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Sprawozdan e finansowe za 2016 rok

wprowadzenie do sprawozdania f inansowego

MAXIPIZZA S.A. KIEI,CE

Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Z?odnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowoici (tekst jednolity
Dz. U. 20L6 r., poz. 7047 , z p6in. zm., ustawq o rach unkowoSci) Kierownik Jed nostki jest zobowiEza ny
zapewnii sporzqdzenie rocznego sprawozdania finansowego dajqcego prawidlowy irzetelny obraz
sytuacji ma.lqtkowej i finansowe.j Spolki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego
za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostaty przedstawione w niniejszym dokumencie
w nastgpujqcej kolejno5ci:

. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

. Bilans na dzieh 31 grudnia 2016 roku wykazujqcy po stronie aktyw6w i pasywow kwotq
zl:2.92O.9O9,33.

. Rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia
2016 roku wykazujqcy zysk netto w kwocie zl.: L44.173,32.

r Zestawienie zmian w kapitale wtasnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia
3l grudnia 2016 roku wykazujqce wzrost stanu kapitalu wtasnego o kwote zl.: L44.173,32.

. Rachunek przeptywdw pieniqZnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia
31 grudnia 20L6 roku wykazujqcy wzrost stanu 6rodk6w pieniqznych o kwote zl.:577.16g,02.

. DodatkoweintormacjeiobjaSnienia.

Sprawozdanie zarzqdu z dzialalnosci sp6lki stanowi zalqcznik do niniejszego sprawozdania
fina nsowego.

Kielce, dnia 9 maj 2017 roku

GL6WNY KSIEGOWYA.t'tl,-
ANET( PISKORZ

CerMikat ksiegowy MF nr 51939/2011

Aneta Piskorz
Osoba, ktorej powierzono

prowadzenie ksiEg rachunkowych

g^ H-l-r' 2-r fOQ,-b
tukasz Misztal pawel Molenda

Wiceprezes ZarzQdu Prezes zarzEdu

2



Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
MAXIPIZZA S.A. KIELCE

1. lnformacre o Jednostce

MAxlPlzzA s.A. KIELCE zostala zawiqzana na czas nieokregony w dniu 22 grudnia 2006 roku
w Kielcach na podstawie postanowiei zawartych w akcie notarialnym (Repertorium A nr 540!/2006l
podpisanym przed notariuszem Adam Ziomek w kancelarii notarialnej w Kielcach.

Siedziba 5p6lki miesci sie w 25-731 Kielce ul. Sloneczna 1.

W dniu 8 maja 2007 roku Jednostka zostala wpisana do Rejestru Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru
sqdowego, prowadzonego przez sqd Rejonowy w Kielcach, X wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru SEdowego pod numerem KRS OOOO27924O.

Sp6lce zostal nadany numer Ntp 959U76115 oraz REGON 26015g366

lednostka dziala na podstawie przepis6w Kodeksu sp6lek handlowych oraz w oparciu o umowq
Sp6tki.

Podstawowym przedmiotem dzialalnoici Sp6lki sq restauracje i inne stale plac6wki gastronomiczne.

Kapital podstawowy Jednostki wedlug stanu na dzieri 31 grudnia 2016 roku wynosil zl.:97!.517,60
i dzielil siq na akcje:

RODZAJ

uDztAtOw
RoDzAl upizylvrrt]owaNta uDztAtdw

LrczBA

uoztAtow
WaRloSC sEn[/

EMrsJr wc wARToSctNoMtNAtNU
Dara REJESTRACI

2 glosy na akcjq 1750 000 350 000,00 08.05.2007

B akcje zwykle nieuprzywilejowane 2s0 000 s0 000,00

C akcje zwykle nieuprrywilejowane 08.05.2007

D akcje zwykle nieuprzyr,/ilejowane 5s0 000 130 000,00 14.09.2007

2 glosy na akcjq 500 000 100 000,00 M.49.2007

I akcje zwykle nieuprzywilejowane 707 s88 141517,60 29.04.2008

Liczba akcji rauem 4 857 588

Ka pital .a kla dowy razem 97L 517,il
Warto(c nominalna akcji 0,20

Struktura udzialowc6w 5p6lki na dzie 6 31 grudnia 2016 roku przedstawiala si na st pu,qco

Afi UALNA SiRUfiURA wtAsNoSct
XAPIIATU ZAXLADOWEGO

AxoatMrENNt

{szr.)

A(OE NA

o(AzrcrELA

(szr)

SuMAAxc,t
(szr)

[rca6a

cros6w
UDZIAT W UDZIATW

GTOsACH

Pawel [Iolenda 750 002 83 340 833 342 17,!6% 22,28v"

Mariusz Molenda 749 996 833 326 1583 322 77,16% 22,28%

KarolMolenda 1sooo2 83 330 1 583 334 11,16% 22,28%

NC 5,A 0 500 010 500 010 500 010 10,29% 1,03%

0 I 857 578 1857 578 38,23% 26,13%

Raaem 2 250 000 2 607 588 4 857 588 7 107 s88 too,oo% 100%

W sktad Zarzqdu Sp6lki na dzieri podpisania niniejszego sprawozdania wchodzili:
- Pawel Molenda - prezes Zarzqdu,

tukasz Misztal - Wiceprezes Zarzqdu.

)
t\

i alcle imienne 
I

08.05.2007

r ooo ooo 
I

zoo ooo,oo 
I

akc;e,m,enne i

r sa: rcr 
I

83 330

833 332

Pozostali akcjonariusze t 851 51a

,? r



Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Wprowadzenie do sprawozdania f inansowego

MAX|PtZZA S.A. XtEtCE

W sklad Rady nadzorczej na dziei podpisania niniejszego sprawozdania wchodzili:

- Karol Molenda,

- Mariusz Molenda,
* lza bela Molenda,

- Matgorzata Molenda,

- Jacek Kluiniak.

2. Kontynuaciadzialalnoici

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia l stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia
2016 roku i zostalo sporzqdzone przy zalozeniu, ie Sp6lka bqdzie kontynuowai dzialalno5i
gospodarczq w dajqcej siq przewidziei przyszlosci, oraz 2e nie zamierza ani nie jest zmuszona
zaniechat dzialalno6ci lub istotnie zmniejszyi jej zakresu. Zgodnie z wiedzEZatzqdu 5p6lki nie istniejq
okoliczno6ci wskazujqce na zagroienie kontynuowania dzialalnoSci przez Sp6lkq.

3. taczenie sp6lek

W ciqgu okresu od dnia l stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku nie nastqpilo polqczenie
Sp6lki z innq jednostkq.

4. Om6wienie przyjqtych zasad (polityki) rachunkowoici

Rachunek zysk6w i strat.lednostka sporzqdza w wariancie por6wnawczym.

Rachunek przeptyw6w pieniq2nych Jednostka sporzqdza metodE poSredniE.

Jednostka sporzqdza zestawienie zmian w kapitale wlasnym.

Waluta sprawozdawczq jest zloty Polski (zl).

4.1. Metody wyceny pozycji bilansowych oraz rachunku zysk6w i strat

Zasady rachunkowoici przyjqte przy sporzqdzaniu sprawozdania finansowego sq zgodne z ustawQ
o rach unkowo(ci.

Poszczeg6lne skladniki aktywdw ipasyw6w wycenia siq stosujqc rzeczywi(cie poniesione na ich
nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostroinoSci.

Wynik finansowy Jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiEgniQte i przypadajqce na jej rzecz
przychody oraz zwiqzane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memorialu, wsp6lmiernosci
przychod6w i kosztow oraz ostro2nej wyceny.

a. Wartosci niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwale

Wartosci niematerialne iprawne, Srodki trwate oraz 6rodki trwale w budowie wycenia siq wedlug
cen nabycia lub koszt6w wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Dla potrzeb ujmowania w ksiqgach Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych iprawnych
sp6tka przyjqla nastQpujQce usta lenia:

skladniki majqtku o warto6ci poczEtkowe.i poniiej 1.000 zl.: sp6lka zalicza bezpo6rednio
w koszty,

skladniki majatku o wartoici poczEtkowej od 1.000 zt. do 3.500 zl. sp6lka zalicza
do Srodk6w trwalych lub wartojci niematerialnych iprawnych iwprowadza do ewidencji
bilansowej tych aktyw6w. Od tego rodzaju sktadnik6w majqtku spolka dokonuje
jednorazowych odpis6w amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiqcu przylqcia
do u2ywa nia,

sktadniki majqtku o warto6ci poczEtkowej powy2ej 3.500 zl. spdtka zalicza do6rodkow
trwatych lub wartoSci niematerialnych i prawnych iwprowadza do ewidencji bilansowej

t\
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Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

wprowadzenie do sprawozdania finansowe8o

MAXIPIZZA S.A. KIELCE

tych aktyw6w. W momencie oddania do uiywania ustalany jest okres ekonomicznej

u2yteczno6ci dla kaidego nabytego skladnika aktyw6w, kt6ry to decyduje o okresie

amortyzacji. Dokonywanie odpis6w amortyzacyjnych rozpoczyna siq poczqwszy

od miesiqca nastqpujqcego po miesiqcu oddania do u2ywania,

- na kaZdy dzieri bilansowy dokonuje siq weryfikac.ii przyjetego okresu ekonomicznej

u2yteczno6ci kaidego sktadnika (tj. 6rodka trwalego iwarto6ci niematerialnej i prawnej).

Zmiana przyjqtego okresu skutkuje zmianE kwoty dokonywanych odpis6w

amortyzacyjnych poczqwszy od pierwszego dnia nastqpnego roku obrotowego,

- odpis6w amortyzacyjnych Srodkdw trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych

sp6lka dokonuje metodq liniowE,

- wszystkie naktady na ulepszenie 5rodk6w trwalych przekraczajqce warto(i 3.500 zt

podwyiszaiq warto6i poczEtkowq tych 6rodkow trwalych, a nieprzekraczajqce 3.500 zl.

odnoszone sq w koszty bieiqcego okresu jako koszty remontu.

b. lnwestycje o charakterze trwalym

Nabyte lub powstale aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje sie w ksiqgach rachunkowych

na dziei ich nabycia lub powstania wedlug ceny nabycia.

Na dzierl bilansowy udziaty w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktyw6w

trwalych sa wycenione wedtug ceny nabycia pomnieiszonej o odpisy z tytulu trwatej utraty wartosci.

Odpisy z tytulu trwale,i utraty wartoici obciqzajq koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny,

dla kt6rej dokonano odpisu, r6wnowartosi catosci lub czq6ci uprzednio dokonanych odpis6w z tytulu
trwatej utraty wartosci zwiqksza wartosi danego skladnika aktyw6w i podlega zaliczeniu do
przychod6w f inansowych.

c. lnwestyciekr6tkoterminowe

Nabyte udzialy, akcje oraz inne aktywa kr6tkoterminowe ujmuje siq w ksiqgach rachunkowych

na dzieri ich nabycia lub powstania wedlug ceny nabycia. Na dzieri bilansowy aktywa zaliczone

do inwestycji kr6tkoterm inowych se wycenione wedlug ceny nabycia.

Skutki zmian wartosci inwestycji kr6tkoterminowych wptywajE w petnej wysoko6ci odpowiednio na

przychody lub koszty fina nsowe.

d. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciqgu roku obrotowego rzeczowe skladniki zapas6w ujmowane sq wedtug

ceny zakupu lub koszt6w wytworzenia. Warto6i rozchodu zapas6w jest ustalana przy zastosowaniu

metody cen pierwsze weszlo-pierwsze wyszlo. Zapasy na dziei bilansowy wyceniane sq w cenie

zakupu lub wytworzenia nie wyiszych od ceny sprzeda2y netto danego skladnika.

Zapasy, kt6re utracily swojq wartoSi handlowE iu2ytkowq obejmuje siq odpisem aktualizujqcym.
Odpisy aktualizujEce wartoSi skladnik6w zapas6w zalicza siq odpowiednio do pozostatych koszt6w
operacyjnych. W odniesieniu do zapas6w Jednostka prowadzi ewidencjq iloSciowo-wartoSciowE.

e. Naleino5ci i zobowiqzania (poza finansowymi)

Nale2noSci i zobowiqzania (w tym z tytulu kredyt6w i po2yczek) w walucie polskiej wykazywane sq

wedlug warto6ci podlegajqcej zaplacie. Naleinoici izobowiqzania w walutach obcych w momencie
powstania ujmowane sE wedlug Sredniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty
obcej, z dnia poprzedzajEcego ten dzie6. Dodatnie lub ujemne r62nice kursowe powstajEce w dniu
ptatnolci, wynikajEce z r62nicy pomiqdzy kursem waluty na ten dzie6, a kursem waluty w dniu
powstania nale2no6ci lub zobowiqzania, odnoszone sq odpowiednio na przychody lub koszty operacji
fina nsowych.
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Nierozliczone na dziei bilansowy nale2nofui izobowiqzania w walucie obcej wycenia siq wedlug
Sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzie6.

Wartosi nale2nosci aktualizuje siq uwzglqdniajqc stopied prawdopodobie6stwa ich zaplaty poprzez
dokona nie odpisu aktua lizujqcego.

f. Srodki pieniQine

Krajowe Srodki pieniqine w kasie ina rachunkach bankowych wycenia siq wedlug wartosci
nominalne.i.

Wyra2one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje sie w ksiegach rachunkowych na dzieri
ich przeprowadzen ia, o ile odrqbne przepisy dotyczEce Srodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii
Europejskiej i innych kraj6w Europejskiego Obszaru Gospoda rczego orcz Srodk6w niepodlegajqcych
zwrotowi, pochodzqcych ze i16del zagranicznych nie stanowiq inaczej, odpowiednio po kursie:

. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikajEcym z charakteru operacji, w przypadku
sprzeda2y lub kupna walut oraz zaplaty naleinoSci lub zobowiqza6,

. 6rednim ogloszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzajqcego ten
dzieri, w przypadku zaptaty naleinojci lub zobowiqzari, je2eli nie jest zasadne zastosowanie
kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzeda2y lub kupna walut oraz zaplaty naleino6ci
lub zobowiqzari, a takie w przypadku pozostalych operacji.

Na dzie6 bilansowy Srodki pieniq2ne wyraione w walucie obcej wycenia siq wedlug Sredniego kursu
ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzie6.

Ustalone na koniec roku obrotowego r62nice kursowe wplywajq na wynik finansowy poprzez
odniesienie ich odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

g. Naleine wplaty na kapital podstawowy oraz akcje/udzialy wlasne

Pozycje te wyceniane sq odpowiednio w wartosci nominalnej oraz nabycia.

h, Kapital wlasny

Kapital zakladowy wykazuje siq w wysoko6ci okreSlonej w umowie Sp6lki iwpisanej w rejestrze
sqdowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wklady kapitalowe ujmuje siq, jako nale2ne wplaty na
poczet kapitalu w po stronie aktywnel bilansu.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu sp6lki akcy.inej lub podwy2szeniu kapitalu zakladowego
zmniejszajq kapital zapasowy sp6lki do wysoko5ci nadwyiki wartosci emisji nad warto(ciE nominalnq
akcji, a pozostalq czqSi zalicza siQ do kosztdw finansowych.

Kapital zapasowy tworzony jest z odpis6w z czystego zysku rocznego Sp6lki. ponadto do kapitalu
zapasowego zaliczono r6wnie2 nadwyikq powstala w wyniku sprzeda2y akcji powy2ej ich wartosci
nominalnej, po potrEceniu koszt6w emisji.

i. Rozliczenia miqdzyokresowe koszt6w oraz rezerwy na zobowiqzania

W przypadku ponoszenia wydatk6w dotyczqcych przysztych okres6w sprawozdawczych Sp6lka
dokonuje czynnych rozliczed miqdzyokresowych.

Rezerwy tworzy siq na zobowiEzania w przypadku, gdy kwota lub termin zaplaty sq niepewne,
ich powstanie jest pewne lub o du2ym stopniu prawdopodobieistwa oraz wynikajq one z przeszlych
zdarzei i ich wiarygodny szacunek jest moiliwy.

sp6lka tworzy rezerwy na koszty w wysoko6ci prawdopodobnych zobowiqzari przypadajqcych
na bie2qcy okres sprawozdawczy, wynikajqcych ze swiadczeri wykonanych na rzecz sp6tki
przez kontrahent6w oraz z obowiqzku wykonania zwiqzanych z bieiacq dzialalno6ciq przysztych
5wiadczeh, kt6rych kwotq mo2na oszacowai, choi data powstania nie jest ieszcze znana.
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Rezerwy tworzone sq w ciQiar pozostatych koszt6w operacyjnych, koszt6w finansowych lub strat

nadzwyczajnych, w zale2no5ci od okolicznoici, z kt6rych to wynika.

i. Rozliczeniamiqdzyokresoweprzychod6w

W przypadku Sp6lki rozliczenia miedzyokresowe przychod6w obejmujq w szczeg6lnoici

16wnowartoii otrzymanych przychod6w z tytulu (wiadczeri, kt6rych wykonanie nastqpi w przysztych

okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodplatnie warto6ci niematerialne i prawne oraz 6rodki

trwale w czqSci niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemna wartoSi firmy.

k. Rezerwa i aktywa z q ulu odroczonego podatku dochodowego

W zwiqzku z przejlciowymi r6inicami miedzy wykazywanq w ksiqgach rachunkowych wartosciE

aktyw6w ipasyw6w, a ich wartoiciq podatkowq oraz stratE podatkowE mo2liwq do odliczenia

w przyszlo6ci, Jednostka tworzy rezerwe i ustala aktywa z tytulu odroczonego podatku

dochodowego.

Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustala siq w wysokojci kwoty przewidzianej

w przyszloici do odliczenia od podatku dochodowego, w zwiqzku z ujemnymi r6inicami
przejsciowymi, kt6re spowodujq w przyszlosci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku

dochodowego oraz straty podatkowej moiliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady

ostro2no6ci.

Rezerwq z tytulu odroczonego podatku dochodowego tworzy siQ w wysokoici kwoty podatku

dochodowego, wymagajEcej w przyszto6ci zaplaty, w zwiqzku z wystepowaniem dodatnich r62nic
przejSciowych, to jest r62nic, kt6re spowodujq zwiqkszenie podstawy obliczenia podatku

dochodowego w przyszlo5ci.

Wysoko6i rezerwy i aktyw6w z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustala siq przy

uwzglqdnieniu stawek podatku dochodowego obowiAzu.iqcych w roku powstania obowiqzku
podatkowego.

l. Zobowiqzania i instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia siQ w cenie poniesionych wydatk6w (wartoii
nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpo6rednio w zwiqzku z nabyciem aktyw6w
finansowych).

Na dzieri bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostqpne do sprzeda2y wyceniane sE

w warto6ci godziwej, za5 aktywa utrzymywane do terminu wymagalnoSci oraz poiyczki udzielone
przez Sp6tkq, w wysokoSci skorygowanej ceny nabycia.

ZobowiQzania finansowe ujmuje sie w ksiqgach rachunkowych w kwocie wymaga.,Qcej zaplaty.
Na dzieri bilansowy zobowiEzania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia siq wedlug warto(ci
godziwej. lnne zobowiqzania finansowe na dzie6 bilansowy sq wykazywane wedlug skorygowanej
ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzie6 bilansowy aktyw6w finansowych oraz zobowiqza6
finansowych za kwa lifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrument6w
pochodnych) oraz aktyw6w finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostqpnych do sprzedaiy
i wycenianych w wartoici godziwej (z wytqczeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone sq

odpowiednio do przychod6w i koszt6w finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktyw6w izobowiqzari finansowych wycenionych w wysokoici skorygowanej ceny
nabycia (z wyjqtkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczajqcych) odpis z tytulu dyskonta
lub premii oraz pozostale r6inice ustalone na dzieri wylqczenia ich z ksiqg rachunkowych, zalicza siq
odpowiednio do przychod6w lub koszt6w finansowych z tytutu odsetek okresu sprawozdawczego.

7 t-
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Wbudowany instrument pochody wycenia siq na dzieri ujqcia w ksiqgach oraz na dzien bilansowy
wedlug warto:ici godziwej. R62nica miqdzy wartoiciq godziwE ustalonq na dzie6 bilansowy,
a warto:iciq godziwq na dzien u.iqcia w ksiqgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

lnstrumenty pochodne stanowiEce instrument za be zp ieczajEcy, bqdqce zabezpieczeniem wartoici
godziwej wycenia siq w wartoSci godziwej, a zmianq odnosi siq na wynik z operacji finansowych.

lnstrumenty pochodne stanowiEce instrument za bezpieczajQcy, bqdqcy zabezpieczeniem przeptyw6w
pieniq2nych wycenia siq w wartoici godziwei, a zmianq odnosi na kapital z aktualizacji wyceny
w czqSci stanowiQcej efektywne zabezpieczenie oraz na wynlk z operacji finansowych
w czqSci niestanowiEcej efektywnego zabezpieczenia.

Kredyty i po2yczki wycenia siq na dzieh bilansowy wedlug w kwocie wymagajqcej zaplaty.

m. Rachunek zysk6w i strat (przychody, koszty, wynik finansowy)

Przychodem ze sprzeda2y produkt6w, tj. wyrob6w gotowych i uslug jest kwota nalezna z tego tytutu
od odbiorcy, pomniejszona o naleiny podatek od towar6w i uslug. Momentem sprzeda2y jest
przekazanie towar6w odbiorcy lub odebranie przez niego uslugi.

Przychodem ze sprzeda2y towar6w i materialow jest kwota nale2na z tego tytulu od odbiorcy,
pomniejszona o nale2ny podatek od towa16w i ustug. Momentem sprzeda2y .iest przekazanie
towar6w odbiorcy lub odebranie przez niego uslugi.

Wartosi sprzedanych towar6w i materiat6w .iest to wartosa sprzedanych towar6w i material6w
w cenie zakupu wsp6lmierna do przychod6w ze sprzeda2y z tego tytulu.

Pozostale przychody i koszty operacyjne sq to koszty i przychody niezwiqzane bezpo6rednio
z normalnq dziatalno5ciq, a wptywajqce na wynik finansowy. Zalicza siq tu takze zyski i straty
nadzwyczajne (losowe).

Przychody finansowe sE to naleZne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe sq
to poniesione koszty operacji finansowych. odsetki, prowizje oraz 162nice kursowe dotyczqce
lrodk6w trwalych w budowie wplywajq na warto66 nabycia tych skladnik6w majqtku. R62nice
kursowe oraz odsetki od zobowiqzari i kredyt6w inwestycyjnych po oddaniu 6rodka trwalego
do u2ytkowania wplywajq na wynik operacji finansowych.

Kielce, dnia 9 maj 2017 roku

G16WNY KSIEGOWY

O;,r'
ANEIA PISKORZ
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Lp Wy6rczeg6lnienio
Kolzty

zako*czonych prac WartoSC firmy
lnn6 rYa oSci

nlomate alne I

Zaliazk n! wtrio6cl
nlomrtod,lno I Razem

1 Wartosi brutto na poczatek okresu 50 887.S3 11035,13 61 923,06
a) Zwi€kszenla wlym 13 105,15 13 105 15

- nabycie 13105,15 13 105 15

- pzemieszczenie wewn9lzne

b) Zmi eiszenia, w lym

- ikwidacla

- aklLraiizacja warlosc

- sprzedaz
pzem eszczen e wewnelrzne
nne

2_ Wa(oaa brutto na koniec okresu 50 887,93 24140.28 15 028,21

3. lJmor.enie n, pocz{lek okr6u 7 221,77 7 U1,17
a) Zwlekszenia 7 350 82 7 350 82
b) Zmnielszef a w tym

- ikwdacla

- spzedai
pzem eszczef e wewnelrzne

4_ Umorzenie na koniec okresu 14 572,59 14 572,59
Warto56 netto na pocrqtek okresu 50 887.93 3 813,36 54 701,29

6. Wartos6 netto na koniec okresu 50 887,93 9 567,69 60 455,62

Nota nr2
Zakr6s zmian tvarto6ci 6.odkdw tffalych

Sprawozdanie finansowe na dziei 31.12,2016 - MAXIPIZZA S.A,

Dodatkowe informacje i objajnlenla

Note nr 1

Zakres zmian wadoacl nlem.tad.lnych I prawnych

Nota nr 3

Kryote dolon,nych lr trakclo rcku obrotowego odpb6r rhualizuJqcych iaatoaa rktywow tMatych

N e dolyczy

Nota nr4
W,rto5C grunt6w uiytkow.nych wleczy6cia

Nie dotyczy

l{ota nr 5

Lp. l/Vyszczeg6lnlonio Grunty wla6ne Budynkiibudowlo
Unndrenia
techniczne i Srodkl transportu

Pozostale *rodki
Razem

1 Warto56 brutto na pocrqtek otresu 130167,97 847 958,25 114301,75 1191724,54 2644152,61
a) Zwekszenia w lym 18 020 00 99 717.35 15 729,51 39&29 137 431,15

- nabycr". 18 020 00 99 717,35 117 737 35

- Pzemieszczenie x€wrele fe
15 729,51 3 964 29 19 693 80

Zmniejszen a w lym 169 583.34 15 729,51 813 616 38 998 929 23

- lkwldacia 806 348 74 806 348,74

- aktla izacja wanosci

- sprzeda2 137 663,94 1s 125,51 153 393,45
- P?emieszczenie wewnqtzne

31 919 40 7 261 64 39 187 04

2 ll/artoai brutto na koniec okresu 14818797 778 092,26 174 301,75 682 072 55 1 782 654,53
3 lJmorzenie na poczqtek okresu 14 054 70 618160.40 39 096,22 1 340 596.64 2 011 907.96

Zwekszei a 14 638 28 74 570 89 35 122 52 96 949,16 221 284,85
Zmn eiszenia, w tym 164 471 56 24216 790 629,04 955 362 76

- lkwdacja 783 361,40 783 36r,40

- spzeda2 132 552 16 26216 132 814.32

- przemieszczenie wewrelrzne

- rnne 31 919 40 1261U 39187,04
4_ umorrenie na koniec okresu 28 692.98 528 259,73 73 956.58 546 916,76
5. Warto6a netlo na poczqlel okr*u 116113,21 229 797,85 135 205,53 151 128,00 6X2244,65

6 Warto66 netlo n, koniec okresu 119 494,99 249 632,53 100 345,17 35 155,79 504 828,48

Koszty zakoiczonych prec rcftojowych orazwartosa firmy wraz z wljasn ien iem okreau lch odpirywania

Lp Wiszczeg6lnienie
na koniec okresu

Waatos6 netto
na pocz4leh okrcsu

Okra! akonomlaznel

u4^6czno6ci lw
lat.ch)

Wyla6nl0nio okr$u ekonomlcaoj utfecrnodcl

1 Ko3zty zakoicronych prac rorwojowych
2 Wanoaa lirmy 50 887,93 50 887.93

Wadoaa llrmy 50 887 93 50 887,93
3. Razern 50 887 93 50 887,93
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Sprawo.danie finansowe na dziefi 31.12.2016 - MAXIPIZZA S.A.

Dodatkowe informacje i objaJnienia

Nota nrB

W.rtoad nleamodfzowanych lub nieum.z.nych ptz€z l€dnoltke arodk6w tMatych, uiywanych na podatawio !m6w najmu, dziedawy I innych umow, w tym z tldulu um6w

leasingu

Nie dotyczy

Nota nr7
Wisokoa6 i wyiagnieni6 przycryn odpl!6w sktuallzujqcych irodkl tlwalo

Nie dotyczy

Nota nr8
K6zty rytwotz enir arodk6w trw,tych w budowlo, w tym od&tll or.z rloplt llzowane r6in ice kursowe od zobowi4zart ziciqgnietych w celu ich llinrnrowrnl. I od!6tki or.z
dtnlce lurlowe, l(616 powhkrryly c6nl nrbych towrrow lub *oazt wytworzcnla produkt6w w roku obroto{ym

Lp. WFzcBg6lnl6nie Srodkl tnYals w
Produkty

Koszl wytwozenia/nabycia 134 666,13

- nabycie 134 666 13

- odselk ruekszaiace waiosa

- rbznice kursoue

Not. nr9

Zakre6 zml,n inwestycli dlu0otonninorych

Nie dolyczy

Nota nr 10

Liczba orrzwe oa6 porl.denych p.pior6w w.rtoaciowych lub pns, wtym iwiadectw udzialowych, zamiennych dluinych papier6w warto6ciowych, rranant6w lopcll,
ze wsk.zaniomplrtN iekia prlyznalq.

N€ dolyczy

Nota nr 11

Odpisy rktuslizujqc6 nrloinoacl

Nle dolyczy.

Nota nr 12

Wysoko66 i wyj!6ni6nl€ pzyczyn odpl!6w !kt!rllzujqcych zrprry

Lp Wyszczog6lnlonlo
Wado$6 brutto

na konloc okr*u
odpisy na koniec

okresu

odpisy na pocz ek

oktesu

Malerialy 31827 45
Polprodukly i podukty w loku

Zalczkifadoslawy usluq

Ra!em

Notr nr 13

Rozliczenia mildzyok lowa (.ktywa), wtym kwolr clynnych roallcroh miqdzyok6owych koazt6w stanowiqcych r6inica mi?dzy wadoaciq otrzymanych fnrnro*ych
skl5dnik6n ,ktyw6r{, aroborlqzlnlem zaplaty zr nlo

Lp WYszczeg6lnlenie
W.do66 na

poczatok okrelu
Zwi?k8!enia Zmniejszenia

Wartoad n, konlec
okratu

1 0logotrminowe 36 735,00 19 498,00 36 735,00 19 498,00

Ai0^va z I),1!lu od.oczonego podalku dochodou€Qo 36 735 l0 19 498 !a 36 73s 00 19 498 00
2. Krotkotenninowe I 504 67 35 8r5,73 34 559,85 10 760,55

Llbezpieczen a mala(ko$€ 1 512 35 14 364 43 15 584 83 6 351,95

opiaty za uczeslnrct\,lo emilenla 1 415,41 11 200,00 11 200 05 1475.42

247,54 241 5A

Reklama 5 262,90 2 420 98 2 933,s8

Koncesja fa alkohol 118,09 525.00 643 09 0,00

Oplaly za wy oz Smiecr 4 463,40 4 463 40

3. Razem 46 239,67 55 313,73 71294,85 30 258,55

Not. nr l{

lYycena 8kladnlkdw aktyw6w nl6b?dlcymi lnrtrumontaml fln,nrowyml wedlug *arto6cl godzlwej:

Nledolyczy

(-

14YF

ta

F

91,66

)

tirylaSn l€nlo przycryny odpbu
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Sprawozdanie finansowe na dziefi 31.12.2016 - MAxlPlzzA 5.A

Dodatkowe informacie I objajnienia

Nota nr 15

0.n6 o ltru ktu ze wlalnoici kapitalu podlt.wowego

Lp. VYyszczsg6lnionle
llosC podad,nych

akcjl/ udzlrl6w
Wa oa6 nolnin,lna

Kapitil podstlwowy
na konlec okro3u

Udrll w kapitale
podttlwowym nt

konlgc okr*u

Liczba

rubslrybow,nych
skcjl lqczniel w tym
uprzwileiowanych

Wartosa nomlnatna

suhkrybowanych
akcjl lqcznls/ vr tym
u pazywilejoranych

833 342 024 166 668 40 17 169/!

2 Marusz Mo enda 833 326 a.2a 166 66s 20 1T 16%

3 KaaolMoefda 833 332 0.20 166 666 40 17,16%

NC SA 500 010 0,20 100 002 00 10,29%

Pozosla akclonariusze 1 857 578 024 371 s15 60

Rarem 4 857 588 971 517 60 100.00%

Nota nr 16

Stan na pocz4tek.oku obrotow.go, zwiQksuenia iwykoaystanie oraz stan koicowy kapital6w (funduszy) zapasowych i reze owych oraz kapitalu zaktualizacjl wyceny w

adk! nostka nie

Nota nr 17

Propozycie co do lpolobu podzialu zylku lub pokrych ltraty za rok obrotory

Zar2qd proponuje peeznaczyazysk 2016 ok! ia pokrycie slral z lal !bieglych

Nota nr 18

Zakres zmian st,nu rezerw

Lp. l^lyszcleg6lnlenie wanosc na
poczalekoklosu Zwlqlizenia Vlrykozy3tanie Roa{lq2anlo

W.do*d nr konlec

okr6au

1 RezeMv zMulu odroczoneqo podatku dochodowoqo 15 357.00 35 251,00 45 357.00 35 251.00

2 Rezeruy na awiadczenia emer!.talne i podobne

a)

b) krdlkolern no\ie

3

a) dluqolermino!!e

b) krolkolerm nowe

4 Rezerwy na zobowiazania oqolem 45 357 00 35 251,00 45 357,00 35 251 00

Lp,
Warto6c na

ZYriekszenia Zmniejszenia
okeru

lvy3zczrg6lnienlo

1 Kapital zapasowy I a22 068,25 1422068,25
KaDlal (fu ndusz) zaoasow 1422068.25 1422068,25

2 Kapital z aktualizacii wyceny

3

1 422 068,254 Razem 1422068,23

II
l1

I 38,23Y"
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Noia nr 19

Slruktura c:arowa zobowi4zai dlu goteminowych

Lp. lllyszc2eg6lnienie Wano*6 bilan!owa
na koniac okelu

lvym.galn6 powyiel
1 roku do 3l,t

Wymagalns poryte,
3lat do 5

Wymegelne poryioj
5l.t

I Zobovriqzania dlugolerminowe wobec jednostek powiazanych

t ulu dluZn wa

inne zobowiazania fi nanso\,1€

2

Zobowiqzania dlug oterminowe wobec pozostalych jednostek, w ktorych jednostka
leda za le

kr

u dluin

nia finansowe

3. Zobowi ia dlu h ortek 60 582,11 60 582,11
ked

z Lllu dlLr wa

ania finanso$,e 60 582.11 60 582,11

4 nia d 60 58211 60 58211

Sprawozdanie finaniowe na dzie6 31.12.2016 - MAXtptZZA S,A.
Dodatkowe informacje i objaJnienia

Nota nr20
ZobotYlqzrnla wobec budietu paistwe lub Jednost6k semonqdu torytod.lnogor! ulu uzyakanla prawa laanoScibudynk6w lbudowll

Nie dolyczy.

Nota nr2l
Zobowlqzanls zrba,ploczone n! majqtku jednoltklzE wskazanlam chrrrktoru llornry tych zabezpieczet

Nie dolyczy

Nota nr22
lqcan, kwot! :obowi{arli warunkoveych, w tym r6wnlet udziolonych praoz jednostkl gvar,ncji i porQczei, taki6 woktlor{ych, ntowykazrnych w bitansie, ,e w6kazani6m
zobowi+ai zrbozpieczonych na majEtku jednostki oltz ch.r,ktoru lfomy tych labezpieczei; odrebnio nal.iy tvykaz,6 lnrorm.cja dotyczq;e zoboyrlqzai warunkowych w
zakrslio .marylur lpodobnych 5*iadczei oraz wobec jednolt€k pottqlrnych lub rtowarzFzonych.

N e dotyczy

Nota nr23
Rozllczenh mi?dryokre!owe (parnNa)

N€ dotyczy

Nota nr 24

w pr,yp.dku gdy sklidnlk aktywow lub pasyw6w ie.t wykazlny w wl?col nii jedn.i pozycji bilansu, jego powiqzanle mtqdry tymi pozycjamt; dotyczy to w rzczeg6lnogct
podzialu nrlolnoScl I zobowlqzai n, czQad dlugolerminowq I krOtkotormlnowq

Nie dolyczy

Nota nr 25

Strukturu d.czowa Itsryto.i.ln. pr.ychod6w ze sprledary produktdw, tow.rdv, I matedrl6w wzakresie, wJaklmto rodz.Je lrynkllstotnia r6tnlq3il od 6lebie,
zuwzglednlonlomzlrrd olganizrcji rpdedaiyproduh6wl 6wladcionl, ullug

Lp. Wyszcze!6lnienie
Rok biei{cy Rok poprrednl

knj ztgranic, kraj z!granica

1 Przychody netto ze sprledaiy produkt6w 3 386 27.{.88 2136 874.12
3 386 274 88 2 136 874 12

2 uslu 1 690 530.33 169151t,40
1 690 530 33 1 691 511 40

3. .zed
3 8'15 922,16 3 2s5 807,39

pzychody ze spzeda2y lowarbw 3 815 922 16 3 255 807,39
4. h rled materialow
5. Pruychody netto ze speedriy razem I892727,37 7 084192,91

n
18

H
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Sprawozdanie flnansowe na dziei 31.12.2015 _ MAXIPIZZA 5.A.

Dodatkowe informacje i objainienia

Nota nr26
Koszly rod2ajowo ora: koszt wytwozenia produkt6w na wla3ng potdeby

Lp lVyrrdeg6lnienie Rok biei4cy Rol popzedni

Amorlyzacja 228 631 ,67 253 849,40

ZLr2yce maleralow energ 2159411 58 1 635 735,55

lls q obce 1281160,91

Podalkirodaly 39 505 77 3 909.85

Wynaqrodzen a 1 593 490 2l 681 036 17

llbezpeczenia spoleczne i nne Swiadczenia 112 886 55 81 330 76

85 133 48

T Pozoslale koszly rodzaiovlt 115 146 64 86 352 02

Koszly rodza ore ogolern 5 597 597 76 4 029 974,66

3 Koszl wylvoraen a produkt6w na wlasne pottzeby tednostki

Nota nr27
lnfomaclo o pnychodach, tolztach iwynik.ch dzlalaln oScl zan lochangj w roku obrotowym lub przowldzlaneldo ainl€chlnit w roku nastQpnym

N e dolyczy.

Nota nr 28

Kwotr icharakter poszczog6lnych pozycji prrychod6w lub k6zt6w o n adzv,yczrjnoj lllanoScl lub kt6re wyst{rily lncydont,hle

Nie dolyczy

Nota nr 29

Rozliczenlo roinicy pomlldzt podstiwE opodrtkowanla podatklam dochodor.ym. rynikiem finfi!owym brutto

Lp. Yvy$zczeg6lnienie Rok bieiQcy Rok popr.ednl

1 Zysk brutto 185925,32 24N 884,6S

2. Ko3.ty nie rtanovri{ce kosztu uryskania przychodu, wtym 46 692,44 100 879 88

amonYzacia 45 334 98 37 785 88

odselk bud2elorc 214 60

de eoacle sluibowe 5 550 60

nne koszly 68 57 332 80

usluq obce 325
niezaDlacone odselki od kontrahenl6w C 53

3. zwigkszenia koszt6w podatkowych 35 s43,25 60 539,15

leas nq b lansowo lnansowy podalko,r',o operacyiny 36 543,25 59 771,15

korekla koszlow2014 r. zadaconych w 2015 r 768 00

4. Pavchody nie bedace Dzychodami podatkowymi 13 857,52 86 257.09

na iczone odsetki od poryczki 13 857 52 19 B9B 61

rczwazanie rezeft $/czesniei NKU P 66 358 48

5 Zwigkszeni, przychodOw podatkowych

6 Doch6d istrata 182 216.99 202 968,33

7 0dliczenia od dochodu 50 642,26

509t slraty za rok 2012 5A U2 26

8 Podstawa opodatkowania 182 211 ,00 152326.07

I Podatek wedluq stawki 19% 34 521,00 28 942,00

10. 0dliczenia od podatku

11 Podatok naleiny 34 621.00 28 942.00

12. Zmiana stanu aktyw6w ztvtulu podatku odroczoneqo 11231,00 5976,00

13 Zmiana stanu reze y rMulu podatku odroczonego 10 106,00 14 389 00

14 Ra,em obciarenie wyniku bnrno 1175200 37 355 00

Nota nr 30

Poniesiono w ostatnim roku I planowan€ ns nastepny rol naklady na nlefinanrowe aktyw, tMalo; odrebnie nrlory wykazac ponlolione i planowano naklady nr ochrone

6rodowi8k.

1. Walosd niemalerialne iprawre: ponies one w mku obrolowym kv,ola zl

2. Sodki trwale przyjele do urtlkowanla: pon esione w rcku obolowym kr,rola ,
w tym - na ochrone Srodowiska: poniesione w roku obrolowym kuota ,.

3. Srodki tNale w budowie: poniesione w rcku obrctowyn kv,ola zl

w lym - na ochronq Srcdo$ska: poniesione w roku obrolowym kuota ,.
4. ln$€slycle w nietuchomosci i prawa

przyiQte do u2ytkowanla: ponies one w roku obrolowym $ota zl.

13105,15

75.331,15

0,00

9 065,04

0,00

planowane na ok nastepny kr,ota zl : 30 000,00
planowane na rck naslepny ky,ola zl.:400.000,00
planowrne na ok naslepny hiota zl. 0,00
planowane na rok nastqpny kt\,!la zl.: 0,00
planowane na rok naslQpnykvola 21.: 0,00

0,00 planowane na rok naslQpny krcta zl 0,00

Nota nr 31

Dla porycji bilantu oraz rachunku rysk6rN i st6t, wyraionych w walutach obcych - kursy prryj?t6 do lch wyceny

Nie dolyczy
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Sprawozdanie finansowe na dzie,i 31.12,2016 - MAxlPlZzA S,A.

oodatkowe informaaje i objaJnienia

l,,lot. nr 32

Pzecieln 6 zrtrudnlonle

Lp. Ylysz*oo6lnlonlo wg grup z.wodowych Rok biotlcy Rok poprledni

1 C!1 500

2 PBcownicy na $anowiskach robolniczych 21 00 17,m

3 Pramwn cv zatrudnren poza qranicam kraiu

osoby przebyl € qce na ur opach lvycholr€wczych

Razem 26,00 22,00

Nota nr33
Wynagrodzenle dla os6b wchodzlcych lN sklad organ6w zlaqdzajEcych oruz nadzorulqcych

Lp. Wyszczog6lnlenle Rok bloiqcy Rok popdednl

Zobowlqzrnla z

tt/tul! omorytur
woboc bylych

czlonl6w organ6w
aa dzjoi bllanrorYy

1 Winagrodzenia,. rok obrotowy obciqt,jqce ko3zty 255 846 00 253 264,00

czlonkowe oroandw ZaEadzaiqc-ych 255 846 00 253 264,00

czlonkowe oraan6w Nadzoru acvch

tlot, nr 34

lnfonnrcls o chlr.her.e i celu gorpodarczym zrwrdych Fzez jodnodke um6* nlauwzgl?dnlonych w bllrnale y aalltllc niezbednyn do ocany lch Ydlwu n. tytoacjQ

majE{(owq, lin anlovrq I wynlk fnan aowy jedno6tki

Nie dotyczy

Nota nr 35

Objasnienio rtruhur 6rodk6u plBnldnych pnyjetych do rrchunku prz6plyw6w plonlQlnych, a w pzyp.dku gdy rachunoh pr..plyw6w pi6nhlnych lpoz4dronyJ.!l metodq bl

Struktura Sodkow pienie2nych przyhta do rachunku pzeplyudw FieniQrnydr:

1 Srodk pieniQrne w kasre:

2 Srcdkipieniqrne na Gchunkach banko$ych

Rok popeedni 86133,26 Rok b ezqcy 70726,84 ZmianaslanuSrodkowpieniQ2nych'15.406,42

Rok popzedni €,45.52570 Rok b erqcy 1.238100,14 Zmiana stanu 6rodkdw p eniQ2nych 592.574 44

Razem Srodkipienielne i dr ekwiwalenty: Rok popeedni 731 658,96 Rok bie2Ecl 1 3108.826,98 Zmlana stan! SodkOw pieniglnych 577.168,02

Pzepty'wy prenQZne netlo z dzjalalnoao operaqjnej spozqdzone melod4po6redniq:

A PzepM Srodkow pieniQ2nych z dz alahoeci operacyjnejl

l. Zysk (strata) netto

Ll. Korekty razem

1 Amortlzacla

2 Zysk (slGly) z ly,lLrlu roinic k! rsowych

3 odselki i udzialy w zyslGd (dy\ride0dy)

4 Zysk (slrata) z dzialalnosci inyrestycylnej

5 Zmiana slanu lezelw

6 Zmiana slanu zapasOw

7 Zmiana slanu nabrnosci

8 Zmiana slanu zobowqaan krolkotefin no$ych

9 Zm ana slanu rozliczeh miedzyokresowydr

10. lnne korekly

ll Ptzeply\ry pienie2ne neno z dziala no6ci operacyjnej (lr-ll)

Rok bie2qcy

144173,32

454 214,73

228.631,67

0,00

-4.11180

5 355,09
-10.106,00

-39.583,63

51546,72

206.497,56

15.981,12

0,00

s98.384.05

Rok popzedni

211.529,69

215.773,88

253.849,40

000
.28975.22

3.782,81

14.389,00

50.818,55
-121 937,90

49937,10
-6 252,59

162,73

427 343,57

t{ota nr 36

lnromacje o |rtolnych tr.nr.kcirch (wr.z z lch kwotaml) rawrrtych pdez jednortkl nr innych w.runk,ch nlirynko*o zo llron,mi powiizlnyml (rgodnla r dsfinic,qltnartq
w ilSR)wraz z lnlomaciami okre6lahcyml chirah.r tych tranaakcjl

Nedotyczy

Nota nr 37

lnformacj! o polyczkach i Sryiadczonlrch o podobnym charaktoras udzielonych olobom wchodzlcym w sklad organ6w zadqdzajqcych, nadroruhcych albo admlnlttrujqcych

rpolek handlowych !owakazanlem lch gl6wnych r,runk6r or.z kwota udtlBlonych gwrr.ncji i por?czod z q/tulu zobowlqzai zlclqgnleqch prcr czlonl6w ooandn.

Nie dotyczy

t'
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Lp Rol biezacy Rok popzedni

1 l\ltnagrcdaenie za badanie !prawozdani, fi n,nsowego 6 000,00 6 000,00

badanie lednoslkov,eoo spravrczdanra fi nansoneoo 6 000.m 6 000 00
badan e skonsolidowaneqo soranozdan a finansoyeqo
lnne uslugi poSwiadcrajqce

uBlugi doradztw. podatkoweqo

Pouostale uslugi

Spr.wozdanie finansowe na driei 31.12.2016 - MAXIPIZzA S.A.

Dodatkowe lnformacje i objalnienia

Notr nr38

lnlonnrcir owyntgrodzenlu bieglego rewidenta lub podmiotu upr.wnlon60o do b.d.nie lpEwozd.ri fin.n3owych, wypl.conym lub n.loinym z, rok obrotory

Nota nr39
lnfomacl€ o pzychodach ikosztach zb ulu blQd6vy popelnlonych w latrch lbleglych odnoszonych w roku obrotowym n. kapltal (fundusz)wlasny z podenlem lch kwot I

rodz.ju

Zm@niono prezenbcn w rachuoku 4/skdw i sl[at za 201 5 r poz. A ll Zmiana stanu pDdukt6w oraz B.ll. Zualcie materialdw.

K$,ola 1 130 458 81 zoslala pzeniesiona z pozycji A.ll do pozycji B ll rachunku zysk6w i strat.

Kwola dotyczy zu2ycia malerialdw, a zoslala 09dnie wylazana ze znakiem minusowym jako zmiana satnu flodukldw. Ksota zanizyla przydrody za rck 2015.

Cala syluacla nie miala wdl w na wynik f.ansowy za 201 5 r Pozoslale pozycle rachunku 4sk6w i stral zostaly niezmienione.

Not! nr /O

lnfom.cJt ozn.cz{rych zdaraen iach, jakle nastqpily po dnlu blhnlowym, a nleuwzglldnionych w aprawozdanlu flnanrowym onz o lch wptywle na syturcj? m.jqtkowt flnanr,

Nie dotyczy.

Not. nr41

Ptzodsttwlonio dokonlnych llv roku obrotorym zmian zElrd (polltykl) rachunkowo6ci, w tym metod wyceny oraz zhlan apolobu apodqdzania sprawozdanh llnanlowego,

ieieli wywlorah on€ iltotny wplyw na sytu.cle malquowq, flnlntow{ I wynlk linansowy jednostki, ich przyczyny I lpowodo*anl amlanaml kwotg wyniku finansowogo or.z
umiln w k.plt.l. (lunduszu) wlalnym oraz lntomacje liczbowo z.p6wnl.hce po.6wnywalnoac drnych rpra*ozdanla flnanlowogo zr rok popzedz.j4cy ze 3prrwozdanlem za
rok obrotory

Nota nr 42

lntom.cje owlp6lnych ptz.dsievrzieciach, kt6re nie podlogrh konsolldrcjlw tyml
a) n.zwlo, zrkro!lo dzialaln06ci wsp6lnego pned!i?wzlQcle,

b)procrnlowym udzhlo,
c) c!?6ci *lpdlnla kontrolowanych zocrowych 3kladnlk6w aktyw6w tr*rtych ora! {irto6ci n iematedalnych iprawnych,
d) aobowl{zri iach zaclqgnietych na polr,eby pd edslewzlqcir lub lakupu uiyw.rych zeczowych skladnik6w .ktyw6w trwalych,
e) cze3ci u obowl+ri w!p6lni0 raciqgn ietych,

0 pEychodach ulyrk,nych ze wsp6lnego pzedsiewdeci. i korrtrch z nimi rwiqz.nych,
g)zobowl+.ni,ch wrrunkowych IInwestycyjnych dotycz{cych wrp6tnogo pa.dlhnzj?cii

Nie dotyczy

liota nr 43

lnlonn.cj6 o tran !.kclrch z jednostl.mi powlqzanymi

Ne dolyczy.

Nota nr 44

hryk,z sp6lok (narw., riedziba), w kt6rych j.dno6tk, po3lad. co najmnlij 20 % udzlal6w w k.pitale lub og6lnoi liczbl. glos6w w organte stanowiqcym spolki;rykaz t.n
powlnlen zawl6l.Ctakie infomacje o procencle udzlal6w lstopnlu udzhlu w zarzqdzaniu oraz o zysku lub strucia nefio tych sp6lok z, oslalnlrok obrctowy

Nie dolyczy

l{ota nr 45

Nazwa l!dr.! llodaiby zazqdu lub tledziby rtatulo*ej jednodkl oraz fome prawnt ka2dej z jedn Gtel, kt6rych dan. Jednolttrjolt wlp6lnikiem ponoszqcym nieogmniczonq
odpowl6dzlelnoad mrj{tkowA.

A

N e dolyczy
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finansowych spozEdzonydl za lala obotor e rczpoczynajqce siq od 1 stFznia 2016 roku.
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Sprawozdanie finansowe na driei 31.12.2016 - MAXIPIZZA S.A.

Dodatkowe informacje i objaJnienia

Nota nr 46

Jeielilednostka nle spoEqdza Bkon.olldowanego 3prawozdanla lln.n!ove.go, korzyrtrjqc 2a zwolnlenla lub wylqczei, lnformrcjo o:
a)podatawie prrwneiwraz z danymluzasadniajqcymiodstqpienie od konsolidacji,
b)nazwie i !ledzibie ,edno3tti 3pozqdzrjqcej akon 3olldowane !pf.rilord.nie finanaowe na*yt6zym szczeblu grupy kapitalowolor,z miejscu jego publikacji,
c)poditaryorych yakiinitach e*onomiczno.finantorych, charakt€ryzulqcych dzi.lalnol6 jednostek powiqz.nych ry d.nym lubleglym rolu obrotowym, takich lrk:
. wadoSC pzychod6w n€tto ze lprzeda4 produki6w, towar6w lmatedal6w orazpr.ychod6* llnansowych,
. wynik linansowy netto or.zwsnoat kapit.lu wl.snego, z podzialem n. grupy!
. wa(o6c ,ItyYr6w tMalych,
. pzeciStno roclne zatrudnlenlo,

d) rodzaju ltolowanych rtan d!d6w rach un kowoicl (krajowych czy miQdrynarodowych l pne2 lednostti powhrane.

N e dolyczy

Nota nr 47

lnfomacje o nazwle i siedziblo Jednostki Epon{drrjEcej skonlolidowano rprawozdani6 linansowe na najwy!!rym szcreblu grupy kapitalovej, w ktorej sklad wchodul rp6lka
jako jednoatk. 2alein, I mieFcu w kt6rym sprawoudanie to relt doltepne.

Nie dolyczy

Nota nr 48

lnformacjo o nazwie i si6dzlbl. j6dno3*i sporIqd!.jqcal skonsolldoiano 6p6wozdanlo tlnansowe n. ntjnlilzym szczoblu grpy k.pitelouej, w !kl.d kt6rej wchodal lp6lka
jako jednoltkr zilezna, nalei:qcoj jedn oczeinio do grupy kapitrloyei

Nie dotyczy

Nota nr 4g

lnformacjew prrypadku sp.,rNozdania finan3oi,ego lpoEqdzonego za okes, w ciqgu kt6rego nastqpilo polqczenie:

1l jeieli polqczenio z$trlo rodlcaono metodqnabycl,i
.)n.aN? (fimQ) iopi! pzedmlotu ddalaln o3cl rp6lkl przejetei,

b)liczb9,rado66 nominalnq I rcdzaj udzial6w (akcjl) wyemitow,nych w c.lu polqczonli,
c) cene pz.lQcla, nadoaa tktyw6w netto wodlug wartoici godzlwej rpolkl pr.ojQtoJ ni dzlei polqczenia, nartoad tlrmy lub ujemn.j wrdoicl firmy iopl! za.ad j.j

amortyz.cJl,

2l jeieli polqczania zoltrlo rozllcrone metodqlqcrenla udzial6w:
.)nazwy (fimry) i opi! pd edfilotu dzialalnoici !p6lek, kt6r6 w wyniku pol{czenl, zoltaly rvytreSlone z rolertru,
b)liclbQ, wrdosd nomin,lnq I odaaj udzial6w (akcjl) wyemitow.nych w celu polqczonh,

c) przychody i koszty, rylki I ltraty oraz zmiany !v kapltalach wl.lnych polEczonych ap6lek aa okre3 od poczqtku roku obrotowego, w cillu kt6rago n,3tqpllo polQczenie,
do dnia polqclenl.

N e dolyczy.

Nota nr 50

Informaci6 o przypadku wyltqposanla niepewnoacl co do moillvro6cl kontynuowrnl! dzialalnoSci, oplr tych niopewnoacl 0r.r atwle.dzenio, & t.k. niapernoao ryrtepuje,
ofttzt llGztnle, czy sprawozdule fnenrowe zawlon iorekty ztym zwlqzana; infonnacla powlnna zawl€r. r6wnioi opb podaJmowinych bqd, planowanych pEa!Jadnoalke
dzialai maj4cych na celu elimlnrcj? niepowno5cl

Nie dotyczy

Nota nr 51

lnformrcje Yr prrypadku gdy lnno lnformacje nla wymisnlone powytol hogtyby w lstotny !po66b wptynqd na ocene rytu,cjl mejqtkowej, flnrnaowej o..r ryynll llninsowy
jednostki

N e dolyczy

AI{ETA PISKORZ

osoba, kldre, powezono prowadzenie ksiqg
PAIVEL MOLENDA

Prczes Zanalu

%,/r*,
I.UKASZ i!ISZTAL

Wiceprezes ZaaEdu

Ctowttl xstqcowv
'Jt'L

ANETA PlsKoRz
Certylikat ksiegowY MF nr 5193
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Sqd Rejonowy w Kielcach
KRS: 0000145192
NIP: 657-030-89-79
Regon: 290337335

konto bankowe Bank PeKaO s.A. o/ Kielce 51124044161111000049628285
Wysokose Kapitalu Zakladowego: 50000,00 Zl.

OPINIA
NI EZALEZ}-EGO tsI E(;I,E(;o REWIDI.NTA

Dla Walnego Zgromadzenia MAXIPIZZA Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Kielcach

Przeprowadzili6my badanie zalaczonego sprawozdania frnansowego, MAXIPIZZA
Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Kielcach na ktore sklada sig:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporzqdzony na dziefi 31 .12 2016 r., ktory po stronie aktywow i pasyw6w

zamyka sig sumq 2 920 909,33 zl,
- rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r

wykazujqcy zysk netto w wysokoSci 144 173,32 zl,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym wykazujqcy zwigkszenie

funduszu wlasnego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. o kwotg
't44 173,32 zl,

- rachunek przeplywow pienieznych wykazujqcy w okresie od 01.01.2016 r. do
31 .12.2016r. zwigkszenie stanu Srodkow pienig2nych o kwotg 577 168.p221

oraz dodatkowe informacje i objaSnienia.

Zarzqd MAXIPIZZA Spoika Akcyjna z siedzibq w Krelcach jest odpowiedzialny za
prawidlowo6c ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie irzetelnq prezentacjq tego
sprawozdania finansowego oraz sporzqdzenie sprawozdania z dzialalnoSci zgodnie
z ustawE z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowo6ci (Dz. U. 22016 r. poz. 1047)
(,,ustawa o rachunkowoSci"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
oraz innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Krerownik jednostki jest rownie2
odpowiedzialny za kontrole wevrnetrznq, ktorq uznaje za niezbqdnq, aby
sporzqdzane sprawozdania finansowe byty wolne od nieprawidlowoSci powstalych
wskutek celowych dzialan Iub btedow.

Zgodnie z ustawE o rachunkowoSci, kierownik jednostki oraz cztonkowie organu
nadzorujqcego jednostki sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spelniaio wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowoSci.

Naszym zadaniem bylo wyra2enie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe
rzetelnie i jasno, przedstawia sytuacjg majqtkowq i finansowq, jak te2 wynik
finansowy jednostki zgodnie z majqcymi zastosowanie przepisami ustawy
o rachunkowoSci i przyjqtymi zasadami (polityka) rachunkowosci.

b ?
Podmiot wpisany na,iste podmiotow uprawnionych do badania sprawlzdai finansowych pod numerem '1232. Od 1993 roku Swiadczy uslugi

w zakresie badania sprawozdai finansowych przedsiebiorslw osob prawnych i fizycznych, stowazyszei, fundacji. partii, zrzeszei.



Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy stosownie do postanowieii

1l rozdzialu 7 ustawy o rachunkowoSci,
2l kr$owych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowq Radg

Bieglych Rewidentow w Polsce.

Regulacje te naktadajq na nas obowiqzek postgpowanra zgodnego z zasadami etyki
oraz zaplanowa n ia i przeprowadzenia badania w taki sposob, aby uzyskac
racjonalnq pewnosc, ze sprawozdanie finansowe i ksiggi rachunkowe stanowiace
podstawg jego sporzqdzenia sq wolne od istotnych nieprawidtowoSci.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majqcych na celu uzyskanie dowodow
badania dotyczqcych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym.
Wybor procedur badania zale2y od naszego osqdu, w tym oceny ryzyka wystqpienia
istotnych nieprawidlowo6ci w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych dzialan
lub blgdow. Przeprowadzajqc ocenq tego ryzyka bierzemy pod uwagg kontrolg
wewnetrznq zwiqzanq ze sporzqdzeniem oraz rzetelnq prezentacjq sprawozdania
finansowego w celu zaplanowania stosownych do okolicznosci procedur badania, nie
zas w celu wyra2enia oprnii na temat skutecznosci dzialania kontroli wewngtrznej
w jednostce. Badanie obejmuje rowniez oceng odpowiedniosci stosowanej polityki
rachunkowosci, zasadnosci szacunkow dokonanych przez kierownika jednostki oraz
ocenq og6lnej prezentacji sprawozdania finansowego.

v'lyra2amy przekonanie, 2e uzyskane ptzez nas dowody badania stanowiq
wystarczajqcq i odpowiedniq podstawg do wyrazenia przez nas opinii.

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania
z dzialalnosci. za sporzadzenie sprawozda nia z dzialalnosci zgodnie z ustawE
o rachunkowosci oraz innymr obowiqzujqcymi przepisami prawa jest odpowiedzialny
kierownik jednostki. Ponadto kierownik jednostki oraz czlonkowie Rady Nadzorczej
sq zobowiqzani do zapewnienia. aby sprawozdanie z dzialalnosci spelniio
wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowoici. Naszym obowiqzkiem byio.
w zwiqzku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie
siq z tresciq sprawozdania z dzialalnosci iwskazanie czy informacje w nim zawarte
uwzglgdniajq postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowos ci i czy sq one zgodne
z informacjami zawatlymi w zalqczonym sprawozdaniu finansowym. Naszym
i.:bowiqzkiem bylo tak2e zlo2enie oswiadczenia, czy w swietle naszej wiedzy
o jednostce ijej otoczenru uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego
stwierdzilismy w sprawozdaniu z dzialarnosci istotne znieksztalcen ia.

Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z dziararnosci uwzgrgdnralq
postanowienia art.49 ustawy o rachunkowosci isq zgodne z informacjamr zawartymrw zalqczonym sprawozdaniu finansowym. ponadto, w swiefle naszej wiedzy
o jednostce ijej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego
nie stwierdzilismy istotnych znieksztalcen w sprawozdaniu z dzialarnosci

F\,



Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:

al przekazuje rzetelny ijasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej jednostki
na dzieh 31.12.2016 r. jak te2 jej wynik finansowy za rok obrotowy
od 0't.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zgodnie z majqcymi zastosowanie
przepisami ustawy o rachunkowosci i przyjgtymi zasadami (politykq)
rachu n kowo6c i,

b) zostalo sporzqdzone, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg
rachunkowych, oraz

c) jest zgodne co do formy i tre6ci z obowiqzujqcymi jednostkq przepisami
prawa i postanowieniami statutu MAXIPIZZ,A Spolka Akcyjna z siedzibq
w Kielcach.

I

?
Barbara Brenzel
Kluczowy Biegly Rewident
nr w rejestrze 12830

Kielce, dnia 24.05.2017 r
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Kluczowy biegly rewident ptzeprcwadza)acy badanie w imieniu
Zespol Bieglych Rewidentow ,,FK-Ekspert" Sp. z o.o. w Kielcach
nr na liscie 1232

25-004 Kielce
ul. Paderewskiego 31



Zesp6t Bieglych Rewident6w ,,FK-EKSPERT" Sp6lka z o-o-
25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 31;www.fkekspert.pl lel.lfax:411366 44 90, tel..411345 43 19

Sad Rejonowy w Kielcach
KRS: 0000145192
NIP: 657-030-89-79
Regon: 290337335

Raport
z badania sprawozdania finansowego

za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31 .12.201G r.

MAXIPIZZA Spolka Akcyjna w Kietcach
ul. Sloneczna 1

Kielce dnia 24.O5.2017 r

konto bankowe Bank PeKaO S.A. ol Kielce 51124044161111000049628285
Wysokos6 Kapitalu Zakladowego: 50000,00 Zl.

,,FK-EKSPERT' Spolka z o.o. w Kietcach
1

Podmiot wp isany na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdai fnansowych pod numerem 1232. Od 19g3 roku 6wiad czy uslugrw zakresie badania sprawozda6 finansowych pr2edsiebiors tw os6b prawnych i fizycznych, stowazysze6, fundacji, partii, ztzeszei
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Zespol BiegNych Rewident6w
,,FK-EKSPERT" Sp6lka z o-o.
Kielce, ul. Paderewskiego 31

Definicje i skroty

OkreSlenie w skrocie Pelne oznaczenie

1

2

3

4

5

6

7

8

art
FK.EKSPERT

Kluczowy Biegly

Ustawa o rachunkowosci

Kodeks spolek handlowych

Ustawa o podatku

dochodowym

z(P)R

zl

Artykul ustawy
Zespot Bieglych Rewident6w ,.FK-EKSPERT- Sp. z o.o.
w Kielcach ul. Paderewskiego 31, podmiot uprawniony do
badania sprawozdan finansowych
Kluczowy biegly rewident - biegly rewident odpowiedzialny
za wykonylvanie czynnosci rewizji finansowej w imieniu
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdafl
finansowych
Ustawa z dnia 29 wzesnia 1994 roku o rachunkowosci
(J.t. Dz. U.2016 t. poz 1047 z pozniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 15 wrzeSnia 2000r. Kodeks Spotek
Handlowych (J.t. D2.U.2016 ( poz 1578 z poznielszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 26 lipca 1992 roku o podatku dochodowym
od osob prawnych ll. D2.U.2016 poz.1888)
Zasady (Polityka) Rachunkowosci obejmujEce Zakladowy
Plan Kont stosowany przez MAXIPIZZA SA w Kielcach
zlotych - jednostka platnicza w Polsce

3,,FK.EKSPERT' Sp6lkazo.o w Krelcach
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IMAXIPIZZA SPOI KA AKCY.JNA W KIEI CACH

A. C2956 ogolna

L Dane identyfikujqce jednostke badanq:

l a.Nazwa i adres

Pelna nazwa.

Siedziba

l b.Rejestracja

Organ rejestrowy

Regon

NIP

MAXIPIZZA Spolka Akcyjna

Polska, woj. Swigtokrzyskie, powiat miasto Kielce
25-731 Kielce, ul. Sloneczna 1

Sqd Rejonowy w Kielcach, X Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego,
Rejestr Przedsigbiorcow KRS 000027 9240
260158366 nadany przez Urzqd Statystyczny
w Kielcach
9591776115 nadany przez Drugi Urzad Skarbowy
w Kielcach

l c.Przyjgty rok obrotowy rok kalendarzowy

2. Przedmiot i zakres dzialalno6ci

Przedmiotem dzialalno6ci Spolki, zgodnie ze statutem spolki i wpisem w KRS jest:

- Restauracje i inne stale placowki gastronomiczne - 56. 10.A

- Ruchome plac6wki gastronomiczne - 56.1 0. B

- Przygotovvywanie i dostarczanie 2ywnoSci dla odbiorcow

zewnQtrznych (katering) - 56.21.2

- Pozostala uslugowa dzialalnoSc gastronomiczna - 56.29.2

W 2016 roku dziaialno6c prowadzona przez spo+ke nie wykraczaia poza wymieniony

zakres.

3. Podstawa prawna dzialalno6ci

Spolka dziala na podstawie kodeksu spoiek handlowych oraz wpisu z dnia 08.05.2007

roku do Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Kielcach. Jednolity

tekst Statutu Sp6lki zatwierdzono w dniu 05.07.2014 r.

4,.FK.EKSPERT" Spolkazo.o. w Kielcach
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MAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

4. Kapital wlasny

Na koniec 20'16 roku kapital wlasny wynosi

w tym: fundusz podstawowy

2 0BB 978.14 zl

971 517,60 zl

5. Organami Sp6lki sq:

- \tValne Zgromadzenie,

- Rada Nadzorcza,

- Zarz4d.

W badanym okresie sklad Zarzqdu byl nastgpujqcy:

Pan Pawel Molenda - Prezes Zarzqdu

Pan t-ukasz Misztal - Wiceprezes Zarzqdu

Kazdy czlonek zarzqdu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spolki.

W badanym okresie sklad Rady Nadzorczej byl nastgpulacy

Molenda Karol

Molenda Mariusz

Molenda lzabela

Molenda Malgorzata

Klu2niak Jacek

Wymieniony sklad Zarzqdu i Rady Nadzorczej zostat wpisany

prowadzonego w KRS.

do rejestru

6. Zatrudnienie:

Srednie zatrudnienie w 2016 roku wynosiio 24,00 etaty przy 22w 2015 roku

7. lnformacja o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni

Sprawozdanie finansowe Spolki za 2015 rok bylo badane przez podmiot uprawniony

wykonujqcy obecne badanie. Otrzymalo opinig bez zastzeieh. Zostalo

zatwierdzone uchwalE Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spolki w dniu

30.06.2016 r. Podjgto na tym Zgromadzeniu uchwalq Nr '1 9 o przeznaczeniu zysku na

pokrycie straty z lat ubiegtych.

5,,FK-EKSPERT' Spolka z o o w Kielcach



MAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe zostalo ziozone w dniu 05.07.2016 r. w Drugim

Urzqdzie Skarbowym w Kielcach i w Krajowym Rejestrze Sqdowym. Sprawozdanie za

2015 rok nie podlegato obowiqzkowi ogloszenia.

Dane ze sporzqdzonego sprawozdania, salda kont analitycznych, kont syntetycznych

wynikajqce z ksiqg rachunkowych, byly podstawq do otworzenia ksiqg rachunkowych

na 2016 rok.

ll. Dokumenty zwiqzane z badanym sprawozdaniem finansowym

l.Niniejszym badaniem objgto:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans spolki sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2016 roku,

ktory po stronie aktywow i pasyw6w wykazuje jednakowq

sumg bilansowa . . 2 920 909,33 21

- rachunek zysk6w istrat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r.

do 31 grudnia 2016 roku wykazujqcy zysk w wysokoSci . . . . 144 173,32 21

- zestawienie zmian w kapitale wlasnym wykazujqce

zwiqkszenie kapitalu o..... 144 173,32 zl

- rach unek przeplyw6w pien iqznych wykazujqcy zwigkszen ie

stanu Srodk6wpienig2nych o..... 577 168.0221

- dodatkowe informacje i obja5nienia,

- stanowiqce podstawq sporzqdzenia tych sprawozdah ksiggi rachunkowe idokumenty

ksiqgowe.

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone pey zalozeniu kontynuowania

dzialalno6ci gospodarczej w dajqcej siq przewidziec przyszloSci.

Sprawozdanie finansowe sporzqdzila Pani Aneta Piskorz w imieniu Malopolskiego

lnstytutu Studiow Podatkowych Sp. z o.o. z siedzibq w Krakowre.

Czynno6ci rewizyjne objqiy rownieZ sprawozdania z dzialalnosci.

6FK-EKSPERT' Spotka z o.o w Kielcach



I\,IAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

2. Zlecenie badania

Zgodnie z $ 10 statutu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania

finansowego za 2016 r. dokonala Rada Nadzorcza Spotki, wybierajqc Zesp6l Bieglych

Rewidentow ,,FK - EKSPERT" Sp. z o.o. w Kielcach, wpisany na listg podmiot6w

uprawnionych do badania sprawozdai finansowych po numerem 1232. Na tej

podstawie w dniu 12.12.2016 roku zawatta zostala umowa o badanie sprawozdania

finansowego za 2016 rok pomigdzy Spolkq a podmiotem uprawnionym.

Stosownie do postanowieh ar1. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 mala 2009 roku o biegiych

rewidentach irch samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdafr

finansowych oraz o nadzorze publicznym badanie sprawozdania finansowego w imieniu

podmiotu uprawnionego przeprowadzila Barbara Brenzel - wpisana na liste bieglych

rewidentow pod numerem 12830.

Tak podmiot uprawniony do badania jak i biegli rewidenci zto2yli deklaracje

niezaleznoSci od badanej jednostki-w rozumieniu art. 66 ust.2 ustawy o rachunkowoSci.

Stosownie do ustawy o rachunkowo6ci przedmiotem badania byia ocena prawidlowoSci

udokumentowania operacji gospodarczych, ich sklasyfikowania oraz ujgcia w ksiqgach

rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, a lakie ich wpiywu na sytuacjq finansowq

Spolki. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrazenie opinii wraz

z raportem czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjg

majEtkowq i finansowq oraz wynik finansowy Spotki zgodnie z majqcymi zastosowanie

przepisami ustawy i przyjqtymi zasadami (politykq) rachunkowoSci. Badanie

poszczegolnych pozycji sprawozdania zostalo przeprowadzone przy zastosowaniu prob

rewizyjnych, na podstawie ktorych wnioskowano o poprawnoSci pozycji badanych.

Badanie ograniczone do wybranych prob zastosowano r6wniez w odniesieniu do

pozycji ksztaltujacych wysokoSc rozrachunkow z budzetem, w zwiazku z czym mogE

wystqpic roznice pomigdzy wynikami ewentualnych kontroli skarbowych

przeprowadzonych zwykle metodq opartE na wigkszych probach, a ustaleniami

zawartymi w niniejszym raporcie. Badanie przeprowadzono w siedzibie Spotki

w miesiqcu kwietniu i mai;u 2017 r. W trakcie badania sprawozdania finansowego

spolka udostgpnila nam dokumenty, informacje oraz wyjasnienia r oswiadczenra

niezbgdne do wla6ciwego zaplanowania i przeprowadzenia badania, a nastqpnie

2enia opinii i sporzqdzenia raportu. Zarzqd Sp6lki przedlo2yl oswiadczenie

FK-EKS PERT" Spolkazoo. w Krelcach 7
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o kompletno6ci, rzetelnoSci i prawidlowo6ci sprawozdania finansowego

przedstawionego do badania, ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich

zobowiqzafi warunkowych istniejqcych na dziefi 31 .12.2016 t. oraz nie zaistnieniu do

dnia zlo2enia oSwiadczenia zdazen wplywajqcych w istotny spos6b na wielkoSc danych

wykazywanych w sprawozdaniu frnansowym za rok badany.

3.Elementy analizy finansowej

Majqtek Sp6tki w 2016 roku zwigkszyt sig w porownaniu do roku poprzedniego

o 300.5 tys. zl., z tego aktywa trurraie zmalaly o 129,8 tys. zl, a aktywa obrotowe

wzrosly o 430,3 tys. zl. Na zwiekszenie wartoSci majqtku obrotowego gtowny wpiyw mial

wzrost inwestycji kr6tkoterminowych (o 441 ,0 lys zl). Zwiqkszyly sig rownie2 zr6dla

finansowania majqtku, o kwote 300,5 tys. zl, na kt6rq sklada sig zwigkszenie kapitalu

wlasnego o 144,2 tys. zl oraz zobowiqzafi i rezenr na zobowiqzania o '156,3 tys. zl.

Wskazniki udzialu poszczegolnych skladnikow aktywow w majalku ogoiem wskazu.lq

na wzrost udzialu aktywow obrotowych. Zmiany w ukladzre 2rodel finansowania tego

majqtku charakteryzujE sig zmniejszeniem udzialu kapital6w wlasnych w finansowaniu

majqtku Spolki przy zwiekszeniu udziaiu zobowiEzan i rczerw na zobowiqzania.

Przychody og6lem w badanym okresie zwiekszyly sig w porownaniu do roku

poprzedniego o 1 731 ,2 tys. zl a ztoZyl sie na to:

a) wzrost przychodow ze sprzeda2y o..... .. .1808,5tys.zl

b) spadek pozostalych przychodow operacy1nych o . . . . . 60,3 tys. zl

c) spadek przychod6w finansowych o... .. 17,0 tys. zl

Koszty og6iem badanego okresu zwiqkszyiy sig w porownaniu do roku poprzedniego

o 1794,2 tys. zl a wplynql na to:

a) wzrost kosztow dziatalnoSci operacyjnej o . .

b) spadek pozostalych kosztow operacyjnych o

c) wzrost kosztow finansowych o . . . . . . . . . . .

1 987,5 tys. zl

197,9 tys zl

4,6 tys zi

Wzrost przychodow byl nizszy od wzrostu kosztow co wplynqlo na kwotq zysku i spadek

kaznikow rentowno6ci sprzeda2y z 5,01 % za 2015 rok do '1 ,98 ak za 2016 rok

].I!!-EKSPERT" Spotka z o.o. w Kielcach
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Pogorszyly sig w stosunku do roku poprzedniego wska2niki rentownosci aktywow

i rentowno6ci kapitaiu wlasnego. Wskazniki ptynnoSci finansowej ksztaitujq siq na

podobnym poziomie jak w roku poprzednim i gwarantujq terminowoSc regulowania

zobowiEza1.

Reasumujqc nalezy stwierdzic, 2e sytuacja finansowa imajEtkowa Spotki ustabilizowala

sie i w najbli2szym czasie nie powinno jej zagrozi| niebezpieczeristwo

niewyplacalno6ci. Wska2nik zdolno6ci do kontynuacji dzialalnosci (model Holdy)

wyliczony na dzien 31 grudnia 2016 roku wskazuje na niskie prawdopodobieristwo

bankructwa Spolki.

Sytuacjg majqtkowq i finansowq spolki obrazujq zalqczone. skrocony bilans, rachunek

zyskow i strat oraz zestawienie wskaznikow finansowych za lata 2016 - 2014.

Skr6cony Bilans za lala 20'16 - 2014

Aktywa

w tys zl

Wyszczeg0lnienie

Stan na: Stan na : Stan na Dynamika

31.12.2015 31.12.2015 31 .12.2014
I

16115 16t14

L.p

strukt wartoSc

Aktywa tys. zl%

struktwadoSc

tys. 21

rtosc slrukt

tys. zl
I,

Aktywa trwaleA 82,1 91,727

1 10,5 104.6

'143.0

IV K16tkoterm. rozl. m okr 9.5 0.4

57,

ll 56A 2

367

683,

llt

0

166.

648,8

60,

19,5, 0,7i

9,2

723,7

734.7

896,1

177.7

612 7

593,8

24,11

21Wart niemat. i prawne

Rzeczowe aktywa trw

25

1.3

239

53 1

81 3

111 ,5

76

102561466,7

1 0,8

20,3

2.1

39,1

91.7

634

54,7

632 2

lnwestyc.Je krotkoterm 50.2

0.4

126,9

1,4 30,8

93

17,61

72,3 122.7 137,21

5

B Aktywa obrotowe 2 327, 79,7 1 896,7 72,4 'l 695,8

I Zapasy
+_
1l

V Dlugotrozl.miedzyokr

131.2: 93.7

26,128.0

57 4.8

0.4 113,2

163.7

116 6

Suma aktywow 2 344.6 100,2 920, 2 620,4 100,01 00 0 111, 124,

,.FK-EKSPERT Spotkazo.o. w Kielcach
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MAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

Pasywa

A Kapital wlasny

I Kapitat podstawowy

lV Kapital zapasowy

71,5

971 971.5 37 1

w tys. zl

971,5i 41 .4 100.0 100 0
t-

2 089.0 1944,8 74,2 1 733,3j 73,91 107,4 120,s

_-+_--
1 422 1 48.7 1422.1 543 1 422,1

144,2 4.9 211 ,5 81 98 2l

28,5 675

-660.3 -758.5 -32,4

6 0.6 100 0 100,

68,-448,8 ,15.

vll Wynik netto r. obrotow

B Zobow. i rezerwy na

zobowiEzania
831,9

Rezerwy na zobowiEzania

25,8 611,3 26J .t23,11 136,1

2.7

21 .3

31 ,0

60,7i
I

519.7

2.6

,') a 131

146.8

124,6

-Zd--;a.l
L

6

1.2 45.4 1,7 1,3 1 13.8

Zobow dlugoterminowe

lll Zobow. kr6tkoterminowe

P tzy chody z dzialalnoSci

nsowe

V Zysustrata br.

Vl Podatek dochodowy

506 2,1

Wartos6

tys. zl

37 .4 0.4

736 1 25.2 558.1

99.8

141 .6

Suma pasyw6w 2 920,9 100,0 2 620.4 100,0 2 344,6 100,0) 111,

Skrocony rachunek zysk6w i strat za lata 2016 - 2014

Wyszczegolnienie 2016 20't 4 16/15 '16t1401 52

kt wa rto66 strukt.

w tys zl

%

100,0 124,0 190,2

kt.stru

tys

rtoS

zll
q

ti
7)

_l_

84

9t

I
3i

c

z

71

24

tys

8 947,0 100,0 7 215 '100,0 4 703,

1 Pzychody ze spzedazy i 8 892 7. 99.4 70 982 4 606,9 98,0
l

8I
6l

125.5, 193,0

2

i

P oz. ptzy cf, operacyjne

Pi-zychody finansowe

Koszty dzialalnoSci

Koszty dziai operacylnej 8717.A

2 Poz koszty operacyjne

4,2 34.0 05 0,5

8 761,1 97,9 6 966.9 96,5i 4 596,3
--1
97 ,7

34, 0.4 3.2 89,

97.41 6729.51 93.3 4 505 4; 95 8 129.5 193.5+ =-+

14 15 52.4

68.

190,6

:1
4e ei

i:;r
16I

9.81 o 1 itt
38,4

661,

248,9 3,5 107,0 2,3 74,7 173,

0.1 1 5t 0,0 186,5

185,9

41.7 0,5 37 , 0,5 8 0,2 1',t't,8 475,6

Lp tys. zi tys. zl

Dynamika

Wyszczeg6lnienie

V/artoSc strukt

Pasywa yo %

wartoSc strukt

Stan na:

31.12.2015

Stan na:

31.12.20'16

16t14

tys. zl

Stan na:

31.12.2014

wartosc strukt 16115
I

5 9.2

v Zysk/Strata netto 144.2 ,,ti 5211, 2,ei es2 2,1 68,2 146,8

,,FK.EKSPERT Spolkazoo w Kieicach 10
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MAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

Podstawowe wska2niki charakteryzujqce dzialalno6c i sytuacjg spolki

wyszczeg6lnienie Kwof y (w 11) zo

2015 r.

620 424,80

wzl

2 920 909,3 2

wskoinikizo
2014 t. 2016r 2015t 2O14t

2 344 569,01A. Suma bilansowa

B. Przych6d netto ze spaedazy prorluktow

oraz lowarow t materialow

c- Wynik finansowy netto

I 892 727 ,3

144 173,32 211 529,6

7 084 't92.91 4 606 903,31

I
- Wsk. rentownosci speeda2y

:t\A :. \Dt:cLlL!,1 x litl)

L

98 222.83

4 606 903,31

98 222.$l

1 695 807,02

519 646,31

98r
175 757 24

8 892 727 ,37

354 730,231

7 064 1g2,g1ti

101 51 1 ,50 
1 5,01

prtrhoA:c s1,r:edo:1

211 529.6

7 064 192,9

144 173.32 211 529.691

2 770 667,0 2 482 496,91

144 173.32

2 016 891 .48 1 839 039.98;

2,2

2,13

3,1 6 3,40 3

Wsk. rentownosci netto (marza z zysku)

\1 k linansar\ etto:)At)

pr:tchodt :e spr:eda:v

- Wsk. rentowno5ci majatku (ROA)

\\utA ltndrsDt.], n?no rIl)11

l|cln t itocn\ slan u *^\.iii

98 222.83

4 606 903,31

98 222,83

2 162 751 .54

144 173,32i

8 892 727 .37i
992621

5,20 4,54

Wsk. rentownosci kapitatu wlasnego (ROE)

..r",t k Inun\a\.!i!tla : -l t)U

irtlnlt)t1)c:n stan Anpttal tlind|s: \lusn!r',

- wsk. Plynnogci bieiqcej
atrry! 9lt91q!r3!!! :. :!!?!,.')

:a ha\ uEd n tu b it Io!. t" I 1 n ar !'

- Wsk. Plynnosci s zy b k iej
a k nt o obrotott c oeil!!!\-;r!t1q,)

-oba\ k!:d n i o krAko@ Dt t Dt'll !'

Wsk plynnosci g ot6wkowej
rr',\^tlt i!.it:ar.rn,^.

:, th, tt nt:a ntt \ntrktrtt,,t : tt, t t

2 327 062,19, 1 896 743.8

736 098. 558 139,37

I
211 529,6q

1 684 163,72

2 160 568,61

736 098,08

1 769 B33 91

558 139,3

1 466 681,75 1 025 956.21

736 098.081 558 139 37

't 5'18 078,52

519 646,31

896 1 15.31

51S 646,31

3,1 2,92

't,7

2

I

redni cykl inkasa naleznosci (w dnrach) "
srcdniaracznv slan naleZnosci z li dostaw i usluq x i65 dnl

':t.tt..l tk tn. :; \pr-.Jtt prot Ar, r t t tar,t

- t'dsk. pokrycia majqtku kapital. wlasnymi

ktDttul| \rldvle . ".':t^tt

399 1s8,57
21.83 24.56

4 601 101 ,46

531 866,61

8 892 727.3

476 762.1d.

7 084 1g2.g1i
31,66

,7 75,9 7 5.25
3l1 990 161,8

2 620 424.8

1 764 243.1

2 344 569.01
72

)
,.FK-EKSPERT' Sp6lka z o.o. w Kielcach 11
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MAXIPIZZA SPOIKA AKCYJNA W KIELCACH

B.CZESC SZCZEGOT-OWA

l. Rachunkowo66

1. Zasady rachunkowoSci

Sp6ika posiada opracowane zasady (politykg) rachunkowo6ci (obejmujqce m.in. zasady

wyceny aktywow i pasywow, zakladowy plan kont) zatwierdzone przez Prezesa Zarzqdu

Spolki - Zarzqdzenie z dnia 31 .12.2013 r., ktore sq stosowane w sposob ciqgty

Operac.le gospodarcze sE prawidlowo udokumentowane. Zapisy w ksiggach

rachunkowych sq kompletne, prawidlowe i odpowiednio powiqzane z dokumentami

2rodlami.

2.Ksiegi rachunkowe

Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawozdania finansowego,

wyrywkowego badania ksiqg rachunkowych i dowod6w ksiqgowych stanowiEcych

podstawe dokonanych w nich zapis6w oraz powiqzah danych kstqg rachunkowych

z badanym sprawozdaniem finansowym, pozwalajE, uzna6 ksiqgi rachunkowe za

ogolnie spelniajqce warunek prawidlowoSci.

Ewidencjg ksiggowq sp6lkr prowadzono w systemie elektronicznej techniki

ob czeniowej za pomocq systemow komputerowych ,,enova". Ksiggi rachunkowe

w 2016 roku byly prowadzone przez Spolkq pod nadzorem Malopolskiego lnstytutu

Studiow Podatkowych Sp. z o.o. z siedzibq w Krakowie.

3.Ocena kompletno6ci inwentaryzacii

Skladniki majqtku zinwentaryzowano :

- tzeczowe skladniki majqtku trwalego drogq spisu z nalury w 2013 roku,

- Srodki pienigzne w kasie iw banku na dzien 31 grudnia 2016 roku.

- materiafy i towary wg stanu na 31.12.2016 roku,

- rozrachunki zinwentaryzowano poprzez przeprowadzenie analizy zapisow

FK-EKSPERT" Spolka z o o w Kielcach 12



MAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

na kontach i stanu sald oraz ustalenie prawdopodobienstwa wyegzekwowania

nale2no6ci i zasadno6ci wykazanych zobowiAzafr, czy naleznoSci i zobowiqzanra

nie ulegly przedawnieniu iczy nie nalezalo utworzyc rezenru iodpisow

aktualizujacych,

- kapitaty i fundusze sprawdzono w formie analizy zasadnoSci i poprawnoSci

zapis6w na tych kontach.

Terminy i czestotliwoS6 inwentaryzac.ji okre6lone w ustawie o rachunkowoSci zostaly

dotrzymane. Wyniki inwentaryzaqi w 2016 r. zostaly rozliczone i ujgte w ksiggach.

4. Procedury ewidencji i wyceny

Ustalajqc warto6c aktywow i pasyw6w, wysokoSc przychod6w i koszt6w, stosowano

zasade ostroznej vvyceny. WartoSci niematerialne i prawne ewidencjonowano tytulami.

Przy)gto okres ich amortyzacji wynikajEcy z okresu ekonomicznej uZytecznoSci.

Ewidencjg Eeczawych skladnik6w majqtkowych prowadzono wedlug cen ich nabycia

oraz korygowano ich warto6c o umorzenie. Ksiggowano je indywidualnie wedlug grup

rodzajowych i analitycznie poszczegolnymi Srodkami trwaiymi. Srodki trwale

amortyzowano metodq liniowq, stosujAc stawki wynikajqce z okresu ekonomrcznej

uzyteczno6ci. Zapasy materialow ewidencjonowano wedlug cen zakupu. lnstrumenty

finansowe (udzielone poZyczkil wyceniono w skorygowanej cenie nabycia.

Nalezno6cr i zobowiqzania ewidencjonowano wedlug kwot wymagalno6ci zaplaty

z zachowaniem zasady ostro2no6ci. Ewidencjq Srodkow pienig2nych prowadzono

w warto6ci nominalnej i miejsca vvystepowania. Rachunek koszt6w prowadzono

w badanym okresie w wariancie porownawczym.

5. Zabezpieczenie ksiag i dokumentow

Ksiggi rachunkowe i dokumenty ksiqgowe przechowywane sq prawidlowo i poprawnie.

Stosowane przez Spolkg metody zabezpieczenia dostgpu do danych i systemu ich

ptzelwarzania zostaly uznane za wia6ciwe.

,,FK-EKSPERT" Spolka z o.o. w Kielcach 13
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I\,IAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

ll. Stan formalno-rach u n kowy

1. Zgodno56 sprawozdania pod wzglgdem formalnym i rachunkowym

Sprawozdanie finansowe wedlug stanu na 31 grudnia 2016 roku sporzqdzono

terminowo i na wta6ciwych formularzach. Podpisaiy go osoby odpowiedzialne za jego

prawidlowo6c i rzetelnoS6. Nie zawiera ono biqdow rachunkowych.

2. Ciqglo6c bilansowa

Stosowany system komputerowy ,,enova" zapewnil zachowanie ciqglo6ci bilansowej na

wszystkich kontach syntetycznych i analitycznych.

3. Powiqzanie sprawozdania finansowego z ksiggami

Poszczegolne dane ekonomiczne przedstawione w bilansie, rachunku zysk6w i strat,

rachunku przeplyw6w pieniqZnych, zestawieniu zmian w kapitalach i informacji

dodatkowej sq wzajemnie zgodne.

lll. Prawidlowo66 i rzetelno€c skladnikow bilansu

Aktywa

A. Aktywa trwale 593 847,14 zl

l. Warto6ci niematerialne i prawne

wzl

Rok badany Rok poprzedni

A Wyszczegolnienie Star.r na Stan na

31 12 2A16 31.12 2A15

3

WartoSci niematerialne i prawne

z tego

Wartosc firmy

lnne wartosci niematerialne i prawne

60 455 02

50 887 93

54 701 .29

50 887 93

9 567.69

b ,,FK-EKSPERT" S kazoo. w Kielcach
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MAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

Wartosci niematerialne i prawne to wartosc firmy wedlug wyceny dokonanej

rozpoczecie dzialalnoSci or az nabyle licencje.

P ozyqa prawidiowa.

ll. Rzeczowe aktywa trwale

na

wzl

A Wyszczeg6lnienie

UzEdzenia techniczne i maszyny

3

Rok badany

Stan na

Rok popzedni

Stan na

632 244 65

632 244 65

229 797 .85

135 205 53

151 128.00

513 893 52

1 19 494,99

249 832 53

0.00

W 2016 roku stan wartoSciowy Srodkow trwaiych byt nastgpujqcy:

Warto6c Srodk6wtrwalych w dniu 01.01.2016 r. . . . . . . . . . . 2 644 152,61 zt

Warto5cwgcennabycia na31.12.2016r. .. .. .. 1782654,53zl

Umorzenie na 01.01.2016 t.. . .. . . ... . 2011 907.962t

Umorzenie na 31 .12.2016 r. . . . . 1 277 826.05 zt

WartoSc netto Srodk6wtrwalych na31 .12.2016 r .. . .. . .. 513 893,52 zl

Stopien umorzenia 71 ,68 %

Zmiany w stanie Srodkow tmalych sq prawidiowo udokumentowane. Na zwigkszenie

warto5ci Srodkow tnrvatych znaczEcy wptyw miaiy poniesione naklady na piec ta6mowy

do pizzy 54,9 tys. zl. Zmniejszenia wartoSci Srodkow trwaiych zwiqzane gl6wnie

z likwidacjE inwestycji w obcym Srodku truuaiym-lokal w Zakopanem na kwotQ 326,3 tys.

zl. Srodki tnvale zinwentaryzowano wg stanu na 31 .12.2013 r. Biegiy rewident zbadal

wyrywkowo prawidlowo5c ustalania stawek umorzenia - amortyzacji Srodkow trwaiych.

Plan amortyzacji Srodkow trwalych opracowano biorqc pod uwagq przewidywany

31 12 2016 31 12 2015

rodki trwale 504 828 48

z tego

Budynki, lokale iobiekty inzynierii lqdoweJ 116 113.27

Srodki transportu 100 345.17

Za|czh na Srodki trwale w budowie

lnne Srodki trwaie 35 155,79

I 065 04

,,FK-EKSPERT' Spolkazoo w Kieicach

ll I Rzeczowe aktywa trwale
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MAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA \^/ KIELCACH

okres ekonomicznq uzylecznosci. Srodki trwate w likwidacji na koniec roku nie

wystepujA. W roku 2016 wystepujq r6znice pomiqdzy naliczonE amortyzacjq

a umorzeniem z uwagi na korektq umorzenia z roku poprzedniego na kwotg 39.2 tys zl.

W bilansie wykazano zaliczkg na Srodek trwaly-samochod osobowy w wysokoSci

9 064,04 zl.

W bilansie wartoSc aktywow trwalych przedstawiono prawidlowo.

V. Dlugoterminowe rozliczenia migdzyokresowe

W pozycji tej wykazano Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego

w wysoko6ci 19 498,00 zl. Pozyqa prawidlowa

B.Aktywa obrotowe 2 327 062,19 zl

l. Zapasy

wzl

B Wyszczegolnienie

Zapasy

Rok badany

Stan na

Rok poprzedni

Stan na

35 397 30

2 91 512 65

Zapasy materialow to zapasy konieczne do biezqcej dzialalno6ci poszczeg6lnych

placowek gastronomicznych. Towary to materialy do odsprzedazy w stanie

nieprzetworzonym. Spotka przeprowadzila inwentaryzacjg zapasow wg. stanu na dzien

31 .12.2016 r. Nadwyzki i niedobory ujawnione podczas spisu zostaly ujgte w ksiggach

rachunkowych roku badanego.

W sprawozdanru finansowym warto6i zapasow wykazano prawidiowo.

I

31.12.2016

166 493.s8 126 909.95

31 12 2015

z tego

1 lvlaterialy 31 827 .45

Towary 134 666.13

,,FK-EKSPERT" Sp6lka z o.o. w Krelcach 16
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MAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA !V KIELCACH

ll. Nale2noSci krotkoterminowe

B Wyszczeg6lnienie

Nalezn06ci krdtkoterminowe

Rok badany

Stan na

wzl

31 12.2015

734 673.C3

2 734 673.03

40 136.43

193 410.28

Nalezno6ci z tytulu dostaw i uslug dotyczq odbiorcow kra.jowych. Poszczegolne salda

nalezno6ci sq prawidlowo udokumentowane iz kontrahentami uzgodnione. Nalezno6ci

krotkoterminowe w 20'16 roku do dnia zakonczenia badania rozliczone w 98,0 %.

Ewidencjg rozrachunkow tak w crqgu roku jak i na koniec okresu badanego prowadzono

prawidlowo.

lll. lnwestycje krotkoterminowe

wzl

B Wyszczegolnienie

I nwestycje krotkoterminowe

0.00

293 997 25

731 658,96

731 658,96

Rok poprzedni

Stan na

31 12 2016

ooJ izo J I

Naleznosci od pozostalych lednostek 683 126 31

562 606,90

562 606,90

501 126,32

501 126 32

b. z tytulu podatk6w, dotacji, cel,

ubezpieczeir spolecznych i

zdrowotnych

c. rnne

3 436.88

117 082.53

Rok badany

Stan na

Rok poprzedni

Stan na

31.12.2016

1 466 681 75

31 12.2415

1 025 656.21

z tego

1 466 681.75 1 025 656 21Krotkoterminowe aktywa finansowe

000a.w lednostkach powrqzanych

157 854.77b. w pozostalych jednostkach

1 308 826 98

1 308 826.98

0,00

c. Srodki pieniezne iinne akt)rya pieniezne

- Srodki pieniQzne w kasie i na rachun.

- inne Srodki pieniezne

,,FK-EKSPERT' Spotka z o o w Kielcach

0,00

l/

I

z tytulu dostaw i uslug w okresre splaty 
I. do 12 m-cy 
I

t,



I.IAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA !V KIELCACH

Aktywa finansowe w pozostalych jednostkach to po2yczki udzielone franczyzobiorcom

na rozw6j dzialalno5ci franczyzowel. Udzielone w kwocie 100 000,00 zl uJgto wraz

nalrczonymi odsetkami na dzien bilansowy, w kwocie 57 854,77 zl.

Srodki pienigzne obejmu.lq got6wkg w kasie i na rachunkach bankowych w walucie

polskiej. Przedstawiony stan gotowki w kasie jest zgodny raportem kasowym

i spisem z natury dokonanym w dniu 31.12.2016 r. a na rachunkach bankowych

potwierdzony jest wyciqgami bankowymi i bankowym potwierdzeniem sald. Przychody

jak i rozchody gotdwki na rachunki bankowe wynikaiy z prawidlowych dokument6w

i byty powiqzane z kontami rozrachunkow. lnwestycje krotkoterminowe zostaly

prawidiowo ujete w sprawozdaniu.

lV. Krotkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe

v,t zl

B Wyszczegolnienie

IV Kr0tkoterminowe rczliczenia miedzyokresowe

I 504 67

Do rozliczeh migdzyokresowych czynnych zaliczono:

- oplacone na2017 rok polisy ubezpieczeniowe . . . . . . . . .

- reklama i domeny internetowe

- oplata za uczestnictwo emitenta i udostqpnienie informacji

6 351,95 zt

2 933,58 zl

1 475.02 zt

Rok badany

Stan na

Rok poprzedni

Stan na

31 12 2416

10 760 55

31.12 2015

I504,67

z tego

1 lnne kr6tkoterminowe rozl miqdzyokresowe 10 760,55

Razem a ktywa

, FK-EKSPERT" S olkazoo. w Kielcach

2 920 909,33 zN
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I\,IAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

Pasywa

A. Fundusz wlasny 2 088 978,14 zl

L Kapital podstawowy

wzl

A Wyszczegolnienie

Rok nadany

Stan na

Rok poprzedni

Stan na

31, .12.2416 31 12 2015

Kapitai podstawowy 971 517 .60 97'1 517,60

Jest to kapital zakladowy - akcyjny podzielony na 4 857 5BB akcji o wartoSci nominalnej

0,20 zl ka2da. Stan kapitatu w 2016 roku nie ulegt zmianie i jest zgodny

z wpisem w Krajowym Rejestrze Sqdowym.

Kapital podstawowy wykazany zostal w prawidlowej wysokoSci.

ll. Kapital zapasowy

wzl

A Wyszczeg6lnienie

Rok badany

Stan na

Rok poprzedni

Stan na

31.12.2416 31 12 2015

IV Kapital zapasowy 1 422 468,25

Jest to kapital pochodzqcy z nadwyZki warto6ci akcji ponad warto5c nominalnq oraz

nadwyzki wartoSci sprzedanych akcji ponad ich wartoSi nominalnq.

Kapital zapasowy wykazany zostal w prawidlowej wysokosci.

lV. Wynik finansowy z lat ubieglych

Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegiych (strata) w kwocie - 448 781,03 nie

zostala pokfia. Niepodzielony wynik finansowy zostal wykazany w prawidlowej

wysokoSci.
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IIAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

31 12 2016

v t Zysk (strata) netto 144 173 32 211 529,69

V. Wynik finansowy roku obrotowego

wzl

A Wyszczeg6lnienie

31 12 2A15

Zysk za 2016 rok ujgto w kwocie 144 173,32 ztzgodnel z wykazanq w rachunku zysk6w

i strat jako zysk netto. Wynik finansowy ustalono i wykazano prawidlowo.

B. Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania 831 931,19 zl

l.Rezerwy na zobowiqzania

W tej pozycji wykazano rezerwe z tytulu odroczonego podatku dochodowego

w wysokoSci 35 251,00 zl. Pozyqa prawidiowa.

ll.Zobowiqzania dlugoterm inowe

W zobowiqzaniach dlugoterminowych jako inne zobowiqzania finansowe wykazano

rozrachunki z tytulu leasingu finansowego do rozliczenia w roku 2018 iw latach

nastqpnych w wysokoSci 60 582,11 zl.

Pozyqa prawidlowa.

lll. Zobowiqzania krotkoterminowe

wzl

B Wyszczegolnienre

Rok badany

Stan na

3i 12 2015

Zobowiqzania krotkoterminowe

Rok badany

Stan na

Rok poprzedni

Stan na

Rok poprzedni

Stan na

c. inne zobowiazania finansowe

31 12 2016

736 098,08

Wobec pozosta.lych lednostek 736 098,08 558 139,37

42 037 .44 70 576,29

7)

2
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612 053,70
0,00

do 12 m-cy
powyzej 12 m-cy

g z tytulu podatkow, ce{, ubezpieczen
i innych Swiadczefr

d. z tytulu dostaw i uslug :o okresie
wymagalnosci:. 6'12 O53 70

0.00

Rok badany

Okres

3 815 922.16

408 071 ,42

r lnne

28 709,99
50 781 ,67

Rok poprzedni

Okres

lnne zobowiqzania finansowe to zobowiqzania z tytulu leastngu finansowego

wymagalne w 2017 roku.

Zobowiqzania z tytulu dostaw i uslug wynikaja z faktur YAT za zakupione towary,

materialy i uslugi, potwierdzone przez osoby przyjmujqce towar czy materiai

i zatwierdzone przez osoby do tego upowa2nione. Zakupy wynikaly z potrzeb

prowadzonej dzialalno6ci i byly gospodarczo uzasadnione. Salda w znacznej czqSct

zostaly potwierdzone przez wierzycieli. Zobowiqzania przedawnione i warunkowe nie

wystqpily

Zobowiqzania z tytulu podatkow, ubezpiecze6 i innych Swiadczen zostaly ustalone

w prawidlowej wysoko6ci isq zgodne ze sporzqdzonym i na dzien 31 grudnia 2016 roku

deklaracjami. W styczniu i lutym 2017 roku zostaly w caloSci rozliczone.

Pozyqa prawidlowa.

Razem pasywa 2 920 909,33 zl

lV. Rachunek zyskow i strat

A. Przychody netto ze sprzedaZy i zr6wnane z nimi

wzl

A Wyszczeg6lnienie

A

Przych6d ze sprzedazy towarow i materialow

u.a1 - 31.12.2416 01 .01 - 31 .12 2015

Przychody netto ze

z nimi

sprzed. i zr6wnane I 892 727 .37 7 084 192,91

z tego

P{zychody ze sprzedazy produktdw 5 Q76 BA5,21

3 255 807 39iV

,,FK.EKSPERT' S olka z o o. w Kielcach
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MAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W K'ELCACH

Przychody wynikaty z ewidencji ksiqgowej i dotycza roku sprawozdawczego 2016.

Przychody dotyczq gl6wnie sprzedazy uslug, prooukt6w i towarow. Warto6c

przychodow netto ze sprzedaZy ustalono iwykazano prawidlowo.

B. Koszty dzialalno6ci operacyjnej

wzl

B Wyszczeg6lnienie

Rok badany

Okres

172 886.55

85 133.48

Rok popzedni

Okres

01 .01 - 31 12.2015

6 729 462 68

1 287 760 91

3 909,85

681 036 17

81 330,76

37 783 74

B

lll

IV

Wynagrodzenia

VI Ubezpieczenia spoleczne i inne Swradczenaa

w tym: emerytalne

v Pozostale koszty rodzajowe 115 146 64 86 352.02

Wartosc sprzedanych towarow i materiaiow 3 119 372 37 26994

Koszty dzialalno6ci operacyjne.j wykazane zostaty w sposob wsp6lmierny do

przychod6w z uwzglqdnieniem nadrzgdnych zasad rachunkowosci, w tym zasady

memorialu. Koszty sq udokumentowane odpowiednimi dowodami zakupu i przyjqcia.

zatwierdzonymt przez osoby do tego upowa2nione. Wynagrodzenia pracownicze

wynikajq z umow o pracg iumow cywilnoprawnych oraz sporzqdzonych list plac.

Swiadczenia na rzecz pracownikow naliczono w prawidlowej wysoko6ci. Wykazane tu

koszty dotyczq 2016 roku i zostaiy zaprezentowane w sprawozdantu w sposob

prawidlowy

175 757,24 zl

01.01 - 31 .12.2415

Koszty dzialalnoSci operacyjnej 8 716 970.1 3

z lego

Amortyzacja 228 631 .67 253 849,40

Zuzycie materialow i energii 2 159 411.58 1 635 735.55

Uslugr obce 1 288 525.35

Podatki i oplaty 39 505.77

1 593 490,20

C. Zysk ze sprzeda2y

.,FK.EKSPERT" S 6tkazo.o w Kielcach 22

I

l-, P,



MAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

01.01 - 31 12.2016

37 378.97

01 01 - 31.12 2015

97 675.20

z tego:

I Zysk z tytulu rozchodu akt.trwalych

lnne przychody operacyjne

D. Pozostale przychody operacyjne

D Wyszczegolnienie

D Pozostaie przychody operacylne

E Wyszczegolnienie

lnne koszty operacyjne

ln ne koszty operacyjne to:

- niedobory inwentaryzacyjne

- Srodki tnrale zlikwidowane .

- inne . .

Rok badany

Okres

wzl

Rok popzedni

Okres

33 099,60

4 279.37

000

97 67 5.2A

33 099,60 zl

2 247,68 zl

2 031 ,69 zl

Poszczeg6lne kwoty sq prawidlowo zakwalifikowane i udokumentowane. Pozyqa

prawidlowa.

E. Pozostale koszty operacyjne

wzl
Rok badany

Okres

Rok poprzedni

Okres

01 01 - 31 .12.2015

232 229 17

3 782.81000

34 357.15 36228 446

9 372,30 zl

23 631 ,58 zl

1 353,27 zl

01.01 - 31 12.2A16

Pozostaie koszty operacyJne 34 357 .15

z tego

Strata ze zbycia niefinansowych aktywow

trwalych

t
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IVAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

Poszczegolne pozyc)e sq prawidlowo udokumentowane i prawidlowo wykazane

w sprawozdaniu finansowym.

F. Zysk z dzialalno6ci operacyjnej 178 779,OG zl

G. Przychody finansowe

wzl

G

G Wyszczeg6ln ienie

Rok badany

Okres

W pozycji odsetki ujeto:

- naliczone odsetki od pozyczek dla franczyzobiorcow . . . . . .

- odsetki bankowe

- odsetki od nalezno6ci

Poszczegolne pozycje sq prawidlowo udokumentowane

wlaSciwego okresu sprawozdawczego. P ozy c1a prawidlowa.

H. Koszty finansowe

H Wyszczeg0lnienie

Rok poprzedni

Okres

01 01 - 31 122015

. . 13 857,52 zt

.. 2 632,0021

. . 449,00 zl

i zakwalifikowane do

wzt

Rok poprzedni

Okres

H

5 249

01.01 - 31 12.2016

Przychody finansowe 33 958.37

z lego

ti odsetki

ln ne

a'l oaa 17

0.00

01 .01 - 31 .12 2016 01 01 - 31 12.2015

Koszty finansowe I792,28 5 249.94

z tego:

Odsetkr 9 791 87

inne 0.41 0.00

.FK.EKSPERT' S kazo.o. w Kielcach
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MAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

W pozycji odsetki ujgto.

- odsetki od leasingu

-odsetki dla kontrahentow . . . . .

Poszczegolne pozycje kosztow prawidlowo udokumentowane

w sprawozdaniu finansowym.

L Zysk (strata) brutto 185 925,32 zl

J. Podatek dochodowy 41 752,00 zt

L. Zysk (strata) netto 144 173,32 zl

J. Wynik bilansowy i podatkowy z caloksztattu dzialalno6ci

Wyszczegolnienie

Rok badany

Stan na

8

J

4

.. 9745,7221

. 46,15 zl

i prawidlowo wykazane

o

1

2

3

144 173,32

1 Przychody z caloksztattu dzialalnoScr I947 044.88

2 Koszty dzia{alnoSci

Zysk / strata brutto 185 925.32

Przychody nie podlegajEce opodatkowaniu 13 857.52

Przychody zwigkszajqce podst. opodatkowania 0.00

6 Przychody podlegajqce opodatkowaniu 8 933 187,36

Koszty nie stanowiqce kosztow uzysk. pzych 46 692.44

Koszty zwiQkszajAce kup 36 543 25

Koszty uzyskania przychod6w I750 970.37

10 Dochody zwolnione 0,00

Doch6d do opodatkowania 182 216 99

Podatek dochodowy bieZqcy 34 621.00

Podatek dochodowy odroczony 7 131,00

13 Zysk / strata netto

,,FK-EKSPERT" Spotkazoo. w Kielcach
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MAXIPIZZA SPOLKAAKCYJNA W KIELCACH

Podatek dochodowy bieZqcy w kwocie 34 621,00 zl ma odzwierciedlenre

w rozrachunkach z Urzqdem Skarbowym z tytutu ClT. Suma podatku bie2qcego

i odroczonego \. 41 752,00 zl zoslala poprawnie wykazana w rachunku zyskow i strat.

V. Rozliczenia z bud2etem

Spotka w 2016 roku rozliczala sig z podatkow z Drugim Urzedem Skarbowym

w Kielcach; ze skladek na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGSP

z ZUS Oddzial w Kielcach. Spolka nie posiada wlasnych obiektow budowlanych

i budowli oraz gruntow podlegajqcych podatkowi od nieruchomoSci. Nie wystqpil

obowiqzek dokonania wpiat na PFRON.

Stan rozliczefi przedstawiajq niZej zaprezentowane dane

wzl

L,P Tytul rozliczei Kwota ustalona przez Roznica Saldo na

1

Spotka Badajacego 31.12.2016

0.00 Ma 13 839,00

2 Skladki ZUS 364 002,19 364 002 19 0.00 Ma 34 571 .94

l\Aa 26 767 .OO

992 86s,00

5 Pod VAT naliczony 898 763,00 898 763.00 0.00 Wn 3 436.88

Zaliczki na podatek dochodowy od os6b fizycznych naliczane sq w systemie place,

podobnie nale2ne skladki ZUS, ktore z systemu place przenoszone sq do systemu

platnik.

Na poszczegolne tytuty podatk6w i skladek sporzEdzane sq deklaracje miesigczne.

Terminowo6c wplat podatk6w i skladek zostala zachowana. Pozycja wykazana

p rawidlowo.

Zal. na pod. doch.os. fiz 143 089,00 143 089.00

0,003

4

34 621.00

992 865.00

Pod. doch. od os6b pr

Pod. VAT nale2ny 0,00 Ir/a 6 829,00

..FK-EKSPERT" Sp6lkazoo w Kielcach 26
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MAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

Vl. lnformacja dodatkowa

lnformacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe

informacje i objaSnienia. zawiera wszystkie elementy i objaSnienia okre5lone w art. 48

ustavvy o rachunkowo6ci oaz zawarle w za+qczniku nr 1 do tej ustawy. lnformacje te sq

we wszystkich istotnych aspektach zgodne z bilansem, rachunkiem zyskow istrat oraz

ksiggami rachunkowymi.

Vll. Rachunek przeplywow pienig2nych

Rachunek przeplywow pienig2nych wykazuje zwigkszenie Srodk6w pieniq2nych

o 577 168,02 zl , zoslal sporzqdzony zgodnie z arl. 4B.b ustawy o rachunkowoSci

w sposob wiarygodny, powiqzany z bilansem i rachunkiem zyskow i strat oraz

z ksiegami rachunkowymi.

Vlll. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym

Zestawienie zmian kapitalu wlasnego roku wykazuje zwiqkszenie kapitalu wlasnego

o kwotq 144 173,32 zl co jest zgodne z bilansem i ksiggami rachunkowymi

lX. Sprawozdanie z dzialalnoici

Sprawozdanie z dzialalno6ci, ktore uzupe+nia roczne sprawozdanie finansowe

w kwestiach finansowych jest zgodne z informacjami zawartymi w zalqczonym

sprawozdaniu finansowym. lnformacje zawarte w sprawozdaniu z dziaialnoSci

uwzglgdniajq postanowienia art.49 ustawy o rachunkowo6ci.
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P.. l,



II.,TAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA W KIELCACH

X. Zdarzenia po dacie bilansu

Po dniu bilansowym (migdzy 31 .12.2016 r. a datq zakonczenia badania) nie wystqpity

zdarzenia gospodarcze, kt6re miaiyby wptyw na roczne sprawozdanie finansowe i wynik

finansowy roku 2016, ptzy czym uwzglgdnia siq w tym zakresie oswiadczenie zlozone

przez Zarz4d w dniu 24.05.20'1 7 roku

Czg6c koncowa

W wyniku badania sprawozdania finansowego nie stwierdzono naruszenia

obowiqzujqcych przepis6w prawa, statutu majqcych wplyw na sprawozdanie finansowe.

Kierownictwo Sp6lki ziozylo przewidziane w umowie o badanie sprawozdania

finansowego oSwiadczenie o sporzEdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016

zgodnie z dobrq wolq i wiedzq o prowadzeniu ksiqg rachunkowych, zgodnie

z przepisami prawa, a takze o kompletnoSci przychod6w i kosztow.

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badai, stwierdza sig 2e:

'l . badane sprawozdanie finansowe spolki za 2016 rok zostalo sporzqdzone

prawidlowo, dane zawarte w sprawozdaniu finansowym sq zgodne z odpowiednimi

saldami i obrotami w ksiggach rachunkowych,

2. sprawozdanie finansowe zostalo podpisane przez upowaZnione osoby.

3. nie wystqpity zjawiska i zdarzenia wskazujqce na naruszenie obowiqzujqcego prawa.

Wynik badania sprawozdania finansowego MAXIPIZZA Spotka Akcyjna w Kielcach za

rok obrotowy 2016 biegty rewident przedstawil w swojej opinii.

Wydano opinig bez zaslrze2en
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IUAXIPIZZA SPOLKA AKCYJNA VV KIELCACH

Raport zawiera 29 ponumerowanych i zaparafowanych przez bieglego rewidenta stron

Raport sporzEdzono w 3 (trzech) egzemplarzach, z tego 2 (dwa) przekazano Spolce

a 1 (jeden) do akt Bieglego Rewidenta.

UvL>anp- wn

Barbara Brenzel

Kluczowy Biegiy Rewident

nr w rejestrze 12830

Kielce, dnia 24.05.2017 r

,,, 
lr j;,,)-i f HJ*o,3u*ro*

. r,',n,.r. K,\ pE RI,,, Sp- z o.o.'. " ';.:'"*o"**L 25{Jo4r(rr*LCF

"r,:an. r i|,awozdar) finaosori; ,232

wpisany na listq pod nr 1232

PREZES Zettfut:t
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ll li4
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Podmiot uprawniony do badania

sprawozdah finansowych
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