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Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego za rok 

zakończony 31 grudnia 2006 

 

1. Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. 

 

Zasada memoriału 

W księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostki ujmuje się wszystkie osiągnięte 

przychody i obciąŜające koszty związane z tymi przychodami dotyczące roku obrotowego 

(okresu sprawozdawczego), niezaleŜnie od daty ich zapłaty. 

Zasada współmierności 

Do aktywów lub pasywów danego okresu zaliczane są przychody lub koszty, których zapłata 

nastąpi w okresach przyszłych oraz przypadające na ten okres koszty, które nie zostały jeszcze 

poniesione. 

Zasada ostroŜnej wyceny 

W wyniku finansowym uwzględnia się: zmniejszenie wartości uŜytkowej składników 

majątkowych, w tym dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych, wyłącznie niewątpliwe 

pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, wszystkie poniesione pozostałe koszty 

operacyjne i straty nadzwyczajne, rezerwy na znane jednostce ryzyko. 

Zasada ciągłości 

Zapisy księgowe prowadzone są w sposób ciągły. Odpowiednie pozycje w bilansie zamknięcia 

aktywów i pasywów są ujęte w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku 

obrotowego. 

 

Wycena aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego 

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną. 

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające 

na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami 

memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostroŜnej wyceny. 
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Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla 

kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz 

o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: 

• koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, które zostaną 

wykorzystane do produkcji, 

• nabytą wartość firmy, 

• nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, 

• nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów uŜytkowych, 

• know-how. 

 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej 

ekonomicznej uŜyteczności, według następujących stawek: 

• prawa majątkowe od 20 % do 50 % 

• oprogramowanie komputerów od 20 % do 50 % 

 

Wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu 

przyjęcia do uŜytkowania są jednorazowo odpisywane w koszty amortyzacji. 

 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonym 

o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. 

 

W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych 

w budowie zalicza się róŜnice kursowe z wyceny naleŜności i zobowiązań powstałe na dzień 

bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków 

trwałych. 
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Składniki majątku o przewidywanym okresie uŜytkowania nie przekraczającym jednego roku 

oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tys. zł są jednorazowo odpisywane w cięŜar 

kosztów w momencie przekazania do uŜytkowania.  

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po 

miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej uŜyteczności. 

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące: 

• prawo wieczystego uŜytkowania gruntów- nie 
podlega amortyzacji 

• budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i 
wodnej  

od 2,5 % do 4 % 

• urządzenia techniczne i maszyny od 4,5 % do 30,0 % 

• środki transportu od 14 % do 20,0 % 

• pozostałe środki trwałe od 10 % do 25,0 % 

 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających 

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 

środków trwałych w budowie zalicza się róŜnice kursowe z wyceny naleŜności i zobowiązań 

powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub 

nabycie środków trwałych. 

Ewidencję analityczną ilościowo - wartościową środków trwałych prowadzi się według 

następujących zasad: 

• dla środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej jednostkowo 3,5 tys. zł 

prowadzi się księgi inwentarzowe oraz kartoteki szczegółowe, 

• dla środków trwałych takich jak: meble biurowe, przyrządy pomiarowe, sprzęt 

techniczny o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo 3,5 tys. zł prowadzi 

się kartoteki środków trwałych szczegółowe lub zbiorcze, 

• dla środków trwałych niskocennych takich jak: wyposaŜenie, odzieŜ ochronna i robocza, 

komplety / zestawy kluczy lub narzędzi o wartości netto równej lub wyŜszej od 100 zł 

prowadzi się ewidencję kartotekową w jednostkach naturalnych. 
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Zapasy 

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów 

wytworzenia nie wyŜszych od ich cen sprzedaŜy netto na dzień bilansowy. 

Poszczególne grupy zapasów są wycenianie w następujący sposób: 

• materiały – cena zakupu, 

• półprodukty i produkty w toku – koszt wytworzenia, 

• produkty gotowe – koszt wytworzenia, 

• towary – cena zakupu. 

 

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów: 

• wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych, 

• ogólnego zarządu, nie związanych z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, 

w jakich się znajduje na dzień wyceny, 

• magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba Ŝe poniesienie tych kosztów 

jest niezbędne w procesie produkcji, 

• sprzedaŜy produktów. 

 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane 

w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość 

do cen sprzedaŜy netto moŜliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie 

i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.  

 

Stosowane metody rozchodu: 

• rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników 

aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła), 

• ewidencję analityczną składników aktywów obrotowych (zapasów materiałów, towarów, 

wyrobów gotowych, półproduktów) stanowi ewidencja ilościowo - wartościowa, 

w której ujmuje się obroty i stany dla kaŜdego składnika w jednostkach naturalnych 

i pienięŜnych; w tym celu na kontach ksiąg pomocniczych rejestruje się operacje 

przychodów i rozchodów kaŜdego asortymentu zapasów ilościowo i zarazem 
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wartościowo w cenach ewidencyjnych – dla wyrobów, w cenach zakupu – dla 

pozostałych środków obrotowych, 

• nie obejmuje się ewidencją ilościowo - wartościową materiałów biurowych, 

technicznych, paliw płynnych wlewanych do zbiorników, części zamiennych 

pobieranych na bieŜąco do remontu zuŜytych bezpośrednio do produkcji; odpisywane są 

bezpośrednio w koszty na podstawie dowodów zakupu (faktur VAT), 

• wyroby gotowe wycenia się w stałych cenach ewidencyjnych skorygowanych 

o odchylenia między tymi cenami, a rzeczywistym kosztem wytworzenia, 

• rozliczenia odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów dokonuje się, korygując wartość 

zapasów w cenach ewidencyjnych do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia na 

koniec kaŜdego miesiąca – w stosunku do wartości zapasów wyrobów – za pomocą 

wskaźnika odchyleń przeciętnych. 

Sposób ten polega na obliczaniu wskaźnika odchyleń i następnie rozliczeniu odchyleń – 

za pomocą tego wskaźnika – na rozchody wyrobów z tytułu sprzedaŜy i na zapas wyrobów 

w następujący sposób: 

W= (Zo +Po x100 ):(Zw+Pw) 

w której poszczególne symbole oznaczają: 

 W – wskaźnik odchyleń 

 Zo – odchylenia na początek okresu 

 Po – odchylenia powstałe w okresie sprawozdawczym 

 Zw – wartość w cenach ewidencyjnych zapasu wyrobów na początek okresu 

 Pw – wartość w cenach ewidencyjnych wyrobów przyjętych z produkcji do magazynu w 

okresie  sprawozdawczym  

 

NaleŜności krótkoterminowe 

NaleŜności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostroŜnej 

wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

NaleŜności wyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna 

stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyŜszym jednak 

od kursu średniego ustalonego na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
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RóŜnice kursowe od naleŜności wyraŜonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny 

i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie 

do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu 

wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a takŜe wytworzenia środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub 

zmniejszenie tych kosztów). 

 

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe 

Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku 

zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej 

ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. 

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie 

nabycia, tj. wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych 

składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty 

lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. 

 

Środki pienięŜne 

Środki pienięŜne wykazuje się w wartości nominalnej. 

WyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym 

w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyŜszym jednak od kursu 

średniego ustalonego na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Czynne – ustalone w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze, - 

odpisuje się je w koszty w miesiącu ich rozliczania (prasa, ubezpieczenia, z góry zapłacone 

opłaty związane z wejściem do nowych sklepów itp.). 

Bierne – ustalone w wysokości przypadającej na bieŜący okres sprawozdawczy – poprzez 

utworzenie rezerw w cięŜar kosztów bieŜącego okresu na wydatki przyszłych okresów. 
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Kapitały 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 

według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu spółki. 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako naleŜne 

wkłady na poczet kapitału. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku oraz nadwyŜki wartości emisyjnej akcji 

powyŜej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów 

emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. 

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej 

w kapitale własnym. 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako 

skutek aktualizacji wyceny aktywów . 

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają równieŜ skutki przeszacowania 

inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen 

rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą 

podwyŜszono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniŜenia wartości 

inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeŜeli kwota róŜnicy z przeszacowania nie była 

rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniŜenia wartości inwestycji w części przekraczającej 

utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu 

sprawozdawczego. 

 

Rezerwy 

Rezerwy tworzy się na pewne lub o duŜym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania 

i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat 

nadzwyczajnych, zaleŜnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiąŜą. 

Rezerwy tworzone są na poniŜsze tytuły: 

• straty z transakcji gospodarczych w toku, 

• udzielone gwarancje i poręczenia, 

• skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego, 
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• odprawy emerytalno-rentowe. 

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu 

o niezaleŜne obliczenia aktuarialne. 

 

Zobowiązania 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem 

zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niŜ 

środki pienięŜne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia 

się według wartości godziwej. 

JeŜeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, 

z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe 

części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. 

Zobowiązania wyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie 

sprzedaŜy stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niŜszym 

jednak od kursu średniego ustalonego na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank 

Polski. 

RóŜnice kursowe dotyczące zobowiązań wyraŜonych w walutach obcych powstałe na dzień 

wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych 

i dodatnie do przychodów finansowych.  

W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny 

nabycia towarów a takŜe wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych 

i prawnych. 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostroŜności, 

obejmują w szczególności: 

• równowartość otrzymanych lub naleŜnych od kontrahentów środków z tytułu 

świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 

• środki pienięŜne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków 

trwałych, w tym takŜe środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeŜeli 

stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. 

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo 
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pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub 

umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych 

z tych źródeł, 

• ujemną wartość firmy. 

 

Ustalenie wyniku finansowego 

Przychody 

Przychody ze sprzedaŜy obejmują niewątpliwie naleŜne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaŜy 

tj. pomniejszone o naleŜny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których 

dotyczą. 

 

Koszty 

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszt 

sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane 

oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. 

Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów 

przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych stanowi koszt okresu, w którym 

została poniesiona. 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 

• pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki 

w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, 

aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na 

przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, 

• przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków 

ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyŜki dodatnich róŜnic 

kursowych nad ujemnymi, 

• koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 

inwestycji, nadwyŜki ujemnych róŜnic kursowych nad dodatnimi, 

• straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń 

nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością 

operacyjną. 
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Wynik finansowy brutto korygują: 

• bieŜące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 

• aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

Podatek dochodowy odroczony 

W związku z przejściowymi róŜnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych 

wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową moŜliwą 

do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 

przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi 

róŜnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 

podatku dochodowego oraz straty podatkowej moŜliwej do odliczenia, ustalonej przy 

uwzględnieniu zasady ostroŜności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 

dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich 

róŜnic przejściowych, to jest róŜnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 

dochodowego w przyszłości. 

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi róŜnicę pomiędzy stanem 

rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych 

z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się równieŜ na kapitał (fundusz) własny. 

 

2. Instrumenty finansowe. 

 

W okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku nie wystąpiły: 

• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, 

• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 

• naleŜności własne, 

• aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności, 

• aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy. 
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Na dzień 31 grudnia 2006 roku w Spółce wystąpiły: 

• udzielone poŜyczki w wysokości 200 tys. zł (wskazane w nocie 8 a), 

• długoterminowe kredyty bankowe w wysokości 356 tys. zł (wskazane w nocie 14 d), 

• krótkoterminowe kredyty bankowe w wysokości 3 666 tys. zł (wskazane w nocie 15 c), 

• zobowiązania finansowe z tytułu umów leasingowych (wskazane w tabeli poniŜej). 

Koszty i przychody związane z obsługą tychŜe naleŜności oraz zobowiązań zostały 

odpowiednio ujęte w rachunku zysków i strat. 

 

Informacja dotycząca zobowiązań leasingowych (w zł) 

Leasingodawca Wartość netto, rodzaj i 
typ przedmiotu leasingu 

Data podpisania 
umowy 

Płatności 
leasingowe netto 

(łącznie 
miesięcznie)* 

Łączna 
wartość 

niezapłaconych 
rat* 

Data 
zakończenia 

umowy 
Zabezpieczenia 

Europejski Fundusz 
Leasingowi S.A. 

2x 
27 024,59 zł 

samochód Daewoo 
Lanos 

10.09.2003 992,72  18.212,82 10.09.2008 
weksel in 

blanco 

Europejski Fundusz 
Leasingowi S.A. 

27 172,00 zł 
samochód Daewoo Lanos 

13.11.2003 532,57  10 573,84 13.11.2008 
weksel in 

blanco 

Europejski Fundusz 
Leasingowi S.A. 

4x 
32 569,67 zł 

samochód Peugeot 
206 

05.10.2004 2 197,72  65 948,42 05.10.2009 - 

BZ WBK Leasing 
S.A. 

86 513,11 zł samochód 
Ford Transit 350L 

29.04.2005 1 590,11  56 221,14 28.04.2010 
weksel in 

blanco 

Europejski Fundusz 
Leasingowi S.A. 

33 770,49 zł samochód 
Peugeot 206 

03.11.2005 980,42  20 214,46 03.11.2008 - 

Europejski Fundusz 
Leasingowi S.A. 

 92 540,98 samochód 
Toyota Avensis 

11.12.2006 
płatności 
zmienne- 
malejące 

83 749,98 10.11.2009  

Europejski Fundusz 
Leasingowi S.A. 

31 475,41 samochód 
Peugeot 206  

25.01.2006 914,15  20 386,00 24.12.2008  

• Kwoty łączne dla takich samych umów 



 Makarony Polskie S.A. 

 Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 (tysiącach złotych) 

   

12    
 

3. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, 

w tym równieŜ udzielonych gwarancjach i poręczeniach. 

 

NaleŜności warunkowe 31 grudnia 2006 roku 31 grudnia 2005 roku 

Otrzymane gwarancje i poręczenia 19 829 tys. zł 5 015 tys. zł 

Zabezpieczenia na majątku 3 852 tys. zł - 

Inne (zabezpieczenia na papierach 
wartościowych) 

5 311 tys. zł - 

Zobowiązania warunkowe 31 grudnia 2006 roku 31 grudnia 2005 roku 

Udzielone poręczenia i gwarancje 8 372 tys. zł - 

Zobowiązania wekslowe 26 480 tys. zł 8 527 tys. zł 

Zabezpieczenia na majątku 2 317 tys. zł 3 500 tys, zł 

Inne (zabezpieczenia kredytów) 7 070 tys. zł 10 102 tys. zł 

 

Wystawione przez Makarony Polskie S.A. weksle in blanco przedstawiono w tabeli poniŜej 

(w zł) - według stanu na 31 grudnia 2006 roku. 

 

JEDNOSTKA 
(PLN). 

STRONA (KOMU 
WYDANO WEKSEL ) 

WYSOKOŚĆ 
ZOBOWI ĄZANIA 
WEKSLOWEGO  

DATA 
ZABEZP. 

NR AKTU /UMOWY  
PRZEDMIOT 

ZABEZPIECZENIA 
WEKSLOWEGO  

weksel Elwerb Sp. z o.o. do 200.000,- 09.10.2002 Umowa nr 2/2002 z 09.10.02 
Umowa dostawy 

mąki  

weksel 
Zamojskie Zakłady 
ZboŜowe Sp. z o.o. 

do 130.000,- 16.12.2002 Umowa nr 1/12/2002 z 16.12.02 
Umowa dostawy 

mąki  

weksel 
Młyny i Spichrze 
ZboŜowe Musioł i 
S-ka Sp. z o.o. 

do 400.000,- 12.08.2003 
Umowa dostawy mąki z 

12.08.2003 
Umowa dostawy 

mąki 
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JEDNOSTKA 
(PLN). 

STRONA (KOMU 
WYDANO WEKSEL ) 

WYSOKOŚĆ 
ZOBOWI ĄZANIA 
WEKSLOWEGO  

DATA 
ZABEZP. 

NR AKTU /UMOWY  
PRZEDMIOT 

ZABEZPIECZENIA 
WEKSLOWEGO  

weksel Elwerb Sp. z o.o. do 200.000,- 09.10.2002 Umowa nr 2/2002 z 09.10.02 
Umowa dostawy 

mąki  

weksel 
Europejski Fundusz 
Leasingowy S.A. 

do wysokości 
zadłuŜenia z 
odsetkami i 

innymi 
kosztami 

10.09.2003 
Umowa leasingu operacyjnego 

10656/Rz/03 

Leasing 
operacyjny  
samochodu 

Daewoo Lanos 

weksel 
Europejski Fundusz 
Leasingowy S.A. 

do wysokości 
zadłuŜenia z 
odsetkami i 

innymi 
kosztami 

10.09.2003 
Umowa leasingu operacyjnego 

10657/Rz/03 

Leasing 
operacyjny  
samochodu 

Daewoo Lanos 

weksel 
Europejski Fundusz 
Leasingowy S.A. 

do wysokości 
zadłuŜenia z 
odsetkami i 

innymi 
kosztami 

13.11.2003 
Umowa leasingu operacyjnego 

11051/Rz/03 

leasing 
operacyjny  
samochodu 

Daewoo Lanos 

weksel Elwerb Sp. z o.o. do 200.000,- 18.02.2004 
Umowa dostawy mąki z 

18.02.2004 
umowa dostawy 

mąki 

weksel 

Zakład 
Przetwórstwa 
ZboŜowego Paweł 
Szarkowicz 

do 200.000,- 12.05.2004 
Umowa dostawy mąki z 

12.05.2004 
umowa dostawy 

mąki 
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JEDNOSTKA 
(PLN). 

STRONA (KOMU 
WYDANO WEKSEL ) 

WYSOKOŚĆ 
ZOBOWI ĄZANIA 
WEKSLOWEGO  

DATA 
ZABEZP. 

NR AKTU /UMOWY  
PRZEDMIOT 

ZABEZPIECZENIA 
WEKSLOWEGO  

weksel Elwerb Sp. z o.o. do 200.000,- 09.10.2002 Umowa nr 2/2002 z 09.10.02 
Umowa dostawy 

mąki  

weksel 
BZ WBK 

LEASING S.A.  
do wysokości 
wierzytelności 

29.04.2005 
Umowa leasingu 
ZK5/00006/2005 

Umowa leasingu 
samochodu 

dostawczego Ford 

weksel 
Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

do wysokości 
kwoty dotacji + 
odsetki i opłaty 

dodatkowe 

07.10.2005 
Umowa dotacji  

SPOWKP/2.3/2/18/982 

Dotacja w wys. 
377.000,- 

(inwestycje 
Rzeszow) 

weksel 
Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

do wysokości 
kwoty dotacji + 
odsetki i opłaty 

dodatkowe 

07.10.2005 
Umowa dotacji  

SPOWKP/2.3/2/14/931 

Dotacja w wys. 
910.750,- 

(inwestycje 
Płock) 

weksel 
STU Ergo Hestia 

SA 

do wysokości 
gwarancji z 
odsetkami i 

innymi 
kosztami 

09.03.2006 Polisa 250000416716 

Gwarancja 
naleŜytego 
wykonania 

kontraktu z ARR 
w 

wys.5.000.000,- 

weksel 
PZU S.A. 

OO/Rzeszów 

do wysokości 
gwarancji z 
odsetkami i 

innymi 
kosztami 

15.03.2006 
Umowa gwarancji UGH/6/06-

061-35-06 

Gwarancja 
naleŜytego 
wykonania 

kontraktu z ARR 
w wys. 

5.311.007,13 
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JEDNOSTKA 
(PLN). 

STRONA (KOMU 
WYDANO WEKSEL ) 

WYSOKOŚĆ 
ZOBOWI ĄZANIA 
WEKSLOWEGO  

DATA 
ZABEZP. 

NR AKTU /UMOWY  
PRZEDMIOT 

ZABEZPIECZENIA 
WEKSLOWEGO  

weksel Elwerb Sp. z o.o. do 200.000,- 09.10.2002 Umowa nr 2/2002 z 09.10.02 
Umowa dostawy 

mąki  

weksel 
Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

do wysokości 
kwoty dotacji + 
odsetki i opłaty 

dodatkowe 

11.07.2006 
Umowa dotacji  

SPOWKP/2.1/7/18/1774 

Dotacja w wys. 
250.000,- 

(doradztwo - 
giełda) 

weksel BGś S.A. 

Na sumę 
odpowiadającą 

zadłuŜeniu, 
łącznie z 

odsetkami, 
prowizją i 
kosztami 

06.11.2006 
Umowa kredytu nr 

U/0039397331/0012/2006/4400 

Kredyt obrotowy 
w wys. 2.500.000 

PLN,- 

weksel  * 
STU Ergo Hestia 

SA 

do wysokości 
gwarancji z 
odsetkami i 

innymi 
kosztami 

06.12.2006 
Umowa gwarancji  

250000966726 

Gwarancja 
naleŜytego 
wykonania 

kontraktu z ARR 
w wys.  

9 517 583,94 
PLN 

weksel PKO BP SA 
do wysokości  
1.200.000,- 

22.12.2006  
Umowa kredytu 

Nr 202-129/1/II/20/2006 r. 

Kredyt 
inwestycyjny  
w wysokości: 

1.200.000 PLN 
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4. Zobowiązania wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

 

Na dzień 31 grudnia 2006 roku Spółka nie posiada zobowiązań wobec budŜetu państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

 

5. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub 

przewidzianej do zaniechania w następnym okresie. 

 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zjawisko zaniechania określonego 

rodzaju działalności gospodarczej; Spółka nie przewiduje równieŜ zaniechania działalności 

w następnych okresach. 

 

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne 

potrzeby. 

 

Środki trwałe i środki trwałe w budowie zostały nabyte przez Spółkę i nie występują istotne 

koszty wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby. 

 

7. Poniesione oraz planowane w okresie najbliŜszych 12 miesięcy od dnia bilansowego 

nakłady inwestycyjne. 

 

Poniesione nakłady inwestycyjne 01.01.2006 - 
31.12.2006 

01.01.2005 - 
31.12.2005 

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - - 
     - dotyczące ochrony środowiska - - 

 2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 3 460 3 221 
     - dotyczące ochrony środowiska - - 

 - grunty (w tym prawo wieczystego uŜytkowania 
gruntu 

44 - 

 - budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i 
wodnej 

531 112 

 - urządzenia techniczne i maszyny 2381 3 109 
 - środki transportu 154 - 
 - inne  50 - 
3. Niefinansowe, inwestycje długoterminowe w 

tym: 
- 
- 

- 
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     - dotyczące ochrony środowiska - - 
4. Inwestycje długoterminowe 1 220 - 

- zaliczka na poczet udziałów w Stoczek Sp. z 
o.o. 

1 220 - 

 

W 2007 roku Spółka planuje nakłady inwestycyjne na zakup środków trwałych w łącznej 

kwocie 8 757 tys. zł. Środki te zostaną zainwestowane w zakup maszyn, urządzeń, ich 

modernizację w związku z planowanym w latach 2007-2008 zwiększeniem mocy 

produkcyjnych o 130 %. W tym samym okresie Zarząd Makarony Polskie S.A. planuje 

przeznaczyć kwotę ok. 6 mln na akwizycję innych podmiotów, natomiast do końca 

pierwszego półrocza 2007 roku-  w związku z planowanym i bliskim realizacji przejęciem 

100-procentowego udziału w Stoczek Sp. z o.o. – zostanie zrealizowane podwyŜszenie 

kapitału zakładowego w tej spółce, co będzie wiązać się z wydatkiem ok. 6 mln złotych. 

W kwietniu 2007 roku Makarony Polskie zakupiły od Pana Grzegorza Słomkowskiego prawa 

wieczystego uŜytkowania działek gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w 

Płocku, przy ul. Granicznej 46. Łączna powierzchnia działek wynosi 3 740 m2, w tym 

powierzchnia zabudowana 2 398 m2. Wartość transakcji to 1 713  tys. zł netto. 

 

8. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, dotyczącymi przeniesienia 

praw i zobowiązań. 

 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Makarony Polskie S.A. nie dokonały 

z podmiotami powiązanymi transakcji dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. 

 

Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych kapitałowo z Makarony Polskie 

S.A. 

 

NaleŜności i zobowiązania wobec jednostek 
powiązanych 

31.12.2006 31.12.2005 

1. NaleŜności od jednostek powiązanych  - 357 
 - Agro-Market Sp. z o.o. - - 

 - Agro-Technika S.A., w tym:  - 357 

        - z tytułu udzielonej poŜyczki - 350 

2. Zobowiązania wobec jednostek 
 Powiązanych 47 24 
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- Rami ElŜbieta Słomkowska 39 - 

-Grzegorz Słomkowski- działalność gospodarcza 6 - 

 - Agro-Technika S.A.  2 24 
 

Przychody i koszty od jednostek powiązanych 01.01.2006 - 
31.12.2006 

01.01.2005 - 
31.12.2005 

1. Przychody od jednostek powiązanych  27 1 
 - Agro-Market Sp. z o.o. - 1 

 - Agro-Technika S.A.  27 - 

2. Koszty od jednostek powiązanych 541 511 
 -Agro-Market Sp. z o.o. - 65 

-Grzegorz Słomkowski- działalność gospodarcza 10 
 

- 

- ZPH Elpast Grzegorz Słomkowski 362 377 

- Rami ElŜbieta Słomkowska  99 69 

 - Agro-Technika S.A.  70 - 
 

9. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach niepodlegających konsolidacji. 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie brała udziału w Ŝadnych wspólnych 

przedsięwzięciach, które nie podlegałyby konsolidacji. 

 

10. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. 

 

Przeciętne zatrudnienie w Spółce z podziałem na grupy zawodowe przedstawiało się 

w następujący sposób: 

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 
Pracownicy fizyczni 55 42 
Pracownicy umysłowi 25 23 
Ogółem 80 65 
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11. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, 

naleŜnych lub potencjalnie naleŜnych, odrębnie dla kaŜdej z osób zarządzających 

i nadzorujących, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, 

czy teŜ wynikały z podziału zysku (w złotych). 

 

Zarząd Funkcja 
Wartość wynagrodzeń 

wypłaconych i naleŜnych za 
2006 rok 

Paweł Nowakowski Prezes Zarządu 170 003 zł 

Grzegorz Słomkowski  Wiceprezes Zarządu 144 000t zł 

Sylwester StruŜyna 
Wiceprezes Zarządu (do 31 

grudnia 2005 roku) 
11 619,02 zł 

 

Rada Nadzorcza Funkcja 
Wartość wynagrodzeń 

wypłaconych i naleŜnych za 
2006 rok 

Dariusz Bliźniak 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
4 000,00 zł 

Urszula RogóŜ – Bury Członek Rady Nadzorczej 1 600,00 zł 

Tomasz Glinicki Członek Rady Nadzorczej 1 600,00 zł 

Piotr Gralewski Członek Rady Nadzorczej 1 600,00 zł 

Jarosław Partyka Członek Rady Nadzorczej 2 400,00 zł 

Wojciech Fila Członek Rady Nadzorczej 1 600,00 zł 

 

12. Informacje o wysokości niespłaconych zaliczek, kredytów, poŜyczek, gwarancji, 

poręczeń osobom zarządzającym i nadzorującym. 

 

Na dzień 31 grudnia 2006 roku Spółka nie posiadała wierzytelności względem osób 

zarządzających i nadzorujących z tytuły niespłaconych zaliczek, kredytów, poŜyczek, 

gwarancji, poręczeń osobom zarządzającym i nadzorującym. 

 

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych 

w sprawozdaniu finansowym za bieŜący okres. 

 

Nie dotyczy.  
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14. Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym. 

 

W dniu 3 kwietnia 2007 roku zakończyła się subskrypcja akcji serii C spółki Makarony 

Polskie S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych (data rozpoczęcia subskrypcji - 30 marca 

2007 roku, łączna liczba akcji w tej Transzy to 1 000 000 akcji). W dniu  4 kwietnia 2007 

roku zakończyła się subskrypcja akcji tej samej serii dla Inwestorów Instytucjonalnych 

(data rozpoczęcia subskrypcji to 30 marca 2007 roku, łączna liczba akcji to 2 000 000 akcji). 

Zarząd spółki Makarony Polskie S.A. dokonał przydziału akcji serii C w dniu 5 kwietnia 2007 

roku; akcje były nabywane po cenie emisyjnej 9 złotych. Wszystkie akcje serii C zostały 

objęte i opłacone. 

W dniu 17 kwietnia 2007 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego postanowił zarejestrować podwyŜszenie kapitału zakładowego 

Spółki i na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi on 21 549 000 zł; podzielony jest 

na 7 183 000 akcji o wartości nominalnej 3 złote kaŜda.  

18 kwietnia 2007 roku Zarząd Spółki ustalił harmonogram subskrypcji 1 735 831 akcji spółki 

Makarony Polskie S.A. serii D - termin otwarcia subskrypcji to 19 kwietnia 2007 roku, termin 

jej zakończenia - 26 kwietnia 2007 roku. Emisja akcji serii D w całości skierowana została 

do udziałowców Stoczek Sp. z o.o. a jej celem jest objęcie przez Makarony Polskie S.A. 

100 % udziałów w tej firmie. 

Istotnym wydarzeniem ze względu na wzrost sprzedaŜy produktów markowych ma 

podpisanie w kwietniu 2007 roku umowy na sprzedaŜ makaronu SORENTI w hipermarketach 

sieci Tesco.  

Realizując jeden z podstawowych celów emisji opisanych w prospekcie emisyjnym w dniu 27 

kwietnia 2007 roku Makarony Polskie S.A. zawarła z ZPH Elpast Grzegorz Słomkowski 

"Umowę przenoszącą prawo wieczystego uŜytkowania działek gruntu oraz umowę sprzedaŜy 

prawa wieczystego uŜytkowania działki gruntu i budynku stanowiącego odrębną 

nieruchomość". Przedmiotem umowy był zakup od Wiceprezesa Zarządu Spółki działek 

połoŜonych w Płocku, przy ul. Granicznej 46. Łączna powierzchnia działek wynosi 3.740 m2, 

w tym powierzchnia zabudowana 2 398 m2. Wartość transakcji to 1 712. tys. zł netto. 

Zakup powyŜszych nieruchomości umoŜliwi Spółce rozbudowę zakładu produkcyjnego 

i budowę magazynu wysokiego składowania w Płocku. 

W dniu 27 kwietnia 2007 roku Makarony Polskie S.A. zawarła z Kaufland Polskie Markety 

Sp. z o.o. Sp. k.) umowę, przedmiotem której jest sprzedaŜ i dostarczanie do magazynu 
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centralnego firmy Kaufland Polska makaronu Sorenti i makaronu pod marką własną firmy 

Kaufland. 

Przewidywana wartość sprzedanych produktów w 2007 roku w ramach umowy to 2 500 000 

zł netto. 

 

15. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Spółką. 

 

W dniu 10 maja 2004 roku wspólnicy spółki Makarony Polskie Sp. z o.o. podjęli uchwałę 

w sprawie przekształcenia Makarony Polskie Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod nazwą 

Makarony Polskie S.A. Akcje w przekształconej Spółce Akcyjnej przyznano dotychczasowym 

wspólnikom spółki przekształcanej w stosunku do wartości posiadanych przez nich udziałów 

w kapitale zakładowym, tj. za 1 udział o wartości 500 złotych przyznanych zostało 125 akcji 

o wartości nominalnej 4 złote kaŜda. W dniu 5 lipca 2004 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie 

XII Wydział Gospodarczy zarejestrował spółkę Makarony Polskie S.A. w Rejestrze 

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000212001. 

 

16. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe skorygowane 

wskaźnikiem inflacji. 

 

Nie wystąpiła konieczność przeliczenia sprawozdań finansowych o wskaźnik inflacji, 

poniewaŜ skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności 

Spółki nie osiągnęła wartości 100 %.  

 

17. Zestawienie oraz objaśnienie róŜnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 

finansowym i danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonymi 

i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi (w złotych). 

 

Sprawozdanie finansowe zakończone 31 grudnia 2006 roku jest pierwszym sprawozdaniem 

rocznym prezentowanym zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 

19 października 2005 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r. nr 209, poz. 1744). Dane 

bilansowe przedstawione w sprawozdaniu za I kwartał 2007 roku prezentujące wartości 
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na 31 grudnia 2006 roku nie róŜnią się od danych zaprezentowanych w niniejszym 

sprawozdaniu. 

 

18. Informacja o zmianie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu 

sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego 

roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym 

skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik 

finansowy i rentowność. 

 

Nie dotyczy. 

 

19. Informacja o dokonanych korektach błędów podstawowych, ich przyczynach, 

tytułach oraz wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową 

i finansową płynność oraz wynik finansowy i rentowność. 

 

Dokonane korekty ujęte jako korekty błędu podstawowego dotyczą: 

• wycofania dokonanych odpisów amortyzacyjnych związanych w zaprzestaniem 

dokonywania amortyzacji prawa uŜytkowania wieczystego gruntów, 

• utworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy, 

• utworzenia rezerw na świadczenia emerytalno – rentowe 

• ujawnienia i rozliczenia umów związanych z leasingiem środków trwałych, 

• odroczonego podatku dochodowego. 

Korekty te spowodowały łączną korektę kapitałów własnych (zysk z lat ubiegłych) w kwocie 

27 tys. zł.  

 

20. Informacja o występowaniu niepewności co do moŜliwości kontynuowania 

działalności. 

 

Nie dotyczy.  
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21. Informacja o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu, którego 

nastąpiło połączenie spółek. 

 

Nie dotyczy.  

 

22. Informacja o niestosowaniu w sprawozdaniu finansowym metody praw własności do 

wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych. 

 

Spółka nie posiada jednostek podporządkowanych. 

 

 

 

Paweł Nowakowski       Grzegorz Słomkowski 

Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu  

 

 

GraŜyna Kozielec 

Główny Księgowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, dnia 21 maja 2007 roku 


