je li takie by y) a warto ci  bilansow  
tej pozycji. 
rodki trwa e s  amortyzowane liniowo w okresie odpowiadaj cym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej u yteczno ci, 

który kszta tuje si  nast puj co: 

 Grunty nieamortyzowane 

 Budynki i budowle od  10 lat do 40 lat  

 Urz dzenia techniczne i maszyny od 10 lat do  15 lat  

 rodki transportu od 5 lat do 7 lat  

 Inne rodki trwa e ,w tym wyposa enie od 3 lat do 10 lat  

Szacunki dotycz ce okresu ekonomicznej u yteczno ci oraz metoda amortyzacji s  przedmiotem przegl du  
na koniec ka dego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji jest zgodny  
z przewidywanym rozk adem czasowym korzy ci ekonomicznych przynoszonych przez ten rodek trwa y. 
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NOTA 8.4.3. RODKI TRWA E W BUDOWIE 

rodki trwa e w budowie s  wyceniane w wysoko ci ogó u kosztów pozostaj cych w bezpo rednim zwi zku z ich nabyciem  
lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych (z wyj tkiem ró nic kursowych nie b cych korekt  p aconych odsetek), 
pomniejszonych o odpisy z tytu u utraty warto ci. rodki trwa e w budowie nie s  amortyzowane do momentu zako czenia  
ich budowy i oddania do u ytkowania. 

NOTA 8.4.4. AKTYWA FINANSOWE  

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksi g rachunkowych s  wyceniane wed ug kosztu (ceny nabycia), 
stanowi cego warto  godziw  uiszczonej zap aty. Nast pnie instrumenty finansowe s  zaliczane do jednej z nast puj cych 
czterech kategorii i ujmowane w nast puj cy sposób: 

 Aktywa finansowe wyceniane w warto ci godziwej przez wynik finansowy: kategoria ta obejmuje dwie podkategorie: 
aktywa przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe przeznaczone  
w momencie ich pocz tkowego uj cia do wyceny wed ug warto ci godziwej przez wynik finansowy. Sk adnik aktywów 
zalicza si  do tej kategorii je eli zosta  nabyty przede wszystkim w celu sprzeda y w krótkim terminie lub je eli zosta  
zaliczony do tej kategorii przez Zarz d. Instrumenty pochodne równie  zalicza si   
do „przeznaczonych do obrotu”, o ile nie zosta y przeznaczone na zabezpieczenia. Aktywa z tej kategorii zalicza si  do 
aktywów obrotowych, je eli s  przeznaczone do obrotu lub ich realizacji oczekuje si  w ci gu 12 miesi cy od dnia 
bilansowego. Niezrealizowane zyski/straty z tytu u aktualizacji wyceny s  ujmowane w rachunku zysków 
i strat. 

 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno ci s  wyceniane wed ug skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

 Po yczki  wyceniane wed ug skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej  
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

 Nale no ci krótkoterminowe wykazywane s  wed ug kwot pierwotnie zafakturowanych,  
z uwzgl dnieniem odpisu na w tpliwe nale no ci. 

 Nale no ci d ugoterminowe s  wyceniane wed ug skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

 Warto  nale no ci aktualizuje si  uwzgl dniaj c stopie  prawdopodobie stwa ich zap aty poprzez dokonanie odpisu 
aktualizuj cego. 

 Oszacowanie odpisów na nale no ci w tpliwe nast puje na podstawie analizy danych historycznych dotycz cych 
ci galno ci nale no ci b  na podstawie struktur wiekowych sald nale no ci, a tak e 

na podstawie informacji z dzia u prawnego o nale no ciach skierowanych na drog  s dow  (upad ci, likwidacje, 
uk ady i skierowane do s du w celu uzyskania nakazu zap aty). 

 Odpisy aktualizuj ce warto  nale no ci zalicza si  odpowiednio do pozosta ych kosztów operacyjnych  
lub do kosztów finansowych - zale nie od rodzaju nale no ci, której dotyczy odpis aktualizuj cy. 

 Nale no ci umorzone, przedawnione lub nie ci galne zmniejszaj  dokonane uprzednio odpisy aktualizuj ce  
ich warto . 

 Nale no ci umorzone, przedawnione lub nie ci galne, od których nie dokonano odpisów aktualizuj cych  
ich warto ci lub dokonano odpisów w niepe nej wysoko ci, zalicza si  odpowiednio do pozosta ych kosztów 
operacyjnych lub kosztów finansowych. 

 Aktywa finansowe dost pne do sprzeda y s  wyceniane wed ug warto ci godziwej, a niezrealizowane zyski/straty 
 z tytu u aktualizacji wyceny s  ujmowane w w sprawozdaniu z ca kowitych dochodów. 

 rodki pieni ne i ekwiwalenty rodków pieni nych kategoria ta obejmuje rodki pieni ne w kasie,  
na rachunkach bankowych oraz wszystkie depozyty i krótkoterminowe papiery warto ciowe  
z terminem zapadalno ci do trzech miesi cy. rodki pieni ne i ekwiwalenty rodków pieni nych wyceniane s  
wed ug warto ci nominalnej. 

Warto  godziwa instrumentów finansowych stanowi cych przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest 
w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzie  bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, 
warto  godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, b  na podstawie 
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przewidywanych przep ywów pieni nych. Dla wszystkich aktywów finansowych przeprowadza si  test na utrat  warto ci  
na dzie  bilansowy. 

 

 

 

                NOTA  8.4.4.1        POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE 

Spó ka zawiera umowy instrumentów pochodnych typu forward, za pomoc  których zarz dza ryzykiem kursowym. 
Szczegó owe  informacje dotycz ce instrumentów pochodnych przedstawiono w Nocie 47.2.  

  

Instrumenty pochodne ujmuje si  pocz tkowo w warto ci godziwej na dzie  podpisania stosownych umów, a nast pnie 
przeszacowuje do warto ci godziwej na koniec ka dego okresu sprawozdawczego. Wynikowe zyski lub straty ujmuje si  
bezpo rednio w sprawozdaniu z ca kowitych dochodów, chyba e dany instrument wykorzystywany jest jako instrument 
zabezpieczaj cy. W takim przypadku moment uj cia w wynik zale y od charakteru powi zania zabezpieczaj cego.   

NOTA 8.4.5. LEASING 

Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenosz  zasadniczo ca e potencjalne korzy ci  
oraz ryzyko wynikaj ce z faktu bycia w cicielem na leasingobiorc . Wszystkie pozosta e rodzaje leasingu s  traktowane jako 
leasing operacyjny. 

Spó ka jako leasingobiorca 

Jednostka jest stron  umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odp atnego u ywania lub pobierania po ytków 
obce rodki trwa e lub warto ci niematerialne przez uzgodniony okres. 

W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których nast puje przeniesienie zasadniczo ca ego ryzyka 
i po ytków wynikaj cych z tytu u posiadania aktywów b cych przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany  
w  aktywach  jako  rodek  trwa y  wed ug  ni szej  z  dwóch  warto ci  (i)  warto ci  godziwej  lub  (ii)  warto ci  bie cej  minimalnych  
op at leasingowych ustalonej na dzie  rozpocz cia leasingu. Op aty leasingowe s  dzielone mi dzy koszty finansowe 
i zmniejszenie salda zobowi zania w sposób umo liwiaj cy uzyskanie sta ej stopy odsetek od pozosta ego do sp aty 
zobowi zania. Koszty finansowe ujmowane s  bezpo rednio w sprawozdaniu z ca kowitych dochodów w okresie, którego 
dotycz .  

rodki trwa e u ywane na podstawie umów leasingu s  amortyzowane w ci gu przewidywanego okresu ich ekonomicznej 
yteczno ci. 

NOTA 8.4.6. ZAPASY 

Zapasy s  wyceniane wed ug ni szej z dwóch warto ci: (i) ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, (ii) ceny sprzeda y netto. 
Rozchód zapasów wyceniany jest w nast puj cy sposób: 

- materia y i towary – do ustalenia warto ci rozchodu stosuj  si  metod  pierwsze wesz o – pierwsze wysz o (FIFO). 

- produkty gotowe i produkty w toku - wed ug kosztów bezpo rednich materia ów i robocizny oraz uzasadnionej cz ci 
po rednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolno ci produkcyjnych. Do ustalenia 
warto ci rozchodu stosuj  si  metod  pierwsze wesz o – pierwsze wysz o (FIFO). 

Cena sprzeda y netto jest to mo liwa do uzyskania na dzie  bilansowy cena sprzeda y bez podatku od towarów   
i us ug i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty zwi zane  
z przystosowaniem sk adnika do sprzeda y i dokonaniem tej sprzeda y. 

Wyceny bilansowej poszczególnych rodzajów zapasów dokonuje si  wg cen nabycia, nie wy szych jednak ni  ceny sprzeda y 
netto mo liwych do osi gni cia na dzie  bilansowy. 

Odpisów z tytu u utraty warto ci dokonuje si  nie rzadziej ni  na dzie  bilansowy w podziale na rodzaje zapasów.  Warto  
dokonanych odpisów zalicza si  do kosztów rodzajowych zu ycia materia ów. 

Zapasy towarów, materia ów i produktów gotowych obejmowane s  odpisem aktualizuj cym wed ug  nast puj cych zasad:  



Zak ady Przemys u Cukierniczego ,,OTMUCHÓW” S.A. 
Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01 2012 roku do dnia 31.12.2012 roku 

Noty obja niaj ce do sprawozdania finansowego (w tysi cach z otych) 
 

19 
 

- produkty i towary zalegaj ce ponad 1 rok – 100% warto ci bilansowej,  

- produkty i towary wolno-rotuj ce – wed ug indywidualnej oceny ceny mo liwej do uzyskania na dzie  bilansowy. 

 

NOTA 8.4.7. TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ 

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym prezentowane s  w polskich z otych („PLN”) , która stanowi walut  funkcjonaln  
Spó ki. 

Transakcje przeprowadzane w walucie innej ni  waluta funkcjonalna wycenia si  na dzie  bilansowy po obowi zuj cym na ten 
dzie  kursie rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank  Polski. Na dzie  bilansowy aktywa i zobowi zania 
pieni ne denominowane w walutach obcych s  przeliczane wed ug kursu obowi zuj cego na ten dzie . Aktywa i zobowi zania 
wyceniane w warto ci godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia si  po kursie obowi zuj cym w dniu ustalenia 
warto ci godziwej. Pozycje niepieni ne wyceniane s  wed ug  kosztu historycznego.   

Ró nice kursowe ujmuje si  w sprawozdaniu z ca kowitych dochodów w okresie, w którym powstaj , z wyj tkiem:   

- ró nic kursowych stanowi cych koszty finansowania zewn trznego,  dotycz cych aktywów w budowie przeznaczonych  
do przysz ego wykorzystania operacyjnego,  które w cza si  do tych aktywów i traktuje jako korekty kosztów 
odsetkowych, 

- ró nic kursowych wynikaj cych z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed okre lonym ryzykiem 
walutowym zgodnie z zasadami rachunkowo ci zabezpiecze . 

Kursy  walut,  przyj te  do  wyceny  bilansowej  na  koniec  roku  2012,  Jednostka  przyj a  zgodnie  z  tabelami  nr  252/A/NBP/2012  
oraz NBP nr 252/A/NBP/2011: 

 

  31 grudnia 2012 roku 31 grudnia 2011roku 

EUR 4,0882 4,4168 

GBP 5,0119 5,2691 

 

NOTA 8.4.8. ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE 

Jednostka dokonuje czynnych rozlicze  mi dzyokresowych kosztów, w celu zachowania zasady wspó mierno ci kosztów 
 i przychodów. Czynne rozliczenia mi dzyokresowe wyceniane s  w warto ci nabycia na moment pocz tkowej wyceny,  
za  na dzie  bilansowy warto  nabycia korygowana jest o cz  odpisanego kosztu lub przychodu przypadaj cego na miniony 
okres.  

W ramach biernych rozlicze  mi dzyokresowych, Spó ka rozpoznaje: 

a) prezentowan  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Rezerwy z tytu u wiadcze  pracowniczych”: 

  rezerwy na urlopy, 

 rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe, 

 rezerwy na nagrody (w tym jubileuszowe) i premie, wyp acane w nast pnych okresach. 

b) prezentowan  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug”: 

 rezerw  na koszty dotycz ce danego okresu, do których faktury nie zosta y jeszcze otrzymane, 

 rezerw  na inne koszty. 

Spó ka dokonuje rozlicze  mi dzyokresowych przychodów, je eli dotycz  one przysz ych okresów sprawozdawczych.  

Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów wycenia si  w warto ci nominalnej. 
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NOTA 8.4.9. KAPITA  PODSTAWOWY 

Kapita  podstawowy jest ujmowany w wysoko ci okre lonej w statucie Spó ki i wpisanej w Krajowym Rejestrze S dowym.  

Ró nice mi dzy warto ci  godziw  uzyskanej zap aty i warto ci  nominaln  akcji s  ujmowane w kapitale zapasowym  
ze sprzeda y akcji powy ej ich warto ci nominalnej.  

W przypadku wykupu w asnych akcji, kwota zap aty za akcje obci a kapita  w asny i jest wykazywana  
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji akcji w asnych.  

Kapita  rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwa ych pochodzi z przeszacowania gruntów  
i budynków na dzie  przej cia zwi zany z zastosowaniem MSSF po raz pierwszy. W przypadku zbycia przeszacowanych gruntów 
lub zabudowa , efektywnie zrealizowana cz  kapita u rezerwowego z aktualizacji wyceny zwi zana z danym sk adnikiem 
maj tku przenoszona jest bezpo rednio do zysków zatrzymanych.  

Kapita  rezerwowy  z aktualizacji wyceny inwestycji powstaje w wyniku przeszacowania aktywów finansowych dost pnych  
do sprzeda y. W przypadku sprzeda y przeszacowanego sk adnika aktywów finansowych efektywnie zrealizowana cz   
kapita u  rezerwowego  powi zana z tym sk adnikiem jest ujmowana w sprawozdaniu z ca kowitych dochodów.   

Wypracowane zyski w latach ubieg ych mog  zwi ksza  kapita  zapasowy lub pozosta e kapita y rezerwowe zgodnie z uznaniem 
zgromadzenia akcjonariuszy. 

NOTA 8.4.10. REZERWY 

Rezerwy ujmowane s  wówczas, gdy na Jednostce ci y istniej cy obowi zek (prawny lub zwyczajowy) wynikaj cy ze zdarze  
przesz ych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, e wype nienie tego obowi zku spowoduje konieczno  wyp ywu 
rodków to samych ze stratami ekonomicznymi, oraz gdy mo na dokona  wiarygodnego oszacowania kwoty  

tego zobowi zania. 

NOTA 8.4.11. KREDYTY BANKOWE I PO YCZKI OTRZYMANE 

W momencie pocz tkowego uj cia, kredyty bankowe i po yczki s  ujmowane wed ug kosztu, stanowi cego warto  
otrzymanych rodków pieni nych i obejmuj cego koszty uzyskania kredytu/po yczki. Nast pnie, wszystkie kredyty bankowe  
i po yczki s  wyceniane wed ug skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej. 

NOTA 8.4.12. KOSZTY FINANSOWANIA ZEWN TRZNEGO 

Koszty finansowania zewn trznego dotycz ce budowy, przystosowania, monta u lub ulepszenia rodków trwa ych, warto ci 
niematerialnych lub innych dostosowywanych sk adników aktywów, przez okres budowy, przystosowania i monta u s  
ujmowane  w  warto ci  tych  aktywów  (z  wyj tkiem  ró nic  kursowych  nie  b cych  korekt  p aconych  odsetek),  je li  
zobowi zania te zosta y zaci gni te w tym celu. Pozosta e koszty finansowania zewn trznego ujmowane s  w rachunku zysków 
i strat. 

NOTA 8.4.13. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY  

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metod  zobowi za  bilansowych w stosunku do wszystkich dodatnich ró nic 
przej ciowych wyst puj cych na dzie  bilansowy mi dzy warto ci  podatkow  aktywów i pasywów a ich warto ci  bilansow  
wykazan  w sprawozdaniu finansowym. 

Sk adnik aktywów z tytu u odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych ró nic 
przej ciowych, jak równie  niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na nast pne lata, w takiej wysoko ci, w jakiej 
jest prawdopodobne, e zostanie osi gni ty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzysta  ww. ró nice i straty. 

W przypadku ujemnych ró nic przej ciowych z tytu u odpisu aktualizuj cego warto  udzia ów w jednostkach 
podporz dkowanych nie obj tych konsolidacj , sk adnik aktywów z tytu u odroczonego podatku jest ujmowany  
w  bilansie  jedynie  w  takiej  wysoko ci,  w  jakiej  jest  prawdopodobne,  i  w  daj cej  si  przewidzie  przysz ci   
ww. ró nice przej ciowe ulegn  odwróceniu i osi gni ty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli  
na potr cenie ujemnych ró nic przej ciowych.  

Warto  bilansowa sk adnika aktywów z tytu u odroczonego podatku jest weryfikowana na ka dy dzie  bilansowy  
i ulega stosownemu obni eniu w cz ci, w jakiej przesta o by  prawdopodobne osi gni cie dochodu  
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do opodatkowania wystarczaj cego do cz ciowego lub ca kowitego zrealizowania sk adnika aktywów z tytu u odroczonego 
podatku. 

Aktywa z tytu u odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane s  z zastosowaniem stawek 
podatkowych, które wed ug przewidywa  b  obowi zywa  w okresie, gdy sk adnik aktywów zostanie zrealizowany  
lub zobowi zanie spe nione, przyjmuj c za podstaw  stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowi zuj ce i uchwalone  
na dzie  bilansowy. 

NOTA 8.4.14. UZNAWANIE PRZYCHODÓW 

Przychody ze sprzeda y us ug (produktów) 

Je eli wynik transakcji dotycz cej sprzeda y us ug mo na oszacowa  w wiarygodny sposób, przychody z transakcji ujmuje si   
na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzie  bilansowy. Wynik transakcji mo na oceni  w wiarygodny 
sposób, je eli zostan  spe nione wszystkie nast puj ce warunki: 

- kwot  przychodów mo na wyceni  w wiarygodny sposób, 

- istnieje prawdopodobie stwo, e jednostka gospodarcza uzyska korzy ci ekonomiczne z tytu u przeprowadzonej 
transakcji, 

- stopie  realizacji transakcji na dzie  bilansowy mo e by  okre lony w wiarygodny sposób, 

- koszty poniesione w zwi zku z transakcj  oraz koszty zako czenia transakcji mog  by  wycenione  
w wiarygodny sposób. 

Je eli w wyniku transakcji dotycz cej sprzeda y us ug nie mo na oszacowa  w wiarygodny sposób, przychody  
z transakcji ujmuje si  tylko do wysoko ci poniesionych kosztów, które jednostka gospodarcza spodziewa si  odzyska . 

 

Przychody ze sprzeda y towarów i materia ów 

Spó ka rozpoznaje przychody ze sprzeda y towarów i materia ów wówczas gdy spe nione s  nast puj ce warunki: 

- jednostka gospodarcza przekaza a nabywcy znacz ce ryzyko i korzy ci wynikaj ce z prawa w asno ci do towaru, 

- jednostka gospodarcza przestaje by  trwale zaanga owana w zarz dzanie sprzedanymi towarami  
w stopniu w jakim zazwyczaj funkcj  tak  realizuje si  wobec towarów, do których ma si  prawo w asno ci, ani te  nie 
sprawuje nad nimi efektywnej kontroli, 

- kwot  przychodów mo na wyceni  w wiarygodny sposób, 

- istnieje prawdopodobie stwo, e jednostka gospodarcza uzyska korzy ci ekonomiczne z tytu u transakcji, 

- koszty poniesione, oraz te które zostan  poniesione przez jednostk  gospodarcz  w zwi zku z transakcj , mo na 
wyceni  w wiarygodny sposób. 

Przychody ujmowane s  w warto ci godziwej nale nej zap aty. 

Odsetki 

Przychody z tytu u odsetek ujmuje si  proporcjonalnie do up ywu czasu metod  efektywnej stopy procentowej. Gdy nale no  
traci na warto ci, Spó ka obni a jej warto  bilansow  do poziomu warto ci odzyskiwalnej, równej oszacowanym przysz ym 
przep ywom pieni nym zdyskontowanym wed ug pierwotnej efektywnej stopy procentowej instrumentu, a nast pnie 
stopniowo rozlicza si  kwot  dyskonta w korespondencji z przychodami z tytu u odsetek. Przychody z tytu u odsetek  
od udzielonych po yczek, które utraci y warto , ujmuje si  wed ug pierwotnej efektywnej stopy procentowej. 

NOTA 8.4.15. KOSZTY WIADCZE  PRACOWNICZYCH 

Pracownicy maj  prawo do odpraw emerytalnych lub rentowych w momencie przechodzenia na emerytur  lub rent . Odprawy 
te przys uguj  pracownikowi spe niaj cemu warunki uprawniaj ce do renty z tytu u niezdolno ci do pracy lub emerytury, 
którego stosunek pracy usta  w zwi zku z przej ciem na rent  lub emerytur , w wysoko ci jednomiesi cznego wynagrodzenia. 
Jednostka  uznaje  koszty  z  tytu u  odpraw  emerytalnych  i  rentowych  na  bazie  memoria owej.  Zgodnie  z  MSR  19  i  37,  rezerwa  
na odprawy emerytalne prezentowana jest w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w grupie zobowi za  d ugo-  
lub krótkoterminowych, w pozycji „Rezerwy z tytu u wiadcze  pracowniczych”. 
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NOTA 8.4.16. AKTYWA (LUB GRUPY AKTYWÓW DO ZBYCIA) PRZEZNACZONE DO SPRZEDA Y 

Aktywa trwa e (lub grupy do zbycia) s  klasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda y, je li ich warto  bilansowa zostanie 
odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzeda y, a sprzeda  uwa ana jest za wysoce prawdopodobn . Wyceniane s  
one  w  ni szej  z  nast puj cych  dwóch  kwot:  ich  warto ci  bilansowej  i  warto ci  godziwej  pomniejszonej  o  koszty  zbycia,  je eli   
ich warto  bilansowa ma zosta  odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzeda y, a nie poprzez ich dalsze 
wykorzystanie. 

NOTA 8.4.17. ZOBOWI ZANIA I AKTYWA WARUNKOWE 

Przez zobowi zania warunkowe rozumie si  : 

a) mo liwy obowi zek, który powstaje na skutek zdarze  przesz ych, którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero 
w momencie wyst pienia lub niewyst pienia jednego lub wi kszej ilo ci niepewnych przysz ych zdarze , które nie w pe ni 
podlegaj  kontroli jednostki; lub 

b) obecny obowi zek, który powstaje na skutek zdarze  przesz ych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu finansowym, 
poniewa : 

- nie jest prawdopodobne, aby konieczne by o wydatkowanie rodków zawieraj cych w sobie korzy ci ekonomiczne  
w celu wype nienia obowi zku; lub 
 

- kwoty obowi zku (zobowi zania) nie mo na wyceni  wystarczaj co wiarygodnie. 
 

Przez aktywa warunkowe rozumie si  mo liwe sk adniki aktywów, który powsta y na skutek zdarze  przesz ych oraz których 
istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wyst pienia lub niewyst pienia jednego lub wi kszej ilo ci niepewnych 
przysz ych zdarze , które nie w pe ni podlegaj  kontroli jednostki. 

NOTA 8.4.18. SZACUNKI ZARZ DU 

 Sporz dzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zarz d Spó ki pewnych szacunków i za , które znajduj  
odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu oraz w dodatkowych informacjach i obja nieniach do tego sprawozdania. Wi kszo  
szacunków  oparta  jest  na  analizach  i  jak  najlepszej  wiedzy  Zarz du.  Jakkolwiek  przyj te  za enia  i  szacunki  opieraj  si   
na najlepszej wiedzy Zarz du na temat bie cych dzia  i zdarze , rzeczywiste wyniki mog  si  ró ni  od przewidywanych. 
Szacunki i zwi zane z nimi za enia podlegaj  weryfikacji. Zmiana szacunków ksi gowych jest uj ta w okresie, w którym 
dokonano zmiany szacunku lub w okresach bie cym i przysz ych, je eli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu 
bie cego, jak i okresów przysz ych.        
Szacunki te dotycz , mi dzy innymi, utworzonych rezerw i odpisów aktualizuj cych, rozlicze  mi dzyokresowych oraz 
przyj tych stawek amortyzacyjnych.        
Spó ka weryfikuje przewidywane okresy u ytkowania ekonomicznego sk adników pozycji rzeczowych aktywów trwa ych oraz 
warto ci niematerialnych na koniec ka dego rocznego okresu sprawozdawczego. W bie cym roku obrotowym Zarz d 
stwierdzi , e przyj te stawki amortyzacji odpowiadaj  okresom u ytkowania sk adników aktywów.   
     
Odpisów aktualizuj cych aktywa obrotowe (zapasy i nale no ci), dokonuje si  w oparciu o ustalenie ró nicy mi dzy warto ci   
netto mo liw  do uzyskania a cen  nabycia/kosztem wytworzenia. Natomiast szacowanie odpisu na nale no ci to ustalanie 
ró nicy mi dzy warto ci  bilansow  danego sk adnika aktywów, a warto ci  bie  szacowanych przysz ych przep ywów 
pieni nych, zdyskontowanych wg efektywnej stopy procentowej. Szacowaniu podlega stopa dyskontowa, a tak e spodziewany 
czas otrzymania przep ywów pieni nych.        
Szacunki dotycz ce wiadcze  pracowniczych oraz rezerw na odprawy emerytalne i podobne – aktualna warto wiadcze  oraz 
rezerw zale y od wielu czynników, które s  ustalane metodami aktuarialnymi. Za enia stosowane przy ustalaniu kosztu netto 
(dochodu) dla emerytur obejmuj  stop  dyskontow . Wszelkie zmiany tych za  b  mia y wp yw na warto  zobowi za  
emerytalnych.  

Szacunki rezerw na przewidywane zobowi zania z tytu u dzia alno ci gospodarczej tworzy si  w wysoko ci stanowi cej 
najbardziej w ciwy szacunek nak adów niezb dnych do wype nienia obecnego obowi zku na dzie  bilansowy. 
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NOTA 9.   PO CZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH  

W okresie sprawozdawczym oraz w okresie porównywalnym Spó ka nie bra a udzia u w po czeniu jednostek gospodarczych. 

NOTA 10. SEZONOWO  I CYKLICZNO  

Bran e, w których dzia a Spó ka, charakteryzuj  si  du  sezonowo ci  sprzeda y. Ze wzgl du jednak na rozproszenie produkcji 
w trzech niezale nych ga ziach (s odycze, s one przek ski oraz wyroby niadaniowe) przychody ZPC Otmuchów  
w poszczególnych miesi cach utrzymuj  si  na zbli onym poziomie, a sezonowo  na poziomie globalnym nie jest tak 
odczuwalna. 

NOTA 11. INFORMACJA DOTYCZ CA SEGMENTÓW OPERACYJNYCH 

Dla celów zarz dczych Spó ka dotychczas by a podzielona na 3 g ówne segmenty operacyjne w oparciu o wytwarzane  
i sprzedawane produkty oraz towary. W sprawozdaniu za 2012 rok zosta  wyodr bniony 4 segment ,, elki” w zwi zku ze 
znacznym  wzrostem  udzia u  w  przychodach   ogó em.  Spó ka  przewiduje  sta y  rozwój  tego  segmentu  w  kolejnych  latach.  
Pozosta e dzia alno ci, nie stanowi ce przedmiotu strategicznej oceny i zarz dzania Spó  zosta y zaprezentowane jako 
segmenty pozosta e. 
Segmenty pozosta e obejmuj  sprzeda  materia ów  i towarów, sprzeda  us ug - g ównie  wiadczonych us ug obs ugi ksi gowej 
i kadrowej, us ug IT, us ug po rednictwa w zakupie surowców, po rednictwa sprzeda y  dla spó ek z Grupy, a tak e us ug 
przeprowadzanych prób technologicznych dla klientów spoza Grupy,  adne z powy szych grup przychodów w segmencie 
,,pozosta e” nie stanowi a i w ocenie Zarz du nie b dzie stanowi a w przysz ci elementu istotnego z punktu widzenia strategii 
Spó ki. 

NOTA 11. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SEGMENTACH 

 Zgodnie z wymogami MSSF 8 „Segmenty operacyjne”,  Spó ka zidentyfikowa a segmenty operacyjne w oparciu o wewn trzne 
raporty dotycz ce tych elementów, które s  regularnie weryfikowane przez osoby decyduj ce o przydzielaniu zasobów  
do danego segmentu i oceniaj ce jego wyniki finansowe. 

Na dzie  bilansowy, zidentyfikowane segmenty operacyjne Jednostki obj te sprawozdawczo ci  zgodnie z MSSF 8 s  zatem 
nast puj ce: 

SEGMENT S ODYCZE CZEKOLADOWE  i  GALERETKI  obejmuje  kilka  najwi kszych  kategorii   s odyczy  o  ró nych  preferencjach  
smakowych.  

Produkowane przez Spó  od ponad 30 lat tradycyjne specja y czekoladowane to g ównie wyroby oblewane czekolad  mleczn  
i  deserow . Kluczowymi wyrobami w tym segmencie sa mleczka w czekoladzie produkowane w trzech smakach: waniliowym, 
cappuccino i czekoladowym, potocznie zwane „Ptasim Mleczkiem”, liwka w czekoladzie, duetka w czekoladzie sk adaj ca si  
z dwóch warstw, delikatnej pianki  i smacznej galaretki,  galaretki w czekoladzie dost pne w dwóch smakach cytrynowym   
i wi niowym, bananki w czekoladzie o strukturze piankowej, wzbogaconej smakiem bananowym w po czeniu z aromatem 
czekolady oraz chrupki zbo owe w czekoladzie mlecznej zwane Lovello. Oferowane produkty konfekcjonowane s  g ównie  
w formie bombonierek. Segment ten obejmuje równie  galaretki w cukrze. 

SEGMENT ELEK, nowo wyodr bniony segment obejmuj cy elki produkowane na naturalnych barwnikach i sokach 
owocowych, jak równie  produkowane w wersji wzbogaconej witaminami. Powodem wyodr bnienia segmentu by  wzrost 
sprzeda y wyrobów w stosunku do roku poprzedniego, co mo na zauwa  w nocie 10.2 

SEGMENT S ONE PRZEK SKI  Segment s onych przek sek istnieje od 1992 roku. G ównymi wyrobami s  chrupki kukurydziane 
w trzech smakach: orzechowym, paprykowym, cebulkowym oraz pra ynki: solone, paprykowe, bekonowe produkowane z pellet 
ziemniaczanych, ziemniaczaono-zbo owych oraz zbo owych. Flagowymi wyrobami tego segmentu s  chrupki Bingo oraz 
pra ynki Tip Top dost pne praktycznie we wszystkich sklepach na terenie ca ego kraju. 
 

SEGMENT WYROBY NIADANIOWE to produkty na zdrowe i od ywcze niadanie, produkowane z pe nych ziaren zbó   
ze smakowitymi dodatkami. Smaczne i po ywne, a ich po czenie z mlekiem i jogurtem wzbogaca posi ek 
w wap  i witaminy, dostarczaj c niezb dnej porcji bia ka.  Wyró niamy tu produkty niadaniowe o ró nych kszta tach, mi dzy 
innymi kuleczki, kó eczka, muszelki, jak i tradycyjne p atki kukurydziane. Segment wzbogacaj  batony niadaniowe, musli 
i muslimy w ró nych wariantach smakowych. 
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SEGMENT POZOSTA E obejmuje pozosta  dzia alno  Spó ki, w tym mi dzy innymi: sprzeda  materia ów i towarów oraz us ug, 
wyszczególnionych w Nocie  10. W okresie obrachunkowym nie zaniechano  adnych rodzajów dzia alno ci.  

Sposoby pomiaru zysku oraz zasady wyceny aktywów i zobowi za  segmentów nie ró ni  si  od zasad przyj tych  
do sporz dzenia sprawozdania finansowego. 

Pozosta e przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe oraz podatek dochodowy s  monitorowane na poziomie 
Spó ki i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów. 
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NOTA 11. 2. SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW W PODZIALE NA SEGMENTY  ZA ROK 2012  

 
Sprawozdanie z ca kowitych dochodów w podziale na bran e za rok    01.01.2012-31.12.2012    

 Segment operacyjny  
 odycze 

czekoladowe i 
galaretki  

elki   S one przek ski   Wyroby 
niadaniowe   Pozosta e segmenty*  

 Kwoty 
nieprzypisane do 

segmentów  

 Razem 
segmenty  

 Sprawozdanie z ca kowitych dochodow za 
okres ko cz cy sie            70 078               26 406               34 747               73 578                    11 063                          -                 215 872     
 Sprzeda  na rzecz klientów zewn trznych             69 224               26 112               34 420               72 312                    11 063                          -                 213 131     
 Pozosta e przychody                 854                    294                    327                 1 266                             -                            -                     2 741     
 Koszty w asny            58 637               23 368               24 941               57 710                    10 385                          -                 175 041     
 Koszty sprzeda y              2 623                    670                 4 637                 3 325                            82                 11 036                 22 373     
 Zysk (strata) segmentu               8 818                 2 368                 5 169               12 543                         596     -           11 036                 18 458     
 Nieprzypisane przychody Spó ki                3 217                   3 217     
 Nieprzypisane koszty Spó ki                     -                          -                          -                               -                   11 415                 11 415     
 Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej  -           19 234                 10 260     
 Przychody finansowe                    622                       622     
 Koszty finansowe                3 549                   3 549     
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem  -           22 161                   7 333     
 Podatek dochodowy                1 119                   1 119     
 Zysk (strata) netto  -           23 280                   6 214     
 * nieistotne z punktu widzenia Jednostki i MSSF 8                

 Sprawozdanie z ca kowitych dochodów w podziale na bran e za rok    01.01.2011-31.12.2011    

 Segment operacyjny   S odycze  elki   S one przek ski   Wyroby 
niadaniowe   Pozosta e segmenty*  

 Kwoty 
nieprzypisane do 

segmentów  

 Razem 
segmenty  

 Sprawozdanie z ca kowitych dochodow za 
okres ko cz cy sie            66 343               18 254               33 055               62 729                      5 086                          -                 185 467     
 Sprzeda  na rzecz klientów zewn trznych             65 504               17 937               32 652               61 818                      5 086                          -                 182 997     
 Pozosta e przychody                 839                    317                    403                    911                             -                            -                     2 470     
 Koszty w asny            55 264               15 266               23 906               51 315                      3 778                          -                 149 529     
 Koszty sprzeda y              2 074                    440                 4 999                 3 225                             -                     7 809                 18 547     
 Zysk (strata) segmentu               9 005                 2 548                 4 150                 8 189                      1 308     -             7 809                 17 391     
 Nieprzypisane przychody Spó ki                    207                       207     
 Nieprzypisane koszty Spó ki                     -                          -                          -                               -                   10 244                 10 244     
 Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej  -           17 846                   7 354     
 Przychody finansowe                    773                       773     
 Koszty finansowe                1 550                   1 550     
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem  -           18 623                   6 577     
 Podatek dochodowy                1 464                   1 464     
 Zysk (strata) netto  -           20 087                   5 113     
 * nieistotne z punktu widzenia Jednostki i MSSF 8                
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Wykres 1  Porównanie przychodów ze sprzeda y w podziale na wyodr bnione segmenty operacyjne 

 

Spó ka zgodnie z MSSF 8 nie prezentuje podzia u aktywów i zobowi za  na segmenty ze wzgl du na fakt, e podzia  taki nie jest 
czony do miar wykorzystywanych przez g ówny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych. 

NOTA 11. 3. INFORMACJE GEOGRAFICZNE  

 
Spó ka  ZPC  Otmuchów  S.A.   dzia a  w  kilku  g ównych  obszarach  geograficznych  –  w  Polsce,  b cym  krajem  jej  siedziby,   
na W grzech, S owacji, w Czechach oraz Afryce Po udniowej. Pozosta e  obszary obejmuj  takie kraje, jak: Holandia i Belgia, 
Rumunia, Rosja i Chorwacja, Litwa i otwa. 
 
Poni ej  przedstawiono  przychody  Spó ki  od  klientów  zewn trznych. Wszystkie aktywa Spó ki ulokowane s  na terenie Polski. 
 
 

Informacje geograficzne   

 Przychody od klientów zewn trznych  

 Rok zako czony dnia 
31.12.2012  

 Rok zako czony dnia 
31.12.2011  

 Polska                    198 245                       170 057     
 Afryka Po udniowa                         1 560                            4 471     
 Wielka Brytania                            256                            1 385     
 owacja                         2 729                            1 537     
 Rosja                            109                               286     
 Czechy                         2 752                            1 037     
 W gry                         3 157                            1 858     
 Chorwacja                            559                               266     
 Rumunia                            572                               483     
 Holandia i Belgia                         1 284                                 48     
 Litwa i otwa                            779                               858     
 Pozosta e                         1 129                               711     

 Razem  213 131 182 997 
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NOTA 11. 4. INFORMACJE DOTYCZ CE G ÓWNYCH KLIENTÓW 

Spó ka realizuje sprzeda  swoich wyrobów g ównie do klientów sieciowych. Udzia  najwi kszego klienta, tj.Jeronimo Martins 
Dystrybucja S.A. w przychodach ze sprzeda y za rok 2012 wynosi 51,35%. Realizowane przez klienta przychody ze sprzeda y w 
podziale na poszczególne segmenty operacyjne: 
 
- s odycze  31,1% 
- s one przek ski  11,9% 
-  zelki    10,7% 
- wyroby niadaniowe 46,2% 
 

 
 

Wykres 2.  Przychody ze sprzeda y w podziale na segmenty operacyjne od klienta o najwi kszym udziale  

                  w sprzeda y.  

 
 
Jednostkowy udzia  w przychodach ze sprzeda y dla pozosta ych klientów nie przekracza 10%. 
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NOTY OBJA NIAJ CE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

NOTA 12. POZOSTA E WARTO CI NIEMATERIALNE 

 
POZOSTA E WARTO CI NIEMATERIALNE    31.12.2012   31.12.2011  

 Prawo wieczystego u ytkowania gruntu               814                 814   
 Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne                120                 120    
 Inne warto ci niematerialne (oprogramowanie komputerowe)               662                 922    
 Warto ci niematerialne w toku wytwarzania                410                   56    
 Razem            2 006              1 912    
 
Wszystkie warto ci niematerialne i prawne s  w asno ci  Spó ki, adne nie s  u ywane na podstawie najmu, dzier awy lub innej 
umowy, w tym umowy leasingu. Na warto ciach niematerialnych i prawnych nie ustanawiano zabezpiecze . Na dzie  
31.12.2012 Spó ka nie posiada a umów zobowi zuj cych j  do zakupu warto ci niematerialnych i prawnych ani w roku bie cym 
ani w okresie porównywalnym.  

NOTA 12. 1. ZMIANY POZOSTA YCH WARTO CI NIEMATERIALNYCH WG GRUP 

Stan na   31.12.2012  
ZMIANY POZOSTA YCH WARTO CI NIEMATERIALNYCH 

WG GRUP RODZAJOWYCH  prawo 
wieczystego 

ytkowania 
gruntu  

 nabyte 
koncesje, 
patenty 
licencje i 
podobne 
warto ci,  

 inne warto ci 
niematerialne 

(oprogramowanie 
komputerowe)  

 Warto ci 
niematerialne 

w toku 
wytwarzania   

 Pozosta e 
warto ci 

niematerialne 
razem  

(poza warto ciami niematerialnymi w toku 
wytwarzania) 

  
 Warto  brutto warto ci niematerialnych na 
pocz tek okresu             814                   120                             2 360                       56                  3 350    

    zwi kszenia               -                        -                                  196                     550                     746    
        nabycie                      -                                     -                       550                     550    
        transfer                      -                                  196                        -                       196    
   zmniejszenia               -                        -                                     -                       196                     196    
        transfer                      -                                     -                       196                     196    

   Warto  brutto warto ci niematerialnych na 
koniec okresu  

           814                   120                             2 556                     410                  3 900    

  
 Skumulowana amortyzacja na pocz tek 
okresu               -                        -                               1 438                        -                    1 438    

    amortyzacja za okres               -                        -                                  456                        -                       456    
       zwi kszenia               -                        -                                  456                        -                       456    
        amortyzacja okresu bie cego                      -                                  456                       456    
       zmniejszenia                -                        -                                     -                          -                          -      
   skumulowana amortyzacja na koniec okresu               -                     -                               1 894                        -                    1 894    

  
   odpisy z tytu u utraty warto ci na pocz tek 
okresu               -                        -                                     -                          -                          -      
   odpisy z tytu u utraty warto ci na koniec 
okresu               -                        -                                     -                          -                          -      

  
   warto  netto pozosta ych warto ci 
niematerialnych na koniec okresu             814                   120                                662                     410                  2 006    
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Stan na  
   

 31.12.2011  
 ZMIANY POZOSTA YCH WARTO CI NIEMATERIALNYCH WG 
GRUP RODZAJOWYCH   prawo 

wieczystego 
ytkowania 
gruntu  

 nabyte 
koncesje, 

patenty licencje 
i podobne 
warto ci,  

 inne warto ci 
niematerialne 

(oprogramowanie 
komputerowe)  

 Pozosta e 
warto ci 

niematerialne 
razem   (poza warto ciami niematerialnymi w toku wytwarzania)  

   Warto  brutto warto ci niematerialnych na 
pocz tek okresu             814                      -                               2 230               3 044    

    zwi kszenia               -                     120                                186                  306    
        nabycie                   120                                186                  306    
   zmniejszenia               -                        -                        -      

   Warto  brutto warto ci niematerialnych na koniec 
okresu             814                   120                             2 416               3 350    

   Skumulowana amortyzacja na pocz tek okresu                                     -                               1 026               1 036    

    amortyzacja za okres               -                        -                                  412                  412    
       zwi kszenia               -                        -                                  412                  412    
        amortyzacja okresu bie cego                      -                                  412                  412    
       zmniejszenia                -                        -                                     -                      -      
   skumulowana amortyzacja na koniec okresu                        -                               1 438               1 438    
     odpisy z tytu u utraty warto ci na pocz tek okresu               -                        -                                    89                    89    
        wykorzystanie                      -                                    89                    89    

 
   odpisy z tytu u utraty warto ci na koniec okresu               -                        -                                     -                      -      

  
   warto  netto pozosta ych warto ci 
niematerialnych na koniec okresu             814                   120                                978               1 912    

 
NOTA 13. RZECZOWE AKTYWA TRWA E 
 

RZECZOWE AKTYWA TRWA E   31.12.2012   31.12.2011  

 a) rodki trwa e, w tym:            91 054              92 122    
       grunty               1 568                1 568    
       budynki i budowle            42 574              42 795    
       urz dzenia techniczne i maszyny            42 609              43 477    
       rodki transportu              1 811                2 132    
       inne rodki trwa e              2 492                2 150    
       pozosta ych us ug                       -                         -    
 b) rodki trwa e w budowie                  198                3 114    
 Rzeczowe aktywa trwa e            91 252              95 236    
 

Na dzie  31.12.2012 Spó ka  posiada a umowy zobowi zuj ce j  do zakupu rzeczowych aktywów trwa ych na warto  
96,5tys. z .Warto  zabezpiecze  ustanowionych na maj tku Spó ki w prezentowanych powy ej okresach sprawozdawczych 
zosta a przedstawiona w nocie obja niaj cej nr 53. 
  

NOTA 13. 1. STRUKTURA W ASNO CIOWA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWA YCH 
 
Warto  godziwa rzeczowych aktywów trwa ych zosta a  uzyskana przez Spó ke na podstawie analizy i porównania cen 
rynkowych na dzie  bilansowy.  
RODKI TRWA E BILANSOWE (STRUKTURA W ASNO CIOWA)   31.12.2012   31.12.2011  

 a) w asne                  89 002                    90 239    
 b) u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy lub innej umowy, 
w tym umowy leasingu, w tym:                    2 052                      1 883    
      leasing finansowy                    2 052                      1 883    
 rodki trwa e bilansowe razem                  91 054                    92 122    
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NOTA 13. 2.              ZMIANY RODKÓW TRWA YCH WG GRUP RODZAJOWYCH 

 
Stan na   31.12.2012        
 ZMIANY RODKÓW TRWA YCH  

  grunty   
  budynki i 
budowle  

 urz dzenia 
techniczne i 

maszyny  
rodki 

transportu  
 Pozosta e  
rodki trwa e  

rodki trwa e 
w budowie  

rodki trwa e, 
razem  

 WG GRUP RODZAJOWYCH  
 (poza rodkami trwa ymi w budowie)  
 Warto  brutto rodków trwa ych na pocz tek 
okresu                 1 568              46 872             64 092              3 571              3 525            3 114         122 742    
    zwi kszenia                     -                  1 462               3 816                 190                 837            3 389              9 694    
      nabycie                       -                       -                     -                     -              3 389              3 389    
 przemieszczenia wewn trzne                1 462               3 816                 190                 837                  -                6 305    
   zmniejszenia                     -                        -                    286                 418                   72            6 305              7 081    
      zbycie                     418                     418    
      likwidacja                      -                    286                    -                     72                   358    
 przemieszczenia wewn trzne                    6 305              6 305    
 Warto  brutto rodków trwa ych na koniec okresu                1 568              48 334             67 622              3 343              4 290               198          125 355    
 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz tek 
okresu                     -                  4 077             20 615              1 439              1 375                  -              27 506    
     zwi kszenia                     -                  1 683               4 546                 447                 495                  -                7 171    
         amortyzacja okresu bie cego                     -                  1 683               4 546                 447                 495                7 171    
     zmniejszenia                      -                        -                    278                 354                   72                   704    
        sprzeda                       354                     354    
        likwidacja                      -                    278                    -                     72                   350    
 przemieszczenie wewnetrzne                              -      
 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu                     -                  5 760             24 883              1 532              1 798                  -              33 973    
   odpisy z tytu u utraty warto ci na pocz tek okresu                     -                        -                       -                      -                     -                    -                      -      
   zwi kszenia                    130                     -                     130    
   wykorzystanie                              -      
  rozwi zanie                              -      
   odpisy z tytu u utraty warto ci na koniec okresu                     -                        -                    130                    -                    -                    -                   130    
 Warto  netto rodków trwa ych na koniec okresu                1 568              42 574             42 609              1 811              2 492               198            91 252    
 

 
W prezentowanym  okresie bilansowy wyst pi y odpisy aktualizuj ce warto rodków trwa ych na kwot  130tys.z , co by o spowodowane znacz co ni sz  cen  rynkow  w porównaniu  
do warto ci uj tej w ksi gach rachunkowych dla poszczególnych maszyn i urz dze  technicznych. 
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Stan na   31.12.2011  
 
ZMIANY RODKÓW TRWA YCH  

  grunty   
  budynki i 
budowle  

 urz dzenia 
techniczne i 

maszyny  
rodki 

transportu  
 Pozosta e  
rodki trwa e  

rodki trwa e 
w budowie  

rodki trwa e, 
razem  

 WG GRUP RODZAJOWYCH  
 (poza rodkami trwa ymi w budowie)  
 Warto  brutto rodków trwa ych na pocz tek 
okresu                 1 568              36 386             45 366              3 377              2 034            1 746            90 477    
    zwi kszenia                     -                10 490             19 042                 446              1 551          33 027            64 556    
      nabycie               10 490             19 042                 446              1 551        33 027            31 529    
   zmniejszenia                     -                         4                  316                 252                   60          31 659            32 291    
      likwidacja                       4                  316                 252                   60                   632    
 przemieszczenia wewn trzne                  31 659            31 659    
 Warto  brutto rodków trwa ych na koniec okresu                1 568              46 872             64 092              3 571              3 525            3 114          122 742    
 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz tek 
okresu                     -                  2 877             18 246              1 196              1 108                  -              23 427    
     zwi kszenia                     -                  1 200               2 673                 424                 315                  -                4 612    
         amortyzacja okresu bie cego                1 200               2 673                 424                 315                4 612    
     zmniejszenia                      -                        -                    304                 181                   48                  533    
        likwidacja                      -                    304                 181                   48                   533    
 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu                     -                  4 077             20 615              1 439              1 375                  -              27 506    
 Warto  netto rodków trwa ych na koniec okresu                1 568              42 795             43 477              2 132              2 150            3 114            95 236    
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NOTA 14. INWESTYCJE W UDZIA Y I AKCJE 

NAZWA JEDNOSTKI   ROK OBJ CIA 
UDZIA ÓW  

 % UDZIA  W KAPITALE 
PODSTAWOWYM 

JEDNOSTEK  

 WARTO  BILANSOWA 
UDZIA ÓW  

 31.12.2012   31.12.2011  

 Victoria Sweet  Sp. z o.o.  2008 100,00% 1 102 1 102 
 Jedno  Sp.z o.o.  2010 97,62% 14 094 14 070 
 Otmuchów Inwestycje Sp.zo.o.  2011 100,00% 8 846 7 076 
 Otmuchów Marketing Sp. zo.o.  2011 51,77% 131 131 
 PWC Odra S.A.  2011 50,43% 18 732 18 594 
 Razem      42 905 40 973 
 
W  trakcie  trzeciego  kwarta u  2012  roku  Spó ka  zwi kszy a  udzia  w  akcjonariacie  PWC  Odra  S.A.  z  siedzib  w  Brzegu  (PWC  Odra)   
o 15 281 akcji. cznie Emitent na dzie   sporz dzenia sprawozdania posiada  bezpo rednio lub po rednio 3 793 210 akcji   PWC Odra, 
co stanowi 64,22% kapita u zak adowego i 59,02% g osów na Walnym Zgromadzeniu. 
 
W dniu 17 grudnia 2012 roku Spó ka  naby a  408 udzia ów w Jedno  Sp. z o.o., w wyniku czego Emitent zwi kszy  udzia  w kapitale 
zak adowym oraz ogólnej liczbie g osów w tej spó ce do 97,62%. 
 
Jednocze nie  w  zwi zku  ze  zwi kszeniem  udzia u  w  kapitale  zak adowym  oraz  ogólnej  liczbie  g osów  w  Jedno ci  oraz  PWC  Odra  
automatycznemu zwi kszeniu uleg  równie  udzia  Spó ki w jednostce zale nej Otmuchów Marketing  
Sp. z o.o., której bezpo rednimi udzia owcami s  Emitent, Jedno  oraz PWC Odra.   Zmiana posiadanych udzia ów zosta a opisana  
w nocie 6. 

NOTA 15. AKTYWA Z TYTU U ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO SPOWODOWANE UJEMNYMI RÓ NICAMI 
PRZEJ CIOWYMI  

 

Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 
spowodowane ujemnymi ró nicami przej ciowymi,  

 Bilans  na   Wp yw na wynik za 
okres ko cz cy si   

 31.12.2012   31.12.2011   31.12.2012  
 Z tytu u:        
 Rezerw na koszty wynagrodze  i pochodne (w tym: premie, 
nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe)                  315                    258                                    57    
 Rezerw na odprawy emerytalne                     64                       65    -                                 1    
 Rezerwy na niewykorzystane urlopy                  121                    119                                      2    
 Rezerwy na koszty us ug obcych                     33                       87    -                              54    
 Odpisów aktualizuj cych nale no ci, zapasy                     22                        -                                      22    
 Odsetek od kredytów i po yczek                      32                       32                                     -      
 Ró nicy mi dzy podatkow  a bilansow  warto ci rodków 
trwa ych i warto ci niematerialnych                     25                                      25    
 Pozosta e                     19                       13                                      6    
 Razem                  631                    574                                    57    
 Dokonana kompensata aktywa z rezerw  z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego        
 Aktywa z tytu u podatku odroczonego, razem                  631                    574                                    57    
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NOTA 16. UJEMNE RÓ NICE PRZEJ CIOWE, STRATY PODATKOWE NIEWYKORZYSTANE ULGI PODATKOWE OD KTÓRYCH NIE 
ZOSTA Y UJ TE W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Z TYTU U ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

 
Spó ka nie tworzy aktywów z tytu u odroczonego podatku dochodowego od odpisów aktualizuj cych nale no ci, poniewa   dla tego  
tytu u – jak dowodzi dotychczasowe do wiadczenie jednostki -  jest brak pewno ci co do mo liwo ci realizacji aktywów  
w  przysz ych  okresach.  Warto  odpisów  aktualizuj cych  nale no ci  wynosi a  na  koniec   2012  roku  107  tys.z  z ,  aktywa  z  tytu u  
podatku odroczonego 20 tys. z .. Na koniec 2011 roku warto  odpisów aktualizuj cych nale no ci wynosi a 84 tys. z , aktywa z tytu u 
podatku odroczonego 16 tys. z . 

NOTA 17. ZAPASY 

 
ZAPASY  31.12.2012   31.12.2011  

 Materia y                    6 528                      5 035    
 Produkty i produkty w toku                        965                          503    
 Produkty gotowe                    3 237                      3 075    
 Towary                        101                            92    
 Razem, brutto                  10 831                      8 705    
 Odpisy aktualizuj cej zapasy                        115                             -  
 materia y                       115      
 Razem, netto                  10 716                      8 705    

 
W bie cym okresie Spó ka dokona a odpisów aktualizuj cych  warto   zapasów na koniec 2012, które  wynios y  115 tys.z . Decyzja o 
dokonaniu odpisu by a spowodowana zaleganiem na magazynie materia ów, w tym powy ej roku, przeznaczonych  do produkcji 
wyrobów, dla których nie przewiduje si  dalszej   sprzeda y. Na koniec okresu porównywalnego odpisy nie wyst pi y. 
  
W prezentowanych okresach sprawozdawczych Spó ka nie ustanawia a zabezpiecze  na zapasach Spó ki. 
 

NOTA 18. PO YCZKI UDZIELONE D UGO I KRÓTKOTERMINOWE 

PO YCZKI    31.12.2012   31.12.2011  

 Stan na pocz tek roku                    8 389                          384    
 Zwi kszenia:                        538                    11 105    
     udzielone po yczki                           -                      10 820    
     naliczone odsetki od po yczek                        538                          285    
 Zmniejszenia:                    1 986                      3 100    
     sp aty po yczek – kapita , w tym:                   1 970                      3 100    
            Konwersja d ugu na kapita  1 770  
     sp aty po yczek - odsetki                          16      
 Odpisy aktualizuj ce                           -                               -      
 Pozosta e aktywa finansowe razem, w tym                    6 941                      8 389    

 ugoterminowe                      5 630                      7 793    
 Krótkoterminowe                    1 311                          596    

 
W okresach sprawozdawczych  Spó ka nie dokonywa a odpisów aktualizuj cych warto ci udzielonych po yczek.  

Po yczki udzielone wycenione zosta y na dzie  bilansowy wed ug skorygowanej ceny nabycia wraz z naliczonymi, 
a niezap aconymi do dnia bilansowego odsetkami po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizuj ce. 

Warto  godziwa udzielonych po yczek jest równa jej warto ci bilansowej. 
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Przychody z tytu u odsetek od po yczek udzielonych i nale no ci w asnych z podzia em wg terminów zap aty. 

W okresach sprawozdawczych od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. roku oraz od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., 
 odsetki zrealizowane i zarachowane od po yczek udzielonych  i nale no ci w asnych przedstawia y si  nast puj co: 

ODSETKI OD PO YCZEK UDZIELONYCH I NALE NO CI W ASNYCH  01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011 

 Zrealizowane  1862 1694 

 Niezrealizowane o terminie zapadalno ci:  1406 1062 

   do 3 miesi cy  878 1062 

   3-12 miesi cy                        528                             -      

   powy ej 12 miesi cy                           -                               -      

 Odsetki razem (zrealizowane + niezrealizowane)  3268 2756 
 - w tym od jednostek powi zanych                        538                          285    
 Spó ka wykazywa a nast puj ce salda po yczek udzielonych:  
 

Na dzie     31.12.2012  
      

 Po yczkobiorca   Nale no  
ówna  

 Saldo 
odsetek  

 Razem 
saldo 

po yczki  

Oprocentowanie 
efektywne 

Data 
udzielenia 

 Termin 
sp aty  

 Forma 
zabezpieczenia  

 Victoria Sweet Sp.z o.o.  37 352 389 8,00% 30.12.2011 31.12.2013  przew aszczenie 
maszyn i urz dze   

 Otmuchów Inwestycje  5 630 922 6 552 8,19% 08.07.2011 31.12.2015  brak  

 Razem  5 667 1 274 6 941 -  - - 

   
                     

     Na dzie     31.12.2011  
      

 Po yczkobiorca   Nale no  
ówna  

 Saldo 
odsetek  

 Razem 
saldo 

po yczki  

Oprocentowani
e efektywne 

Data 
udzielenia 

 Termin 
sp aty  

 Forma 
zabezpieczenia  

 Victoria Sweet Sp.z o.o.  37 349 386 8,00% 30.12.2011 31.12.2012  przew aszczenie 
maszyn i urz dze   

 Otmuchów Inwestycje  7 521 272 7 793 7,48% 08.07.2011 31.12.2015  brak  

 Otmuchów Marketing  200 - 200 7,76% 06.12.2011 30.04.2012  brak  
 PWC Odra S.A.  - 10 10 7,00% 20.05.2011 31.08.2011  brak  
 Razem  7 758 631 8 389 - 

 
-  -  

 
Zgodnie  z  Uchwa  Wspólników  Otmuchów  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  z  siedzib  w  Otmuchowie,  podj  w  dniu  14  czerwca  2012  roku,  
postanowiono o podwy szeniu kapita u zak adowego Otmuchów Inwestycje  Sp.  z  o.o.    z  dotychczasowej kwoty  30 tys.  z  do kwoty 
1.800 tys. z . Udzia y ustanowione w wyniku podwy szenia kapita u zak adowego  Spó ki Otmuchów Inwestycje  zosta y pokryte w ca ci 
przez Emitenta b cego jedynym wspólnikiem tej jednostki wk adem pieni nym w wysoko ci 1 770 tys.z . Podwy szenie nast pi o 
w drodze umownego potr cenia wierzytelno ci  Emitenta w stosunku do wskazanej Spó ki. 
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NOTA 19. NALE NO CI KROTKOTERMINOWE 

NALE NO CI Z TYTU U DOSTAW I US UG  31.12.2012 31.12.2011 

 Nale no ci z tytu u dostaw i us ug, w tym:             55 422               52 535    
- nale no ci dochodzone na drodze s dowej                    81                       83    
  -    terminowe             23 332               27 509    
        do 1 miesi ca               19 526                 22 061    
        od 1 do 3 miesi cy                 3 317                   5 233    
        od 3 do 6 miesi cy                    489                      215    
        od 6 miesi cy do roku                         -                           -    
  -   przeterminowane             32 009               24 943    
      - do roku               32 000                 24 940    
     do 1 miesi ca               19 829                 15 761    
     od 1 do 3 miesi cy               11 864                   8 890    
     od 3 do 6 miesi cy                    297                      281    
     od 6 miesi cy do roku                      10                          8    
    - powy ej roku                        9                          3    
 Nale no ci z tytu u dostaw i us ug brutto, razem              55 422               52 535    

 Odpisy aktualizuj ce warto  nale no ci                   107                       84    
 Nale no ci z tytu u dostaw i us ug netto, razem             55 315               52 451    

Warto  zabezpiecze  ustanowionych na maj tku Spó ki w prezentowanych powy ej okresach sprawozdawczych zosta a 
przedstawiona w nocie obja niaj cej nr 53. 

Nale no ci z tytu u dostaw i us ug zwi zane z normalnym tokiem sprzeda y zawieraj  si  w przedzia ach  
do 1 miesi ca oraz powy ej 1 miesi ca do 3 miesi cy. 

Wysoka warto  nale no ci przeterminowanych jest efektem wspólnej polityki p ynno ciowej Spó ki i kluczowych jej odbiorców. 
Przeterminowanie nale no ci do 6 miesi cy nie  stanowi o podwy szonym ryzyko kredytowym dla Spó ki. 

Odpisy aktualizuj ce warto  nale no ci wykazane na dzie  bilansowy w kwocie 81tys.z  dotycz  nale no ci dochodzonych na drodze 
dowej a w kwocie 26 tys.z . nale no ci spornych od klientów, z którymi spó ka na bie co wspó pracuje. 

   
ODPISY AKTUALIZUJ CE NALE NO CI   

 31.12.2012   31.12.2011  
 Z TYTU U DOSTAWI US UG  

 Odpis aktualizuj cy na pocz tek okresu  84 175 
 Zwi kszenie                     34    

  Wykorzystanie  
 

                   68    
 Odpisanie niewykorzystanych kwot (rozwi zanie odpisu)                     11                       23    
 Odpis aktualizuj cy na koniec okresu  107 84 

 

NOTA 20. NALE NO CI POZOSTA E  

NALE NO CI POZOST E    31.12.2012   31.12.2011  
 Nale no ci pozosta e, w tym:                3 187                  1 080    
        - nale no ci dochodzone na drodze s dowej  

   Nale no ci publiczno-prawne, bez podatku bie cego                   879                     491    
     Nale no ci z tyt. dywidend od jednostek zale nych                2 294                           -    

 Nale no ci pozosta e (w tym zaliczki na rodki trwa e, zapasy, dostawy)                     14                     589    
 Nale no ci pozosta e brutto, razem                 3 187                  1 080    

 Odpisy aktualizuj ce warto  nale no ci      
 Nale no ci pozosta e netto, razem                3 187                  1 080    
                - w tym od jednostek powi zanych                      -                           -      
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nale no  z tytu u podatku bie cego:                                                31.12.2012   31.12.2011  

 podatek dochodowy:  133 403 

Nale no  z tytu u podatku bie cego wynika z tytu u wp aconych miesi cznych zaliczek w ci gu roku. 

Na pozosta ych nale no ciach w prezentowanych okresach Spó ka nie ustanawia a zabezpiecze . 

 

NOTA 21. RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY 

RODKI PIENI NE I ICH EKWIWALENTY   31.12.2012   31.12.2011  
 rodki pieni ne w kasie i na rachunkach   582                    204    
  Inne rodki pieni ne (lokaty krótkoterminowe)                   370                      50    
  Inne aktywa pieni ne      
 rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne, razem                952                    254    
 
Efektywna stopa procentowa krótkoterminowych depozytów bankowych na dzie  31.12.2012r. wynosi a 0,83% ustalona na 
podstawie wykorzystywanych przez Spó  depozytów typu overnight (31.12.2011r.- stopa efektywna wynosi a 2,84%) . 

NOTA 22. POZOSTA E AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI DZYOKRESOWE   31.12.2012   31.12.2011  

 Polisy ubezpieczeniowe  258 193 
 Koszty us ug obcych  40 51 
 Nadwy ka aktywów nad zobowi zaniami ZF S  154 85 
 Inne   4 2 
 Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe, razem  456  331 

  

NOTA 23. FUNDUSZE SOCJALNE 

Spó ka  tworzy  Zak adowy  Fundusz  wiadcze  Socjalnych  zgodnie  z  postanowieniami  Ustawy  z  dnia  4  marca  1994r.   
o zak adowym funduszu wiadcze  socjalnych i dokonuje okresowych odpisów w wysoko ci odpisu podstawowego. Celem Funduszu 
jest finansowanie dzia alno ci socjalnej Spó ki. Ze rodków ZF S na podstawie zapisów przyj tego Regulaminu ZF S nie s  udzielane 
po yczki.  

Spó ka skompensowa a aktywa Funduszu ze swoimi zobowi zaniami wobec Funduszu poniewa  aktywa te nie stanowi  oddzielnych 
aktywów  Spó ki.  W  zwi zku  z  powy szym,  saldo  netto  na  dzie  31  grudnia  2012  roku  wynosi o   154  tys.z ,  31  grudnia  2011  roku  
wynosi o 85 tys.z . 

 

SK ADNIKI FUNDUSZU SOCJALNEGO 31.12.2012 31.12.2011 

 rodki pien ne   195  163 
 Zobowi zania z tytu u Funduszu  41  78 
 Saldo po skompensowaniu  154 85 
 Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym  859  851 
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NOTA 24. KAPITA  PODSTAWOWY 

   Stan na      31.12.2012 
             STRUKTURA KAPITA U PODSTAWOWEGO   

 Seria/emisja   Rodzaj akcji  
 Rodzaj uprzywilejowania 

akcji  
 Rodzaj ograniczenia 

praw do akcji   Liczba akcji  

 Warto  serii/emisji wg 
warto ci nominalnej  w 

PLN   Sposób pokrycia kapita u  
 Data 

rejestracji  
 Prawo do dywidendy 

(od daty)  
 akcje serii A   zwyk e   brak uprzywilejowania   brak ogranicze         2 550 000                                 510 000     wk ad pieni ny   01.07.1997   od daty obj cia  
 akcje serii B   zwyk e   brak uprzywilejowania   brak ogranicze         3 521 000                                 704 200     wk ad pieni ny/aport   16.07.2001   od daty obj cia  
 akcje serii C   zwyk e   brak uprzywilejowania   brak ogranicze         2 427 250                                 485 450     wk ad pieni ny   04.06.2008   od daty obj cia  
 akcje serii D   zwyk e   brak uprzywilejowania   brak ogranicze         4 250 000                                 850 000     wk ad pieni ny   21.09.2010   od daty obj cia  

 Liczba akcji razem     12 748 250            
 Kapita  zak adowy razem  

 
     2 549 650          

 Warto  nominalna jednej akcji w z                                       0,20          
 
W roku 2012 kapita  podstawowy Spó ki nie uleg  zmianom wzgl dem roku 2011. 
 

NOTA 25. STRUKTURA   AKCJONARIATU 
 

Stan na   31.12.2012  
       STRUKTURA W ASNO CI KAPITA U  PODSTAWOWEGO  

 Lp.   Akcjonariusz  czna ilo  
akcji   Rodzaj akcji   Ilo  g osów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy  
 Warto  nominalna 

wszystkich akcji w tys. 
.  

 Udzia  w 
kapitale 

podstawowym  

 Udzia  g osów na 
Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy  

1  Xarus Holdings Limited     6 491 750     zwyk e                                     6 491 750,00                    1 298,35    50,92% 50,92% 
2  Amplico PTE S.A.        900 000     zwyk e                                        900 000,00                       180,00    7,06% 7,06% 
3  PKO BP Bankowy PTE S.A.        724 498     zwyk e                                        724 498,00                       144,90    5,68% 5,68% 
4  PZU PTE S.A.     1 806 795     zwyk e                                     1 806 795,00                       361,36    14,17% 14,17% 
5  pozostali     2 825 207     zwyk e                                     2 825 207,00                       565,04    22,16% 22,16% 

 Razem   12 748 250                                       12 748 250,00                    2 549,65    100,00% 100,00% 
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 Stan na   31.12.2011  
       STRUKTURA W ASNO CI KAPITA U  PODSTAWOWEGO  

 Lp.   Akcjonariusz  czna ilo  
akcji  

 Rodzaj akcji   Ilo  g osów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy  

 Warto  nominalna 
wszystkich akcji w tys. 

.  

 Udzia  w 
kapitale 

podstawowym  

 Udzia  g osów na 
Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy  

1  Xarus Holdings Limited     6 491 750     zwyk e                                     6 491 750,00                    1 298,35    50,92% 50,92% 
2  Amplico PTE S.A.        900 000     zwyk e                                        900 000,00                       180,00    7,06% 7,06% 
3  Aviva Investors TFI S.A.        765 000     zwyk e                                        765 000,00                       153,00    6,00% 6,00% 
4  PKO BP Bankowy PTE S.A.        724 498     zwyk e                                        724 498,00                       144,90    5,68% 5,68% 
5  pozostali     3 867 002     zwyk e                                     3 867 002,00                       773,40    30,33% 30,33% 

 Razem   12 748 250                                       12 748 250,00                    2 549,65    100,00% 100,00% 
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Poni sza graficzna prezentacja odzwierciedla uk ad  akcjonariatu  w roku 2012: 

 
Wykres 3 Struktura akcjonariuszy ZPC Otmuchów S.A. w roku 2012. 

 
Przedstawiona struktura kapita u odzwierciedla posiadan  przez Zarz d wiedz .  
 

NOTA 26. POZOSTA E KAPITA Y 

KAPITA  ZAPASOWY  31.12.2012 31.12.2011 

 Zyski lat ubieg ych  44 497 39 384 
 Dop aty wspólników  9 512 9 512 
 Nadwy ka warto ci emisyjnej nad nominaln   54 752 54 752 
 Koszty emisji akcji  -1 439 -1 439 
 Kapita  zapasowy, razem          107 322    102 209 
   

POZOSTA E KAPITA Y REZERWOWE   31.12.2012   31.12.2011  

 Kapita  z aktualizacji wyceny sk adników rzeczowych aktywów trwa ych  4 720  7 720 
 Podatek dochodowy wynikaj cy z wyceny sk adników rzeczowych aktywów 
trwa ych -               838    - 838 

 Kapita  rezerwowy, razem               3 882    3 882 

NOTA 27. REZERWA Z TYTU U ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO SPOWODOWANA DODATNIMI 
RÓ NICAMI PRZEJ CIOWYMI 

Rezerwa z tytu u odroczonego podatku 
dochodowego spowodowana dodatnimi 
ró nicami przej ciowymi  

 Bilans na  

 Wp yw na 
wynik 

finansowy za 
okres  

 Bilans na  

 Wp yw na 
wynik 

finansowy za 
okres  

 
31.12.2012  

 
31.12.2011  

 01.01.2012-
31.12.2012  

 
31.12.2011  

 
31.12.2010  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 Z tytu u:              
 odsetek od udzielonych po yczek/nale no ci  324  202  -122  202  112  -90  
 ró nicy mi dzy podatkow  a bilansow  
warto ci rodków trwa ych i warto ci 
niematerialnych  

2 017  1 781  -236  1 781  1 623  -158  

 leasingu finansowego  318  273  -45  273  179  -94  
 pozosta ych tytu ów  25  11  -14  11  5  -6  
 Razem  2 684  2 267  -417  2 267  1 919  -348  
 Dokonana kompensata aktywa z rezerw  z tytu u 
odroczonego podatku dochodowego   -            -                        -                 -                -                         -      
 Rezerwa z tytu u odroczonego podatku 
dochodowego  2 684  2 267  -417  2 267  1 919  -348  

W Spó ce nie wyst puj  rezerwy z tytu u odroczonego podatku dochodowego spowodowane dodatnimi ró nicami 
przej ciowymi, które nie zosta y utworzone.  
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NOTA 28. REZERWY Z TYTU U WIADCZE  PRACOWNICZYCH 

 
REZERWY Z TYTU U WIADCZE  PRACOWNICZYCH (WG TYTU ÓW)   31.12.2012   31.12.2011  

 Stan na pocz tek okresu   1022 834 
       rezerwa na odprawy emerytalne i podobne  222 92 
       rezerwy na nagrody jubileuszowe  174 302 
       rezerwa na niewykorzystane urlopy  626 440 
 Zwi kszenia z tytu u:  936 756 
       rezerwa na odprawy emerytalne i podobne  115 130 
       rezerwy na nagrody jubileuszowe  183 0 
       rezerwa na niewykorzystane urlopy  638 626 
 Wykorzystanie z tytu u:  748 568 
       rezerwa na odprawy emerytalne i podobne  0 0 
       rezerwy na nagrody jubileuszowe  122 128 
       rezerwa na niewykorzystane urlopy  626 440 
 Rozwi zanie z tytu u:  0 0 
       rezerwa na odprawy emerytalne i podobne  0 0 
       rezerwy na nagrody jubileuszowe  0 0 
       rezerwa na niewykorzystane urlopy  0 0 
 Stan na koniec okresu  1210 1022 
       rezerwa na odprawy emerytalne i podobne  337 222 
       rezerwy na nagrody jubileuszowe  235 174 
       rezerwa na niewykorzystane urlopy  638 626 
 krótkoterminowe  706 730 
 ugoterminowe  504 292 
 
 
W  pozycji  rezerwy na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe Spó ka  wykazuje  warto   bie   przysz ych 
wiadcze   pracowniczych. Przy  szacowaniu  warto ci  rezerw  na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe przyj to 

nast puj ce za enia aktuarialne:  
-  za enie co do prognozowanej rotacji pracowników 4,8%,  
- za enie, co do przewidywanej stopy wzrostu wynagrodze  na poziomie 2,5%, przy czym niektóre wynagrodzenia w roku 
2013 mog y wzrosn  powy ej tego poziomu w zwi zku ze wzrostem p acy minimalnej, 
-  przewidywana stopa dyskonta  na poziomie  5,75%,   
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NOTA 29. ZOBOWI ZANIA Z TYTU U KREDYTÓW I PO YCZEK 

Stan na   31.12.2012  
         

 Nazwa (firma) jednostki, ze 
wskazaniem formy prawnej  

 Kwota kredytu / po yczki 
wg umowy  

 Kwota kredytu / po yczki 
pozosta a do sp aty,  

w tym  

  

 Warunki 
oprocentowania  

 
Oprocentowanie 

efektywne w 
roku  

 Termin sp aty   uwagi   Cze  
krótkoterm.  

 Cz  
ugoterm.  

 tys. z    waluta   tys. z    waluta   tys. z    tys. z   

 BNP Paribas Bank Polska S.A.  20 000 PLN 17 031 PLN 17 031 0  WIBOR 1M+mar a  5,93%  20.10.2013  A  

 BNP Paribas Bank Polska S.A. 19 000 PLN 11 479 PLN 2 375 9 104  WIBOR 1M+mar a  6,14%  05.10.2017   B  

 BNP Paribas Bank Polska S.A. 6 396 PLN 516 PLN 516 0  WIBOR 1M+mar a  6,14%  01.06.2013   B  

 BNP Paribas Bank Polska S.A. 5 000 PLN 4 100 PLN 1 250 2 500  WIBOR 1M+mar a  6,14%  23.09.2015   A  

 Raiffeisen Bank Polska S.A.  2 000 PLN 171 PLN 171 0  WIBOR 1M+mar a  6,14%  07.06.2013   C  

 Raiffeisen Bank Polska S.A.  20 000 PLN 14 404 PLN 3 540 10 864  WIBOR 1M+mar a  6,67%  31.07.2017   D  
 RAZEM  72 396 PLN 47 600 PLN 24 883 22 468         

   
    

    Stan na   31.12.2011  
         

 Nazwa (firma) jednostki, ze 
wskazaniem formy prawnej  

 Kwota kredytu / po yczki 
wg umowy  

 Kwota kredytu / po yczki 
pozosta a do sp aty,  

w tym  

  

 Warunki 
oprocentowania  

 
Oprocentowanie 

efektywne w 
roku  

 Termin sp aty   uwagi  
 Cze  

krótkoterm.  
 Cz  

ugoterm.  

 tys. z    waluta   tys. z    waluta   tys. z    tys. z   
BNP Paribas Bank Polska S.A.  20 000 PLN 6 694 PLN 6 694 0  WIBOR 1M+mar a  5,50%  23.09.2012   A  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  19 000 PLN 13 855 PLN 2 375 11 480  WIBOR 1M+mar a  5,71%  05.10.2017   B  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  6 396 PLN 1 756 PLN 1 240 516  WIBOR 1M+mar a  5,71%  01.06.2013   B  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  5 000 PLN 5 000 PLN 1 250 3 750  WIBOR 1M+mar a  5,71%  23.09.2015   A  

 Raiffeisen Bank Polska S.A.  2 000 PLN 308 PLN 308 0  WIBOR 1M+mar a  5,71%  07.06.2013   C  

 Raiffeisen Bank Polska S.A.  20 000 PLN 17 944 PLN 3 540 14 404  WIBOR 1M+mar a  6,24%  31.07.2017   D  
 RAZEM  72 396 PLN 45 557 PLN 15 407 30 150         
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A/ 1) Hipoteka kaucyjna czna na 30.000 tys. PLN 
 2) Cesja z polisy ubezpieczenia w.w. nieruchomo ci do warto ci nie mniejszej ni  12 000 tys.z  
 3) Zastaw rejestrowy  na linii produkcyjnej  wraz z wspó pracuj cymi urz dzeniami 
 4) Cesja z polisy ubezpieczeniowej linii produkcyjnej do warto ci 11 300tys.z  
 5) Zastaw rejestrowy na nale no ciach handlowych w wysoko ci 27 000tys z  
 6) Weksel in blanco 
 
B/ 1) Hipoteka kaucyjna na kwot  6.083 tys PLN na nieruchomo ci w Gorzyczkach  
 2) Cesja z polisy ubezpieczeniowej w.w. nieruchomo ci 
 3) Hipoteka kaucyjna na kwot  23.724 tys PLN na nieruchomo ci w Nysie 
 4) Cesja z polisy ubezpieczeniowej w.w. nieruchomo ci 
 5) Zastaw rejestrowy na mszynach i urz dzeniach do 11 000tys.z  
 6) Cesja z polisy ubezpieczeniowej w.w. maszyny 

 
C/ 1) Cesja nale no ci  
 2) Pe nomocnictwo do rachunku 
  
D/ 1) Hipoteka umowna czna na 20.000 tys PLN na nieruchomo ci w Otmuchowie (ul. Grodkowska) 
 2) Cesja z polisy ubezpieczeniowej w.w. nieruchomo ci 
 3) Hipoteka kaycyjna czna na 10.000 tys PLN na nieruchomo ci w Otmuchowie (ul. Grodkowska) 
 4) Cesja z polisy ubezpieczeniowej w.w. nieruchomo ci 
 5) Cicha cesja nale no ci na czn  kwot  8.000 tys PLN 
 6) Cesja wierzytelno ci z umowy ubezpieczenia nale no ci
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ZOBOWI ZANIA D UGOTERMINOWE Z TYTU U KREDYTÓW I PO YCZEK 
– STRUKTURA WIEKOWA 31.12.2012 31.12.2011 

 od 1 do 3 lat             14 330    14 847 

 od 3 do 5 lat             8 138    13 080 

 powy ej 5 lat               -    2 223 

 Razem zobowi zania d ugoterminowe z tytu u kredytów i po yczek             22 468    30 150 

 

    
                                                  

 ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTU U KREDYTÓW I PO YCZEK  
– STRUKTURA WIEKOWA   31.12.2012   31.12.2011  

 do 1 miesi ca                  1 080    762 

 od 1 do 3 miesi cy               1 192    1 505 

 od 3 do 6 miesi cy               1 998    8 629 

 od 6 miesi cy do roku               20 613    4 511 

 Razem zobowi zania krótkoterminowe z tytu u kredytów i po yczek             24 883    15 407 
 

NOTA 30. POZOSTA E ZOBOWI ZANIA FINANSOWE 

 
POZOSTA E ZOBOWI ZANIA FINANSOWE   31.12.2012   31.12.2011  

 Zobowi zania z tytu u leasingu finansowego           983    1 721 
 Pozosta e zobowi zania finansowe wycenione wg zamortyzowanego kosztu  25 656 
Zobowi zania finansowe wyceniane w warto ci godziwej, przez wynik 
finansowy 14 - 
 Pozosta e zobowi zania finansowe razem, w tym  1 022 2 377 

 ugoterminowe                317    983 
 Krótkoterminowe           705    1 394 

  
 
Na zobowi zanie finansowe wycenione wg zamortyzowanego kosztu na dzie  31.12.2012r. sk adaj  si  zobowi zania z tytu u 
nabycia udzia ów w ,,Jedno ” Sp. z o.o. w kwocie 25 tys.z   
Zobowi zania finansowe wyceniane w warto ci godziwej przez wynik finansowy  stanowi  zobowi zania z tyt. wyceny 
instrumentów pochodnych - kontraktów forward na walut  EURO, zawartych z bankami, nie stanowi cych instrumentów 
zabezpieczaj cych. Zobowi zania stanowi  nadwy  z wyceny zobowi zania do dostarczenia waluty krajowej w kolejnych 12 
miesi cach ponad nale no ciami walutowymi z tyt. zakontraktowanych dostaw kwot w EURO. Szczególowy opis zawartych 
instrumentów pochodnych zawiera nota 48. Na zobowi zania finansowe na dzie  31.12.2011r. w kwocie 656 tys. z  sk ada y si  
zobowi zania z tytu u nabycia pakietu akcji PWC Odra S.A. 
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NOTA 30. 1. ZOBOWI ZANIA Z TYTU U LEASINGU 

ZOBOWI ZANIA Z TYTU U LEASINGU 
FINANSOWEGO (dla leasingobiorcy)  

 Minimalne raty leasingowe   Warto  bie ca minimalnych rat 
leasingowych  

 31.12.2012   31.12.2011   31.12.2012   31.12.2011  
 Zobowi zania z tytu u leasingu finansowego, 

atne w okresie:  
    

  
 Do jednego roku                      714                        781                  667                     738    
  do 1 miesi ca                        58                          66                     53                        57    
  od 1 do 3 miesi cy                      117                        133                  106                     115    
  od 3 do 6 miesi cy                      251                        198                  207                     174    
  od 6 do roku                      288                        384                  301                     392    
 Od jednego roku do pi ciu lat w cznie                      330                     1 102                  316                     983    
 Powy ej pi ciu lat                          -                         -  
 Razem:                   1 044                     1 883                  983                  1 721    
 Minus: koszty do poniesienia w kolejnych 
okresach                        61                        162    
 Warto  bie ca minimalnych rat leasingowych                       983                     1 721                  983                  1 721    

 ugoterminowe zobowi zania                     316                     983    
 Krótkoterminowe zobowi zania                     667                     738    

W roku 2012 Spó ka nie zawar a adnych nowych umów leasingu finansowego. Natomiast w roku 2011  przyj a w u ytkowanie 
na podstawie umów leasingu finansowego  d wigi specjalistyczne  i wózki wid owe, dla których redni okres leasingowania 
wynosi 48 miesi cy oraz flot  samochodow , dla której  redni okres trwania umowy  wynosi 36 miesi cy. 

NOTA 30. 2. ZOBOWI ZANIA Z TYTU U LEASINGU OPERACYJNEGO – SPÓ KA JAKO LEASINGOBIORCA 

Na dzie  bilansowy, Spó ka posiada a zobowi zania z tytu u umów leasingu operacyjnego w okresie nie podlegaj cym 
wypowiedzeniu, których warto  bie ca wynosi a (w podziale na terminy p atno ci): 
 

ZOBOWI ZANIA Z TYTU U UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO O POZOSTA YM OD 
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP ATY   31.12.2012   31.12.2011  

 do 1 miesi ca  33 24 
 od 1 do 3 miesi cy  66 48 
 od 3 do 6 miesi cy  99 72 
 od 6 do roku  197 144 
 od 1 roku do 3 lat  200 288 
 powy ej 3 lat  - - 
 
Na dzie  bilansowy oraz dzie  porównywalny Spó ka posiada a zobowi zania z tytu u umów leasingu operacyjnego, wynikaj ce 
z umów wynajmu d ugoterminowego rodków transportu. Spó ka w roku 2012 przyj a w wynajem d ugoterminowy 4 
samochody na okres 36 miesi cy. 
 
Warto  minimalnych  op at leasingowych z tytu y leasingu operacyjnego uj ta w sprawozdaniu z ca kowitych dochodów 
wynosi a w 2012 roku 200 tys. z , w okresie porównywalnym nie wystapi y koszty z tego tytu u wynosi y 288tys. 
Jako leasing operacyjny, wykazany w zobowi zaniach pozabilansowych Spó ka wskaza a zobowi zania wynikaj ce z umów 
wynajmu d ugoterminowego rodków transportu. 
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NOTA 31. ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTU U DOSTAW I US UG 

Warunki transakcji z podmiotami powi zanymi przedstawione s  w nocie 51. 

Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug s  nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach od 30 do 90 dni. 
ZOBOWI ZANIA Z TYTU U DOSTAW I US UG ORAZ POZOSTA E 

ZOBOWI ZANIA NIEFINANSOWE KRÓTKOTERMINOWE – STRUKTURA 
WIEKOWA   31.12.2012   31.12.2011  

 Zobowi zania krótkoterminowe          41 334            44 428     
 a) terminowe, o terminie wymagalno ci         32 815            34 270     
    - wobec jednostek powi zanych:            1 992               1 222     
       -  do 1 miesi ca               738                  584     
       -  powy ej 1 do 3 miesi cy            1 254                  638     
       -  powy ej 3 do 6 miesi cy                  -                       -       
       -  powy ej 6 do 12 miesi cy                  -                       -       
    - wobec jednostek pozosta ych:          30 823             33 048     
       -  do 1 miesi ca          23 971             21 654     
       -  powy ej 1 do 3 miesi cy            6 126             11 394     
       -  powy ej 3 do 6 miesi cy               670                     -       
       -  powy ej 6 do 12 miesi cy                 56                     -       
 b) przeterminowe,            8 519            10 158     
    - wobec jednostek powi zanych:               942               1 389     
       -  do 1 miesi ca               637                  689     
       -  powy ej 1 do 3 miesi cy               305                    97     
       -  powy ej 3 do 6 miesi cy                  -                    141     
       -  powy ej 6 do 12 miesi cy                  -                    292     
       -  powy ej roku                  -                    170     
    - wobec jednostek pozosta ych:            7 577               8 769     
       -  do 1 miesi ca            7 172               8 442     
       -  powy ej 1 do 3 miesi cy               353                  295     
       -  powy ej 3 do 6 miesi cy                   1                    21     
       -  powy ej 6 do 12 miesi cy                 24                    11     
       -  powy ej roku                 27                     -       

 
ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTU U DOSTAW I US UG   31.12.2012   31.12.2011  

     wobec jednostek zale nych               2 934    2 336 
     wobec powi zanych jednostek w inny sposób            287    830 
     wobec pozosta ych jednostek            33 287              35 632    
 Zobowi zania krótkoterminowe z tytu u dotaw i us ug, razem            36 508    38 798 

 

NOTA 32. POZOSTA E ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE  

POZOSTA E ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE   31.12.2012   31.12.2011  
  publiczno – prawne, z wy czeniem podatku dochodowego             1 995    2 689 
  z tytu u wiadcze  pracowniczych             2 766    2 890 
  przychody przysz ych okresów                177    177 
  inne                   65    53 
 Pozosta e zobowi zania krótkoterminowe z wy czeniem rezerw, razem             5 003    5 809 
 
 
ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTU U  WIADCZE  PRACOWNICZYCH   31.12.2012   31.12.2011  

    rezerwy na odprawy emerytalne i podobne                  2    2 
    rezerwy na urlopy             638    626 
    rezerwy na nagrody             66    102 
    zobowi zania z tytu u wynagrodze           2 060    2 160 
 Zobowi zania krótkoterminowe z tytu u wiadcze  pracowniczych, razem           2 766    2 890 
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ZOBOWI ZANIA KRÓTKOTERMINOWE PUBLICZNO -PRAWNE Z WY CZENIEM 

PODATKU DOCHODOWEGO   31.12.2012   31.12.2011  

 Zobowi zania z tytu u podatków VAT  90 671 
 Podatek dochodowy od osób fizycznych             335    383 
 Ubezpieczenia spo eczne          1 467    1 573 
 PFRON               41    22 
 Pozosta e zobowi zania z tytu u podatków               62    40 
 Zobowi zania krótkoterminowe publiczno prawne  razem z wy czeniem podatku 
dochodowego           1 995    2 689 
 

NOTA 33. ZOBOWI ZANIA BEZPO REDNIO ZWI ZANE Z AKTYWAMI KLASYFIKOWANYMI JAKO PRZEZNACZONE 
 DO ZBYCIA 

 Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia, nie skutkuj  powstaniem zobowi za . Spó ka w okresach 
sprawozdawczych nie kwalifikowa a aktywów jako przeznaczone do sprzeda y, zgodnie z MSSF 5. 

NOTA 34. ZOBOWI ZANIA WARUNKOWE 

Spó ka w okresie sprawozdawczym udzieli a por cze  w formie weksli in blanco dla jednostki zale nej Przedsi biorstwo 
Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A. Udzielone por czenia dotyczy y posiadanych przez jednostk  zale  zobowi za  
kredytowych wobec takich jednostek jak: BRE Bank S.A., BNP Paribas S.A., ING Bank ski S.A oraz ING Lease Sp. z o.o.. Saldo 
pozosta ych zobowi za  do sp aty por czanych przez Emitenta na dzie  31 grudnia 2012 roku z tytu u zaci gni tych kredytów 
wynosi o 10 163 tys.z , natomiast z tytu u leasingu 4 754 tys.z . 

NOTA 35. ROZLICZENIA PODATKOWE 

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary dzia alno ci podlegaj ce regulacjom (na przyk ad sprawy celne czy dewizowe) mog  
by  przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione s  do nak adania wysokich kar i sankcji. Brak 
odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce oraz cz ste zmiany przepisów, powoduj  wyst powanie  
w obowi zuj cych przepisach niejasno ci i niespójno ci. Cz sto wyst puj ce ró nice w opiniach, co do interpretacji prawnej 
przepisów podatkowych zarówno wewn trz organów pa stwowych, jak i pomi dzy organami pa stwowymi  
i przedsi biorstwami, powoduj  powstawanie obszarów niepewno ci i konfliktów. Zjawiska te powoduj , e ryzyko podatkowe 
w Polsce jest znacz co wy sze ni  istniej ce zwykle w krajach o bardziej rozwini tym systemie podatkowym. 
Rozliczenia podatkowe mog  by  przedmiotem kontroli przez okres pi ciu lat, pocz wszy od ko ca roku, w którym nast pi a  
zap ata podatku.  
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NOTY OBJA NIAJ CE DO SPRAWOZDANIA Z CA KOWITYCH DOCHODÓW 

NOTA 36. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y PRODUKTÓW 

 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y PRODUKTÓW    01.01.2012-

31.12.2012  
 01.01.2011-
31.12.2011   (STRUKTURA RZECZOWA/ RODZAJE DZIA ALNO CI)  

 Przychody ze sprzeda y us ug                   2 559                        577    
       w tym: od jednostek powi zanych                  2 030                         89    
 wynajmu i dzier awy                      219                          15    
 us ugi marketingowe, sprzeda y, logistyczne                      321                        237    
 us ugi przerobu , kooperacji                      295                        180    
 us ugi pozosta e                      233                        145    
 us ugi obs ugi ksi gowej, kadrowej, IT                   1 491                          -      
 Przychody ze sprzeda y wyrobów gotowych               198 608                 177 467    
       w tym: od jednostek powi zanych                         8                         21    
 S odycze w czekoladzie                  65 796                   82 997    

elki                 26 112      
 S one przek ski                 34 388                   32 652    
 Produkty niadaniowe                 72 312                   61 818    
 Przychody ze sprzeda y towarów i materia ów                 11 964                     4 953    
       w tym: od jednostek powi zanych                   8 110                     1 363    
 Przychody ze sprzeda y towarów                   3 370                        444    
 Przychody ze sprzeda y materia ów                   8 594                     4 509    
 Przychody netto ze sprzeda y produktów, razem               213 131                 182 997    
       w tym: od jednostek powi zanych                 10 148                     1 473    
 

NOTA 37. POZOSTA E PRZYCHODY 

 
POZOSTA E PRZYCHODY    01.01.2012-

31.12.2012  
 01.01.2011-
31.12.2011  

 Przychody finansowe z dzia alno ci operacyjnej  2 741                2 470    

 

Jednostka realizuje cz  transakcji sprzeda y produktów, przy których dodatkow , nieod czn  korzy ci   jest uzyskiwanie 
przychodów odsetkowych wynikaj cych z wyd onych, w stosunku do uznawanych za typowe, umownych terminów p atno ci. 
W zwi zku z tym Jednostka  zalicza te przychody do dzia alno ci  operacyjnej.  
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NOTA 38. KOSZTY DZIA ALNO CI OPERACYJNEJ  
 

KOSZTY DZIA ALNO CI OPERACYJNEJ     01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 Amortyzacja                7 627                 5 024     
 Zu ycie materia ów i energii         129 420            115 415     
 Us ugi obce              23 852               19 790     
 Koszty wiadcze  pracowniczych              33 658               31 892     
 Pozosta e koszty rodzajowe              2 239                 1 766     
 Warto  sprzedanych towarów i materia ów            11 653                 4 092     
 Koszty wed ug rodzajów ogó em, w tym:         208 449            177 979     
 Pozycje uj te w koszcie w asnym sprzeda y         175 041            149 529     
 Pozycje uj te w kosztach sprzeda y            22 373               18 547     
 Pozycje uj te w kosztach ogólnego zarz du            10 344                 9 071     
 Zmiana stanu produktów                 581                    190     
 Koszt wytworzenia wiadcze  na w asne potrzeby jednostki                 110                    642     

NOTA 38. 1. KOSZTY AMORTYZACJI 

 

NOTA 38. 2. KOSZTY US UG  

KOSZTY US UG OBCYCH   01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 us ugi transportowe  9 985 8 999 
 us ugi marketingowe i po rednictwo sprzeda y  7 139 3 336 
 us ugi remontowe  1 387 1 676 
 us ugi komunalne  750 1 028 
 us ugi informatyczne i pocztowo - czno ciowe  533 622 
 badanie wyrobów  430 351 
 ochrona mienia  326 344 
 konfekcjonowanie wyrobów  1 005 92 
 us ugi doradcze, prawnicze, obs uga ksi gowo-kadrowa  392 738 
 us ugi najmu i dzier awy  1 031 1 100 
 pozosta e us ugi  874 1 504 
 Razem koszty us ug obcych, z tego:  23 852 19 790 
 uj te w koszcie w asnym sprzeda y  5 461  5 067  
 uj te w kosztach sprzeda y  17 160 12 554 
 uj te w kosztach ogólnego zarz du  1 231 2 094 
 
 
 

KOSZTY AMORTYZACJI   01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 Amortyzacja rzeczowych aktywów trwa ych                     7 171                      4 612    
 Amortyzacja warto ci niematerialnych                        456                         412    
 Razem koszty amortyzacji, z tego:                    7 627                      5 024    
 uj te w koszcie w asnym sprzeda y                    6 135                      3 605    
 uj te w kosztach sprzeda y                       637                         654    
 uj te w kosztach ogólnego zarz du                       855                         765    
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NOTA 38. 3. KOSZTY WIADCZE  PRACOWNICZYCH 

 

WIADCZENIA PRACOWNICZE   01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 Wynagrodzenia (w tym rezerwy)              26 907                26 187    
 Sk adki na ubezpieczenie spo eczne                4 928                  4 378    
 wiadczenia emerytalne                       -                           -      
 Pozosta e wiadczenia pracownicze                1 823                  1 327    
 Razem koszty wiadcze , z tego:              33 658                31 892    
 uj te w koszcie w asnym sprzeda y              22 876                22 957    
 uj te w kosztach sprzeda y                3 377                  3 531    
 uj te w kosztach ogólnego zarz du                7 405                  5 404    
 

NOTA 38. 4. PRZECI TNE ZATRUDNIENIE 

 
    

 WYSZCZEGÓLNIENIE  01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

Pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych 663 629 
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 102 134 
Uczniowie 33 30 
Osoby korzystaj ce z urlopów wychowawczych lub bezp atnych 20 32 
Razem 818 825 

NOTA 38. 5. POZOSTA E KOSZTY RODZAJOWE 

POZOSTA E KOSZTY RODZAJOWE   01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 Podatki i op aty  1 359 801 
 Ubezpieczenia maj tkowe  521 503 
 Podró e s bowe  121 130 
 Pozosta e  238 332 
 Pozosta e koszty rodzajowe, razem  2 239 1 766 

NOTA 39. POZOSTA E PRZYCHODY OPERACYJNE 

POZOSTA E PRZYCHODY OPERACYJNE   01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 Zysk na sprzeda y rzeczowych aktywów trwa ych                   8                  13    
 Dywidenda od jednostek powi zanych           2 294                    -      
 Rozwi zanie odpisów aktualizuj cych warto ci aktywów, z tego:                11                122    
   odpisy aktualizuj ce warto  nale no ci                  11                   33    
   odpisy aktualizuj ce warto  warto ci niematerialnych                 89    
 Inne przychody, z tytu ów:              786                  63    
   otrzymane odszkodowania i kary               250                   32    
    nadwy ki sk adników maj tkowych                 33                   28    
    zwrot kosztów s dowych                   1                     3    
 nadwy ka dodatnich ró nic kursowych nad ujemnymi od nale nosci i zobowi za  z tyt. 
dostaw i us ug               502                    -      

 inne              118                     9    
 Pozosta e przychody operacyjne, razem           3 217                207    
 
Do przychodów operacyjnych jednostka zaliczy a przyznan  na podstawie uchwa y wspólników  Spó ki zale nej  Otmuchów 
Marketing  sp.z  o.o.  numer  5/12/2012  podj tej  na  Zwyczajnym  Zgromadzeniu  Wspólników  o  podziale  zysku  za  okres  
01.12.2011-30.11.2011 dywidend  w wysoko ci 2 294tys. z .  
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NOTA 40. POZOSTA E KOSZTY OPERACYJNE 

POZOSTA E KOSZTY OPERACYJNE   01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 Strata na sprzeda y rzeczowych aktywów trwa ych                 -                 -      
 Wynik z wyceny instrumentów pochodnych forward,wycenianych do warto ci 
godziwej przez wynik finansowy (kontrakty forward)                14      
 Zawi zanie odpisów aktualizuj cych warto ci aktywów, z tego:             279                 -      
   odpisy aktualizuj ce warto  nale no ci                 34                   -      
   odpisy aktualizuj ce warto  zapasów              115                   -      
   odpisy aktualizuj ce warto  rzeczowych aktywów trw ych (nota  )             130                   -      
 Inne koszty, z tytu ów:             778            1 173    
   kary, grzywny, odszkodowania, koszty s dowe             143                  64    
   spisanie nale no ci handlowych                 -                    17    
   darowizny             207               134    
   nadwy ka ujemnych ró nic kursowych nad dodatnimi od nale no ci 
   i  zobowi za  z tyt. dostaw i us ug                 -                 357    
   koszty z tytu u likwidacji materia ów, produktów             334               325    
   podatek od zakupu akcji                  1               156    
     inne                93               120    
 Pozosta e koszty operacyjne, razem          1 071            1 173    
 
Do kosztów operacyjnych zaliczono nadwy   z wyceny wydatków zwi zanych z realizacj   zawartych kontraktów 
forward nie przeznaczonych do sprzeda y stanowi cych zabezpieczenie ceny zakontraktowanego surowca nad 
wp ywami zwi zanymi z ich realizacj . 
Spó ka nie stosuje rachunkowo ci zabezpiecze . 
Szczegó owe dane na temat kontraktów forward przedstawiono w nocie  49.2. 
 

NOTA 41. PRZYCHODY FINANSOWE 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTU U ODSETEK   01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 Przychody z tytu u odsetek bankowych  3                  235    
 Przychody z tytu u odsetek od innych nale no ci                 541                        285    

POZOSTA E PRZYCHODY FINANSOWE    
 Przychody z inwestycji                     -                     175    
 Inne                   78                       -      
 Dodatnie ró nice kursowe                     -                       78    
 Przychody finansowe, razem                 622                   773    
 

NOTA 42. KOSZTY FINANSOWE 

KOSZTY FINANSOWE    01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 Koszty z tytu u odsetek bankowych              3 343                      1 396    
 Koszty finansowe z tytu u umów leasingu finansowego                 103                          127    
 Koszty z tytu u odsetek od innych nale no ci                      5                            10    
 Inne  14                         17    
 Ujemne ró nice kursowe                   84                             -      

 Koszty finansowe, razem              3 549                      1 550    
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NOTA 43. OBCI ENIE PODATKIEM DOCHODOWYM 

OBCI ENIE PODATKOWE WYNIKU FINANSOWEGO   01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 Bie cy podatek dochodowy  761 1 371 
 Bie ce obci enie z tytu u podatku dochodowego              761    1 371 
 Korekty dotycz ce bie cego podatku dochodowego z lat ubieg ych     
 Odroczony podatek dochodowy                   358    91 
 Zwi zany z powstaniem i odwróceniem si  ró nic przej ciowych                    358    93 
 Razem obci enie podatkowe wykazane w wyniku finansowym, z tego:              1 119    1 464 
 Przypadaj cy na dzia alno  kontynuowan                1 119    1 464 
 Przypadaj cy na dzia alno  zaniechan                      -      - 
 

NOTA 43. 1. UZGODNIENIE EFEKTYWNEJ STAWKI PODATKOWEJ 

UZGODNIENIE EFEKTYWNEJ STAWKI PODATKOWEJ   01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z dzia alno ci kontynuowanej  7 333 6 577 
 Zysk/(strata) przed opodatkowaniem z dzia alno ci zaniechanej     
 Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem  7 333 6 577 
     
 Podatek wed ug ustawowej stawki podatkowej obowi zuj cej w Polsce, wynosz cej 19%   
(2011: 19%)  1 393 1 250 
     
 Korekty dotycz ce bie cego podatku dochodowego z lat ubieg ych     
 Nieuj te straty podatkowe     
 Podatkowe ulgi inwestycyjne  - - 
 Wykorzystanie wcze niej nierozpoznanych strat podatkowych     
 Koszty niestanowi ce kosztów uzyskania przychodów  180 113 
 Zwi kszenia kosztów podatkowych  -21 208 
 Przychody nieb ce podstaw  do opodatkowania  -433 -107 
     
 Pozosta e  - - 
     
 Podatek wed ug efektywnej stawki podatkowej wynosz cej 15,3% (2011:22,3%)  1 119 1 464 
 Podatek dochodowy (obci enie) uj ty w zysku lub stracie  1 119 1 464 
 Podatek dochodowy uj ty w kapitale w asnym  - - 
 Podatek dochodowy przypisany dzia alno ci zaniechanej                        -                           -      
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DODATKOWE NOTY OBJA NIAJ CE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

NOTA 44. PROPONOWANY PODZIA  ZYSKU NETTO (POKRYCIE STRATY) ZA ROK OBROTOWY 

Kierownictwo Spó ki proponuje przeznaczy  wypracowany w bie cym okresie zysk netto w kwocie  6 214 tys. z   na  kapita  
zapasowy. 

NOTA 45. WYP ATA DYWIDENDY  

Spó ka nie wyp aci a dywidendy w prezentowanych okresach. Nie by y wyp acane równie  zaliczki na poczet dywidendy. 

NOTA 46. DZIA ALNO  ZANIECHANA 

Dzia alno  zaniechana w prezentowanych okresach  nie wyst pi a.  

NOTA 47. ZYSK PRZYPADAJ CY NA JEDN  AKCJ   

Zysk podstawowy przypadaj cy na jedn  akcj  oblicza si  poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadaj cego na zwyk ych 
akcjonariuszy Spó ki przez redni  wa on  liczb  wyemitowanych akcji zwyk ych wyst puj cych w ci gu okresu. 

Zysk rozwodniony przypadaj cy na jedn  akcj  oblicza si  poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadaj cego na zwyk ych 
akcjonariuszy (po potr ceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwyk e) przez redni  
wa on  liczb  wyemitowanych akcji zwyk ych wyst puj cych w ci gu okresu skorygowan  o redni  wa on  akcji zwyk ych, 
które zosta yby wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniaj cych potencjalnych instrumentów kapita owych w akcje 
zwyk e (skorygowan  o wp yw opcji rozwadniaj cych oraz rozwadniaj cych umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych 
na akcje zwyk e). 

Poni ej przedstawione zosta y dane dotycz ce zysku oraz akcji, które pos y do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego 
zysku na jedn  akcj  

WYLICZENIE ZYSKU ROZWODNIONEGO   01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 Wynik netto z dzia alno ci kontynuowanej              6 214  5 113 
 Wynik netto na dzia alno ci zaniechanej                     -      - 
 Wynik netto, razem              6 214    5 113 
 Wynik netto przypadaj cy na zwyk ych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia 
rozwodnionego zysku na jedn  akcj               6 214    5 113 

 

WYLICZENIE SKORYGOWANEJ REDNIOWA ONEJ LICZBY AKCJI   01.01.2012-
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 rednia wa ona liczba wyemitowanych akcji zwyk ych zastosowana do obliczenia 
podstawowego zysku na jedn  akcj     12 748 250    12 748 250 
 Wp yw rozwodnienia     
 Skorygowana rednia wa ona liczba akcji zwyk ych zastosowana do obliczenia 
rozwodnionego zysku na jedn  akcj     12 748 250    12 748 250 

 

WYLICZENIE ZYSKU ROZWODNIONEGO   01.01.2012 -
31.12.2012  

 01.01.2011-
31.12.2011  

 Zysk netto na jedna akcj  zwyk  z dzia alno ci kontynuowanej (z )                0,49    0,40 
 Zysk netto na jedna akcj  zwyk  z dzia alno ci zaniechanej   - - 
 Zysk netto na jedna akcj  zwyk  z razem (z )                0,49    0,40 
 Zysk rozwodniony na jedna akcj  zwyk  z razem (z )                0,49    0,40 
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NOTA 48. CEL I ZASADY ZARZ DZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM 

Do g ównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spó ka, nale  kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego 
 i dzier awy z opcj  zakupu, rodki pieni ne i lokaty krótkoterminowe. G ównym celem tych instrumentów finansowych jest 
pozyskanie rodków finansowych na dzia alno  Spó ki. Spó ka posiada te  inne instrumenty finansowe, takie jak nale no ci 
 i zobowi zania z tytu u dostaw i us ug, które powstaj  bezpo rednio w toku prowadzonej przez ni  dzia alno ci. 

Zasad  stosowan  przez Spó  obecnie i przez ca y okres obj ty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu instrumentami 
finansowymi. 

ówne rodzaje ryzyka wynikaj cego z instrumentów finansowych Spó ki obejmuj  ryzyko stopy procentowej, ryzyko zwi zane  
z p ynno ci , ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarz d weryfikuje i uzgadnia zasady zarz dzania ka dym z tych rodzajów 
ryzyka – zasady te zosta y w skrócie omówione poni ej. Spó ka monitoruje równie  ryzyko cen rynkowych dotycz ce wszystkich 
posiadanych przez ni  instrumentów finansowych.  

NOTA 48. 1.  RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ 

Nara enie Spó ki na ryzyko wywo ane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim d ugoterminowych zobowi za  
finansowych. Wszystkie formy finsnsowania dzia alno ci s  oparte a zmienn  stop  procentow  bazuj  na stawce WIBOR. 
Spó ka na bie co monitoruje sytuacj  zwi zan  z decyzjami Rady Polityki Pieni nej, maj cymi bezpo redni wp yw na rynek 
stóp procentowych w kraju. 

Ryzyko stopy procentowej – wra liwo  na zmiany 

Poni sza tabela przedstawia wra liwo  wyniku finansowego brutto na racjonalnie mo liwe zmiany stóp procentowych  
przy za eniu niezmienno ci innych czynników (w zwi zku z zobowi zaniami o zmiennej stopie procentowej). Nie przedstawiono 
wp ywu na kapita  w asny ani ca kowite dochody ogó em Spó ki 

 

   Zwi kszenie/ zmniejszenie 
o punkty procentowe  

 Wp yw na wynik finansowy 
brutto  

 Rok zako czony dnia 31.12.2012  
   WIBOR  +1% -438 

 WIBOR  -1% 438 

 Rok zako czony dnia 31 .12.2011  
   WIBOR  +1% -196 

 WIBOR  -1% 196 

   Wszystkie kredyty oprocentowane s  wed ug stawki  WIBOR plus mar a banku. Odestki  od wykorzystanych kredytów  p atne s   
w okresach miesi cznych. Kredyty zaci gni te s  w PLN, na finansowanie bie cej i inwestycyjnej dzia alno ci. 

NOTA 48. 2. RYZYKO WALUTOWE 

Spó ka nara ona jest na ryzyko walutowe z tytu u zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania  
przez Jednostk  sprzeda y lub zakupów w walutach innych ni  jej waluta funkcjonalna.  

Zarz d Spó ki w celu zmniejszenia ryzyka walutowego, w III kwartale 2012 roku zawar  z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. 
umow  ramow  dotycz  transakcji walutowych i zawierania kontraktów na podstawie instrumentów  pochodnych. Przyznany 
limit  transakcyjny  wynosi  3  000  tys.  z .  W  ramach  przyznanego  limitu  Spó ka  b dzie  mog a  zawiera   z  Bankiem   transakcje  
walutowe oraz nabywa  instrumenty pochdne (kontrakty forward na walute). 

W dniu 14 wrze nia 2012 roku w ramach realizacji ww. umowy ramowej Spó ka zawar a kontrakty Forward na zakup waluty – 
300  tys.  euro  z  cz stotliwo ci  dostaw  7-  dniow  o  terminach  zapadalno ci  rozpoczynaj cych  si  25  kwietnia  2013  roku  a  
ko cz cych 23 grudnia 2013 roku. Zarz d nie wyklucza dokonywania kolejnych transakcji zabezpieczaj cych z wykorzystaniem 
kontraktów terminowych typu forward. Spó ka nie stosuje zasad rachunkowo ci zabezpiecze .  

 

 

 

 



Zak ady Przemys u Cukierniczego ,,OTMUCHÓW” S.A. 
Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01 2012 roku do dnia 31.12.2012 roku 

Noty obja niaj ce do sprawozdania finansowego (w tysi cach z otych) 
 

54 
 

Stan zobowi za  i nale no ci wyra onych w walutach obcych na koniec roku 2012 prezentowa  si  nast puj co: 

 

 
Wykres 4. Struktura walutowa zobowi za  na 31.12.2012rok. 

 

 
 

Wykres 5. Struktura walutowa nale no ci na 31.12.2012 rok. 

 
 

Poni sza tabela przedstawia wra liwo  wyniku finansowego brutto Spó ki na racjonalnie mo liwe wahania kursu euro („EUR”) i 
funta brytyjskiego („GBP”) przy za eniu niezmienno ci innych czynników.  

 

  
  Wzrost / spadek    Wp yw na wynik 

finansowy brutto    kursu waluty  

   
 31 grudnia 2012 – EUR   

5%        -       1 326     

 
-5%                1 326     

   
 31 grudnia 2012 – GBP   

5%                       -     

 
-5%                       -     

 31 grudnia 2011 – EUR   
5%        -        1 144     

 
-5%                 1 144     

  
                      -     

 31 grudnia 2011 – GBP   
5%         -           10     

 
-5%                     10     
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NOTA 48. 3. RYZYKO CEN TOWARÓW 

Dostawcy z którymi wspó pracuje  Spó ka spe ni  musz  szereg warunków. Najwa niejsze z nich to udokumentowane 
posiadanie i stosowanie systemów jako ciowych typowych dla przemys u spo ywczego (Haccp, BRC) oraz pozytywne przej cie 
audytu jako ciowego i dokumentacyjnego przeprowadzone przez do wiadczonych pracowników dzia u kontroli jako ci  Spó ki. 
Wa nym  czynnikiem  jest  równie  ugruntowana  pozycja  na  rynku  jako  wieloletni  dostawca  surowców  w  kraju  lub  za  granic   
oraz  wysoka kultura organizacyjna przedsi biorstwa. 
Dzia  Zakupów na bie co analizuje rynek i podejmuje decyzje o kontraktacji z uwzgl dnieniem aktualnej sytuacji rynkowej. 
Kontrakty surowcowe zawierane s  na podstawie dost pnych planów sprzeda y / zapotrzebowania na surowce na okre lony 
okres czasu. Zawierane s  pisemnie i uwzgl dniaj  ilo , cen  oraz okres obowi zywania co zabezpiecza Spó  przed zmianami 
cen. Kontrakty zawierane s  na minimum 3 miesi ce , maksimum 12 miesi cy. Oko o 2/3 warto ci ca ci zakupów  surowców 
zawierane jest w z otówkach, w pozosta ych kontraktach (zawieranych przewa nie z podmiotami zagranicznymi) walut  
rozliczeniow  jest Euro. Dla strategicznych surowców kontrakty zawierane s  najcz ciej jednocze nie z dwoma dostawcami, 
aby unikn  ryzyka braku surowca spowodowanym nieprzewidywalnymi zdarzeniami. 
 
Poni sza tabela przedstawia zaanga owanie walutowe Spó ki w podziale na poszczególne rodzaje aktywów i zobowi za , po 
przeliczeniu na walut  prezentacyjn  Spó ki wg kursu z dnia bilansowego. 
 

Rok zako czony dnia 31.12.2012 PLN 
tys. PLN 

EUR 
tys. PLN 

Razem 
tys. PLN   

  Aktywa finansowe   
     Nale no ci z tytu u dostaw i us ug    54 406 909 55 315 

  rodki pieni ne i ich ekwiwalenty   454 498 952 
  Pozosta e nale no ci      
 Razem   54 860 1 407 56 267 
 Zobowi zania finansowe    
  Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug    24 552 11 956 36 508 
  Pozosta e zobowi zania   -  - - 
 Razem   24 552 11 956 36 508 
 Zaanga owanie netto   30 308 -10 549 19 759 

 

NOTA 48. 4. RYZYKO KREDYTOWE 

Spó ka zawiera transakcje wy cznie z renomowanymi firmami posiadaj cymi zdolno   kredytow . Wszyscy klienci,  
którzy pragn  korzysta  z kredytów kupieckich, poddawani s  procedurom wst pnej weryfikacji. Ponadto, dzi ki bie cemu 
monitorowaniu stanów nale no ci, nara enie Spó ki na ryzyko nie ci galnych nale no ci jest nieznaczne.  Dodatkowo, spó ka 
obni a  ryzyko  poprzez ubezpieczenie nale no ci  z tytu u dostaw i us ug u jednego z wiod cych ubezpieczycieli. Dzia ania Spó ki 
w tym zakresie wydaj  si  by  skuteczne, co potwierdza obni enie poziomu odpisów aktualizuj cych nale no ci w roku 2012. 
W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spó ki, takich jak rodki pieni ne i ich ekwiwalenty, aktywa finansowe 
dost pne do sprzeda y, ryzyko kredytowe Spó ki powstaje w wyniku niemo no ci dokonania zap aty przez drug  stron  umowy, 
a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest warto ci bilansowej tych instrumentów.  

W Spó ce nie wyst puj  istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 

 

NOTA 48. 5. RYZYKO ZWI ZANE Z P YNNO CI  

Spó ka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narz dzia okresowego planowania p ynno ci. Narz dzie to uwzgl dnia 
terminy wymagalno ci zapadalno ci zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta nale no ci, pozosta ych aktywów 
finansowych) oraz prognozowane przep ywy pieni ne z dzia alno ci operacyjnej. 

Celem Spó ki jest utrzymanie równowagi pomi dzy ci ci  a elastyczno ci  finansowania, poprzez korzystanie  
z rozmaitych róde  finansowania, takich jak kredyty w rachunku bie cym, kredyty inwestycyjne, umowy leasingu finansowego 
oraz umowy dzier awy z opcj  zakupu.   
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Tabela poni ej przedstawia analiz  zobowi za  finansowych Spó ki na dzie  31 grudnia 2012 roku oraz na dzie   
31 grudnia 2011 roku wed ug daty zapadalno ci na podstawie umownych niezdyskontowanych p atno ci. 

 

ZOBOWI ZANIA FINANSOWE na dzie   
 Na danie   Poni ej 3 

miesi cy  
 Od 3 do 12 

miesi cy  
 Od 1 roku do 

5 lat  
 Powy ej 

5 lat  
 Razem  

 31.12.2012  

 Oprocentowane po yczki i kredyty bankowe                -               2 970         24 395           25 277               -           52 642    
 Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug         8 519           27 870               119                    -                 -           36 508    
 Pozosta e zobowi zania finansowe (z tytu u 
leasingu)                -      

             
159               508    

             
316               -                 983    

 Razem         8 519           30 999         25 022         25 593               -           90 133    

 

ZOBOWI ZANIA FINANSOWE na dzie   
 Na danie   Poni ej 3 

miesi cy  
 Od 3 do 12 

miesi cy  
 Od 1 roku do 

5 lat  
 Powy ej 

5 lat   Razem  
 31.12.2011  

 Oprocentowane po yczki i kredyty bankowe                -               2 871         14 749           32 476        2 223         52 319    
 Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug       10 158           28 641                   -                      -                 -           38 799    
 Pozosta e zobowi zania finansowe (z tytu u 
leasingu)                -      

             
172               566    

             
983               -            1 721    

 Razem       10 158           31 684         15 315           33 459       2 223         92 839    

 

Poni sza tabela przedstawia analiz  p ynno ci finansowych instrumentów pochodnych Spó ki. Tabel  opracowano na podstawie  
wp ywów (wyp ywów) pieni nych z tytu u realizacji instrumentów pochodnych rozliczanych w kwotach netto  oraz w kwotach 
brutto. 

INSTRUMENTY POCHODNE na dzie  31.12.2012  poni ej 1 
m-ca  

 od 1 do 3 
m-cy  

 od 3 m-cy do 6 
m-cy  

 od 6 m-cy do 
1 roku   Razem   

 Instrumenty pochodne – kontrakty forward na walut  - rozliczane w kwocie 
brutto        

 wydatki zwi zane z realizacj  kontraktów  0 0 340 871 1 211 
 wp ywy zwi zane z realizacja kontraktów  0 0 334 863 1 197 

 Aktywa (Zobowi zania) finansowe razem  0 0 -6 -8 -14 
W okresie porównywalnym Spó ka nie posiada a pochodnych instrumentów finansowych. 

NOTA 49. INSTRUMENTY FINANSOWE 

   Kategoria 
zgodnie z MSR 

39  

 Warto  bilansowa   Warto  godziwa  
   31.12.2012   31.12.2011   31.12.2012   31.12.2011  
 Aktywa finansowe  

      Po yczki udzielone   PiN          6 941             8 389          6 941          8 389    
 Aktywa finansowe wykazywane w warto ci 
godziwej przez wynik finansowy, w tym:   WwWGpWF          1 197                    -            1 197                 -      

 - Instrumenty pochodne -kontrakty forward na 
walut  obc *  WwWGpWF         1 197                   -           1 197                -      
 Nale no ci z tytu u dostaw i us ug    PiN        55 315          52 451       55 315       52 451    
 Pozosta e nale no ci   PiN          3 187             1 080          3 187          1 080    
 rodki pieni ne i ich ekwiwalenty   WwWGpWF             952                254             952             254    
 Razem          67 592          62 174       67 592       62 174    
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   Kategoria 
zgodnie z MSR 

39  

 Warto  bilansowa   Warto  godziwa  
   31.12.2012   31.12.2011   31.12.2012   31.12.2011  
 Zobowi zania finansowe  

      Oprocentowane kredyty bankowe i po yczki   PZFwgZK        47 351          45 557       47 351       45 557    
 -  kredyt inwestycyjny   PZFwgZK        30 149          38 555       30 149       38 555    
 -  kredyt w rachunku bie cym   PZFwgZK        17 202             7 002       17 202          7 002    
 Zobowi zania z tyt. leasingu finansowego   PZFwgZK             983             1 721             983          1 721    
 Zobowi zania finansowe wykazane w warto ci 
godziwej przez wynik finansowy, w tym: 

 
WwWGpWF          1 211                    -            1 211                 -      

 - instrumenty pochodne - kontrakty forward na 
walut  obc * 

 
WwWGpWF         1 211                   -           1 211                -      

 Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug    PZFwgZK        36 508          38 798       36 508       38 798    
 Pozosta e zobowi zania   PZFwgZK          5 003             5 806          5 003          5 806    
 Razem          89 845          91 882       89 845       91 882    

yte skróty: 

UdtW – Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
WwWGpWF  – Aktywa/ zobowi zania finansowe wyceniane w warto ci godziwej przez wynik finansowy, 
PiN – Po yczki i nale no ci, 
DDS – Aktywa finansowe dost pne do sprzeda y, 
PZFwgZK  – Pozosta e zobowi zania finansowe wyceniane wed ug zamortyzowanego kosztu 
 
* w sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa i zobowi zania z tytu u wyceny instrumentów pochodnych do warto ci godziwej przez wynik 
finansowy zosta y zaprezentowane po skompensowaniu jako zobowi zania finansowe. 
 
 

NOTA 49. 1.    WARTO  GODZIWA UJ TA W  SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
 
Poni sza   tabela   przedstawia   analiz   instrumentów   finansowych   wycenianych   po   pocz tkowym   uj ciu   w   warto ci  
godziwej, pogrupowanych na poziomach 1 – 3 w zale no ci od mo liwo ci zaobserwowania warto ci godziwej.   
 
1 - Wycena warto ci godziwej na poziomie 1 oparta jest o ceny gie dowe (niekorygowane) oferowane za identyczne aktywa lub 
zobowi zania na aktywnych rynkach.  
 
2-  Wycena  warto ci  godziwej  na  poziomie  2  obejmuje  dane  wsadowe  prócz  cen  gie dowych  sklasyfikowane na poziomie  
1  i  daj ce  si   zaobserwowa   bezpo rednio  (tj.  jako  ceny)  lub  po rednio  (tj.  jako  pochodne  cen) w odniesieniu do danego 
sk adnika aktywów lub zobowi za .  
 
3 - Wycena  warto ci  godziwej  na  poziomie  3  obejmuje  warto ci  wyliczone  przy  u yciu  technik  wyceny  obejmuj ce dane  
wsadowe  danego  sk adnika  aktywów  lub  zobowi za   niemaj ce  odniesienia  w  mo liwych do zaobserwowania danych 
rynkowych (tj. takie, których nie da si  zaobserwowa ).   
 
31.12.2012  

   Aktywa finansowe wyceniane w warto ci godziwej przez wynik finansowy  Poziom 1   Poziom 2   Poziom 3  
 Aktywa finansowe w kategorii WGPW, z tego:              952                   -                     -      

  - rodki pieni ne i ekwiwalenty             952                 -                -      
Zobowi zania finansowe wyceniane w warto ci godziwej przez wynik 

finansowy 
 Poziom 1   Poziom 2   Poziom 3  

 Zobowi zania finansowe  w kategorii WGPW, z tego:                 -                   14                   -      
  -  Pochodne instrumenty finansowe                 -                   14                  -      

 
 31.12.2011  

   Aktywa finansowe wyceniane w warto ci godziwej przez wynik finansowy  Poziom 1   Poziom 2   Poziom 3  
 Aktywa finansowe w kategorii WGPW, z tego:              254                   -                     -      

  - rodki pieni ne i ekwiwalenty             254                  -                    -      
Zobowi zania finansowe wyceniane w warto ci godziwej przez wynik 

finansowy 
 Poziom 1   Poziom 2   Poziom 3  

 Zobowi zania finansowe  w kategorii WGPW, z tego:                 -                     -                     -      
  -  Pochodne instrumenty finansowe                 -                    -                    -   
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NOTA 50. POZYCJE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, ZYSKÓW I STRAT UJ TE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W PODZIALE 
NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  

Rok zako czony dnia    31.12.2012  

AKTYWA FINANSOWE  
 Kategoria 
zgodnie z 
MSR 39  

 Przychody/ 
(koszty) z 

tytu u 
odsetek  

 Zyski/ 
(straty) 
z tytu u 
ró nic 

kursowych  

 Rozwi zanie / 
(utworzenie) 

odpisów 
aktualizuj cych  

 Zyski/ 
(straty) 
z tytu u 
wyceny  

 Zyski/ 
(straty) ze 
sprzeda y  

 Razem  

 Po yczki udzielone  PiN             541                 -                           -                  -               -              541    
 Instrumenty pochodne nie 
stanowi ce instrumentów 
zabezpieczaj cych, w tym:*  

WwWGpWF                -                   -                           -                 21             -                21    

 - Kontrakty forward na walut  obc   WwWGpWF                -                   -                           -                 21             -                21    
 Nale no ci z tytu u dostaw i us ug   PiN          2 741    -         124    -                   23                -               -           2 594    
 Pozosta e nale no ci  PiN                -                   -                           -                  -               -                -      
 rodki pieni ne i ich ekwiwalenty  WwWGpWF                 3    -           84                         -                  -               -      -        81    
 Razem             3 285    -         208    -                   23               21             -           3 075    
Rok zako czony dnia    31.12.2012  

ZOBOWI ZANIA FINANSOWE  
 Kategoria 
zgodnie z 
MSR 39  

 Przychody/ 
(koszty) z 

tytu u 
odsetek  

 Zyski/ 
(straty) 
z tytu u 
ró nic 

kursowych  

 Rozwi zanie / 
(utworzenie) 

odpisów 
aktualizuj cych  

 Zyski/ 
(straty) 
z tytu u 
wyceny  

 
Pozosta e   Razem  

 Oprocentowane kredyty bankowe i 
po yczki  

PZFwgZK -3 343               -                           -                  -               -      -3 343  

 -  kredyt inwestycyjny  PZFwgZK -2 107               -                          -                 -              -      -2 107  
 -  kredyt w rachunku bie cym  PZFwgZK -1 236               -                          -                 -              -      -1 236  
 Zobowi zania z tyt. leasingu 
finansowego  

PZFwgZK -103               -                           -                  -               -      -103  

 Instrumenty pochodne nie stanowi ce 
instrumentów zabezpieczaj cych, w 
tym:  

WwWGpWF                -                   -                           -      -         35             -      -35  

 - Kontrakty forward na walut  obc   WwWGpWF                -                   -                           -      -         35             -      -35  
 Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug   PZFwgZK -              5    626                       -                  -               -      621  
 Pozosta e zobowi zania  PZFwgZK 0               -                           -                  -               -      0  
 Razem    -3 451  626                       -      -         35             -      -2 860  
Rok zako czony dnia    31.12.2011  

      

 AKTYWA FINANSOWE  
 

 Kategoria 
zgodnie z 
MSR 39  

 
Przychody/ 
(koszty) z 

tytu u 
odsetek  

 Zyski/ 
(straty) 
z tytu u 
ró nic 

kursowych  

 Rozwi zanie / 
(utworzenie) 

odpisów 
aktualizuj cych  

 Zyski/ 
(straty) 
z tytu u 
wyceny  

 Zyski/ 
(straty) 

ze 
sprzeda y  

 Razem  

 Po yczki udzielone   PiN              285                 -                           -                  -               -              285    
 Aktywa finansowe wykazane w 
warto ci godziwej przez wynik 
finansowy, w tym:  

 
WwWGpWF                 -                   -                           -                  -            175            175    

 - Aktywa finansowe przeznaczone 
do obrotu inne ni  instrumenty 
pochodne  

 
WwWGpWF                 -                   -                           -                  -            175            175    

 Nale no ci z tytu u dostaw i us ug    PiN           2 470                 53                        33                -               -           2 556    
 Pozosta e nale no ci   PiN                 -                   -                           -                  -               -                -      

rodki pieni ne i ich ekwiwalenty   
WwWGpWF              235                 78                         -                  -               -              313    

 Razem             2 990               131                        33               -            175         3 329    
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Rok zako czony dnia    31.12.2011  

      

 ZOBOWI ZANIA FINANSOWE  
 Kategoria 
zgodnie z 
MSR 39  

 
Przychody/ 
(koszty) z 

tytu u 
odsetek  

 Zyski/ 
(straty) 
z tytu u 
ró nic 

kursowych  

 Rozwi zanie / 
(utworzenie) 

odpisów 
aktualizuj cych  

 Zyski/ 
(straty) 
z tytu u 
wyceny  

 
Pozosta e   Razem  

 Oprocentowane kredyty bankowe i 
po yczki   PZFwgZK  -1 396               -                           -                  -               -      -1 396  

 -  kredyt inwestycyjny   PZFwgZK  -1 001               -                          -                 -              -      -1 001  
 -  kredyt w rachunku bie cym   PZFwgZK  -395               -                          -                 -              -      -395  
 Zobowi zania z tyt. leasingu 
finansowego   PZFwgZK  -127               -                           -                  -               -      -127  

 Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug   PZFwgZK               - 3    -410                       -                  -               -      -413  
 Pozosta e zobowi zania   PZFwgZK  -7               -                           -                  -               -      -7  
 Razem    -1 533  -410                       -                  -               -      -1 943  

NOTA 51. ZARZ DZANIE KAPITA EM 

ównym celem zarz dzania kapita em Spó ki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wska ników 
kapita owych, które wspiera yby dzia alno  operacyjn  Spó ki i zwi ksza y warto  dla jej akcjonariuszy.  

Spó ka zarz dza struktur  kapita ow  i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany.  
W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapita owej, Spó ka mo e zmieni  wyp at  dywidendy dla akcjonariuszy, zwróci  
kapita  akcjonariuszom lub wyemitowa  nowe akcje. Ni szy wska nik d wigni finansowej w analizowanym okresie wynika ze 
zmniejszenia zad enia w kapitale obcym. Spadek udzia u zad enia netto w poziomie aktywów ogó em jest spowodowany 
znacznie mniejszymi inwestycjami w 2012 roku w stosunku do 2011 roku. 

 
ZARZ DZANIE KAPITA EM   31.12.2012   31.12.2011  

 Oprocentowane kredyty i po yczki         47 351           45 557    
 Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug oraz pozosta e zobowi zania         41 511           44 607    
 Minus rodki pieni ne i ich ekwiwalenty  -           952    -           254    
 Zad enie netto         87 910           89 907    
 Kapita  w asny       121 422         115 208    
 Kapita  razem       121 422         115 208    
 Kapita  i zad enie netto       209 332         205 115    
    Wska nik d wigni  42% 44% 

NOTA 52. PONIESIONE ORAZ PLANOWANE NAK ADY INWESTYCYJNE  

Poni sza tabela przedstawia poniesione oraz planowane w okresie najbli szych 12 miesi cy od dnia bilansowego nak ady 
inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwa e, w tym poniesione i planowane nak ady na ochron rodowiska 
naturalnego.  

Poniesione nak ady inwestycyjne   01.01.2012-31.12.2012   01.01.2011-31.12.2011  
 Nak ady na wytworzenie rodków trw ych w budowie  198                    3 425    
 Zakupy rodków trwa ych  3 389                  33 338    
 Zakupy warto ci niematerialnych   550                       306    
 Razem inwestycje w niefinansowe aktywa trwa e  4 137                  37 069    
 Nabycie udzia ów  162                  25 670    
 Razem inwestycje w finansowe aktywa trwa e  162                  25 670    

  
 Razem nak ady inwestycyjne                   4 299                     62 739    

W roku 2012 Spó ka zgodnie z bud etem inwestycyjnym  mia a zaplanowane nak ady inwestycyjne w wysoko ci 3 310 tys. z . 
Zakres projektów inwestycyjnych w roku 2012 obejmowa -zakup kurtyn powietrznych, modernizacj  elewacji budynków  
oraz modernizacj  wa elni, parking przyzak adowy oraz zakup wózków paletowych elektrycznych. W zwi zku z podpisanym 
kontraktem dla FoodCare Spó ka zmuszona by a do poprawy wydajno ci maszyny produkuj cej elki, z czym zwi zane by y 
dodatkowe nieplanowane w roku 2011 nak ady inwestycyjne. 
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W okresie najbli szych 12 miesi cy od dnia bilansowego Spó ka planuje zgodnie z bud etem nast puj ce nak ady inwestycyjne 
na nabycie niefinansowych i finansowych aktywów trwa ych: 

  
  

 
 Planowane nak ady inwestycyjne (zgodnie z bud etem)  

  
za okres 01.01.2013-31.12.2013 

  
     Nak ady na wytworzenie rodków trwa ych w budowie    

 
152 

 Zakupy rodków trwa ych    
 

630 
 Zakupy warto ci niematerialnych i prawnych    

 
- 

 Inwestycje w nieruchomo ci    
 

498 
 Nabycie udzia ów i akcji    

 
- 

 Razem inwestycje w finansowe aktywa trwa e    
 

- 
 Razem nak ady inwestycyjne      1280 
  - w tym na ochron rodowiska    

 
138 

 

NOTA 53. TRANSAKCJE I SALDA Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI 

Poni ej przedstawiono dokonane transakcje w 2012 i 2011 roku wraz z saldami nale no ci i zobowi za   pozostaj ce na dzie  
bilansowy z podmiotami powi zanymi.  

 

2012   Wobec  jednostek zale nych  
 Wobec pozosta ych podmiotów 

powi zanych*  

 Zakup towarów                           8 256                                 -      
 Sprzeda  towarów                           8 118                                 -      
 Zakup us ug                           7 002                             103    
 Sprzeda  us ug                           2 108                                 -      
 Nale no ci z wyj tkiem po yczek                           2 649                                 -      
 Zobowi zania z wyj tkiem po yczek                           2 934                             287    
 Po yczki udzielone                           6 941                                 -      
 Przychody finansowe - odsetki                              539                                 -      
 Warto ci niematerialne i prawne                                  -                               225    
 

   
   
   

2011  Wobec  jednostek zale nych   Wobec pozosta ych 
podmiotów powi zanych*  

 Zakup towarów                                   7                          5 584    
 Sprzeda  towarów                           1 384                                 -      
 Zakup us ug                              892                             134    
 Sprzeda  us ug                                89                                 -      
 Nale no ci z wyj tkiem po yczek                           3 132                                 -      
 Zobowi zania z wyj tkiem po yczek                           2 479                             132    
 Po yczki udzielone                           3 132                                 -      
 Przychody finansowe - odsetki                              285                                 -      
 Warto ci niematerialne i prawne                                  -                               136    
* Warsaw Equity Holding Sp. z o.o.  
 *Warsaw Equity Management Sp. z o.o.  
 *Warsaw Equity Investment Sp. z o.o.  
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Warunki transakcji z podmiotami powi zanymi 
 
Sprzeda  na rzecz oraz zakupy od podmiotów powi zanych dokonywane s  wed ug cen rynkowych. Spó ka nalicza odsetki  
od pozosta ych podmiotów powi zanych z tytu u opó nie  w zap acie. Zobowi zania wobec podmiotów powi zanych nie 
zosta y obj te adnymi gwarancjami udzielonymi lub  otrzymanymi. Nie s  one tak e zabezpieczone w innych formach.  
Na koniec okresu obrotowego tj. 31.12.2012 roku w Spó ce nie wyst powa y nale no ci w tpliwe od podmiotów powi zanych. 

NOTA 53. 1. WYNAGRODZENIA KLUCZOWEGO KIEROWNICTWA SPÓ KI 

Krótkoterminowe  wiadczenia pracownicze  osób wchodz cych w sk ad organów zarz dzaj cych oraz nadzoruj cych 
wyp acone:   

Lp.   Wyszczególnienia   za rok 2012   za rok 2011  

 1.   Organy zarzadzaj ce  1 117 564 
 w tym:   wyp acone zaleg e nale no ci  - - 

 2.   Organy nadzorujace  202 204 

   Razem  1 319 768 
    

NOTA 54. WYNAGRODZENIE BIEG EGO REWIDENTA 
 

Lp.   Wyszczególnienia   za rok 2012   za rok 2011  
 1.   Obowi zkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego                          16                            16    
 2.   Inne us ugi po wiadczaj ce                          6                              6    
 3.   Us ugi doradztwa podatkowego                          -                              -      
 4.   Pozosta e us ugi                          -                                4    

   Suma                         22                           26    

 

NOTA 55. ZOBOWI ZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJ TKU SPÓ KI 

Na dzie  31.12.2012 roku oraz na dzie  31.12.2011 roku Spó ka posiada a nast puj ce rodzaje zabezpiecze  ustanowionych  
na jej maj tku: 
 

Zabezpieczenia  na maj tku  
 Warto  zabezpiecze   

na dzie   
 Warto  zabezpiecze   

na dzie   
 31.12.2012   31.12.2011  

 Hipoteka  89 807 89 807  
 Zastaw na rodkach trwa ych  30 462 14 219 
 Przew aszczenie zapasów  -                               -      
 Cesje wierzytelno ci  40 907                      52 451    
 Razem aktywa rzeczowe o ograniczonej mo liwo ci 
dysponowania  161 176                   156 477    

 
Warto  zabezpiecze  hipotecznych zosta a ustalona w warto ci zobowi zania zabezpieczonego. Warto  pozosta ych 
zabezpiecze  zosta a ustalona w warto ci bilansowej przedmiotu zabezpieczenia na dzie  
 31.12.2012 roku oraz  31.12.2011 roku. 
 
Z dniem 14 marca 2012 roku zosta  ustanowiony zastaw rejestrowy na rodkach trwa ych zakupionych z udzielonego przez 
Raiffeisen kredytu inwestycyjnego. Ustanowiony zastaw rejestrowy jest nast pstwem realizacji wymaganych przez 
postanowienia umowy kredytu inwestycyjnego zawartej pomi dzy Spó  a Bankiem Raiffeisen. Warto  zastawu rejestrowego 
wynosi 16.500 tys. PLN. 
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NOTA 56. ISTOTNE SPRAWY SPORNE PRZECIWKO SPÓ CE 

Na dzie  31.12.2012 roku kancelaria prawna prowadzi a na rzecz Spó ki post powania cywilne, w których suma zg oszonych 
przeciwko Jednostce roszcze  obejmowa a kwot  552,2 tys. z ., w tym suma roszcze  pracowniczych zg oszonych przeciwko 
Spó ce przed s dami pracy obejmuje kwot  1,5 tys. z .  
Spó ka  wnios a  spraw  wobec  wykonawcy  zgodnie  z  umow  z  roku  2009  z  tytu u  kar  umownych  w  wysoko ci   807  tys.  z .  
Wed ug najlepszej wiedzy Zarz du s  to maksymalne kwoty mo liwe do uzyskania. 
 
Pomi dzy dniem bilansowym a dniem publikacji niniejszego sprawozdania jedna ze  spraw przeciwko Spó ce zosta a – po 
rozpatrzeniu apelacji strony przeciwnej - prawomocnie oddalona w ca ci. Wobec powy szego suma roszcze  przeciwko spó ce 
na dzie  publikacji wynosi 3 tys.z   

NOTA 57. ZDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ 

Po dniu bilansowym nie wyst pi y zdarzenia maj ce istotny wp yw na prezentowane sprawozdanie finansowe,  
w szczególno ci na kapita y lub wynik finansowy, które nie zosta yby wskazane we wcze niejszych cz ciach sprawozdania. 
Pozosta e zdarzenia po dniu bilansowym zosta y opisane w sprawozdaniu Zarz du z dzia alno ci za 2012 rok. 

PODPISY CZ ONKÓW ZARZ DU 

 
 
                               Bernard W gierek        Mariusz Popek 
                                                                                     

Prezes Zarz du  Wiceprezes Zarz du 
 
 
 
 
 
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSI G RACHUNKOWYCH SPÓ KI ZA 31.12.2012 ROK. 
 
 

Marta Rokicka 
                  

                                          G ówny Ksi gowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otmuchów, dnia  21 marca 2013 roku 


