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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 

 

 
Za rok  zakończony 

dnia 
31grudnia 2006 roku 

 
 Za rok zakończony 

dnia 
 31 grudnia  2005 roku 

 Nota  
Działalność kontynuowana  
  
 Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów 12.1 391 776 362 765
 Przychody ze sprzedaży usług 12.1 7 729 10 116   
Przychody ze sprzedaży 399 505 372 881
  
Koszt własny sprzedaży 12.6 (307 391) (283 032)   
Zysk brutto ze sprzedaży 92 114 89 849
  
Pozostałe przychody operacyjne 12.2 2 377 9 053
Koszty sprzedaży 12.6 (59 576) (51 560)
Koszty ogólnego zarządu 12.6 (29 412) (29 696)
Pozostałe koszty operacyjne 12.3 (9 426) (5 410)   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
   

(3 923) 12.236
  
Przychody finansowe 12.4 22 292 8 138
Koszty finansowe  12.5 (3 266) (1 955)   
Zysk brutto 15 103 18 419
 
Podatek dochodowy 13 (2 357) (3 733)   
Zysk netto 12 746 14 686      
  
Przypadający:  
Akcjonariuszom jednostki dominującej 12 746 14 686   
 12 746 14 686      
  
  
Zysk/(strata) na jedną akcję: 15  

– podstawowy z zysku za okres obrotowy przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej 0,54 0,62

– rozwodniony z zysku za okres obrotowy przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej 0,54 0,62
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 BILANS 
  

 Nota

31grudnia 
2006 roku 

 

31 grudnia 
2005 roku 

  
AKTYWA   
Aktywa trwałe   
Rzeczowe aktywa trwałe 17 165 996 177 224 
Wartości niematerialne 18 1 085 1 366 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 20 1 000 1 000 
Aktywa finansowe 19,20 70 324 

 
61 651 

Rozliczenie międzyokresowe - 16     
 238 405 241 257    
Aktywa obrotowe   
Zapasy 23 84 474 81 454 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 24 84 604 89 429 
Należności z tytułu podatku dochodowego 2 395 918 
Rozliczenia międzyokresowe 1 035 650 
Aktywa finansowe 25 4 039 - 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 26 1 332 4 822    
 177 879 177 273 
   
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 19 - 593 
      
SUMA AKTYWÓW 416 284 419 123       
    

PASYWA   
Kapitał własny  27   
Kapitał podstawowy 23 751 23 683 
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 111 646 111 041 
Pozostałe kapitały rezerwowe 85 658 77 722 
Zyski zatrzymane  40 780 40 720    
      
Kapitał własny ogółem 261 835 253 166    
 
Zobowiązania długoterminowe 

  

Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery wartościowe 28 51 930 68 698 
Rezerwy 29 1 202 901 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 6 596 6 146 
Rozliczenia międzyokresowe  28 254 203 
Pozostałe zobowiązania - 32    
 59 982 75 980    
Zobowiązania krótkoterminowe   
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 30 62 910 68 291 
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych , pożyczek i 
papierów wartościowych 

28 29 518 19 914 

Podatek dochodowy - 92 
Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy 29 2 039 1 680    
 94 467 89 977 
      
Zobowiązania razem 154 449 165 957    
SUMA PASYWÓW 416 284 419 123         
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
  

 

Rok  
zakończony 

31grudnia 2006 
roku 

 

Rok  
zakończony 

31grudnia 2005 
roku 

 
 Nota   
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

Zysk netto 12 746 14 686
  
Korekty o pozycje: (4 109) (25 825)
Amortyzacja 18 360 17 756
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (5 350) (8 129)
Odsetki i dywidendy, netto 2 480 1 240
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (15 012) (6 139)
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności 3 854 (13 851)
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów (3 151) (27 109)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i 

pożyczek  (4 013) 
 

12 319
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 404 1 433
Zmiana stanu rezerw 618 407
Podatek dochodowy zapłacony (4 299) (3 752)   

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  8 637 (11 139)   
  
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  4 127 9 627
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  (12 595) (36 306)
Sprzedaż aktywów finansowych  4 124 898
Nabycie aktywów finansowych  (2 904) (96 236)
Nabycie aktywów finansowych jednostki powiązanej   (25 027)
Dywidendy otrzymane  596 72
Odsetki otrzymane   986

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 917) (22 132)   
  
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

Wpływy z tytułu emisji akcji  362 -
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów  34 142 81 196
Spłata pożyczek/kredytów  (31 887) (43 987)
Dywidendy wypłacone   (4 750) (4 737)   
Odsetki zapłacone  (3 082) (2 177)
Pozostałe  5 (37)

     
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 210) 30 258   
  

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   (3 490) (3 013)
Różnice kursowe netto   
Środki pieniężne na początek okresu  4 822 7 835
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym  1 332 4 822
O ograniczonej możliwości dysponowania 26 - 300
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  
  
 

 

 
 
 
 
 

Nota 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich wartości 
nominalnej

Zyski 
zatrzymane/ 

(straty) niepokryte
Pozostałe kapitały 

rezerwowe  

 
 
 
 
 

Razem
      

      
Na dzień 1 stycznia 2006 roku   23 683 111 041 40 720 77 722 253 166
Emisja akcji  68 605 - - 673
Odpis wyniku lat ubiegłych na kapitał 
rezerwowy 

 
- - (7 936) 7 936 

0

Wypłata dywidendy  - - (4 750) - (4 750)
Wynik finansowy okresu   - - 12 746 - 12 746      
Na dzień 31 grudnia  2006 roku   23 751 111 646 40 780 85 658 261 835              
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 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  
    

 

 
 
 
 
 

Nota 
Kapitał 

podstawowy  

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich wartości 
nominalnej 

Zyski 
zatrzymane/ 

(straty) niepokryte 
Pozostałe kapitały 

rezerwowe  

 
 
 
 
 

Razem 

Na dzień 1 stycznia 2005 roku  
 

23 683
 

111 041 56 090 52 403 
 

243 217
Odpis wyniku lat ubiegłych na kapitał 
rezerwowy 

 
-

-
(25 319) 25 319 0

Wypłata dywidendy  - - (4 737)  (4 737)
Wynik finansowy okresu   - - 14 686  14 686   
Na dzień 31 grudnia  2005 roku  23 683 111 041 40 720 77 722 253 166
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

1. Informacje ogólne 

Sprawozdanie finansowe Fabryki Mebli FORTE S.A. obejmuje rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku oraz 
zawiera dane porównawcze za rok zakończony dnia 31 grudnia 2005 roku.  

Fabryki Mebli FORTE S.A. („Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 25 listopada 1993 roku. 
Siedziba Spółki dominującej mieści się w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1. 

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dawniej XXI Wydział Gospodarczy), pod numerem 
KRS 21840.  

Spółce nadano numer statystyczny REGON: 550398794.  

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest: 

 produkcja mebli, 
 świadczenie usług w zakresie marketingu, promocji, organizacji wystaw, konferencji, 
 prowadzenie działalności handlowej w kraju oraz za granicą.  

 

2. Identyfikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz podmiotów 
powiązanych Spółki 

Spółka sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku, które 
zostało zatwierdzone do publikacji w dniu 10 maja 2007 roku. 
 
Spółki zależne: 

Procentowy udział Spółki 
w kapitale Jednostka Siedziba Zakres działalności 

31.12.2006 31.12.2005 
MV Forte GmbH Brilon 

(Niemcy) 
Sprzedaż mebli  100% 100% 

Meble Polonia  
Sp. Z o.o. 

Wrocław Sprzedaż mebli 100% 100% 

Forte Ukraina Artiomowsk 
(Ukraina) 

Produkcja mebli i handel 100% 100% 

Forte RUS Władimir 
(Rosja) 

Produkcja mebli i handel 100% 100% 

Forte Baldai Wilno 
(Litwa) 

Sprzedaż mebli 100% 100% 

Forte SK s r o Kysucke 
Nove Mesto 
(Słowacja) 

Handel towarami 100% 100% 

Forte Möbel AG Baar 
(Szwajcaria) 

Handel towarami 99% 99% 

Forte Furniture Preston 
(Anglia) 

Handel towarami 100% 100% 

Forte Iberia Walencja 
(Hiszpania) 

Handel towarami 100% 100% 

Forte Mobilier Paryż 
(Francja) 

Handel towarami 100% 100% 
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Na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz na dzień 31 grudnia 2005 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez 
Spółkę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Spółki w kapitałach tych jednostek.  

 
Spółka stowarzyszona: 

Procentowy udział Grupy  
w kapitale Jednostka Siedziba Zakres działalności 

31.12.2006 31.12.2005 
Kwadrat Sp. Z o.o. Bydgoszcz Handel towarami 21% 21% 

 
 

3. Skład Zarządu FM „FORTE” S.A.  

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia  2006 roku wchodzili:  

 Maciej Formanowicz – Prezes Zarządu 
 Andrzej Korzeb – Członek Zarządu 
 Jochen Horn – Członek Zarządu 

 
W dniu 20 grudnia 2005 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 stycznia 2006 roku pana Jochena Horn na 
Członka Zarządu Fabryk Mebli FORTE S.A.  
Nie było zmian w składzie Zarządu w ciągu 2006 roku i do dnia zatwierdzenia niniejszych sprawozdań. 
 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 10 maja 2007 roku.  

5. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

Niektóre informacje podane w sprawozdaniu finansowym oparte są na szacunkach i profesjonalnym osądzie Spółki. 
Uzyskane w ten sposób wartości często nie będą pokrywać się z rzeczywistymi rezultatami. Pośród założeń i 
oszacowań, które miały największe znaczenie przy wycenie i ujęciu aktywów i pasywów znajdują się:  

Utrata wartości aktywów 
Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów. Skutki przeprowadzonej wyceny zapasów zaprezentowano 
w nocie 23 do sprawozdania finansowego. Skutki oceny zasadności poprzednio utworzonego odpisu aktualizującego 
na udziały w jednostkach zostały zaprezentowane w nocie 12.4. 

Wycena rezerw 
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych. Przyjęte w tym celu 
założenia zostały przedstawione w nocie 22. 

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 
Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie 
osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w 
przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. 

Stawki amortyzacyjne 
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności 
składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji 
przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.  
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6. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Do końca 2005 roku Spółka sporządzała jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Polskimi Zasadami 
Rachunkowości („PZR”) zawartymi w Ustawie o Rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”) z dnia 29 września 
1994 roku z późn. zmianami. W dniu 27 czerwca 2005 roku, w wyniku zmian w Ustawie o Rachunkowości, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło decyzję o sporządzaniu przez Fabryki Mebli 
FORTE S.A., jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku. Dniem przejścia na MSSF dla 
Spółki jest dzień zastosowania po raz pierwszy MSSF przez Grupę Kapitałową Fabryki Mebli FORTE S.A., tj. 1 
stycznia 2004 roku.  
 
W dniu 29 czerwca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli Forte S.A. postanowiło dokonać 
połączenia Fabryk Meble FORTE S.A. ze spółkami zależnymi FURNEL S.A. oraz Białostockimi Fabrykami Mebli 
S.A. (spółki przejmowane). Połączenia dokonano przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na 
Fabryki Mebli FORTE S.A. Rachunek zysków i strat za okres bieżący oraz okres porównywalny 2005 rok został 
sporządzony przez sumowanie przychodów i kosztów spółki przejmującej oraz przychodów i kosztów spółek 
przejmowanych przy wyłączeniu wzajemnych obrotów. 
 
Porównywalne dane finansowe w sprawozdaniu finansowym zostały odpowiednio skorygowane i dostosowane do 
nowego formatu prezentacji oraz nowych zasad rachunkowości przyjętych przez Spółkę począwszy od 2006 roku.  
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem nieruchomości 
inwestycyjnych, pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które 
są wyceniane według wartości godziwej. Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest 
korygowana o zmiany wartości godziwej, które można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i zobowiązania są 
zabezpieczane.  
Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, 
podane są w tysiącach PLN. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę 
w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza 
się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

6.1. Oświadczenie o zgodności 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz 
prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy 
między standardami MSSF, które weszły w życie oraz standardami MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską. 
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”).  

6.2. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych 
Walutą pomiaru Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszych sprawozdań finansowych jest złoty polski.  

7. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości oraz korekty błędu 

Poniżej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, które Spółka 
zastosowała w bieżącym roku. Ich zastosowanie, oprócz kilku dodatkowych ujawnień, nie miało wpływu na 
sprawozdanie finansowe. 
MSR 19 Świadczenia pracownicze 
Z dniem 1 stycznia 2006 roku, Spółka zastosowała rozwiązania wynikające ze zmian do MSR 19. W wyniku 
powyższego, ujawnione zostały dodatkowe informacje na temat trendów w obszarze aktywów i zobowiązań z tytułu 
programów określonych świadczeń oraz założeń dot. komponentów kosztów programu określonych świadczeń. 



FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 
(w tysiącach złotych) 

 

12 

Zmiana ta spowodowała, że w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku  
i 31 grudnia 2005 roku zaprezentowano dodatkowe ujawnienia. Nie miała ona jednak wpływu na sposób ujęcia i 
wycenę aktywów i zobowiązań, ponieważ Spółka zdecydowała się nie stosować nowo wprowadzonej opcji 
polegającej na ujmowaniu zysków i strat aktuarialnych poza rachunkiem zysków i strat.  
MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena  
Zmiana dotycząca umów gwarancji finansowych (wydana w sierpniu 2005 roku) – zmieniła zakres MSR 39 w taki 
sposób, że standard ten w obecnym kształcie wymaga, by umowy gwarancji finansowych, które nie są uznawane za 
umowy ubezpieczeniowe, były początkowo ujmowane w wartości godziwej a następnie wyceniane do wyższej z 
dwóch wartości: kwoty ustalonej zgodnie z MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe lub kwoty 
początkowej, pomniejszonej – tam gdzie to konieczne – o wartość zmniejszenia ujętego zgodnie z MSR 18 Przychody. 
Zmiana ta nie miała wpływu na sprawozdanie finansowe. 
Zmiana dotycząca zabezpieczeń prognozowanych transakcji wewnątrzgrupowych (wydana w kwietniu 2005 roku) – 
zmieniła MSR 39 w taki sposób, że w obecnym kształcie standard ten pozwala wyznaczyć ryzyko walutowe dot. 
wysoce prawdopodobnej prognozowanej transakcji wewnątrzgrupowej na pozycję zabezpieczaną w zabezpieczeniu 
przepływów pieniężnych pod warunkiem, że transakcja jest denominowane w walucie innej niż waluta funkcjonalna 
każdej jednostki zawierającej tę transakcję oraz że ryzyko walutowe będzie mieć wpływ na skonsolidowany rachunek 
zysków i strat. Ponieważ Spółka nie ma obecnie takich transakcji, korekta ta nie miała wpływu na sprawozdanie 
finansowe. 
Zmiana dotycząca opcji wyceny według wartości godziwej (wydana w czerwcu 2005 roku) – zmieniła standard MSR 
39 w taki sposób, że w obecnym kształcie ogranicza on stosowanie opcji wyceny według wartości godziwej 
składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego. Ponieważ Spółka nie stosowała wcześniej tej opcji, 
wprowadzona zmiana nie miała żadnego wpływu na jej sprawozdanie finansowe. 
KIMSF 4 - Ustalenie, czy umowa zawiera leasing  
Spółka zastosowała rozwiązania z Interpretacji KIMSF 4 począwszy od 1 stycznia 2006 roku. Interpretacja ta 
dostarcza wskazówek służących ustaleniu, czy umowy zawierają elementy leasingu, wobec których należałoby 
zastosować zasady rachunkowe dotyczące leasingu. Powyższa zmiana zasad (polityki) rachunkowości nie miała 
istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku. 
KIMSF 5 - Prawa do udziału wynikające z uczestnictwa w funduszach likwidacyjnych, rekultywacyjnych oraz funduszach na naprawę 
środowiska  
Spółka zastosowała rozwiązania Interpretacji KIMSF 5 z dniem 1 stycznia 2006 roku. Rozwiązania te określają 
sposób księgowego ujęcia udziałów w funduszu, którego celem jest pomoc w sfinansowaniu wycofania z 
użytkowania aktywów spółki. Ponieważ Spółka nie prowadzi obecnie działalności w kraju, w którym taki fundusz 
istnieje. Interpretacja ta nie miała wpływu na jej sprawozdanie finansowe. 
KIMSF 6 - Zobowiązania wynikające z uczestnictwa w specyficznym rynku – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Spółka zastosowała rozwiązania Interpretacji KIMSF 6 z dniem 1 stycznia 2006 r. Interpretacja ta określa datę ujęcia 
zobowiązań wynikających z Dyrektywy UE dotyczącej utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Ponieważ wspomniana Dyrektywa weszła w życie dopiero pod koniec 2005 roku, nie miała ona wpływu na sytuację 
majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz 31 grudnia 2005 roku.  
 
Poniżej opisane zostały w sposób szczegółowy różnice pomiędzy danymi porównywalnymi prezentowanymi w 
poniższym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym  sporządzonym zgodnie z MSSF oraz danymi 
prezentowanymi poprzednio w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z PZR 
(sprawozdanie jednostkowe FM Forte za 2005 rok opublikowane przed połączeniem): 
 

 
Zysk netto za rok 

2005  

Aktywa netto 
na dzień 

31 grudnia 2005

Aktywa razem
na dzień 

31 grudnia 2005

Aktywa netto 
na dzień 

1 stycznia 2004 

Aktywa razem 
na dzień 

1 stycznia 2004 

      
  
Jednostkowe wg PSR 6 959 208 061 321 565 121 274                212 906 

Korekty MSSF  
 

(a) Przeszacowanie środków trwałych do 
wartości godziwej i wpływ na 
amortyzację 

(2 551) 13 359 13 359 18 486 18 486
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(b) Rozpoznanie prawa wieczystego 
użytkowania gruntów 6 082 1 216 6 082 1 216

(c) Wpływ podatku odroczonego  485 (3 692) - (4 668)  -

(d) Prezentacja weksli w kwocie 
wymagającej zapłaty  

(375)  

Razem 4 893 223 810 335 765 141 174 232 608
Korekty błędów  
(e) Korekta amortyzacji z tytułu zmiany 
stawek amortyzacyjnych od 1 stycznia 
2004 roku. Nowe stawki zostały 
zastosowane jedynie do 
skonsolidowanych sprawozdań Grupy 
Kapitałowej Fabryki Mebli FORTE S.A. 
W sprawozdaniach finansowych 
jednostkowych Spółki stosowano 
podatkowe stawki amortyzacyjne.  

4 224 9 581 9 581  

(f) Wpływ podatku odroczonego (803) (1 820)  
(g) Wycofanie podatku odroczonego od 
odpisu jednostki zależnej 

(1 827) (1 827) (1 827) (1 827)

 -------- ---------- ---------- ---------- ----------
Jednostkowe wg MSSF 8 314 229 744 343 519 139 347 230 781

 ==== ===== ===== ===== =====
 
a) Wartość godziwa środków trwałych  
 
Spółka przeszacowała środki trwałe do wartości godziwej i w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF i 
uznała tę wartość jako zakładany koszt na dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy. Koszt ustalony zgodnie z PSR nie 
spełniał definicji kosztu historycznego środków trwałych według MSSF z uwagi na to, że środki trwałe Spółki nie 
zostały odpowiednio przeszacowane w okresie hiperinflacji, która występowała w Polsce do końca 1996 roku. Zgodnie 
z par. 11 MSSF 1 wartość rozpoznanych aktywów zwiększa zyski zatrzymane Spółki. 
 
b) Rozpoznanie prawa wieczystego użytkowania gruntów 
 
Spółka rozpoznała prawa wieczystego użytkowania gruntów zgodnie z MSSF 1, par. 10. Zgodnie z par. 11 MSSF 1 
wartość rozpoznanych aktywów zwiększa zyski zatrzymane Spółki. Zgodnie z PSR, wartość rozpoznanych aktywów jest 
ujmowana w przychodach przyszłych okresów i rozliczana w czasie równolegle z odpisami amortyzacyjnymi tych 
aktywów.  
 
c) Skutki w podatku odroczonym 
 
W wyniku wyżej przedstawionych korekt do sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z PSR zmienia się stan 
podatku odroczonego. 
 
g) Wycofanie odpisu podatku odroczonego od odpisu jednostki zależnej 
 
Spółka wycofała rozpoznany podatek odroczony od odpisu aktualizującego na udziałach w spółce zależnej. MSR 12 
par. 44 nie pozwala na rozpoznanie podatku odroczonego, jeśli nie jest prawdopodobne, że różnica przejściowa 
odwróci się w dającej się przewidzieć przyszłości.  
 
d) Zmiana formatu prezentacji sprawozdania 
 
Począwszy od 1 stycznia 2006 roku Spółka wprowadziła nowy format sprawozdania finansowego, który będzie 
wykorzystywany do przygotowywania półrocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych Spółki. Sprawozdanie 
Finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i start, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku 
przepływów pieniężnych oraz not objaśniających w nowym formacie. Porównywalne dane finansowe w Sprawozdaniu 
Finansowym zostały odpowiednio skorygowane i dostosowane do nowego formatu prezentacji. 
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8. Uzgodnienie danych za okres porównywalny 31.12.2005. 

Jak szerzej opisano w nocie 6 Spółka FM Forte połączyła się ze spółkami zależnymi Furnel S.A. oraz BFM S.A.. 
Poniżej zaprezentowano sposób wykazania danych  porównywalnych za 2005 rok. 
BILANS 31.12.2005 

AKTYWA 
FM FORTE 
S.A.  

Furnel 
S.A.  BFM S.A.  RAZEM eliminacje 

RAZEM  
po 
eliminacjach 

       

I.Aktywa trwałe 212 972 41 014 18 524 272 510 (31 253) 241 257

2.Wartości niematerialne,  1 366 25 163 1 554 (188) 1 366

3.Rzeczowe aktywa trwałe 115 377 39 783 18 034 173 194 4 030 177 224

4.Należności długoterminowe 286 - - 286 - 286

4.1.Od pozostałych jednostek 286 - - 286 - 286

5. Inwestycje długoterminowe 95 284 - 106 95 390 (33 025) 62 365

5.1.Długoterminowe aktywa finansowe 95 223 - 106 95 329 (33 025) 62 304

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 95 215 - 102 95 317 (33 025) 62 292
 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych 
nieobjętych konsolidacją 1 743 - - 1 743 - 1 743

b) w pozostałych jednostkach 8 - 4 12 - 12

6.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 659 1 206 221 2 086 (2 070) 16

6.1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 659 1 206 205 2 070 (2 070) -

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - 16 16 - 16

II.Aktywa obrotowe 130 548 44 300 12 698 187 546 (6 127) 181 419

1.Zapasy 55 495 21 743 5 045 82 283 (829) 81 454

2. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia - - - - 593 593

3.Należności krótkoterminowe 73 008 18 511 7 568 99 087 (5 187) 93 900

3.1.Od jednostek powiązanych 33 497 3 716 2 461 39 674 (3 952) 35 722

 - należności z tytułu dostaw, robót i usług 33 497 3 716 2 461 39 674 (3 952) 35 722

 - pozostałe należności - - - - - -

3.2.Od pozostałych jednostek 39 511 14 795 5 107 59 413 (1 235) 58 178

 - należności z tytułu dostaw, robót i usług 30 374 10 500 4 718 45 592 - 45 592

 - pozostałe należności, w tym: 9 137 4 295 389 13 821 (1 235) 12 586

    - należności z tyt. podatku dochodowego  918 242 - 1 160 - 1 160

4.Aktywa finansowe krótkoterminowe - - - - - -

4.1.Inne papiery wartościowe - - - - - -

 - w jednostkach pozostałych - - - - - -

5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 509 3 995 22 5 526 (704) 4 822

6.Pozostałe aktywa krótkoterminowe 536 51 63 650 - 650

A k t y w a  r a z e m 343 520 85 314 31 222 460 056 (37 380) 422 676

    
 
 



FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 
(w tysiącach złotych) 

 

15 

PASYWA 
FM FORTE 

S.A. 
Furnel 

S.A. BFM S.A.  RAZEM eliminacje razem 

    

I.Kapitał własny 229 744 33 320 15 957 279 021 (25 855) 253 166

1.Kapitał zakładowy 23 683 6 500 2 984 33 167 (9 484) 23 683

2.Kapitał zapasowy 111 041 5 737 3 519 120 297 (9 256) 111 041

3.Pozostałe kapitały rezerwowe 64 879 11 110 3 799 79 788 (2 066) 77 722

4.Zysk (strata) zatrzymana z lat ubiegłych 21 827 5 815 4 085 31 727 (5 693) 26 034

5.Zysk (strata) zatrzymana netto okresu bieżącego 8 314 4 158 1 570 14 042 644 14 686

II.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113 776 51 994 15 265 181 035 (11 525) 169 510

1.Rezerwy na zobowiązania 6 692 952 336 7 980 (542) 7 438

1.1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 235 292 161 6 688 (542) 6 146

1.2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 444 287 175 906 - 906

a)długoterminowa 444 282 175 901 - 901

b)krótkoterminowa - 5 - 5 - 5

1.3.Pozostałe rezerwy 13 373 - 386 - 386

a) krótkoterminowe 13 373 - 386 - 386

2.Zobowiązania długoterminowe 51 209 15 027 2 949 68 730 - 68 730

2.1.Wobec pozostałych jednostek 51 209 15 027 2 949 68 730 - 68 730

 - zobowiązania finansowe 51 209 15 027 2 949 68 730 - 68 730

3.Zobowiązania krótkoterminowe 52 073 31 735 10 380 94 188 (5 892) 88 296

3.1.Wobec pozostałych jednostek 52 066 28 904 9 260 90 230 (1 939) 88 291

 - zobowiazania finansowe 5 983 10 886 3 047 19 916 - 19 916

 - zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług 38 719 9 971 4 395 53 085 - 53 085

 - pozostałe zobowiązania, w tym: 7 364 8 047 1 818 17 229 (1 939) 15 290

    zobowiązanie  z tytułu podateku  dochodowego - - 92 92 - 92

 3.2.Wobec jednostek powiązanych 7 2 831 1 120 3 958 (3 953) 5

 zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług 7 2 830 1 120 3 957 (3 953) 4

zobowiązania pozostałe - 1 - 1 - 1

4.Pozostałe pasywa 3 802 4 280 2 055 10 137 (5 092) 5 045

4.1.Inne rozliczenia międzyokresowe 3 802 4 280 2 055 10 137 (5 092) 5 045

a) długoterminowe 203 2 932 1 990 5 125 (4 922) 203

b) krótkoterminowe 3 599 1 348 65 5 012 (170) 4 842

P a s y w a  r a z e m 343 520 85 314 31 222 460 056 (37 380) 422 676
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31.12.2005    

 DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 
FM FORTE 

S.A. 
Furnel 

S.A. BFM S.A.  RAZEM eliminacje 
Razem po 

eliminacjach 

          

I.Przychody  ze sprzedaży  286 118 91 865 52 975 430 958 (58 077) 372 881

 Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 281 606 84 761 52 754 419 121 (56 356) 362 765

Przychody ze sprzedaży usług 4 512 7 104 221 11 837 (1 721) 10 116

Koszt własny sprzedaży 217 732 79 604 44 449 341 785 (58 753) 283 032

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 68 386 12 261 8 526 89 173 673 89 849
 
Pozostałe przychody operacyjne 1 546 8 853 236 10 635 (1 582) 9 053

Koszty sprzedaży 42 169 6 461 2 930 51 560 - 51 560

Koszty ogólnego zarządu 18 791 7 702 3 511 30 004 (308) 29 696

Pozostałe koszty operacyjne 1 861 991 358 3 210 (2 200) 5 410

Zysk (strata) ze sprzedaży 7 111 5 960 1 963 15 034 (2 798) 12 236

   

Przychody finansowe 5 297 189 259 5 745 2 393 8 138

Koszty finansowe 1 786 899 274 2 959 (1 004) (1 955)

Podatek dochodowy 2 308 1 092 378 3 778 (45) 3 733

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 314 4 158 1 570 14 042  644 14 686

 Zysk / strata netto  8 314 4158 1 570 14 042  644 14 686
 
Korekty w bilansie dotyczyły wyeliminowania wzajemnych rozrachunków i udziałów spółki przejmującej i spółek 
przejmowanych. Korekta w rzeczowych aktywach trwałych dotyczyła sposobu prezentacji sprawozdania i polegała 
na wycofaniu umorzenia gruntów w wieczystym użytkowaniu. W pasywach natomiast zmiana sposobu prezentacji 
dała odzwierciedlenie w przesunięciu z przychodów przyszłych okresów do zysków zatrzymanych wartości gruntów 
w wieczystym użytkowaniu.  
Korekty w rachunku zysków i strat w przychodach ze sprzedaży dotyczyły wyeliminowania obrotów wewnętrznych 
między spółką przejmującą a spółkami przejmowanymi. Pozostałe eliminacje wiązały się ze zmianami w sposobie 
prezentacji sprawozdania tj. nastąpiło przesunięcie różnic kursowych oraz odsetek naliczonych od należności i 
zobowiązań z działalności finansowej do działalności operacyjnej. Zmiana prezentacji została dokonana, ponieważ 
Zarząd Spółki stwierdził, że lepiej ona odda naturę transakcji. Korekta w podatku dochodowym dotyczyła 
wprowadzonego aktywa od niezrealizowanej marży na zapasach. 

9. Zmiany  w  istniejących  standardach  oraz  nowe  regulacje  dla  okresów 
rozpoczynających się od 1 stycznia 2007 roku 

 
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie: 

• Zmiana do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, Ujawnianie informacji na temat kapitału (ma 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2007 roku) 

• MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji (ma zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się po 1 stycznia 2007 roku) 

• MSSF 8 Segmenty operacyjne ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 
2009 roku (nie został jeszcze przyjęty do stosowania przez Unię Europejską) 

• Interpretacja KIMSF 7 Zastosowanie metody przekształcenia w ramach MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w 
warunkach hiperinflacji (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 marca 2006 
roku) 
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• Interpretacja KIMSF 8 Zakres MSSF 2 (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 
1 maja 2006 roku) 

• Interpretacja KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych (ma zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się po 1 czerwca 2006 roku) 

• Interpretacja KIMSF 10 Śródroczna sprawozdawczość finansowa a utrata wartości (ma zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się po 1 listopada 2006 roku); nie została jeszcze przyjęta do 
stosowania przez Unię Europejską 

• Interpretacja KIMSF 11 Wydanie akcji w ramach Grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych (ma 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 marca 2007 roku); nie została jeszcze 
przyjęta do stosowania przez Unię Europejską 

 
• Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane (ma zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku) ; nie została jeszcze przyjęta do stosowania przez Unię 
Europejską 

 
• Zmiana do MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku), nie 

została jeszcze przyjęta do stosowania przez Unię Europejską. 
 
Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na 
stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości.  
Z uwagi na wprowadzenie MSSF 7 i zmian do MSR 1, obowiązkiem Spółki będzie zamieszczenie dodatkowych 
ujawnień odnośnie posiadanych instrumentów finansowych i kapitału w roku rozpoczynającym się 1 stycznia 2007 r. 
Spółka jest w trakcie analizy tych wymogów w celu dokonania odpowiednich ujawnień w sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym za rok rozpoczynający się 1 stycznia 2007 roku. 

10. Istotne zasady rachunkowości 

10.1. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej   
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. 
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na 
złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu 
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są 
odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) 
rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu 
historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i 
zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie 
z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.  
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 

 31 grudnia 2006 roku 31 grudnia 2005 roku 

USD 2,9105 3,2613 
EURO 3,8312 3,8598 

10.2. Rzeczowe aktywa trwałe 
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie 
oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia 
powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu 
zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w 
momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego 
do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia.  
Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, 
do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również koszty 
generalnych remontów.  
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Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, 
wynoszący: 
 

Typ Okres 
Budynki i budowle 20 –40 lat
Maszyny i urządzenia techniczne 5 –50 lat
Urządzenia biurowe 3 –10 lat
Środki transportu 5 –10 lat
Komputery  3 lata
Inwestycje w obcych środkach trwałych  5–10 lat

 
Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się, i w razie 
konieczności – koryguje z efektem od początku właśnie zakończonego roku obrotowego.  
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w 
przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego 
składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu (obliczone 
jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji) są 
ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.  
Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według 
cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w 
budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania.  

10.3. Utrata wartości aktywów niefinansowych aktywów trwałych 
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić 
utrata wartości któregoś ze składników aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, lub w 
razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości, Spółka 
dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki 
pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy.  

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów  lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada wartości 
godziwej tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego środki pieniężne, pomniejszonej o 
koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wartość tę ustala się dla 
poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które w 
większości są niezależne od tych, które są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa 
składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas 
odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy 
pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem 
skutków opodatkowania, która odzwierciedla bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko 
typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników majątkowych 
używanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które odpowiadają funkcji 
składnika aktywów, w przypadku którego stwierdzono utratę wartości. 

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący z tytułu 
utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest zbędny, lub 
czy powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki występują, Spółka szacuje wartość odzyskiwalną tego 
składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega odwróceniu wtedy i tylko 
wtedy, gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych 
do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyższa się wartość 
bilansową składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. Podwyższona kwota nie może przekroczyć 
wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona (po odjęciu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach w 
ogólne nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do tego składnika aktywów. 
Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się niezwłocznie jako 
przychód w rachunku zysków i strat. Po odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych okresach odpis 
amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który pozwala w ciągu pozostałego okresu 
użytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego zweryfikowanej wartości 
bilansowej pomniejszonej o wartość końcową.  
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10.4. Koszty finansowania zewnętrznego 
Koszty finansowania zewnętrznego są kapitalizowane jako część kosztu wytworzenia środków trwałych. Na koszty 
finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych do wysokości 
odpowiadającej korekcie kosztu odsetek. 

10.5. Wartości niematerialne 
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeżeli spełniają kryteria rozpoznania dla 
kosztów prac badawczych i rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednia w cenie nabycie lub 
koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek 
gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne 
są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu 
utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem 
aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w 
którym zostały poniesione.  
Spółka ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony. Wartości 
niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz poddawane 
testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda 
amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec 
każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania 
korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio 
okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników 
wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania ujmuje się w rachunku zysków i strat w ciężar tej 
kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych. 
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane są corocznie 
poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na 
poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne. W przypadku pozostałych wartości niematerialnych ocenia się 
co roku, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości. Okresy użytkowania są także 
poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od początku właśnie zakończonego 
roku obrotowego. 
Koszty prac badawczych są odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie poniesienia. Nakłady poniesione na 
prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeżeli można uznać, 
że zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe, stosuje się model 
kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane według cen nabycia pomniejszonych o 
skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wszelkie nakłady 
przeniesione na kolejny okres są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z 
danego przedsięwzięcia. Koszty prac rozwojowych są poddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości 
corocznie – jeśli składnik aktywów nie został jeszcze oddany do użytkowania, lub częściej – gdy w ciągu okresu 
sprawozdawczego pojawi się przesłanka utraty wartości wskazująca na to, że ich wartość bilansowa może nie być 
możliwa do odzyskania. 
Podsumowanie zasad stosowanych w odniesieniu do wartości niematerialnych Spółki przedstawia się następująco: 

 Patenty i licencje Oprogramowanie 
komputerowe 

Inne 

Okresy użytkowania  Dla patentów i licencji użytkowanych 
na podstawie umowy zawartej na czas 
określony, przyjmuje się ten okres 
uwzględniając dodatkowy okres, na 
który użytkowanie może być 
przedłużone.  

5 lat 3 lata 

Wykorzystana metoda 
amortyzacji 

Amortyzowane przez okres umowy  -  
metodą liniową 

liniowo liniowo 

Wewnętrznie 
wytworzone lub nabyte 

Nabyte Nabyte Nabyte 

Weryfikacja pod kątem 
utraty wartości  

Coroczna ocena czy wystąpiły 
przesłanki świadczące o wystąpieniu 
utraty wartości. 

Coroczna ocena czy wystąpiły 
przesłanki świadczące o 
wystąpieniu utraty wartości. 

Coroczna ocena czy wystąpiły 
przesłanki świadczące o 
wystąpieniu utraty wartości. 
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Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według różnicy pomiędzy 
wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w rachunku zysków i 
strat w momencie ich wyksięgowania. 

10.6. Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych 
przedsięwzięciach  

Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach wykazywane są według 
kosztu historycznego skorygowanego o odpis z tytułu utraty wartości.  

10.7. Instrumenty finansowe 
Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie:  
– Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
– Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (aktywa lub zobowiązania 

finansowe)  
– Pożyczki udzielone i należności, 
– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, 
– Pozostałe zobowiązania finansowe.  
 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych do 
określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma możliwość utrzymać w 
posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według 
zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy 
od dnia bilansowego. 
Instrumenty finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny są klasyfikowane 
jako instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Instrumenty finansowe 
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej uwzględniając ich wartość 
rynkową na dzień bilansowy. Zmiany wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w rachunku zysków i 
strat jako przychody lub koszty finansowe. Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy zaliczane są do pozycji obrotowych. 
Pożyczki udzielone i należności to nie zaliczone do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub 
możliwych do ustalenia płatnościach, nie notowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile 
termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie 
wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. 
Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej, nie potrącając kosztów transakcji, uwzględniając ich 
wartość rynkową na dzień bilansowy. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku 
możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. 
Dodatnią i ujemną różnicę pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, 
aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo 
których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób), odnosi się na kapitał rezerwowy z 
aktualizacji wyceny. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości odnosi się do 
rachunku zysków i strat jako koszt finansowy. 
Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik 
finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. 
Instrument finansowy zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi się 
na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie 
przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią.  
Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie 
początkowego ujęcia są one wyceniane po cenie nabycia, czyli w wartości godziwej, obejmującej koszty transakcji. 

10.8. Utrata wartości aktywów finansowych 
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów 
finansowych lub grupy aktywów finansowych. 
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Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu 
Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek i należności 
wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości równa się 
różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze 
poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej (tj. stopy procentowej 
ustalonej przy początkowym ujęciu). Wartość bilansową składnika aktywów obniża się bezpośrednio lub poprzez 
odpis aktualizujący. Kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat.  
Spółka ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników aktywów 
finansowych, które indywidualnie są znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które 
indywidualnie nie są znaczące. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że nie istnieją obiektywne przesłanki utraty 
wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy też 
nie, to Spółka włącza ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i 
łącznie ocenia pod kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla 
których ujęto odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości lub uznano, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, 
nie są brane pod uwagę przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości. 
Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w obiektywny 
sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze 
odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w rachunku zysków i strat w zakresie, w jakim  
na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyższa jego zamortyzowanego kosztu.    

Aktywa finansowe wykazywane według kosztu  

Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który 
nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, albo 
instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez dostawę takiego nie notowanego 
instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością 
bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów 
finansowych.  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego do 
sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o wszelkie 
spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu utraty 
wartości tego składnika uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat, zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i 
przeniesiona do rachunku zysków i strat. Nie można ujmować w rachunku zysków i strat odwrócenia odpisu z tytułu 
utraty wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżeli w następnym okresie 
wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie 
łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w rachunku zysków i strat, to kwotę 
odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.  

10.9. Pochodne instrumenty finansowe 
Instrumenty pochodne, z których korzysta Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianami 
kursów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe typu forward. Tego rodzaju pochodne instrumenty 
finansowe są wyceniane do wartości godziwej. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość jest 
dodatnia, i jako zobowiązania – gdy ich wartość jest ujemna.  
Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają zasad rachunkowości 
zabezpieczeń są bezpośrednio odnoszone na wynik finansowy netto roku obrotowego.  
Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana poprzez odniesienie do bieżących kursów terminowych 
(forward) występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności.  

10.10. Zapasy  
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania 
ceny sprzedaży netto. 
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Koszty poniesione na doprowadzenie każdego składnika zapasów do jego aktualnego miejsca i stanu – zarówno w 
odniesieniu do bieżącego, jak i poprzedniego roku – są ujmowane w następujący sposób: 
Materiały – w cenie nabycia ustalonej metodą średniej ważonej; 
Produkty gotowe i produkty w 
toku 

– koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut 
pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego 
wykorzystania mocy produkcyjnych, z wyłączeniem kosztów finansowania 
zewnętrznego; 

Towary – w cenie nabycia ustalonej metodą średniej ważonej. 

Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywana w toku zwykłej działalności 
gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do 
skutku. 

10.11. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 1 do 30 dni, są ujmowane i 
wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na 
należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. 
Należności nieściągalne są odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie stwierdzenia ich nieściągalności.  
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez 
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu 
stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Jeżeli zastosowana 
została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu jest ujmowane 
jako przychody finansowe. 

10.12. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz 
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. 
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych 
składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w 
rachunkach bieżących. 

10.13. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne 
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według ceny 
nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonej o koszty związane z 
uzyskaniem kredytu lub pożyczki. 
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są następnie wyceniane według 
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.  
Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz 
dyskonta lub premie uzyskane związku z zobowiązaniem. 
Zyski i straty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także w wyniku 
naliczania kosztu metodą efektywnej stopy procentowej. 

10.14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 
Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik 
finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. 

10.15. Rezerwy 
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy 
ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą 
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praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w rachunku 
zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.  
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez 
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu 
stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego 
ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, 
zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe. 

10.16. Odprawy emerytalne 
Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Spółki mają prawo do odpraw emerytalnych. 
Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw 
emerytalnych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Spółka tworzy rezerwę na przyszłe 
zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. 
Według MSR 19 odprawy emerytalne są programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. Wartość 
bieżąca tych zobowiązań na każdy dzień bilansowy jest obliczona przez niezależnego aktuariusza. Naliczone 
zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem 
rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji 
zatrudnienia oparte są o dane historyczne. Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych są rozpoznawane w rachunku 
zysków i strat. 

10.17. Płatności w formie akcji własnych 
Pracownicy (w tym członkowie zarządu) Spółki otrzymują nagrody w formie akcji własnych, w związku z czym 
świadczą usługi w zamian za akcje lub prawa do akcji („transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych ”). 
Transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych 
Koszt transakcji rozliczanych z pracownikami w instrumentach kapitałowych jest wyceniany przez odniesienie do 
wartości godziwej na dzień przyznania praw. Wartość godziwa ustalana jest przez niezależnego rzeczoznawcę w 
oparciu o model dwumianowy, o którym dalsze informacje przedstawione są w nocie 22 dodatkowych informacji i 
objaśnień. Przy wycenie transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych nie są uwzględniane żadne warunki 
dotyczące efektywności/wyników, poza tymi, które są związane z ceną akcji Spółki („uwarunkowania rynkowe”). 
Koszt transakcji z pracownikami rozliczanych w instrumentach kapitałowych jest ujmowany wraz z odpowiadającym 
mu wzrostem wartości kapitału własnego w okresie, w którym spełnione zostały warunki dotyczące 
efektywności/wyników, kończącym się w dniu, w którym określeni pracownicy zdobędą pełne uprawnienia do 
świadczeń („dzień nabycia praw”). Skumulowany koszt ujęty z tytułu transakcji rozliczanych w instrumentach 
kapitałowych na każdy dzień bilansowy do dnia nabycia praw odzwierciedla stopień upływu okresu nabywania praw 
oraz liczbę nagród, do których prawa – w opinii zarządu Spółki na ten dzień, opartej na możliwie najlepszych 
szacunkach liczby instrumentów kapitałowych – zostaną ostatecznie nabyte. 
Żadne koszty nie są ujmowane z tytułu nagród, do których prawa nie zostaną ostatecznie nabyte, z wyjątkiem 
nagród, w przypadku których nabycie praw zależy od warunków rynkowych, które są traktowane jako nabyte bez 
względu na fakt spełnienia uwarunkowań rynkowych, pod warunkiem spełnienia wszystkich innych warunków 
dotyczących efektywności. 
W przypadku modyfikacji warunków przyznawania nagród rozliczanych w instrumentach kapitałowych, w ramach 
spełnienia wymogu minimum ujmuje się koszty, jak w przypadku gdyby warunki te nie uległy zmianie. Ponadto, 
ujmowane są koszty z tytułu każdego wzrostu wartości transakcji w wyniku modyfikacji, wycenione na dzień zmiany. 
W przypadku anulowania nagrody rozliczanej w instrumentach kapitałowych, jest ona traktowana w taki sposób, 
jakby prawa do niej zostały nabyte w dniu anulowania, a wszelkie jeszcze nieujęte koszty z tytułu nagrody są 
niezwłocznie ujmowane. Jednakże w przypadku zastąpienia anulowanej nagrody nową nagrodą – określoną jako 
nagroda zastępcza w dniu jej przyznania, nagroda anulowana i nowa nagroda są traktowane tak, jakby stanowiły 
modyfikację pierwotnej nagrody, tj. w sposób opisany w paragrafie powyżej. 

10.18. Przychody 
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne 
związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody są 
rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT) oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów 
obowiązują również kryteria przedstawione poniżej. 
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10.18.1 Sprzedaż towarów i produktów  

Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów 
zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.  

10.18.2 Odsetki 

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastania (z uwzględnieniem metody efektywnej 
stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy gotówkowe przez szacowany okres użytkowania 
instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów finansowych. 

10.18.3 Dywidendy 

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania. 

10.18.4 Dotacje rządowe  

Jeżeli istnieje uzasadniona pewność, że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną wszystkie związane z nią 
warunki, wówczas dotacje rządowe są ujmowane według ich wartości godziwej.  
Jeżeli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób współmierny do 
kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować. Jeżeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej 
wartość godziwa jest ujmowana na koncie przychodów przyszłych okresów, a następnie stopniowo, drogą równych 
odpisów rocznych, odpisywana do rachunku zysków i strat przez szacowany okres użytkowania związanego z nią 
składnika aktywów. 

10.19. Podatki 
 
Podatek bieżący 
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w wysokości 
kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z 
zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już obowiązywały na 
dzień bilansowy.  
 
Podatek odroczony 
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych w 
stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i 
pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych: 

• z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości 
firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej 
połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na wynik finansowy 
brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz  

• w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub 
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania 
się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć 
przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, 
jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne 
lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który 
pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty: 
• z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic przejściowych 

powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej 
połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, 
ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz 

• w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych 
oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku jest 
ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć 
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przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który 
pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. 

 
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy 
i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania 
wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie 
na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia w 
przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są 
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik 
aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy 
podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień 
bilansowy. 
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany w kapitale 
własnym, a nie w rachunku zysków i strat. 
Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do 
przeprowadzenia kompensat należności z rezerwami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek  dochodowy   
ma związek z tym  samym podatnikiem i tym samym  organem  podatkowym.  
 
Podatek od towarów i usług 
Przychody, koszty i aktywa są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: 

• gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do odzyskania 
od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część kosztów nabycia składnika 
aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz 

• należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług. 
Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów 
podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności lub zobowiązań.  
 

10.20. Zysk netto na akcję 
Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią 
ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.  
 

11. Informacje dotyczące segmentów działalności 

Spółka Fabryki Mebli FORTE S.A. działa w jednym segmencie branżowym - produkcja i handel meblami. Za 
kryterium wydzielenia powyższego segmentu przyjęto branżową jednorodność produktów. Przypisanie przychodów, 
kosztów i wyniku finansowego oraz aktywów i pasywów ustalono dla tego segmentu według jednolitych zasad 
określonych w Zasadach Rachunkowości obowiązujących w Spółce z jednoczesnym zastosowaniem reguł 
określonych w definicjach MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”. W związku z tym, że 
Spółka nie sprzedaje produktów bądź usług i nie prowadzi działalności na obszarach, które podlegają znacząco 
różnym ryzykom i korzyściom nie prowadzi ona sprawozdawczości według segmentów działalności. 
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12. Przychody i koszty 

12.1. Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług Rok zakończony 
dnia 31grudnia 

2006 
 

Rok zakończony 
dnia 31 grudnia  

2005 
 

- meble skrzyniowe 340 495 308 737 
- meble kuchenne 2 623 3 546 
- meble tapicerowane 5 216 8 078 
- usługi 7 729 10 116 
- pozostałe 817 -    
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, razem 356 880 330 477       
- w tym od jednostek powiązanych 124 601 97 001 
   
Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży produktów i 
usług 

Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31 grudzień2006 

 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony dnia 
31grudzień 2005 

 
- kraj  95 439 109 000 
- eksport 261 441 221 477    
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 356 880 330 477 

       
- w tym od jednostek powiązanych 124 601 97 001 

 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Okres 12 miesięcy 

zakończony dnia 
31grudzień 2006 

 

Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2005 

 
- materiały 15 132 12 304 
- towary 27 493 30 100    
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 42 625 42 404       
- w tym od jednostek powiązanych 12 531 12 880 
   
Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2006 

 

Okres 12 
miesięcy 

zakończony dnia 
31grudzień 2005 

 
- kraj  17 833 19 004 
- eksport 24 792 23 400    
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 42 625 42 404       
- w tym od jednostek powiązanych 12 531 12 880 

12.2. Pozostałe przychody operacyjne  

 Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2006 

 

Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2005 

 
Rozwiązanie rezerw 61 118 
Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 1 040 6 551 
Dotacje 24 99 
Odszkodowania i kary umowne 234 1 357 
Inne 1 018 928    
 2 377 9 053       
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12.3. Pozostałe koszty operacyjne 

 

Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2006 

 

Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2005 

 
Odsetki od należności i zobowiązań 344 492 
Różnice kursowe od należności i zobowiązań handlowych 7 407 3 303 
Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych 200 45 
Działalność socjalna - 81 
Niedobory inwentaryzacyjne 31 305 
Złomowanie 535 362 
Inne 909 822    
 9 426 5 410       
12.4. Przychody finansowe  

 Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2006 

 

Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2005 

 
Dywidendy otrzymane 596 73 
Zysk ze zbycia aktywów finansowych 3 1 815 
Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5 800 - 
Odsetki 49 - 
Instrumenty finansowe (kontrakty forward) 8 265 - 
Dodatnie różnice kursowe od aktywów i zobowiązań finansowych 7 579 6 250    
Przychody finansowe ogółem 22 292 8 138       
12.5. Koszty finansowe  

 Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2006 

Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2005 

Odsetki od kredytów i pożyczek 3 148 1 906 
Prowizje od kredytów - 49 
Instrumenty finansowe (kontrakty forward) 52 - 
Pozostałe 66 -    
Koszty finansowe ogółem 3 266 1 955    
   
12.6. Koszty według rodzajów 

 Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31 grudzień 2006 

Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2005

Amortyzacja 18 360 17 556 
Zużycie materiałów i energii 195 080 189 438 
Usługi obce 72 835 56 438 
Podatki i opłaty 5 568 6 192 
Wynagrodzenia 53 043 52 917 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 832 12 854 
Pozostałe koszty rodzajowe 6 447 9 270       
Suma kosztów rodzajowych 365 165 344 665
Zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych (4 110) (9 025)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (264) (902)
Koszty sprzedaży  (59 576) (51 560) 
Koszty ogólnego zarządu  (29 412) (29 696)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług  271 803 253 482 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35 588 29 550    
Koszt własny sprzedaży 307 391 283 032       
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13. Podatek dochodowy 

Główne składniki obciążenia podatkowego rok zakończony dnia 31 grudnia  2006 roku i 31 grudnia  2005 roku 
przedstawiają się następująco: 

 Rok  zakończony 
dnia 31grudnia  

2006 
 

Rok  zakończony 
dnia 31grudnia  

2005 
 

Rachunek zysków i strat   
Bieżący podatek dochodowy   

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego 1 906                4 281 
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych    

Odroczony podatek dochodowy   
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych 451 (548)  

        
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat 2 357 3 733      

 
Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej 
stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Grupy za rok  
zakończony dnia  31 grudnia 2006 roku i 31grudzień 2005 roku przedstawia się następująco: 

 

Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2006 

 

Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2005 

 
Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem 15 103              18 419       
   
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, 
wynoszącej 19% (2005: 19%) 2 869                3 500 
  
Nieujęte straty podatkowe                       - 
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 242 233
Spisane straty podatkowe 273                        - 
Przychody niebędące podstawą do opodatkowania (1 089)                       - 
  
Pozostałe 62                        -   
Podatek według efektywnej stawki wynoszącej 15,6% (2005: 23%) 2 357   3 733
     
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w  rachunku zysków i strat 2 357  3 733
Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej                      -                       -    
 2 357 3 733      
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13.1. Odroczony podatek dochodowy 

Odroczony podatek dochodowy wynika z następujących pozycji: 

 bilans 

rachunek zysków  i strat za 
okres12 miesięcy 

zakończony 

 

31grudzień 
2006 

 

31 grudnia 
2005 

 31grudzień 
2006 

 

31grudzień 
2005 

 
Aktywa i rezerwa z tytułu podatku odroczonego     
Przeszacowanie środków trwałych 5 366 4 850 516 292
Ulga inwestycyjna 610 764 (153) (142)
Grunty w wieczystym użytkowaniu 2 246 2 347 (101) -
Odsetki i różnice kursowe - 171 (171) 181
Niezapłacone kary umowne - 213 (213) –
Niezrealizowane odsetki od należności - 28 (28) –
Rozliczenia międzyokresowe (380) (279) (101) (3)
Aktualizacja wartości należności (366) (254) (112) 78
Różnice kursowe 314 566 (252) (347)
Odsetki naliczone (3) (38) 35 329
Aktualizacja wartości zapasów (255) (85) (170) 109
Rezerwy na odprawy emerytalne (228) (172) (56) 89
Wynagrodzenia (1 282) (1 395) 113 (1 127)
Odpis aktualizujący środki trwałe (52) (64) 12 -
Inwestycje finansowe krótkoterminowe (Forwardy) 768 - 768 -
Straty możliwe do odliczenia  - (273) 273 (40)
Marża – rezerwa z niepodzielnego wyniku - (158) 158 -
Pozostałe (142) (75) (67) 33
  – –   
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego  6 596 6 146 451 (548)       
   

14. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS  

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, że 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne 
etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w wysokości odpisu podstawowego. Celem 
Funduszu jest subsydiowanie działalności socjalnej Spółki, pożyczek udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych 
kosztów socjalnych.  
Aktywa Funduszy Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku składają się ze środków pieniężnych w wysokości 1 065 
tysięcy złotych (31 grudnia 2005: 604 tysięcy złotych) oraz udzielonych pracownikom Spółki pożyczek w wysokości 
1 240 tysięcy złotych (31 grudnia 2005: 1 078 tysięcy złotych), natomiast zobowiązania Spółki wobec Funduszu 
wynoszą 2 276 tysięcy złotych (31 grudnia 2005: 1 926 tysięcy złotych). W związku z powyższym saldo 
rozrachunków z Funduszem wynosi 28 tysięcy złotych (31 grudnia 2005: -244 tysiące złotych).  
 

15. Zysk przypadający na jedną akcję 

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego 
na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w 
ciągu okresu. 
Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego 
na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu 
okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych 
zamiennych na akcje zwykłe). 
Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i 
rozwodnionego zysku na jedną akcję: 



FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 
(w tysiącach złotych) 

 

30 

 Okres 
12 miesięcy 
zakończony 

dnia 31 
grudzień 2006 

 

Okres  
12 miesięcy 
zakończony 

dnia 31 
grudzień 2005 

 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 12 746 14 686
Strata na działalności zaniechanej – –   
Zysk (strata) netto 12 746 14 686   
Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do 
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję jednostki dominującej 12 746 14 686      
 

 

Okres 
12 miesięcy 
zakończony 

dnia 31grudzień 
2006  

 

Okres  
12 miesięcy 
zakończony 

dnia 31grudzień 
2005  

 
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do 

obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 23 717 084 23 683 084
Wpływ rozwodnienia:  

Obligacje zamienne na akcje - –   
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 

rozwodnionego zysku na jedną akcję 23 717 084 23 683 084      
 
W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły 
żadne inne transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych. 

16. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

 Okres12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2006 

 

Okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 
31grudzień 2005 

 
Zadeklarowane dywidendy w okresie   
Dywidendy z akcji zwykłych  
 dywidenda końcowa wypłacona w wysokości: 4 750 4 737   
 4 750 4 737      
 
Zadeklarowana wartość dywidendy na jedną akcję za rok 2006 wynosi 0,2 (do wypłaty w 2007 roku).  
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17. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

 
 

Grunty 

Budynki 
i 

budowle

Maszyny 
i 

urządzen
ia 

Środki 
transportu Pozostałe 

 
Środki 

trwałe w 
budowie Ogółem 

        
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2006 
roku 12 640 51 247 80 132 4 996 1 121 27 088 177 224
Zwiększenia stanu - 19 331 15 044 1 648 26 - 36 049
Zmniejszenia stanu 565 1 679 306 34 6 26 779 29 369
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości  - - (67) - - - (67)
Odpis amortyzacyjny za okres - 2 548 14 034 1 161 232 - 17 975   
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2006 
roku  12 075 66 351 80 903 5 449 909 309 165 996      
   
Na dzień 1 stycznia 2006 roku   
Wartość brutto 12 640 54 620 103 844 6 387 1 472 27 088 206 051
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu 
utraty wartości - 3 373 23 712 1 391 351 - 28 827   
Wartość netto 12 640 51 247 80 132 4 996 1 121 27 088 177 224      
   
Na dzień 31 grudnia 2006 roku    
Wartość brutto 12 075 71 979 118 353 7 927 1 484 309 212 127
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu 
utraty wartości - 5 628 37 450 2 478 575 - 46 131   
Wartość netto 12 075 66 351 80 903 5 449 909 309 165 996        
 

 

 
 

Grunty 

Budynki 
i 

budowle

Maszyny 
i 

urządzen
ia 

Środki 
transportu Pozostałe 

 
Środki 

trwałe w 
budowie Ogółem 

   
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2005 
roku 12 826 54 529 81 974 4 743 1 257 - 155 329
Zwiększenia stanu - 1 123 13 437 1 354 101 27 088 43 103
Zmniejszenia stanu 186 2 134 3 575 78 5 - 5 978
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości - - 273 - - - 273
Odpis amortyzacyjny za okres - 2 271 11 431 1 023 232 - 14 957   
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2005 
roku  12 640 51 247 80 132 4 996 1 121 27 088 177 224      
   
Na dzień 1 stycznia 2005 roku   
Wartość brutto 12 826 56 017 95 107 5 232 1 377 - 170 559
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu 
utraty wartości - 1 488 13 133 489 120 - 15 230   
Wartość netto 12 826 54 529 81 974 4 743 1 257 - 155 329      
   
Na dzień 31 grudnia 2005 roku    
Wartość brutto 12 640 54 620 103 844 6 387 1 472 27 088 206 051
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu 
utraty wartości - 3 373 23 712 1 391 351 - 28 827   

Wartość netto 12 640 51 247 80 132 4 996 1 121 27 088 177 224
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Środki trwałe są objęte zastawem w celu zabezpieczenia kredytów bankowych Spółki (pkt. 27 dodatkowych 
informacji i objaśnień). 

18. Wartości niematerialne 

 
Patenty i 
licencje Oprogramowanie Pozostałe Ogółem 

     

Wartość netto na 1 stycznia 2006 roku 1 346 - 20 1 366 
Zwiększenia stanu 124 - - 124 
Zmniejszenie stanu 17 - - 17 
Odpis amortyzacyjny za okres 379 - 9 388     
Na dzień 31 grudnia 2006 roku  1 074 - 11 1 085         
     
Na dzień 1 stycznia 2006 roku   
Wartość brutto 4 586 - 155 4 741 
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty 
wartości 3 240 - 135 3 375     
Wartość netto 1 346 - 20 1 366         
    
Na dzień 31 grudnia 2006 roku    
Wartość brutto 4 710 - 155 4 865 
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty 
wartości 3 636 - 144 3 780     
Wartość netto 1 074 - 11 1 085           
 
 

 
Patenty i 
licencje Oprogramowanie Inne Ogółem 

     

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2005 roku 193 180 - 373 
Zwiększenia stanu 1 390 - 20 1 410 
Zmniejszenie stanu - 180 - 180 
Odpis amortyzacyjny za okres 237 - - 237    
Na dzień 31 grudnia 2005 roku 1 346 - 20 1 366       
    
Na dzień 1 stycznia 2005 roku   
Wartość brutto 3 540 1 235 20 4 795 
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty 
wartości 3 347 1 055 20 4 422    
Wartość netto 193 180 - 373       
   
Na dzień 31 grudnia 2005 roku    
Wartość brutto 4 586 - 155 4 741 
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty 
wartości 3 240 - 135 3 375    
Wartość netto 1 346 - 20 1 366        
 
Spółka w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2006 roku ani w okresach porównawczych nie poniosła 
kosztów prac badawczo rozwojowych. 

Opis zabezpieczeń ustanowionych na wartościach niematerialnych: 

Wartości materialne nie stanowią zabezpieczenia zobowiązań. 
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Wartości niematerialne przeznaczone do sprzedaży: 

W Spółce na dzień bilansowy nie występują wartości niematerialne przeznaczone do sprzedaży. 

19. Aktywa trwałe zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży  

W roku 2005 Zarząd Spółki podjął uchwałę o sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego środki te zostały sprzedane. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży stanowiły 
spółdzielcze prawo do lokalu o wartości 540 tysięcy zł oraz maszyny i urządzenia o wartości 53 tysiące zł. Obecnie 
Spółka nie posiada środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży. 

20. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży 

 
 31 grudnia   

2006 
 

31 grudnia 
2005 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 1 000 1 000
Akcje/ Udziały w spółkach nie notowanych na giełdzie 70 005 61 304   
 71 005 62 304       
 
Udziały/akcje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych na dzień 31 grudnia  2006 roku:  
 
Nazwa 
Spółki 

Charakter 
powiązania 

Data objecia 
kontroli/Znaczącego 
wpływu 

Wartość 
akcji/Udziałów wg 
ceny nabycia 

Korekty 
aktualizujące 
wartość 

Wartość bilansowa 
Udziałów/akcji 

Meble 
Polonia Sp. 
Z o.o. 

Spółka zależna 

01.07.1995 29 516 5 216 24 300

Forte RUS Spółka zależna 04.08.2003 36 412 - 36 412

Forte 
Ukraina 

Spółka zależna 
15.05.2001 6 703 - 6 703

MV Forte 
GmbH 

Spółka zależna 
14.08.1992 1 838 - 1 838

Forte Baldai Spółka zależna 16.04.1999 164 - 164

Forte Möbel 
AG 

Spółka zależna 
02.03.1999 352 - 352

Forte SK s r 
o 

Spółka zależna 
13.12.2002 96 - 96

Forte 
Furniture 

Spółka zależna 
10.08.2005 6 - 6

Forte Iberia Spółka zależna 15.09.2005 63 - 63

Forte 
Mobilier 

Spółka zależna 
17.11.2005 62 - 62

Kwadrat Sp. 
z o.o. 

Spółka 
stowarzyszona 12.06.2001 1 000 - 1 000

RAZEM  76 212 5 216 70 996
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Spółka w okresie sprawozdawczym odwróciła odpis na udziały spółki zależnej – Meble Polonia Sp. z o.o. w kwocie 
5 800 tysięcy złotych. Kwota ta została ujęta w rachunku wyników w pozycji przychodów finansowych. 
 
 
Dane finansowe jednostek zależnych i stowarzyszonych na dzień 31grudnia 2006 roku:  
 
Nazwa 
Spółki 

Kapitał 
własny 

Kapitał 
zakładowy 

zysk/strata 
netto 

zobowiązania należności aktywa 
razem 

przychody 

Meble 
Polonia Sp. 
Z o.o. 

24 361 28 443 8 530 8 174 933 34 669 32 191
Forte RUS 

30 829 34 679 -2 489 9 127 2 432 39 956 7 716
Forte 
Ukraina 

5 243 5 366 -740 4 378 1 215 9 649 8 545
MV Forte 
GmbH 2 969 1 992 994 20 399 21 739 27 048 115 593
Forte 
Baldai 

520 178 183 624 743 1 144 5 390
Forte 
Möbel AG 

911 238 573 813 1 672 1 724 9 369
Forte SK s 
r o 

-321 111 80 2 304 1 303 1 990 6 538
Forte 
Furniture 

57 6 -17 68 - 125 1 510
Forte Iberia 

123 57 66 92 57 215 721
Forte 
Mobilier 

-134 57 -195 513 11 379 1 111
Kwadrat 
Sp. Z o.o. 

4 664 4 763 -176 3 051 59 7 697 736
 
 
 
Udziały/akcje w jednostkach zależnych  i stowarzyszonych na dzień 31 grudnia 2005 roku: 
Nazwa 
Spółki 

Charakter 
powiązania 

Data objecia 
kontroli/Znaczącego 
wpływu 

Wartość 
akcji/Udziałów wg 
ceny nabycia 

Korekty 
aktualizujące 
wartość 

Wartość bilansowa 
Udziałów/akcji 

Meble 
Polonia Sp. 
Z o.o. 

Spółka zależna 

01.07.1995 29 516 11 016 18 500

Forte RUS Spółka zależna 04.08.2003 33 508 - 33 508

Forte 
Ukraina 

Spółka zależna 
15.05.2001 6 703 - 6 703

MV Forte 
GmbH 

Spółka zależna 14.08.1992 1 838 - 1 838

Forte Baldai Spółka zależna 16.04.1999 164 - 164
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Forte Möbel 
AG 

Spółka zależna 
02.03.1999 352 - 352

Forte SK s r 
o 

Spółka zależna 
13.12.2002 96 - 96

Forte 
Furniture 

Spółka zależna 
10.08.2005 6 - 6

Forte Iberia Spółka zależna 15.09.2005 63 - 63

Forte 
Mobilier 

Spółka zależna 
17.11.2005 62 - 62

Kwadrat Sp. 
Z o.o. 

Spółka 
stowarzyszona 12.06.2001 1 000 - 1 000

RAZEM  73 308 11 016 62 292

 
Dane finansowe jednostek zależnych i stowarzyszonych na dzień 31 grudnia 2005 roku:  
Nazwa 
Spółki 

Kapitał 
własny 

Kapitał 
zakładowy 

zysk/strata 
netto 

zobowiązania należności aktywa 
razem 

Przychody 

Meble 
Polonia Sp. 
Z o.o. 

15 750 28 443 1 536 15 180 2 051 31 320 32 535
Forte RUS 

31 175 32 802 -1 467 6 179 5 238 37 353 2 526
Forte 
Ukraina 

6 666 6 023 575 5 440 1 900 12 152 12 394
MV Forte 
GmbH 2 307 2 007 978 19 190 15 191 24 623 86 945
Forte 
Baldai 

448 179 105 564 634 1 012 4 304
Forte 
Möbel AG 

529 248 151 212 430 753 3 149
Forte SK s 
r o 

-373 102 -249 3 228 1 712 2 861 8 478
Forte 
Furniture 

66 6 60 139 - 205 506
Forte Iberia 

- - - - - - -
Forte 
Mobilier 

- - - - - - -
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Udział Spółki w pozostałych jednostkach przedstawia się następująco: 

31 grudnia 2006 roku: 
 

Nazwa Spółki Siedziba Przedmiot 
przedsiębiorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów / 
akcji 

kapitał 
własny 
jednostki, 
w tym: 

- w tym 
kapitał 
zakładowy 

% udział 
w 
kapitale 

% udział 
w liczbie 
głosów 

Polskie Meble Sp. z 
o.o. 

Poznań Handel meblami i 
artykułami 
przemysłowymi 

2        3 370           115   2% 2%

P.H.U. Meble Sp. z 
o.o. 

Poznań Handel meblami i 
artykułami 
przemysłowymi 

4         1 523           130   3,8% 4%

Meblopol Poznań handel 3      17 403           150   1,60% 2%
   9     

 
31 grudnia 2005 roku: 

Nazwa Spółki Siedziba Przedmiot 
przedsiębiorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów / 
akcji 

kapitał 
własny 
jednostki, 
w tym: 

- w tym 
kapitał 
zakładowy 

% udział 
w 
kapitale 

% udział 
w liczbie 
głosów 

Polskie Meble Sp. z 
o.o. 

Poznań Handel meblami i 
artykułami 
przemysłowymi 

2        3 370            115   2% 2%

P.H.U. Meble Sp. z 
o.o. 

Poznań Handel meblami i 
artykułami 
przemysłowymi 

4         1 523          130   3,8% 4%

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Hutnik 

Wrocław Budowa mieszkań 4   7% 7%

Meblopol Poznań handel 2      17 403            150   1,60% 2%
   12     

 

21. Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 

 31grudzień 2006 
 

31 grudnia 2005

Należności z tytułu sprzedaży mieszkań 258 286
Inne 61 61    
 319 347      

22. Świadczenia pracownicze 

22.1. Programy akcji pracowniczych 
Spółka prowadzi trzyletni program motywacyjny przeznaczony dla kadry kierowniczej i kluczowych pracowników 
Spółki oraz osób zarządzających, kadry kierowniczej i kluczowych pracowników spółek, w stosunku do których 
Spółka jest podmiotem dominującym. 
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Celem Programu jest stworzenie nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie i rozwój Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej poprzez przyznanie tym osobom prawa do nabycia obligacji 
wyemitowanych przez spółkę na podstawie Uchwały Nr 3/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK 
MEBLI „FORTE” S.A. z dnia 27 stycznia 2004 roku. Zgodnie z powyższą uchwałą Spółka wyemitowała 519.252 
obligacje na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 PLN (raport bieżący z dnia 1.07.2004). Obligatariuszom 
przysługuje prawo subskrybowania i objęcia z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki akcji zwykłych na 
okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Cena emisyjna akcji serii F jest równa 5,50 PLN za 
akcje. Jedna obligacja daje prawo do subskrybowania i objęcia jednej akcji serii F. 
Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego warunkami uprawniającymi do nabycia Obligacji są: wzrost kursu 
akcji Spółki w danym Roku Trwania Programu o co najmniej 5% lub wzrost wskaźnika EBITDA Grupy 
Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A w stosunku do wskaźnika EBITDA za rok poprzedni o co najmniej 
5%. 
W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2006 roku nastąpiła subskrypcja i objęcie 68 000 akcji serii F 
przez osoby uprawnione, co spowodowało wzrost kapitału własnego o 68 tysięcy złotych oraz kapitału z emisji akcji 
powyżej wartości nominalnej o 605 tys.zł. 
Podwyższenie kapitału wiązało się z realizacją przez Obligatariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania i 
objęcia z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki, w związku ze 
spełnieniem w Pierwszym Roku Trwania Programu (tj. 2004) jednego z warunków przewidzianych w Regulaminie 
Programu Motywacyjnego. 
W Drugim Roku Trwania Programu (tj.2005) obligacje nie zostały przydzielone z uwagi na niespełnienie żadnego z 
warunków przewidzianych w Regulaminie. 
W Trzecim Roku Trwania Programu (tj.2006) warunki przewidziane w Regulaminie Programu Motywacyjnego także 
nie zostały spełnione. 
Nie spełnione zostaną również warunki konieczne dla przydzielenia obligacji z Puli Rezerwowej Programu, czyli: 
wzrost kurs akcji Spółki na koniec Trzeciego Roku Trwania Programu, w stosunku do ceny emisyjnej akcji serii E 
Spółki (11,00 PLN) o co najmniej 33,1% oraz zwiększenie wskaźnika EBITDA Grupy Kapitałowej FABRYK 
MEBLI „FORTE” S.A. za Trzeci Rok Trwania Programu o 33,1% w stosunku do EBITDA, od którego obliczony 
został wzrost EBITDA w Pierwszym Roku Trwania Programu. 
W związku z powyższym Spółka wykupi obligacje, w stosunku do których nie zrealizowano prawa pierwszeństwa 
(451 252 obligacje) po cenie nominalnej, tj. 0,01 PLN za obligację. 

22.2. Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia 
Spółka wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych w wysokości określonej 
przez Kodeks pracy. W związku z tym Spółka na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalną firmę aktuarialną 
tworzy rezerwę na wartość bieżącą zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych. Kwotę tej rezerwy oraz uzgodnienie 
przedstawiające zmiany stanu w ciągu okresu obrotowego przedstawiono w poniższej tabeli:  

 
2006 

 
2005

Na dzień 1 stycznia 907 666
Utworzenie rezerwy 295 291
Koszty wypłaconych świadczeń – (48)
Rozwiązanie rezerwy – (2)  
Na dzień  31 grudnia 1202 907      
Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące: 
 31grudzień 2006 

 
31 grudnia 2005 

  
Stopa dyskontowa (%) 4,7% 4,7%
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,5% 2,5%
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 7,9% 7,9%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 2,5% 2,5%
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23. Zapasy 
 31grudzień 2006 

  
 

31 grudnia 2005

  
Materiały (według ceny nabycia) 33 736 31 110
Produkcja w toku (według kosztu wytworzenia) 23 440 21 873
Produkty gotowe:  

Według ceny nabycia/kosztu wytworzenia 27 507 25 198
Według wartości netto możliwej do uzyskania 26 405 24 748

Towary 893 3 723   
Zapasy ogółem, według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu 
wytworzenia) oraz wartości netto możliwej do uzyskania 84 474 81 454      
W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudzień 2006 roku Spółka dokonała utworzenia odpisu aktualizującego 
wartość zapasów w wysokości 891 tysięcy złotych. Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów na dzień 
bilansowy wyniósł 1 341 tysięcy złotych. Na dzień 31 grudnia 2005 roku odpis aktualizujący zapasy wynosił 450 
tysięcy złotych. Aktualizacja wartości zapasów była związana z wyceną zapasów do wartości netto możliwej do 
uzyskania. 
Na zapasach wyrobów gotowych, produkcji w toku, towarach i materiałach zostały ustanowione zabezpieczenia 
kredytów o wartości 51 milionów złotych.  
 

24. Należności 
 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  
 31grudnia 2006 31 grudnia 2005
   
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 30 364 35 721
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek 42 628 42 039
Należności z tytułu podatku dochodowego 2 395 1 160
Pozostałe należności budżetowe 11 390 9 900
Pozostałe należności 222 1 527   
Należności ogółem (netto) 86 999 90 347
Odpis aktualizujący należności 3 135 5 171   
Należności brutto 90 134 95 518     
Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 
 31 grudzień 2006 

 
31 grudnia 2005

   
a) do 1 miesiąca 34 194 27 922
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 10 488 13 767
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3 588 3 714
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku  1 008 1 521
e) powyżej 1 roku  - -
f) należności przeterminowane 26 849 33 367   
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 76 127 80 291
Odpis aktualizujący należności (3 135) (2 531)   
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 72 992 77 760     
 
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane (brutto) z podziałem na należności niespłacone w okresie: 
 31grudzień 2006 

 
31 grudnia 2005

   
a) do 1 miesiąca 14 003 20 109
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 942 6 102
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c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 934 3 039
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku  3 028 1 995
e) powyżej 1 roku  4 942 2 122   
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, razem (brutto) 26 849 33 367
Odpis aktualizujący należności (3 135) (2 531)   
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane , razem (netto) 23 714 30 836     
 
Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w punkcie 30 dodatkowych informacji i objaśnień. 
Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj 30 - dniowy termin płatności. Jednakże, 
dla niektórych kontrahentów okres spłaty należności ustalany na podstawie indywidualnych umów zawiera się w 
przedziale do 1 do 3 miesięcy. 
Spółka posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom. Dzięki 
temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony odpisem 
aktualizującym nieściągalne należności właściwym dla należności handlowych Spółki. 

25. Aktywa finansowe (krótkoterminowe) 

 31grudzień 2006 
  

31 grudnia 2005

  
Inne aktywa finansowe (kontrakty forward) 4 039 –   
 4 039 –

26. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 31grudzień 2006 
 

31 grudnia 2005

  
Środki pieniężne w banku i w kasie 1 332 4 808
Inne środki pieniężne - 14   
 1 332 4 822      
 
Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od 
stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, 
od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne i są 
oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 1 332 tysięcy złotych (31 grudnia 2005 roku:  
4 822 tysięcy złotych). 
Na dzień 31 grudnia 2006 roku Spółka nie posiadała środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania 
(31 grudnia 2005: 300 tysięcy złotych). Na dzień 31 grudnia 2005 roku lokaty w wysokości 300 tysięcy złotych 
stanowią zabezpieczenie gwarancji bankowej udzielonej przez bank wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z tytułu udzielonej pożyczki dla Fabryk Mebli FORTE S.A.  

27. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/ rezerwowe 

27.1. Kapitał podstawowy 

Kapitał akcyjny (akcje w sztukach) 31grudzień 2006 
 

31 grudnia 2005

   
Akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej 1 złotych każda 8 793 992 8 793 992
Akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 1 złotych każda 2 456 380 2 456 380
Akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej 1 złotych każda 6 058 000 6 058 000
Akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej 1 złotych każda 2 047 619 2 047 619
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Akcje zwykłe serii E o wartości nominalnej 1 złotych każda 4 327 093 4 327 093
Akcje zwykłe serii F o wartości nominalnej 1 złotych każda 68 000 –   
 23 751 084 23 683 084      
 
W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 roku kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 68 
tysięcy złotych poprzez emisję 68.000 nowych akcji zwykłych serii F o wartości 1 złotych każda. Emisja akcji serii F 
została dokonana w ramach realizowanego przez Spółkę trzyletniego Programu Motywacyjnego przeznaczonego dla 
kadry kierowniczej i kluczowych pracowników Spółki.  
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku nie wystąpiły zmiany w kapitale zakładowym jednostki 
dominującej.  
 Ilość Wartość 
Akcje zwykłe wyemitowane i w pełni opłacone sztuki  
Na dzień 1 stycznia 2006 roku 23 683 084 23 683
Wyemitowane  w zamian za gotówkę w związku z realizacją opcji na akcje 68 000 68      
Na dzień 31 grudzień 2006 roku 23 751 084 23 751      
      
 
Zarząd Fabryk Mebli FORTE S.A. w dniu 01.07.2004 roku poinformował w raporcie bieżącym o emisji obligacji z 
prawem do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii F. 
Wielkość emisji obligacji wyniosła 519 252 obligacji. Wartość nominalna obligacji to 1 grosz i jest ona równa cenie 
emisyjnej. Obligacje są przyznawane w ramach prowadzonego Programu Motywacyjnego członkom kadry 
kierowniczej oraz pracownikom wyższego szczebla (pkt. 22.1 dodatkowych informacji i objaśnień). 

27.1.1 Wartość nominalna akcji 

Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 1 złotych i zostały w pełni opłacone lub 
pokryte wkładem rzeczowym. 

27.1.2 Prawa akcjonariuszy 

Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do głosu oraz co do dywidendy i prawa zwrotu z kapitału.  

27.1.3 Konwersja obligacji na akcje serii F 

W okresie 12 miesięcy  zakończonym dnia 31grudzień 2006 roku obligatariusze skonwertowali 68 000 szt. obligacji 
zamiennych na akcje, co spowodowało wzrost kapitału zakładowego o 68 000 zwykłych akcji na okaziciela serii F o 
wartości nominalnej 1 zł. na akcję. 

27.1.4 Akcjonariusze o znaczącym udziale 

 
Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby akcji jednostki dominującej, na dzień 10 maja 2007 
roku. 
 
 
L.p Wykaz akcjonariuszy Ilość głosów % udział w  

kapitale zakładowym 
1 MaForm Holding AG 5 625 186 23,68% 
2 REVILO Holding GmbH 1 217 666 5,13% 
3 Oliver Nothdurft (posiadał) 

Zbył 
Stan na dzień 01.03.07r. 

1 217 666 
1 217 666 

0

5,13% 
5,13% 

0 
4 VITA Holding GmbH 1 333 549 5,61% 
5 Alexander Nothdurft (posiadał) 

Zbył 
Stan na dzień 01.03.07r. 

1 333 549 
1 333 549 

0

5,61% 
5,61% 

0 
6 ENO Holding GmbH 1 462 358 6,16% 
7 Otwarty Fundusz Emerytalny PZU 1 239 413 5,22% 
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„Złota Jesień” 
8 PZU Asset Management S.A.  1 191 290 5,02% 
9 Pionier Pekao Investment 

Management S.A.  1 219 760 5,14% 
10 Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych PZU SA  1 198 465 5,05% 
11 Pionier Akcji Polskich Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty  1 220 406 5,14% 
 

27.2. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 
Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną w kwocie 111 646 tysięcy złotych. 
W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 roku dokonano emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 
co spowodowało zwiększenie kapitału w wysokości 605 tysięcy złotych. W roku obrotowym zakończonym 31 
grudnia 2005 roku nie nastąpiły zdarzenia powodujące zmianę w kapitale ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej.  

27.3. Pozostałe kapitały 

 

Kapitał 
zapasowy 
tworzony 
ustawowo 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 
Razem 

   
Na dzień 1 stycznia 2005 roku 1 250 51 152 52 402 
Odpis z zysku na inwestycje i finansowanie 
działalności bieżącej Spółki –

 
25 320 25 320    

Na dzień 31grudzień 2005 roku 1 250 76 472 77 722 
  
Na dzień 1 stycznia 2006 roku 1 250 76 472 77 722 
Odpis z zysku na inwestycje i finansowanie 
działalności bieżącej Spółki –

 
7 936 7 936    

Na dzień 31 grudzień 2006 roku 1 250 84 408 85 658       
 

28. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 

 Efektywna 

31 grudnia 2006 
  
 

31 grudnia 2005

 
stopa 

procentowa % Termin spłaty  
Krótkoterminowe  
Weksle stałe 2007 3 498 4 007

WFOŚ 

0,6% stopy 
redyskont. 

NBP

2007

- 60
IKB Deutsche Industriebank 
Aktiengesellschaft –  część 
krótkoterminowa 

EURIBOR 
+0,75%

2007

1 902 1 916
PKO BP – zabezpieczony kredyt w 
wysokości 6 700 tysięcy złotych 

WIBOR 
+0,87%

2007
4 044 5 886

PKO BP – część krótkoterminowa 
WIBOR 

+0,9%
2007

9 500 5 000
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Kredyt Bank S.A. – część 
krótkoterminowa 

EURIBOR 
+1%

2007
758 576

Kredyt Bank S.A. – zabezpieczony kredyt 
w wysokości 520 tysięcy złotych  

WIBOR 
+1%

2007
- 103

Kredyt Bank S.A. – zabezpieczony kredyt w 
wysokości 200 tysięcy EURO 

EURIBOR 
+1%

2007
756 760

Kredyt Bank S.A. – Zabezpieczony kredyt 
w wysokości 1 000 tysięcy złotych 

WIBOR 
+0,85%

2007
976 -

BPH S.A. – zabezpieczony kredyt w 
wysokości 500 tysięcy złotych 

WIBOR 
+0,85%

2007
- 326

BPH S.A. - część krótkoterminowa 
EURIBOR 

+0,85%
2007

953 1 280

PEKAO SA – część krótkoterminowa 
EURIBOR 

+ 0,9%
2007

529 -

Reiffeisen Bank Polska SA – 
Zabezpieczony kredyt bankowy w 
wysokości 2 000 tysięcy EUR  

EURIBOR+ 
marża od 
0,75%do 

0,8% 2007 6 602 -    
  29 518 19 914          
 
 
Długoterminowe   
Weksle stałe 2008 1 498 5 063
BPH S.A. - Zabezpieczony kredyt 
bankowy w wysokości 30 000 tysięcy 
złotych (2005: 6 750 tysięcy EUR) 

EURIBOR 
+0,75% 30.09.2008 28 488 25 355

Reiffeisen Bank Polska SA – 
Zabezpieczony kredyt bankowy w 
wysokości 2 000 tysięcy EUR  

EURIBOR+ 
marża od 
0,75%do 

0,8% 30.11.2007  - 7 720
 
 
ING Bank Śląski – Zabezpieczony kredyt 
bankowy w wysokości 2 556 tysięcy EUR  

EURIBOR 
+0,70%

Do dnia 
wypowiedzenia 

przez FM 
FORTE S.A. 9 799 9 866

IKB Deutsche Industriebank 
Aktiengesellschaft – Zabezpieczony 
kredyt w wysokości 2 510 tysięcy EUR  

EURIBOR 
+0,75% 07.08.2008 1 903 3 832

BPH S.A.- Zabezpieczony kredyt 
bankowy w wysokości 661 tysięcy EUR 
(rok 2005: 665 tysięcy EUR) 

EURIBOR 
+0,85% 31.10.2008 - 960

Kredyt Bank S.A. – zabezpieczony kredyt 
bankowy w wysokości 446 tysięcy EUR 

EURIBOR 
+1% 2008 380 902

PKO BP – Zabezpieczony kredyt 
bankowy w wysokości 20 000 tysięcy 
złotych 

WIBOR 
+0,9% 30.03.2009 8 000 15 000

PEKAO S.A. – zabezpieczony kredyt 
inwestycyjny na kwotę 700 tys.EUR tj. 
2 860 tys.zł. 

EURIBOR + 
0,9% 25.11.2011 1 862 -     

 – – 51 930 68 698     
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Zabezpieczenia kredytów 
31 grudnia 2006 

 
31 grudnia 2005 

WFOŚ 
- 

1. Gwarancja BPH SA na wartość 300 
tysięcy złotych  
2. Weksel in blanco wraz z deklaracją 
wekslową 

BPH S.A. – Zabezpieczony kredyt 
bankowy w wysokości 30 000 tysięcy 
złotych (2005: 6 750 tysięcy EUR) 

1. Przewłaszczenie maszyn i urządzeń 
o wartości netto 10 000 tysięcy złotych 
wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej 
2. Przewłaszczenie zapasów o wartości 
35 000 tysięcy złotych wraz z cesją 
praw z polisy ubezpieczeniowej 

1. Przewłaszczenie maszyn i urządzeń 
o wartości netto 10 000 tysięcy 
złotych wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej 
2. Przewłaszczenie zapasów o 
wartości 35 000 tysięcy złotych wraz z 
cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 

Reiffeisen Bank Polska SA - 
Zabezpieczony kredyt bankowy w 
wysokości 2 000 tysięcy EUR  

1. Pełnomocnictwo dla banku do 
regulowania zobowiązań 
2. Weksle in blanco wraz z deklaracją 
wekslową 
3. zastaw rejestrowy na maszynach o 
wartości 4 860 tysięcy złotych wraz z 
cesją praw z polisy ubezpiecz. 

1. Pełnomocnictwo dla banku do 
regulowania zobowiązań 
2. Weksle in blanco wraz z deklaracją 
wekslową 
3. zastaw rejestrowy na maszynach o 
wartości 4 860 tysięcy złotych wraz z 
cesją praw z polisy ubezpiecz. 

ING Bank Śląski - Zabezpieczony 
kredyt bankowy w wysokości 2 556 
tysięcy EUR  

Zastaw rejestrowy na maszynach i 
urządzeniach na kwotę 17 724 tysięcy 
złotych wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej. 

Zastaw rejestrowy na maszynach i 
urządzeniach na kwotę 17 724 tysięcy 
złotych wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej. 

IKB Deutsche Industriebank 
Aktiengesellschaft – Zabezpieczony 
kredyt w wysokości 2 510 tysięcy EUR  

Zastaw rejestrowy na maszynach o 
wartości 2 510 tysięcy EURO. 

Zastaw rejestrowy na maszynach o 
wartości 2 510 tysięcy EURO.  

BPH S.A.- Zabezpieczony kredyt 
bankowy w wysokości 661 tysięcy EUR 
(rok 2005: 665 tysięcy EUR); 
zabezpieczony kredyt w wysokości 500 
tysięcy złotych 

Zastaw na maszynach i urządzeniach 
na kwotę 5 467 tysięcy złotych. 

Zastaw na maszynach i urządzeniach 
na kwotę 5 974 tysięcy złotych. 

Kredyt Bank S.A. – zabezpieczony 
kredyt bankowy w wysokości 446 
tysięcy EUR; zabezpieczony kredyt w 
wysokości 520 tysięcy złotych; 
zabezpieczony kredyt w wysokości 200 
tysięcy EURO  

Hipoteka kaucyjna w wysokości 5 737 
tysięcy złotych.  
Dla kredytu w wysokości 200 tysięcy 
EUR – weksel in blanco. 

PKO BP – zabezpieczony kredyt w 
wysokości 6 700 tysięcy złotych 

1. Przewłaszczenie maszyn i urządzeń 
o wartości 3 667 tysięcy złotych wraz 
z cesją z praw z polisy ubezpiecz. 
2. Zastaw rejestrowy na zapasach o 
wartości 12 415 tysięcy złotych wraz z 
cesją praw z polisy ubezpiecz. 
3. Upoważnienie dla banku do 
zabezpieczenia zobowiązań 
wynikających z umowy rachunków 
bankowych Furnel S.A. 

1. Przewłaszczenie maszyn i urządzeń 
o wartości 3 058 tysięcy złotych wraz 
z cesją z praw z polisy ubezpiecz. 
2. Zastaw rejestrowy na zapasach o 
wartości 13 297 tysięcy złotych wraz z 
cesją praw z polisy ubezpiecz. 
3. Upoważnienie dla banku do 
zabezpieczenia zobowiązań 
wynikających z umowy rachunków 
bankowych Furnel S.A. 

Kredyt Bank S.A. – zabezpieczony 
kredyt w wysokości 396 tysięcy EUR; 
zabezpieczony kredyt w wysokości 
1 000 tysięcy złotych 

Hipoteka kaucyjna w wysokości 5 737 
tysięcy złotych.  
Dla kredytu w wysokości 396 tysięcy 
EUR – dodatkowo weksel in blanco. - 

PKO BP – Zabezpieczony kredyt 
bankowy w wysokości 20 000 tysięcy 
złotych 

1. Hipoteka łączna zwykła 20 000 
tysięcy złotych 
2. Przewłaszczenie maszyn i urządzeń 
7 000 tysięcy złotych wraz z cesją praw 
z polisy 
3. dwa weksle in blanco 
4. Upoważnienie dla banku do 
zabezpieczenia zobowiązań 
wynikających z zawartej umowy z 
posiadanych przez Furnel rachunków 

1. Hipoteka łączna zwykła 20 000 
tysięcy złotych 
2. Przewłaszczenie maszyn i urządzeń 
7 000 tysięcy złotych wraz z cesją 
praw z polisy 
3. dwa weksle in blanco 
4. Upoważnienie dla banku do 
zabezpieczenia zobowiązań 
wynikających z zawartej umowy z 
posiadanych przez Furnel rachunków 
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PEKAO S.A. zabezpieczony kredyt 
bankowy w wysokości 700 tys. EUR 

1.pełnomocnictwo do r-ku bankowego 
2. oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji świadczenie pieniężnego i 
wydania rzeczy 
3. zastaw rejestrowy na maszynach 
zakupionych z kredytu inwestycyjnego 
4. hipoteka zwykła na nieruchomości w 
wys. 520 tys.EUR 
5. cesja praw z umów ubezpieczenia 
6. zastaw zwykły na wierzytelności z 
tyt. Srodków pieniężnych w wys. 310 
tys.zł. 

- 

     
 

29. Rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe 

29.1. Zmiany stanu rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych 
 

 

Rezerwy na 
naprawy 

gwarancyjne  

Świadczenia po 
okresie 

zatrudnienia (pkt  
21.2 inf. dod.) Ogółem 

    
Na dzień 1 stycznia 2006 
roku 386 907 1293 
Utworzone w ciągu okresu 
obrotowego – 295 295 
Wykorzystane (129) – (129) 
Rozwiązane  - - - 
Korekta stopy dyskontowej - - -     
Na dzień 31 grudnia 2006 
roku  257 1 202 1 459         
 – – – 
Krótkoterminowe na dzień 
31grudzień 2006 roku 257 - 257 
Długoterminowe na dzień 
31grudzień 2006 roku – 1202 1 202     
 257 1 202 1 459         
    
Krótkoterminowe na dzień 
31 grudnia 2005 roku 386 6 392 
Długoterminowe na dzień 
31 grudnia 2005 roku – 901 901     
 386 907 1293         
 

29.2. Rezerwa na naprawy gwarancyjne 
Spółka tworzy rezerwę na koszty przewidywanych napraw gwarancyjnych oraz zwroty produktów sprzedanych 
w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych w oparciu o poziom napraw gwarancyjnych oraz zwrotów odnotowanych 
w latach ubiegłych. Przewiduje się, że znacząca większość tych kosztów zostanie poniesiona w następnym roku 
obrotowym. Założenia zastosowane do obliczenia rezerwy na naprawy gwarancyjne i zwroty oparte zostały na 
bieżących poziomach sprzedaży i aktualnych dostępnych informacjach na temat zwrotów i 2 letnim okresie gwarancji 
i rękojmi na wszystkie sprzedane produkty.   
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29.3. Rozliczenia międzyokresowe  

 31 grudzień 
2006 

 

31 grudnia 
2005 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu   
Prowizje 717 288 
Program motywacyjny  - 312 
Pozostałe świadczenia dla pracowników 735 306 
Koszty transportu 11 - 
Koszty badania bilansu 130 136 
Usługi pozostałe 147 100   
 1 740 1 142    
 
 31 grudzień  

2006 
 

31 grudnia 
2005 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu:  
Dotacja do zakupionych środków trwałych 278 303 
Sprzedaż eksportowa na warunkach DDU - - 
Bonifikaty - - 
Przedpłaty 18 46 
Rabaty - -   
 306 349    
W tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów: 254 203    
 

30. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
(krótkoterminowe) 

 31 grudzień 
2006 

 

31 grudnia 
2005 

   
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  

Wobec jednostek powiązanych 35 7 
Wobec jednostek pozostałych 54 073 53 077   

 54 108 53 084    
    
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych 2 667 4 202    
Zobowiązania finansowe  

Leasing finansowy - - 
Wycena kontraktów na waluty (forward) - -   

 - -    
  
Pozostałe zobowiązania  

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 5 394 4 909 
Zobowiązania z tytułu dywidendy - - 
Zaliczki otrzymane na dostawy 66 9 
Fundusze specjalne - 598  
Inne zobowiązania 675 5 489   

 6 135 11 005    
    
 62 910 68 291       
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Zasady i warunki płatności powyższych zobowiązań finansowych: 
Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w punkcie 30 dodatkowych informacji i objaśnień. 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nie oprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 30-90 dniowych. 
Pozostałe zobowiązania są nie oprocentowane, ze średnim 3 miesięcznym terminem płatności. 

31. Zobowiązania warunkowe 

31.1. Inne zobowiązania warunkowe 
FM „FORTE”S.A. w roku 2006 udzieliło spółce zależnej poręczeń na łączną kwotę 578 tysięcy złotych :  
- 58 tys.zł dla IKEA, obowiązuje do 31.12.2009 
- 92 tys.zł. dla IKEA, obowiązuje do 31.12.2009 
- 132 tys.zł dla IKEA, obowiązuje do 01.01.2008 
- 116 tys.zł. dla IKEA – Gdańsk, obowiązuje do 30.07.2007 
- 115 tys.zł. dla IKEA – Bielany Wrocławskie, obowiązuje do 30.07.2007 
- 65 tys.zł. dla Meble 200 Sp. Z o.o., obowiązuje do 30.07.2007 
 

31.2. Zobowiązania inwestycyjne 
Na dzień 31 grudnia 2006 roku Spółka zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w 2007 roku w 
kwocie 28 641 tysięcy złotych.  Kwoty te przeznaczone będą głównie na zakup maszyn i urządzeń. 

31.3. Sprawy sądowe 
Nie występują. 

31.4. Rozliczenia podatkowe 
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy 
dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania 
wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie 
w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach co do interpretacji 
prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi 
i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko 
podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie 
podatkowym. 
Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym 
nastąpiła zapłata podatku.  

32. Informacje o podmiotach powiązanych 

Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi (informacje dotyczące 
zaległych zobowiązań i należności na koniec okresu przedstawione są w dodatkowych informacji i objaśnień):  

Podmiot powiązany  

Sprzedaż na 
rzecz 

podmiotów 
powiązanych 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 

Należności od 
podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych 

Meble Polonia Sp. Z o.o.     
 2006 10 362 2 982 3 567 - 
 2005 12 397 - 11 502 - 
MV Forte GmbH     
 2006 104 379 - 16 140 12 
 2005 77 007 - 13 374 7 
Forte Ukraina     
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 2006 1 748 - 4 119 - 
 2005 5 102 - 5 225 - 
Forte RUS     
 2006 2 628 - 2 851 10 
 2005 1 630 - 1 615 - 
Forte Baladai Litwa     
 2006 4 681 – 876 – 
 2005 3 620 – 787 – 
Forte Möbel AG     
 2006 8 111 – 229 – 
 2005 2 481 – 104 – 
Forte SK sro     
 2006 5 218 – 2 217 – 
 2005 7 644 – 3 100 – 
Forte Furniture     
 2006 2 1 592 2 13 
 2005 - 512 - - 
Forte Iberia     
 2006 3 721 36 - 
 2005 - 142 - - 
Forte Mobilier     
 2006 - 1 111 341 - 
 2005 - - - -             
Razem 2006 137 132 6 406 30 364 35 
 2005 109 881 654 35 721 7             

 

32.1. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 
Wszelkie transakcje z podmiotami powiązanymi są przeprowadzane na warunkach stosowanych przez Spółkę w 
relacjach z podmiotami niepowiązanymi.  

32.2. Pożyczka udzielona członkowi Zarządu  

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek członkom Zarządu FM „FORTE” S.A.  

32.3. Inne transakcje z udziałem członków Zarządu 
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnych transakcji z członkami Zarządu Spółki.  

32.4. Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Spółki 
Wynagrodzenie należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki przedstawiało się następująco: 

 Okres 12 miesięcy 
zakończony 

31 grudnia 2006 
 

Okres 12 miesięcy 
zakończony 

31 grudnia 2005 
 

   
Zarząd: 3 380 3 078
Maciej Formanowicz, w tym:. 2 712 2 346
       tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych 585 4
Andrzej Korzeb, w tym: 1 183 732
       tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych - -
Jochen Horn, w tym: 629 -
       tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych 28 -
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Rada Nadzorcza: 251 258
Zbigniew Sebastian 48 48
Władysław Frasyniuk 42 42
Stanisław Krauz 42 42
Marek Rocki 42 42
Witold Dzbeński 42 42
Arkadiusz Jastrzębski 28 42
Piotr Nadolski 7 -         

32.5. Udziały wyższej kadry kierowniczej w programie akcji pracowniczych 
Program akcji pracowniczych został opisany w nocie 21.1. 

33. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Poza instrumentami pochodnymi, do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą 
kredyty bankowe, obligacje, środki pieniężne, bony skarbowe i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych 
instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki. Spółka posiada też inne 
instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w 
toku prowadzonej przez nią działalności. 
Spółka zawiera również transakcje z udziałem instrumentów pochodnych, przede wszystkim walutowe kontrakty 
terminowe typu forward. Celem tych transakcji jest zarządzanie ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem 
walutowym powstającym w toku działalności Spółki oraz wynikających z używanych przez nią źródeł finansowania. 
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, 
ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady 
zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej. Spółka monitoruje 
również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. Wielkość 
tego ryzyka w okresie została przedstawiona w pkt. 32 dodatkowych informacji i objaśnień. Zasady rachunkowości 
Spółki dotyczące instrumentów pochodnych zostały omówione w pkt. 9.8  dodatkowych informacji i objaśnień. 

33.1. Ryzyko stopy procentowej 
Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych 
zobowiązań finansowych, które są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych (WIBOR, EURIBOR) 
powiększonych o marżę.  

33.2. Ryzyko walutowe 
Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku 
dokonywania przez jednostkę operacyjną sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta wyceny. Około 
70% zawartych przez Spółkę transakcji sprzedaży wyrażonych jest w walutach innych niż waluta sprawozdawcza 
jednostki operacyjnej dokonującej sprzedaży.  
Spółka stara się negocjować warunki zabezpieczających instrumentów pochodnych w taki sposób, by odpowiadały 
one warunkom zabezpieczanej pozycji i zapewniały dzięki temu maksymalną skuteczność zabezpieczenia. 

33.3. Ryzyko cen towarów 
Spółka jest narażona na ryzyko wzrostu cen, szczególnie materiałów strategicznych dla jej działalności. Na poziom 
tego ryzyka znacząco wpływa sytuacja powodowana zarówno wahaniami kursów walut jak i koncentracja 
producentów zmierzająca do prowadzenia wspólnej kontroli cen. Strategia zarządzania ryzykiem cen towarów 
zakłada dążenie do zawierania kontraktów z poddostawcami materiałów i usług w walucie kontraktu głównego jak 
również zawieranie umów zakupowych w cenach stałych.  
 

33.4. Ryzyko kredytowe 
Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, 
którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki 
bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.  
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W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaży oraz niektóre instrumenty pochodne, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku 
niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest 
wartości bilansowej tych instrumentów. 
W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 

33.5. Ryzyko związane z płynnością 
Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z 
rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe oraz obligacje.  

34. Instrumenty finansowe 

34.1. Wartości godziwe 
Różnica między wartością godziwą aktywów i zobowiązań finansowych i ich wartością bilansową jest nieistotna na 
dzień 31 grudnia 2006 oraz 31 grudnia 2005.  
 
Wartość godziwa instrumentów pochodnych została ustalona poprzez zdyskontowanie prognozowanych 
przepływów pieniężnych przy użyciu aktualnie obowiązujących stóp procentowych. 

34.2. Walutowe kontrakty terminowe typu forward 
Pomimo, iż celem kontraktów forward zawartych przez Spółkę jest zabezpieczenie się przed ryzykiem kursu 
walutowego, nie stosuje ona rachunkowości zabezpieczeń w myśl MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i 
wycena” w stosunku do zawartych transakcji. Na dzień 31 grudnia 2006 roku wartość godziwa walutowych 
instrumentów pochodnych posiadanych przez Spółkę wynosiła 4 039 tysięcy złotych (2005: kontrakty forward nie 
wystąpiły). Wartość ta została ustalona na dzień bilansowy w oparciu o wartość rynkową podobnych instrumentów 
finansowych na dzień bilansowy, z czego 4 039 tysięcy złotych ujęte są w aktywach finansowych. 
Poniższa tabela zawiera zbiorcze dane dotyczące wartości godziwych i terminy rozliczeń, a także zbiorcze informacje 
dotyczące kwoty (wielkości) będącej podstawą przyszłych płatności oraz ceny realizacji kontraktów terminowych.  
 
 

Waluta 

Wielkość w 
walucie 

kontraktu Sell/Buy Data rozpoczęcia 
Data 
zakończenia Kurs terminowy 

Wartość 
godziwa

EUR 15 000  Sell 08/2006 02/2007 3,9262 1 607
EUR 7 000  Sell 08/2006 08/2007 3,9220-3,9765 771 
EUR 5 000  Sell 09/2006 08/2007 3,9864-4,0160 393
EUR 6 000  Sell 10/2006 09/2007 3,9105 235
EUR 3 000  Sell 11/2006 05/2007 3,8363 89
EUR 5 000  Sell 12/2006 05/2007 3,8330-3,8430 11
EUR 7 000  Buy 11/2006 09/2007 3,8190-3,8272 123 
              
USD 6 000  Sell 08/2006 02/2007 3,0023-3,0456 224 
USD 5 000  Sell 09/2006 02/2007 3-1115-3,1215 386
USD 13 000  Buy 11/2006 09/2007 2,8634-2,9084 144 
USD 4 000  Buy 12/2006 09/2007 2,8450-2,8537 56
          SUMA:  4 039

 
Ryzyka związane z terminowymi kontraktami walutowymi to ryzyka stopy procentowej, kursu walutowego oraz 
niewypłacalności drugiej strony transakcji. Ryzyko kredytowe jest jednak ograniczone, gdyż drugą stroną transakcji są 
banki o wysokim standingu finansowym. Dodatkowo w celu minimalizacji koncentracji ryzyka dokonuje się 
dywersyfikacji portfela zawartych transakcji.  
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34.3. Ryzyko stopy procentowej 
W poniższej tabeli przedstawiona została wartość bilansowa instrumentów finansowych Spółki narażonych na 
ryzyko stopy procentowej, w podziale na poszczególne kategorie wiekowe. 
31grudzień  2006 roku:  

Oprocentowanie zmienne 

 <1rok 1–2 lat 2-5 lat >5 lat Ogółem 
  
Zabezpieczone kredyty bankowe 26 020 40 571 9 861 – 76 452       ssdsdsd      
31 grudnia 2005 roku: 

 
Oprocentowanie zmienne 

 <1rok 1–2 lat 2-5 lat >5 lat Ogółem 
  
Zabezpieczone kredyty bankowe 15 907 16 582 37 187 9 866 79 542             
 
 
Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach poniżej 
jednego roku. Pozostałe instrumenty finansowe Spółki, które nie zostały ujęte w powyższych tabelach, nie są 
oprocentowane lub są oprocentowane według stałej stopy i w związku z tym nie podlegają ryzyku stopy 
procentowej. 
 

35. Struktura zatrudnienia 

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie styczeń – grudzień kształtowało się następująco: 

 2006 2005 
Zarząd  3 20 
Administracja 368 428 
Dział sprzedaży 79 396 
Pion produkcji 1 672 2 311 
Pozostali 322 -    
Razem 2 444 3 149       
 

36. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

W dniu 8 stycznia 2007 roku Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej podpisał 
z Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie kolejny kontrakt na dostawy w roku 2007 płyty wiórowej 
laminowanej. Także w dniu 8 stycznia 2007 r. FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. zawarły z Pfleiderer Prospan S.A. 
z siedzibą w Wieruszowie (podmiot zależny od Pfleiderer Grajewo S.A) kontrakt na dostawy płyty wiórowej 
laminowanej. 
Łączna wartość kontraktów zawartych w dniu 1 grudnia 2006 r. (raport bieżący nr 47/2006) i w dniu 8 stycznia 2007 
r. z Pfleiderer Grajewo S.A oraz z podmiotem zależnym od Pfleiderer Grajewo S.A., Spółką Pfleiderer Prospan S.A. 
wyniesie ok. 53.226.000 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) złotych.Warunki mów 
zawartych pomiędzy Pfleiderer Grajewo S.A. oraz podmiotem zależnym od Pfleiderer Gajewo S.A.- Pfleiderer 
Prospan S.A., a FABRYKAMI MEBLI „FORTE” S.A. nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla umów 
dotyczących tego rodzaju produktów, nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych. 
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                                                            Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 

                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                         Jerzy Trojanowski 
  

 

                                                                                                                                ……………………………. 

 

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu: 

 

 

Prezes Zarządu  -  Maciej Formanowicz ……………………………………….. 
 
 
Członek Zarządu  - Andrzej Korzeb   ………………………………………… 
 
 
Członek Zarządu  - Jochen Horn  ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrów Mazowiecka, dnia …………………….. 


