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Wprowadzenie 

1. Wprowadzenie 

Temat kontroli Funkcjonowanie ELEWARR sp. z o.o. 

Numer kontroli P/10/108/KSR 

Uzasadnienie 

podjęcia kontroli 

Kontrola planowa, koordynowana, przeprowadzana z inicjatywy 

Najwyższej Izby Kontroli. Z sugestią przeprowadzenia kontroli 

w  powyższym zakresie wystąpiły także Sejmowa Komisja 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Senacka Komisja Rolnictwa 

i  Rozwoju Wsi. 

Temat kontroli jest zgodny z priorytetowymi kierunkami kontroli - 

państwo efektywnie zarządzające zasobami publicznymi oraz 

głównymi obszarami badań kontrolnych NIK na 2010 r. - procesy 

restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji sektorów 

gospodarki, podmiotów Skarbu Państwa i komunalnych. 

Cel kontroli Celem kontroli była ocena sytuacji finansowej Spółki oraz ocena 

gospodarowania jej majątkiem, a także ocena nadzoru 

właścicielskiego nad Spółką. 

Główne zagadnienia 

objęte tematyką 

kontroli 

Wyniki finansowe Spółki, gospodarowanie jej majątkiem, 

egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań, działania 

restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne, wykonywanie przez Prezesa 

Agencji Rynku Rolnego nadzoru właścicielskiego nad Spółką. 

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. 

Kontrolę - pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności - 

przeprowadzono w Agencji Rynku Rolnego, Centrali ELEWARR sp. z o.o. oraz jej 

4  Oddziałach: w Gądkach, Krupcu, Malborku oraz Nowych Proboszczewicach. 

Dla potrzeb niniejszej informacji, określając firmę spółki oraz jej dodatkowe oznaczenie, 

posłużono się wyrazami: „Spółka ELEWARR”, „Spółka” lub „ELEWARR sp. z o.o.”. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli pogarszała się sytuacja finansowa ELEWARR 

sp. z o.o. Z prowadzonej działalności Spółka uzyskiwała zysk, osiągany głównie dzięki 

działaniom niezwiązanym bezpośrednio z obrotem zbożem i jego przechowywaniem. 

Dekapitalizacji ulegał majątek trwały. Malała też rola Spółki w przechowywaniu 

zapasów interwencyjnych zbóż Unii Europejskiej. 

Bez postępowania kwalifikacyjnego, wymaganego ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. 

o  komercjalizacji i prywatyzacji1, powołano Prezesa Zarządu Spółki. 

Członkom Zarządu Spółki przyznano wynagrodzenia w kwotach przekraczających 

limity dozwolone w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi2. 

Łączna kwota wynagrodzeń nienależnie pobranych w Spółce wyniosła 1.401,8 tys. zł.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sprawowanie przez Prezesa Agencji Rynku 

Rolnego nadzoru właścicielskiego nad Spółką ELEWARR.  

Pasywna była rola Agencji Rynku Rolnego - jako właściciela - w wyznaczaniu kierunku 

rozwoju Spółki oraz określaniu źródeł finansowania tego rozwoju. 

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. W badanym okresie pogarszała się sytuacja finansowa Spółki. Rentowność kapitału 

własnego, aktywów oraz sprzedaży uległa znacznemu obniżeniu, z poziomu około 3,5% 

w 2007 r. do 0,3% na koniec 2009 r. Przychody ogółem w 2009 r. wyniosły 

186.092 tys. zł i były niższe o 4.938,9 tys. zł niż w 2007 r. (191.030,9 tys. zł). 

Z  prowadzonej działalności Spółka uzyskiwała zysk, jednak był on osiągany głównie 

dzięki działaniom niezwiązanym bezpośrednio z obrotem zbożem i jego 

przechowywaniem. Zysk netto Spółki uległ obniżeniu z 6.358,7 tys. zł w 2007 r. 

do 527,8 tys. zł w 2009 r., tj. o 5.830,9 tys. zł. Wartość majątku Spółki na dzień 

31 grudnia 2009 r. wynosiła 181.207,3 tys. zł. [str. 11-13]. 

2. Mimo że w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w gospodarowaniu 

majątkiem trwałym Spółki, to jednak zwrócenia uwagi wymaga fakt, iż majątek ten 

ulegał dekapitalizacji. Wartość rzeczowych aktywów trwałych zmniejszyła się na koniec 

                                                 
1 Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm. 
2 Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm. 
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2009 r. o 13,1% w porównaniu do stanu na koniec 2007 r., tj. z 96.164,5 tys. zł do 

83.549,5 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. stopień zużycia środków trwałych wynosił 

53,4%, w tym maszyn i urządzeń - 74,6%. W ograniczonym stopniu prowadzono 

inwestycje i remonty. [str. 21-23]. 

3. Restrukturyzacja Spółki, przeprowadzona w 2008 r., ograniczyła koszty jej 

funkcjonowania. W wyniku restrukturyzacji zmniejszono liczbę oddziałów Spółki 

z 11 do 4, a redukcja zatrudnienia, o około 30%, spowodowała zmniejszenie kosztów 

wynagrodzeń o 4.185 tys. zł. Trudna sytuacja na rynku zbóż spowodowała, że 

przeprowadzona restrukturyzacja nie miała decydującego wpływu na wynik Spółki. 

[str. 30-31]. 

4. Wykorzystanie magazynów i elewatorów Spółki było na poziomie około 50%, co 

zdaniem NIK nie może być uznane za zadowalające. Głównymi przyczynami niepełnego 

wykorzystania potencjału przechowalniczego był malejący skup zbóż przeznaczonych do 

obrotu handlowego oraz zmniejszenie ilości przechowywanego zboża dla Agencji 

Rezerw Materiałowych i Agencji Rynku Rolnego - głównych kontrahentów Spółki. 

Podejmowane przez Zarząd działania w celu pełniejszego wykorzystania potencjału 

przechowalniczego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. [str. 23-24]. 

5. W okresie objętym kontrolą malała rola Spółki w przechowywaniu zbóż stanowiących 

zapasy interwencyjne Unii Europejskiej. Udział Spółki w przechowywaniu tych zapasów 

zmalał z 24,1% do 14,0%. Przechowywanie zapasów interwencyjnych nie stanowiło dla 

ELEWARR sp. z o.o. istotnego źródła przychodów. Przychody te stanowiły od 6,6% do 

11,3% przychodów ze sprzedaży ogółem. [str. 18-19]. 

6. Nie powiodła się zainicjowana przez Zarząd Spółki w 2008 r. koncepcja przekształceń 

własnościowych. Założenia prywatyzacyjne przedstawiono na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej, jednak z uwagi na brak decyzji Rady, a także Zgromadzenia Wspólników, 

Zarząd Spółki nie podjął dalszych działań zmierzających do realizacji tej koncepcji. 

[str. 31-32]. 

7. Zgromadzenie Wspólników w listopadzie 2007 r. powołało Prezesa Zarządu Spółki bez 

przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, wymaganego art. 19a ust. 2 w związku 
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z art. 69a ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji3. Dopiero w dniu 9 kwietnia 

2008 r. Prezes Zarządu Spółki został powołany zgodnie z ww. przepisem. [str. 27]. 

8. Wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz Głównego Księgowego ustalono 

w  kwotach przekraczających maksymalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia 

określonego w art. 8 pkt 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi - w okresie objętym kontrolą łącznie o 608,5 tys. zł. Ponadto, 

przyznanie przez Radę Nadzorczą członkom Zarządu Spółki premii kwartalnych 

stanowiło naruszenie art. 5 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym osobom tym 

przysługiwało wyłącznie wynagrodzenie miesięczne. W konsekwencji, wynagrodzenie 

w  łącznej wysokości 793,3 tys. zł, pobrane przez członków Rady Nadzorczej w okresie 

od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r., było świadczeniem nienależnym.  

[str. 28-29]. 

9. Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do funkcjonującego w ELEWARR sp. z o.o. 

systemu kontroli wewnętrznej. W okresie objętym kontrolą w Spółce przeprowadzono 

łącznie 12 kontroli wewnętrznych, a ich wyniki zostały wykorzystane w bieżącej 

działalności Spółki. [str. 32]. 

10. Pasywna była rola Agencji Rynku Rolnego - jako właściciela - w wyznaczaniu kierunku 

rozwoju Spółki oraz określaniu źródeł finansowania tego rozwoju. Spółka nie posiadała 

długookresowej strategii rozwoju zatwierdzonej przez Zgromadzenie Wspólników, 

pozwalającej na lepsze dostosowywanie się do zmian zachodzących na rynku zbóż. 

ELEWARR sp. z o.o. działała wyłącznie w oparciu o roczne plany rzeczowo-finansowe 

opiniowane przez Radę Nadzorczą. Zaniechanie przez Agencję Rynku Rolnego działań 

w  ww. zakresie było - w ocenie NIK - niewłaściwe. [str. 35-36]. 

11. W okresie objętym kontrolą, w ARR, nie zaplanowano i nie przeprowadzono żadnej 

kontroli wewnętrznej dotyczącej nadzoru właścicielskiego nad Spółką. Nie zaplanowano 

i nie przeprowadzono również żadnego zadania audytowego obejmującego to zagadnienie. 

[str. 36].  

12. Łączne finansowe rezultaty kontroli wynoszą 1.401,8 tys. zł i obejmują kwoty 

wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa, tj. ustawy 

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. [str. 37]. 

                                                 
3 Artykuł 69a ust. 3 ustawy obowiązuje od 28 lipca 2006 r. 
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2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, określonym w art. 104 ust. 1 ustawy 

z  dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych4, 

Agencja Rynku Rolnego jest zobowiązana przekazać udziały w Spółce ELEWARR na rzecz 

Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 

- w  ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2011 r. 

W toku kontroli ustalono, że Agencja Rynku Rolnego zamierza przekazać udziały w Spółce 

ELEWARR na rzecz Ministra Skarbu Państwa w czerwcu 2011 r., tj. niezwłocznie po 

odbyciu Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem będzie m.in. rozpatrzenie 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r., 

podział zysku lub pokrycie straty, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej ELEWARR, stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych5. 

Od tego czasu prowadzenie polityki właścicielskiej w stosunku do Spółki ELEWARR, w tym 

ustalanie pożądanych parametrów ekonomicznych, będzie należało do Ministra Skarbu 

Państwa. 

Mając na uwadze - stwierdzone przez NIK - nieprawidłowości, wskazane jest, aby Minister 

Skarbu Państwa podjął działania w celu opracowania i wdrożenia strategii rozwoju Spółki, 

określającej założenia, kierunki działań, a także sposoby realizacji wyznaczonych zadań. 

Wnioski o podjęcie działań przez kierowników skontrolowanych jednostek zawarte 

w  wystąpieniach pokontrolnych zostały omówione w rozdziale 4.2. Informacji. 

                                                 
4 Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm. 
5 Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. 
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3. Ważniejsze wyniki kontroli 

3.1. Uwarunkowania prawne i organizacyjne w zakresie 
funkcjonowania Spółki 

ELEWARR sp. z o.o. została powołana przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego w dniu 

15  maja 1992 r., aktem założycielskim w formie aktu notarialnego (Rep. A 3110/92). W dniu 

18 maja 1992 r. Spółka została wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym dla 

m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy, pod numerem RHB 32478. Dnia 25 marca 

2002 r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, ELEWARR sp. z o.o. została wpisana do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000102377. Spółka posiada numer statystyczny 

REGON 011074010 oraz numer identyfikacyjny NIP 526 030 02 79. 

ELEWARR sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, w której 100% udziałów posiada 

Agencja Rynku Rolnego. Zgodnie § 8 ust. 1 aktu założycielskiego Spółki, kapitał zakładowy 

wynosi 143.010.500 zł i dzieli się na 286.021 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł 

każdy. Wartość księgowa udziałów posiadanych w Spółce przez Agencję Rynku Rolnego 

stanowiła kwotę 139.404.963,98 zł. 

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z aktem założycielskim oraz regulaminem 

organizacyjnym, jest w szczególności sprzedaż hurtowa zbóż, nasion i pasz oraz 

magazynowanie i przechowywanie towarów. Zadania te Spółka realizuje poprzez obrót 

zbożem oraz rzepakiem (skup-sprzedaż) za środki własne i kredyt, a także świadczenie usług 

przechowywania dla podmiotów komercyjnych (zakłady tłuszczowe, firmy biopaliwowe, 

słodownie, mieszalnie pasz, firmy handlowe), Agencji Rezerw Materiałowych 

(przechowywanie rezerw państwowych6) i Agencji Rynku Rolnego (przechowywanie 

zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej7). 

ELEWARR sp. z o.o. została utworzona w celu zarządzania elewatorami zbożowymi, 

przejętymi przez Agencję Rynku Rolnego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 

                                                 
6 Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 89, poz. 594 ze zm.), do zakresu działania Agencji Rezerw Materiałowych należy gospodarowanie 
rezerwami produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych. Z dniem 5 lutego 2011 r. weszła 
w  życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496) 
uchylająca ww. ustawę. 

7 Zgodnie z art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków 
rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059 ze zm.). Z dniem 17 grudnia 2010 r. wszedł w życie art. 38h pkt 1 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 231, poz. 1702 ze zm.), zgodnie z którym Agencja Rynku Rolnego dokonuje interwencyjnych zakupów 
i sprzedaży zbóż oraz przechowuje te zboża, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej. 
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1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego8. Agencja została zobowiązana przejąć 

nieodpłatnie magazyny zbożowe, o łącznej pojemności około 1 mln ton, znajdujące się 

w  zarządzie przedsiębiorstw przemysłu zbożowo-młynarskiego "PZZ". Od momentu 

powstania Spółki, w wyniku powiększania jej majątku o kolejne obiekty, powierzchnia 

przechowalnicza wzrosła z ponad 100 tys. ton w 1993 r. do około 660 tys. ton w 2007 r.  

W 1996 r. Spółka przyjęła strukturę wielooddziałową i na koniec 2007 r. składała się 

z  11  Oddziałów oraz Centrali. W wyniku restrukturyzacji, od 25 kwietnia 2008 r. Spółka 

posiadała 4  Oddziały: w Gądkach, w Krupcu, w Malborku oraz w Nowych Proboszczewicach. 

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych9, Agencja Rynku 

Rolnego miała obowiązek zbycia posiadanych akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, 

w terminie nie dłuższym niż 3 lata, tj. do 31 grudnia 2008 r. Ustawą z dnia 18 października 

2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz 

innych ustaw10 wyłączono stosowanie ww. artykułu w odniesieniu do „spółek o profilu 

działalności związanych z obrotem i przechowalnictwem zbóż”, tj. do Spółki ELEWARR. Jako 

uzasadnienie wprowadzenia takiego wyłączenia, w projekcie ustawy podano m.in., że Spółka 

odgrywa kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż oraz że istnieje potrzeba zabezpieczenia przez 

Agencję Rynku Rolnego powierzchni magazynowych w ramach centrów interwencyjnych skupu 

zbóż. 

Z uwagi na to, iż właścicielem wszystkich udziałów ELEWARR sp. z o.o. jest państwowa 

osoba prawna - Agencja Rynku Rolnego, Spółka ta jest również państwową osobą prawną, 

do której mają zastosowanie przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 

 

                                                 
8  Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951 ze zm. 
9  Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
10 Dz. U. Nr 208, poz. 1541. 
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3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Wyniki finansowe Spółki 

W okresie objętym kontrolą pogarszała się sytuacja finansowa Spółki. Rentowność kapitału 

własnego, aktywów oraz sprzedaży, która na koniec 2007 r. kształtowała się na poziomie 

około 3,5%, obniżyła się do poziomu około 0,3% na koniec 2009 r. (Rys. 1). 

Rys. 1. Wskaźniki finansowe charakteryzujące sytuację finansową ELEWARR sp. z o.o.  
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Źródło: ELEWARR sp. z o.o. 
 

W latach 2008 - 2009 i w I półroczu 2010 r. Spółka uzyskiwała zysk z prowadzonej 

działalności (Rys. 2), jednak był on osiągany głównie dzięki działaniom niezwiązanym 

bezpośrednio z obrotem zbożem i jego przechowywaniem. 
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Rys. 2. Wyniki finansowe Spółki w okresie 2007 r. - I półrocze 2010 r. 
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Źródło: ELEWARR sp. z o.o. 
 

W 2008 r., zarówno na podstawowej działalności jak i na całokształcie działalności, Spółka 

osiągnęła zysk w wysokości odpowiednio 3.761,9 tys. zł i 636,6 tys. zł, przy czym osiągnięcie 

dodatniego wyniku finansowego było skutkiem rozwiązania rezerwy na przyszłe świadczenia 

pracownicze z tytułu wypłat nagród jubileuszowych w kwocie 3.041,5 tys. zł. Zysk netto 

wyniósł 727,3 tys. zł. 

W 2009 r. na podstawowej działalności Spółka poniosła stratę w wysokości 3.467,9 tys. zł, 

a na całokształcie działalności osiągnęła zysk w kwocie 1.602,2 tys. zł. Zysk netto wyniósł 

527,8 tys. zł. Na osiągnięcie zysku decydujący wpływ miały przychody z tytułu rozwiązania 

odpisów aktualizujących wartość zapasów w kwocie 5.403,5 tys. zł - zgodnie z art. 3 ust. 1 
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pkt 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości11, przychody związane z odpisami 

aktualizującymi wartość aktywów są przychodami związanymi pośrednio z podstawową 

działalnością jednostki i zalicza się je do pozostałych przychodów operacyjnych. 

Według stanu na 30 czerwca 2010 r. na podstawowej działalności Spółka poniosła stratę 

w wysokości 3.070,6 tys. zł, a na całokształcie działalności osiągnęła zysk w kwocie 

1.244 tys. zł. Zysk netto wyniósł 1.019,5 tys. zł. Dodatni wynik finansowy był możliwy do 

osiągnięcia dzięki przychodom finansowym w postaci dywidendy od spółki zależnej (TDM 

ARRTRANS S.A.) w kwocie 3.000 tys. zł. 

Żadne z ww. działań, które miały decydujący wpływ na osiągnięcie przez Spółkę dodatniego 

wyniku finansowego (tj. rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze, rozwiązanie 

odpisów aktualizujących wartość zapasów, otrzymanie dywidendy), nie ma bezpośredniego 

związku z podstawową działalnością Spółki, jaką jest obrót zbożem i przechowalnictwo zbóż. 

Pogarszanie się sytuacji finansowej Spółki związane było również z faktem, iż Spółka nie 

mogła korzystać ze środków Unii Europejskiej, co utrudniało jej rozwój oraz konkurowanie 

z firmami przechowalniczymi i prowadzącymi obrót zbożem, które z tego wsparcia 

korzystały. Fundusze Unii Europejskiej programowo kierowane są do mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a za takie nie mogą być uznane przedsiębiorstwa, 

jeżeli 25% lub więcej kapitału lub praw głosu, jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, 

łącznie lub indywidualnie, przez jeden lub więcej organów publicznych12. 

Jak wskazały ustalenia kontroli, w ostatnim okresie producenci rolni w Polsce w ramach wsparcia 

ze środków Unii Europejskiej zbudowali kilka milionów ton powierzchni przechowalniczej zbóż. 

W okresie objętym kontrolą Spółka wypłaciła Agencji Rynku Rolnego (jedynemu 

właścicielowi udziałów) dywidendę w łącznej kwocie 1.200 tys. zł, przy czym za rok 2007 

dywidenda wyniosła 1.000 tys. zł, natomiast za 2008 r. i 2009 r. po 100 tys. zł. Udział kwoty 

dywidendy w zysku wynosił: w 2007 r. - 15,7%, w 2008 r. - 13,8%, w 2009 r. - 19%. 

Szczegółowe dane dotyczące rachunku wyników Spółki przedstawia tabela Z.2 zamieszczona 

w  załączniku 5.3. Informacji. 

                                                 
11 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. 
12 Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. U. 

UE L 124 z 20 maja 2003 r., s. 36-41) (wersja angielska: www.eur-lex.europa.eu). 
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3.2.2. Działalność operacyjna13 

W 2008 r., w porównaniu z 2007 r., nastąpił spadek przychodów ogółem14 Spółki 

z  191.030,9 tys. zł do 130.635,7 tys. zł, tj. o 31,6%. Zmalały również przychody z działalności 

operacyjnej z 190.205,3 tys. zł do 127.012,6 tys. zł, tj. o 33,2%. (Rys. 4). Spadek przychodów 

wynikał przede wszystkim ze spadku sprzedaży zbóż i rzepaku z 176,2 tys. ton w 2007 r. do 

86,2 tys. ton w 2008 r., tj. o 51,1%, przy nieznacznym obniżeniu skupu zbóż i rzepaku 

z  208,9 tys. ton do 200,7 tys. ton, tj. o 3,9%. Główną przyczyną zmniejszenia sprzedaży był 

odnotowany w II połowie 2008 r. spadek cen zbóż. (Rys. 3). Według danych GUS, np. cena 

pszenicy obniżyła się w II połowie 2008 r.: z 804,1 zł/t w czerwcu do 470,6 zł/t w grudniu, cena 

żyta z 689,7 zł/t do 355,5 zł/t, a cena jęczmienia z 757,1 zł/t do 495,7 zł/t. 

W 2008 r., w porównaniu z 2007 r., nastąpiło zmniejszenie kosztów ogółem15 

z 183.157 tys. zł do 129.999,1 tys. zł, tj. o 29%. Koszty działalności operacyjnej zmniejszyły 

się w podobnym stopniu z 182.195,8 tys. zł do 128.337,2 tys. zł. Przyczyną obniżenia 

kosztów było przedstawione powyżej zmniejszenie sprzedaży zbóż i rzepaku. 

Rys. 3. Ceny skupu zbóż i rzepaku w latach 2008 - 2010 
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Źródło: według GUS za: „Rynek Rolny. Analizy, tendencje, oceny. Lata 2008 - 2010”. 

                                                 
13 Działalność operacyjna to podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne działalności niezaliczane do 

działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej - art. 48b ust 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości. 
Działalność podstawowa to działalność stanowiąca główny cel utworzenia podmiotu gospodarczego. W tym 
przypadku jest to: obrót surowcami i produktami rolnymi oraz przetworami zbożowymi; skup, 
przechowywanie i suszenie zbóż na rzecz innych podmiotów; przetwórstwo zbożowe. 

14 Przychody ogółem obejmują: przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; pozostałe przychody 
operacyjne; przychody finansowe; zyski nadzwyczajne. 

15 Koszty ogółem obejmują: koszty działalności operacyjnej; pozostałe koszty operacyjne; koszty finansowe; 
straty nadzwyczajne. 
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W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., nastąpił wzrost przychodów ogółem Spółki, 

z 130.635,7 tys. zł do 186.092 tys. zł, tj. o 42,5%. Wzrosły również przychody z działalności 

operacyjnej z 127.012,6 tys. zł do 185.102,8 tys. zł, tj. o 45,7%. Było to wynikiem wzrostu 

sprzedaży zbóż i rzepaku o 144,7 tys. ton, tj. o 167,9%, w porównaniu z 2008 r. Skup zbóż 

i rzepaku był jednak o 90 tys. ton, tj. o 44,8%, mniejszy niż w poprzednim roku.  

Wzrostowi przychodów w 2009 r. towarzyszył wzrost ponoszonych przez Spółkę kosztów. 

I tak, koszty ogółem zwiększyły się z 129.999,1 tys. zł do 184.489,8 tys. zł, tj. o 41,9%, 

a koszty działalności operacyjnej z 128.337,2 tys. zł do 183.525 tys. zł, tj. o 43%. Wzrost 

kosztów wynikał głównie z przedstawionego powyżej wzrostu sprzedaży zbóż i rzepaku. 

Po wyłączeniu wartości sprzedanych towarów i materiałów, których wartość w 2009 r. 

wzrosła w stosunku do 2008 r. o 86.405 tys. zł, tj. o 156,9%, koszty operacyjne według 

rodzajów za 2009 r. wyniosły 39.889,9 tys. zł i uległy obniżeniu w stosunku do 2008 r. 

o  39,3%. Przyczyną zmniejszenia kosztów działalności operacyjnej było m.in. 

przeprowadzenie w 2008 r. restrukturyzacji Spółki, zmniejszenie czasu pracy pracowników 

Centrali Spółki do ¾ wymiaru, zmniejszenie wysokości premii uznaniowych dla 

pracowników, likwidacja nagród jubileuszowych i zmiana zasad wypłaty naród rocznych, 

a także zaniechanie prowadzenia działalności przetwórczej. 

Przychody Spółki w I półroczu 2010 r. wyniosły 60.878 tys. zł, a przychody z działalności 

operacyjnej 56.903,5 tys. zł. Koszty ogółem wyniosły w tym okresie 59.634 tys. zł, a koszty 

działalności operacyjnej 59.631,8 tys. zł. W lutym 2010 r. zmieniono siedzibę Centrali Spółki, 

w związku z czym miesięczne koszty wynajmu powierzchni biurowej w 2010 r. w stosunku 

do 2009 r. były niższe o 25,8 tys. zł. 
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Rys. 4. Przychody Spółki w latach 2007 - 2009 i w I półroczu 2010 r. 
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W okresie objętym kontrolą zmianie uległa struktura przychodów Spółki. Udział przychodów 

z obrotu surowcami i produktami rolnymi wzrósł z około 60% w 2007 r. do około 80% 

w  2009 r. (Rys. 5). Udział przychodów ze skupu, przechowywania i suszenia zbóż na rzecz 

innych podmiotów wahał się w przedziale od 13% do 17%. W związku z zaniechaniem 

przetwórstwa zbożowego przychody z tego tytułu zmalały w 2009 r. do zera, w 2008 r. 

stanowiły 18%. 
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Rys. 5. Struktura przychodów netto ze sprzedaży, w podziale na rodzaje prowadzonej 
działalności 
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Źródło: ELEWARR sp. z o.o. 
 

W Oddziale ELEWARR sp. z o.o. w Gądkach, w przypadku siedmiu umów zawartych na 

sprzedaż zbóż (spośród 12 wylosowanych16), kontrola stwierdziła odstępstwa od wzoru 

umowy określonego w załączniku obowiązującego w Spółce „Regulaminu sprzedaży zbóż 

w  ELEWARR sp. z o.o.”, wprowadzonego zarządzeniem Nr 2/2008 Zarządu Spółki z dnia 

18  lutego 2008 r. W ww. umowach pominięto zapisy dotyczące zabezpieczenia interesu 

Spółki, w przypadku niedokonania zapłaty należności w terminie, a także nieterminowego 

odbioru zakupionego zboża. Zarząd Spółki wyjaśnił, że treść umów była wynikiem uzgodnień 

z kontrahentami, którzy nie wyrażali zgody na zapisy zawarte we wzorach umów. 

Szczegółowe dane dotyczące przychodów oraz kosztów przedstawia tabela Z.2 zamieszczona 

w  załączniku 5.3. Informacji. 

                                                 
16 Losowano z populacji 52 umów zwartych w latach 2008 - 2009. 
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3.2.3. Rola Spółki w przechowywaniu rezerw państwowych zbóż oraz 

zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej 

Na podstawie umów zawartych z Agencją Rezerw Materiałowych oraz Agencją Rynku 

Rolnego, Spółka ELEWARR odpłatnie przechowywała zboże zakupione w ramach 

obowiązku tworzenia rezerw państwowych oraz zboże skupione w ramach stosowanego 

w Unii Europejskiej mechanizmu „Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż”. 

Udział Spółki ELEWARR w przechowywaniu rezerw państwowych zbóż utrzymywał się 

w badanym okresie na stałym poziomie, który wynosił: 76% według stanu na koniec 2008 r., 

79% na koniec 2009 r. i 79% na koniec I półrocza 2010 r. Kontrola wykazała, że Agencja 

Rezerw Materiałowych nie dysponowała własnymi magazynami przystosowanymi do 

przechowywania zbóż. Zdaniem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ARM mogłaby we 

własnym zakresie utrzymywać zboża, gdyby przejęła trzy magazyny znajdujące się 

w zarządzie ELEWARR sp. z o.o., o łącznej pojemności około 150 tys. ton, zlokalizowane 

w  regionach o dużej produkcji zbóż, z korzystną infrastrukturą transportową. 

W badanym okresie malała rola Spółki ELEWARR w przechowywaniu zapasów 

interwencyjnych zbóż Unii Europejskiej. Udział Spółki w przechowywaniu tych zapasów 

zmalał z 24,1% w roku gospodarczym17 2008/2009 do 14% w roku gospodarczym 

2009/2010. W roku gospodarczym 2007/2008 Spółka nie przechowywała zapasów 

interwencyjnych - Unia Europejska nie prowadziła takiego skupu. (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Zboża zmagazynowane w ELEWARR sp. z o.o. w ramach interwencji na rynku 
zbóż 

Rok gospodarczy Zakupy interwencyjne zbóż w tys. ton
Zboża zmagazynowane 
w ELEWARR sp. z o.o. 

 w UE w Polsce w tys. ton % 
2007/2008 0,0  0,0  0,0  0,0 
2008/2009 1 588,0  80,5  19,4  24,1 

2009/2010 
(wg stanu na 23.05.2010 r.) 3 863,5  257,0  36,0  14,0 

Źródło: Agencja Rynku Rolnego 

 

                                                 
17 Skup interwencyjny zbóż odbywa się w okresie od 1 listopada do 31 maja, z możliwością realizacji dostaw do 

30 czerwca, pod warunkiem, że spełnią one minimalne wymagania ilościowe i jakościowe (Interwencyjny 
zakup i sprzedaż zbóż. ARR 2010). 

 18 
 



Ważniejsze wyniki kontroli 

Zapasy interwencyjne oraz rezerwy państwowe zbóż zapewniały wykorzystanie potencjału 

przechowalniczego Spółki w 20,9% według stanu na koniec 2008 r., w 25,3% na koniec 

2009 r. i w 20,6% na dzień 30 czerwca 2010 r. Stanowiło to odpowiednio 32,5%, 49,2% oraz 

76,8% zbóż i rzepaku przechowywanych w elewatorach i magazynach Spółki. (Rys. 6). 

W latach 2005 - 2006 na przechowywanie zapasów interwencyjnych oraz rezerw 

państwowych wykorzystywane było około 60% pojemności magazynowej Spółki. 

 

Rys. 6. Struktura własnościowa zbóż i rzepaku przechowywanych w elewatorach 
            i magazynach Spółki 
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Źródło: ELEWARR sp. z o.o. 
 

Przechowywanie przez Spółkę rezerw państwowych zbóż oraz zbóż w ramach interwencji nie 

stanowiło dla niej istotnego źródła przychodów. Przychody Spółki z tytułu przechowywania 

tych zapasów w 2008 r. wyniosły 13.761 tys. zł, co stanowiło 11,3% przychodów ze 

sprzedaży ogółem, w 2009 r. - 11.757,3 tys. zł, tj. 6,6%, a w I półroczu 2010 r. 

- 5.733,2 tys. zł, tj. 10,4%. (Rys. 7). Przychody te w 2008 r. były mniejsze o 24,8%, 

a w 2009 r. o 35,7%, w porównaniu do 2007 r. 
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Rys. 7. Przychody z usług przechowywania zbóż na rzecz Agencji Rynku Rolnego oraz 
            Agencji Rezerw Materiałowych w latach 2007 - 2010 
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3.2.4. Gospodarowanie majątkiem 

W okresie objętym kontrolą suma bilansowa ELEWARR sp. z o.o. zmniejszyła się o 6,6%, ze 

193.106,6 tys. zł według stanu na 1 stycznia 2008 r. do 180.356,9 tys. zł według stanu na 30 

czerwca 2010 r. Wartość sumy bilansowej w 2008 r. wzrosła o 28,7%, a w 2009 r. 

zmniejszyła się o 27,1%. Przyczyną tych wahań była zmiana stanu zapasów, których wartość 

w 2008 r. wzrosła o 77,8%, a w 2009 r. zmniejszyła się o 78,7% i na dzień 31 grudnia 2009 r. 

wyniosła 22.533,5 tys. zł (Rys. 8). 

Szczegółowe dane dotyczące bilansu Spółki przedstawia tabela Z.1 zamieszczona 

w  załączniku 5.3. Informacji. 

Rys. 8. Wybrane dane z rachunku wyników Spółki 

96 164,5 
90 207,7 

83 549,5 80 147,9 

59 468,3 

105 763,0 

22 533,5 

3 251,5 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

W
ar

to
ść

 w
 ty

s.
 z
ł

Rzeczowe aktywa trwałe Zapasy

31grudnia 2007 r. 31 grudnia 2008 r. 31 grudnia 2009 r. 30 czerwca 2010 r.
 

Źródło: ELEWARR sp. z o.o. 

 20 
 



Ważniejsze wyniki kontroli 

Działalność inwestycyjna 

W okresie objętym kontrolą majątek trwały Spółki ulegał dekapitalizacji. Wartość 

Na dzień 31 grudnia 2009 r. stopień zużycia środków trwałych wynosił 53,4%, w tym stopień 

W ograniczonym stopniu prowadzono inwestycje i remonty. Nakłady na inwestycje i remonty 

 (w 2007 

Plan zapotrzebowania na dostawy, usługi i roboty budowlane ELEWARR sp. z o.o. 

 na 2008 r. realizację zadań na kwotę 3.179,6 tys. zł, w tym zadań inwestycyjnych  

 na 2009 r. realizację zadań na kwotę 2.031,7 tys. zł, w tym na realizacje zadań 

 na 2010 r. realizację zadań na kwotę 2.852,8 tys. zł, w tym na realizacje zdań 

W planach tych nie przewidziano wydatków w Centrali Spółki ELEWARR. 

Nakłady na realizację planu wyniosły: 

 w 2008 r. - 2.567,4 tys. zł, w tym zadań inwestycyjnych - 1.213,7 tys. zł i zadań 

 w 2009 r. - 1.987,7 tys. zł, w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych  

rzeczowych aktywów trwałych zmniejszyła się z 96.164,5 tys. zł według stanu na koniec 

2007 r. do 83.549,5 tys. zł na koniec 2009 r., tj. o 13,1%. (Rys. 8). 

zużycia maszyn i urządzeń 74,6%. 

wyniosły w latach 2008 - 2009 łącznie 4.555,2 tys. zł, podczas gdy odpisy amortyzacyjne 

wyniosły w tym okresie 15.009,6 tys. zł r. na inwestycje i remonty wydatkowano 

łącznie 7.886 tys. zł). Zarówno dokonane w 2008 r. jak i w 2009 r. nakłady inwestycyjne były 

odpowiednio o 6.363,3 tys. zł i 6.287 tys. zł niższe od odpisów amortyzacyjnych w tych 

latach. 

przewidywał: 

 - 1.517,1 tys. zł i zadań remontowych - 1.662,5 tys. zł,  

inwestycyjnych - 894,9 tys. zł i zadań remontowych - 1.136,8 tys. zł, 

inwestycyjnych - 1.462,4 tys. zł i zadań remontowych - 1.390,4 tys. zł.  

remontowych - 1.353,7 tys. zł. Planowane nakłady finansowe wykonano w 80%, w tym 

w zakresie zadań inwestycyjnych w 80% i remontowych w 81%; 

 - 1.072,8 tys. zł i realizacji zadań remontowych - 915 tys. zł. Planowane nakłady 

finansowe wykonano w 85%, w tym w zakresie zadań inwestycyjnych w 95% 

i  remontowych w 79%; 
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 według stanu na 1 czerwca 2010 r. - 224 tys. zł, w tym z tytułu realizacji zadań 

inwestycyjnych - 72,6 tys. zł i realizacji zadań remontowych - 151,4 tys. zł. 

Niższe niż zakładano wydatki na inwestycje i remonty były rezultatem m.in. zrealizowania 

części prac za kwoty niższe niż pierwotnie planowano, wykonania niektórych robót, które 

miały być zlecone firmom zewnętrznym, przez pracowników Oddziałów Spółki, a także 

ograniczenia do niezbędnych prac w młynie i kaszarni w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz 

w młynie i magazynie w Mierkowie. 

W ramach zadań inwestycyjnych m.in.: 

 zakupiono automatyczne wagi dla elewatorów w Pieniężnie i Proboszczewicach, 

przenośnik taśmowy dla elewatora w Rzeszowie, cyklony dla suszarni zbożowej 

w  Pieniężnie, urządzenia do pobierania próbek zbóż w elewatorze w Bartoszycach oraz 

urządzenia laboratoryjne, 

 zmodernizowano samochodowe kosze przyjęciowe (elewatory w Proboszczewicach, 

Malborku i Bielsku Podlaskim), 

 wykonano drogę dojazdową do koszy kolejowych w elewatorze w Rzeszowie, w celu 

wykorzystania istniejących koszy do rozładunku i załadunku zbóż na samochody oraz 

wybudowano odcinek drogi dojazdowej do kosza kolejowego i przystosowano kosz 

kolejowy do rozładunku samochodów w elewatorze w Krupcu, 

 zakończono budowę wiaty nad wagami samochodowymi w Krupcu, 

 wykonano instalację c.o. w budynku biurowym i pomieszczeniach socjalnych elewatora 

w Krupcu, 

 podłączono kanalizację w Proboszczewicach do kolektora gminnego, 

 zamontowano przenośniki taśmowe oraz rozpoczęto wykonanie nowej instalacji 

elektrycznej w elewatorze w Wąbrzeźnie, 

 zamontowano wagę samochodową w Braniewie, 

 zamontowano urządzenia do monitoringu/systemy alarmowe/ w elewatorach w Kępnie, 

Nowogrodzie Bobrzańskim, w młynie i kaszarni w Nowogrodzie oraz w młynie 

w  Mierkowie, 

 wymieniono aerator w oczyszczalni ścieków w Gądkach. 

Całość zadań inwestycyjnych została sfinansowana ze środków własnych Spółki. 

Wykonane prace remontowe dotyczyły głównie remontów urządzeń technologicznych 

i  transportowych, legalizacji wag w większości obiektów, naprawy dachów elewatorów, 
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magazynów i obiektów pomocniczych. Przeprowadzono remonty bocznic kolejowych 

w  Kępnie i Wąbrzeźnie oraz zakończono malowanie elewacji komór i wieży operacyjnej 

elewatora w Bartoszycach.  

Część planowanych prac remontowych została wykonana systemem gospodarczym, przez 

uprawnionych pracowników Spółki. 

Kontrola w Oddziale Spółki w Krupcu wykazała, że w 2008 r., przy rozliczeniu zadania 

inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji c.o. w budynku biurowym i pomieszczeniach 

socjalnych elewatora w Krupcu - etap I”, zwiększono wartość budynku administracyjnego 

o 7,3 tys. zł netto, tj. o wartość zakupionych 4 ogrzewaczy elektrycznych akumulacyjnych. 

Urządzenia te, zasilane energię elektryczną, nie zostały jednak włączone do sieci centralnego 

ogrzewania w budynku administracyjnym, lecz zamontowane jako odrębne źródła ciepła 

w innych budynkach Oddziału. Żaden z ogrzewaczy nie został zainstalowany w budynku 

administracyjnym, w którym realizowano ww. zadanie inwestycyjne. Przyjęcie kwoty 

7,3 tys. zł na zwiększenie wartości budynku administracyjnego naruszało art. 16g ust. 13 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych18, miało 

bezpośredni wpływ na wysokość naliczonego - zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 1 ww. 

ustawy - podatku dochodowego od osób prawnych. 

Wykorzystanie potencjału przechowalniczego 

Pojemność magazynów Spółki wynosiła: 

 655.120,6 ton - w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r., 

 654.850,6 ton - od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., 

 643.130,6 ton - od 1 lipca 2009 r. 

W badanym okresie, elewatory i magazyny Spółki o łącznej pojemności prawie 650 tys. ton 

były wykorzystane w około 50%. 

Zdaniem NIK wykorzystanie magazynów i elewatorów Spółki na poziomie około 50% nie 

może być uznane za zadowalające. Identyczną opinię w tej sprawie wyraził wiceprezes 

Zarządu Spółki ELEWARR Pan Jerzy Głuchowski na posiedzeniu Komisji Odwoławczej 

w  dniu 18 października 2010 r. rozpatrującej zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego po 

kontroli Oddziału Spółki ELEWARR w Gądkach, który stwierdził, że poziom wykorzystania 

potencjału przechowalniczego na poziomie około 50% nie jest zadowalający. 

                                                 
18 Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.  654 ze zm. 
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Średnioroczny zasyp w magazynach Spółki wynosił odpowiednio: 

 w 2008 r. - 322,5 tys. ton, co stanowiło 49,2% wykorzystania pojemności magazynowej, gdy 

w 2007 r. - 399,84 tys. ton, co stanowiło 61% wykorzystania pojemności magazynowej, 

 w 2009 r. - 345,1 tys. ton, co stanowiło 52,7% wykorzystania pojemności magazynowej, 

 od 1 stycznia do 31 maja 2010 r. - 265,8 tys. ton, co stanowiło 41,3% wykorzystania 

pojemności magazynowej. 

Poziom wykorzystania pojemności magazynowej wahał się: 

 w 2008 r. od 8,5% (magazyn Orneta) do 76,3% (magazyn Braniewo), 

 w 2009 r. od 9,2% (magazyn Orneta) do 76,9% (magazyn Nowogród Bobrzański), 

 w 2010 r. (do 31 maja 2010 r.) od 5,1% (magazyn Orneta) do 77,6% (Nowogród 

Bobrzański). 

Głównymi przyczynami niepełnego wykorzystania możliwości przechowalniczych Spółki było: 

 niekorzystne, z punktu widzenia obrotu handlowego zbożem, położenie elewatorów 

i  magazynów Spółki (brak elewatorów w regionach o wysokiej podaży, np. 

województwo zachodniopomorskie, dolnośląskie), 

 zmniejszenie ilości przechowywanego zboża dla Agencji Rezerw Materiałowych 

i Agencji Rynku Rolnego - głównych kontrahentów Spółki, 

 malejący skup zbóż własnych do obrotu handlowego, ze względu m.in. na: zwiększenie 

bazy przechowalniczej u producentów rolnych, konkurencję ze strony spółek kapitału 

zagranicznego mających możliwość eksportu drogą morską, zmianę polityki 

zaopatrzenia w surowiec zakładów przetwórstwa zbożowego i tłuszczowego, polegającą 

na rezygnacji z gromadzenia zapasów i dokonywania zakupów na bieżąco w zależności 

od kształtowania się cen na rynku. 

Podejmowane przez Zarząd Spółki działania w celu pełniejszego wykorzystania potencjału 

przechowalniczego (np. ogłoszenia w prasie oraz informacje na stronie internetowej Spółki na 

temat świadczonych usług) nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 

Długoterminowe aktywa finansowe 

Wartość długoterminowych aktywów finansowych według stanu na 31 grudnia 2008 r., 

w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2007 r., wzrosła o 1.220,9 tys. zł, tj. o 8,1% 

i  wyniosła 16.294,6 tys. zł. Związane to było z aktualizacją przez Spółkę na dzień bilansowy 

wartości udziałów i rozwiązaniem odpisu z tytułu utraty wartości na kwotę 1.220,9 tys. zł 

(dotyczyło to akcji spółki Towarowy Dom Maklerski „ARRTRANS” S.A. w Łodzi). 

 24 
 



Ważniejsze wyniki kontroli 

W  2009 r. i w I połowie 2010 r. wartość długoterminowych aktywów finansowych nie uległa 

zmianie. Aktywa te stanowiły udziały i akcje: 

 w jednostkach powiązanych - 16.220,1 tys. zł, w tym: 

  w Towarowym Domu Maklerskim „ARRTRANS” S.A. w Łodzi, 100% akcji o wartości 

4.969,3 tys. zł i kapitale zakładowym 1.964,8 tys. zł, 

  w Zamojskich Zakładach Zbożowych sp. z o.o., 100% udziałów o wartości 4.911.4 tys. zł 

i  kapitale zakładowym 3.207,5 tys. zł, 

  w Elewatorze w Koronowie sp. z o.o., 30% udziałów o wartości 5.906,3 tys. zł i kapitale 

zakładowym 18.350 tys. zł (pozostali udziałowcy to: Provimi S.A. - 51%, Polskie 

Młyny S.A. - 19%), 

 w Elewatorze Sieradz sp. z o.o., 26,7% udziałów o wartości 433,1 tys. zł i kapitale 

zakładowym 1.439,2 tys. zł (pozostali udziałowcy to: Gdańskie Młyny i Spichlerze 

sp. z o.o. - 55,9%, Zakłady Tłuszczowe „Bielma” sp. z o.o. - 10,4%, Arysa Life Science 

Polska sp. z o.o. - 7%). 

 w pozostałych jednostkach - 74,5 tys. zł, tj. 10 akcji imiennych Warszawskiej Giełdy 

Towarowej SA, stanowiących 2% kapitału zakładowego Giełdy (wartość nominalna 

jednej akcji wynosi 10 tys. zł) oraz 1 akcję Banku Spółdzielczego w Lubyczy 

Królewskiej (1 udział o wartości 2,5 tys. zł, o udziale procentowym 0,5%). 

Przychody finansowe z tytułu uzyskanych dywidend wyniosły: w 2008 r. - 96,6 tys. zł, 

w   tym 96,3 tys. zł z tytułu udziałów w Elewatorze w Koronowie sp. z o.o.,  

w 2009 r. - 28,4 tys. zł, w całości z tytułu udziałów w Elewatorze w Koronowie sp. z o.o., 

oraz w I półroczu 2010 r. - 3.029,5 tys. zł, w tym 3.000 tys. zł z tytułu udziałów w TDM 

ARRTRANS S.A. 

3.2.5. Regulowanie zobowiązań 

Zobowiązania ogółem ELEWARR sp. z o.o. na koniec 2008 r., 2009 r. i 30 czerwca 2010 r. 

wynosiły odpowiednio: 69.891,8 tys. zł, 3.629,2 tys. zł i 2.744,4 tys. zł. 

Zobowiązania długoterminowe Spółki wynosiły: na koniec 2008 r. - 665,2 tys. zł, na koniec 

2009 r. - 549,5 tys. zł i na 30 czerwca 2010 r. - 549,5 tys. zł. Zobowiązania te dotyczyły 

zobowiązań finansowych z tytułu umowy zawartej na wynajem samochodów, obowiązującej 

do 2012 r. 
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Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2008 r. wynosiły 66.801,9 tys. zł. 

W   2008 r. Spółka korzystała z kredytu obrotowego rewolwingowego w kwocie 

100.000 tys. zł, przeznaczonego na zakup zbóż. Kredyt został wykorzystany w kwocie 

67.653,9 tys. zł i w całości spłacony w I kwartale 2009 r. Na sfinansowanie zakupu zbóż ze 

zbiorów 2009 r. Spółka nie zaciągała kredytów bankowych. Na koniec 2009 r. i I półrocza 

2010 r. Spółka nie posiadała zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.  

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług na koniec 2008 r. i 2009 r. wynosiły 

odpowiednio: 1.017.3 tys. zł oraz 732,5 tys. zł i dotyczyły głównie zakupionych towarów, 

materiałów i wykonanych usług. Na koniec czerwca 2010 r. zobowiązania krótkoterminowe 

z tytułu dostaw i usług wynosiły 508,8 tys. zł. 

Na koniec 2008 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 0,3 tys. zł i dotyczyły odsetek od 

podatku VAT naliczonych w wyniku kontroli skarbowej. Zobowiązania wymagalne na koniec 

2009 r. wynoszące 94,6 tys. zł dotyczyły niezapłaconych składek ZUS i podatku od osób 

fizycznych za listopad 2009 r. Przyczyną powstania ww. zobowiązań wymagalnych były 

zaniedbania osób odpowiedzialnych w Spółce za rozliczenia podatku VAT i składek ZUS. 

Na  koniec czerwca 2010 r. Spółka nie wykazywała zobowiązań wymagalnych. 

3.2.6. Windykacja należności 

Należności ogółem ELEWARR sp. z o.o. na koniec 2008 r., 2009 r. i I półrocza 2010 r. 

wynosiły odpowiednio: 7.162,7 tys. zł, 30.971,4 tys. zł i 19.049,1 tys. zł. 

Należności długoterminowe Spółki wynosiły: na koniec 2008 r. - 74,1 tys. zł, na koniec 

2009 r. - 57,8 tys. zł, a na koniec I półrocza 2010 r. - 49,7 tys. zł. Należności te dotyczyły 

sprzedaży budynków mieszkalnych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. 

Należności krótkoterminowe w 2008 r., w 2009 r. i w I półroczu 2010 r. wynosiły 

odpowiednio: 7.088,6 tys. zł, 30.913,6 tys. zł oraz 18.999,4 tys. zł. 

Należności przeterminowane (wierzytelności) na koniec 2008 r. i 2009 r. wynosiły 

odpowiednio: 12.741,9 tys. zł oraz 12.039,3 tys. zł i zostały skorygowane o odpisy 

aktualizujące ich wartość odpowiednio o kwotę 11.659,4 tys. zł oraz 11.350,4 tys. zł. 

Należności przeterminowane na koniec czerwca 2010 r. wynosiły 11.645,8 tys. zł.  

Główną pozycję należności przeterminowanych stanowiła kwota 7.573,9 tys. zł, objęta 

odpisem aktualizującym, która wynikała z prowadzonych przez komorników sądowych 

postępowań egzekucyjnych wobec R.B. w sprawie o przywłaszczenie zboża w 2003 r. 
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Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na występujące w Oddziale Spółki w Gądkach 

przypadki sprzedaży wyrobów gotowych (mąki i kasz) podmiotom, które wcześniej nie 

wywiązały się z płatności za nabyty towar. Powyższe dotyczyło trzech, spośród 101 

kontrahentów Oddziału, którym sprzedano wyroby gotowe w latach 2008 - 2009, pomimo iż 

w okresie poprzednim nie wywiązali się z zobowiązań wobec Spółki. Przeterminowane 

należności od tych kontrahentów na koniec 2009 r. wyniosły 144,9 tys. zł. W wyniku 

podjętych działań, z dwoma podmiotami zawarto ugody w sprawie ratalnej spłaty należności, 

a w przypadku jednego podmiotu (należność 22,9 tys. zł) zostało wszczęte komornicze 

postępowanie egzekucyjne, które okazało się nieskuteczne - należność została 

zakwalifikowana do umorzenia. 

W latach 2008 - 2009 i w I półroczu 2010 r. Spółka spisała z ksiąg rachunkowych - poprzez 

rozwiązanie odpisów aktualizujących - należności w wysokości: 979,5 tys. zł, 161,9 tys. zł 

i  6,3 tys. zł. Powodem spisania należności były umorzenia dochodzeń wierzytelności przez 

komorników sądowych w toku postępowań egzekucyjnych (dłużnicy nie posiadali 

ruchomości lub nieruchomości podlegających zaspokojeniu roszczeń) oraz prawomocne 

wyroki sądów oddalające powództwa Spółki (upadłość firm, przedawnienie roszczeń). 

3.2.7. Zatrudnienie i wynagrodzenia 

Zatrudnienie 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. w ELEWARR sp. z o.o. zatrudnionych było 214 

pracowników, w tym 3 członków Zarządu, 4 dyrektorów Oddziałów, 74 pracowników na 

stanowiskach nierobotniczych i 133 pracowników na stanowiskach robotniczych. W Centrali 

Spółki zatrudnionych było 21 osób.  

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w latach 2008 - 2009 i w I półroczu 2010 r. wynosiło 

odpowiednio: 313, 243 i 209 etatów. 

Kontrola wykazała, że w okresie od 23 listopada 2007 r. do 9 kwietnia 2008 r. - bez 

przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego - funkcję Prezesa Zarządu Spółki 

sprawował Pan Andrzej Śmietanko, który został powołany na to stanowisko uchwałą 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 listopada 2007 r. Wymóg 

przeprowadzenia postępowania wynikał z art. 19a ust. 2 w związku z art. 69a ust. 3 ustawy 

o  komercjalizacji i prywatyzacji. Dopiero w dniu 12 lutego 2008 r. Zgromadzenie 

Wspólników zobowiązało Radę Nadzorczą do przeprowadzenia postępowania 
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kwalifikacyjnego na to stanowisko. W dniu 9 kwietnia 2008 r. - po przeprowadzeniu 

konkursu - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odwołało i ponownie powołało z tym 

dniem Pana Andrzeja Śmietanko w skład Zarządu oraz powierzyło mu funkcję Prezesa. 

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia przedstawiają tabele Z.3 i Z.4 zamieszczone 

w  załączniku 5.3. Informacji. 

Wynagrodzenia 

W ELEWARR sp. z o.o. obowiązywał „Regulamin wynagradzania pracowników Spółki” 

z dnia 24 października 2007 r., ustanowiony na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy19. Wynagrodzenie zasadnicze pracowników Oddziałów ustalane było 

według stawek określonych w zakładowym systemie wynagradzania dla poszczególnych 

kategorii zaszeregowania, a wynagrodzenie dyrektorów Oddziałów i pracowników Centrali 

Spółki ustalane było wskaźnikiem w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia brutto 

w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału poprzedzającego wypłatę, 

ogłoszonego w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS. 

W okresie objętym kontrolą, Regulamin wynagradzania był trzykrotnie zmieniany20. 

W  wyniku zmian, zlikwidowano nagrody jubileuszowe i premię motywacyjną, uzależniono 

wypłatę nagrody rocznej od uzyskanego wyniku finansowego oraz obniżono wynagrodzenie 

za czas niezdolności do pracy. Po zawarciu przez Zarząd Spółki porozumienia ze Związkami 

Zawodowymi, na okres 12 miesięcy (od 1 października 2009 r. do 30 września 2010 r.) 

nastąpiło ograniczenie czasu pracy i wynagrodzeń pracowników Centrali Spółki. 

Regulamin wynagradzania miał zastosowanie w stosunku do członków Zarządu Spółki 

wyłącznie w sprawach, które nie zostały odrębnie uregulowane w zawartych z nimi umowach 

o pracę. 

Określenie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki - zgodnie z § 15 ust. 1 

pkt 6 aktu założycielskiego Spółki - należało do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia 

Wspólników. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki została 

ustalona w umowach o pracę zawartych przez pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników 

                                                 
19 Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. 
20 Regulamin wynagradzania pracowników Spółki z dnia 24 października 2007 r. był 3-krotnie aneksowany, 

w  dniach: 27 stycznia 2009 r., 20 kwietnia 2009 r. i 11 stycznia 2010 r. Aneksem Nr 2 z dnia 20 kwietnia 
2009 r. wykreślono § 9 regulaminu określający tworzenie zakładowego funduszu nagród oraz przyznania 
nagrody rocznej. Po 5 maja 2009 r. zasady wypłacania nagród z zysku zostały wykreślone z regulaminu 
wynagradzania, a nowe zasady zostały ustalone w nowych indywidualnych umowach o pracę. 
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Spółki. Zgodnie z § 3 tych umów, oprócz miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 

i nagrody rocznej, członkom Zarządu przysługiwała również premia kwartalna uznaniowa. 

Wysokość tej premii była ustalana i przyznawana na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. 

Zgodnie z oświadczeniem b. Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Biuro Prawne Agencji nie 

kwestionowało powyższych zasad wynagrodzeń. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz 

premię uznaniową - zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Spółki - Głównemu 

Księgowemu ustalił Zarząd Spółki. 

Ustalenie premii kwartalnej - w umowach o pracę z członkami Zarządu - było sprzeczne 

z art. 5 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, 

zgodnie z którym osobom tym przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne. W okresie 

objętym kontrolą, Rada Nadzorcza dziesięciokrotnie podejmowała uchwały21 w sprawie 

przyznania ww. premii członkom Zarządu Spółki. 

Miesięczne wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w latach 2008 - 2009 i w I półroczu 

2010 r. oraz Głównego Księgowego w 2008 r., przekraczały maksymalną wysokość 

miesięcznego wynagrodzenia określonego w art. 8 pkt 1 ustawy o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Różnica pomiędzy wynagrodzeniami 

wypłaconymi a wynagrodzeniami jakie mogły być wypłacone zgodnie z przepisami 

ww. ustawy, wyniosła łącznie 608,5 tys. zł. 

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy, postanowienia umów o pracę ustalające wynagrodzenie 

miesięczne w wysokości wyższej niż dopuszczona ustawą, są nieważne z mocy prawa 

w odniesieniu do tej części, która przewyższa kwotę maksymalną określoną w ustawie. 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, iż w myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za nieprzestrzeganie 

jej przepisów, Rada Nadzorcza Spółki ulega rozwiązaniu z mocy prawa, a wynagrodzenie 

wypłacone przez Spółkę członkom Rady Nadzorczej - po jej rozwiązaniu - jest świadczeniem 

nienależnym. W okresie od stycznia 2008 r. do czerwca 2010 r. członkowie Rady Nadzorczej 

pobrali wynagrodzenie w łącznej wysokości 793,3 tys. zł. 

Wynagrodzenia ogółem w ELEWARR sp. z o.o. (bez wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, 

nagród jubileuszowych oraz odszkodowań z tytułu rozwiązywania umów o pracę) wynosiły 

w 2009 r. 13.837 tys. zł i były o 22,3% niższe niż w 2008 r. W największym stopniu 

obniżeniu uległy wynagrodzenia dyrektorów Oddziałów, które zmniejszyły się o 36,7%, 

                                                 
21 Począwszy od 24 stycznia 2008 r. 
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pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 25,1% i członków zarządu 

- 24,9%. W 2009 r. w porównaniu do 2008 r. zwiększeniu uległy koszty wynagrodzeń Rady 

Nadzorczej o 6% i wyniosły 320 tys. zł. (Rys. 9). 

 
Rys. 9. Wynagrodzenia w ELEAWRR sp. z o.o. w latach 2008 - 2009 i w I półroczu 2010 r. 
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Obniżeniu uległo średnioroczne wynagrodzenie przypadające na etat. W I półroczu 2010 r. 

wyniosło 4.270 zł, podczas gdy w 2008 r. wynosiło 4.635 zł, a w 2009 r. 4.604 zł.  

Szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń przedstawiają tabele Z.5 i Z.6 zamieszczone 

w  załączniku 5.3. Informacji. 

3.2.8. Działania restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne 

Restrukturyzacja Spółki 

W kwietniu 2008 r. Zarząd Spółki opracował Założenia do Strategii ELEWARR sp. z o.o., 

w  których, jako działalność Spółki w perspektywie 1-2 lat, określono m.in.: umacnianie 

pozycji rynkowej Spółki jako operatora na rynku zbóż w Polsce, racjonalizację działalności 

Spółki zapewniającą trwałą i stabilną zdolność generowania zysków, w tym zmniejszenie 

zależności Spółki od zamówień państwowych (rezerwy Agencji Rezerw Materiałowych). 

Powyższe cele zamierzano zrealizować poprzez: optymalizację wykorzystania potencjału 

przechowalniczego, zaniechanie nierentownej działalności, sprzedaż zbędnych lub 
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niedostatecznie wykorzystywanych składników majątkowych, racjonalizację gospodarowania 

zasobami pracy, energią i kosztami usług obcych, restrukturyzację majątku trwałego. 

W dniu 1 czerwca 2008 r. nastąpiło połączenie22 Oddziałów Spółki - w miejsce 

dotychczasowych 11 Oddziałów utworzono 4 Oddziały regionalne. Zmniejszono również 

zatrudnienie w Spółce: o 101 osób, tj. o około 30%, co spowodowało obniżenie kosztów 

wynagrodzeń - w 2009 r. na wynagrodzenia wydatkowano o 4.185 tys. zł mniej niż w 2008 r. 

Kolejnym etapem procesu restrukturyzacji było zaniechanie nierentownej produkcji w młynach 

i  kaszarni oraz próba ich sprzedaży i dzierżawy. Decyzję w sprawie zaniechania działalności 

przetwórczej podjął Zarząd Spółki na skutek pogłębiającej się, od początku 2008 r., straty z tej 

działalności. Na dzień 31 grudnia 2008 r. strata wynosiła 2.304,9 tys. zł. Zarząd Spółki 

zaproponował pracownikom zamykanych zakładów produkcyjnych dzierżawę obiektów, a także 

udzielenie pożyczki i poręczenie kredytu, celem kontynuowania działalności przez 

nowoutworzoną spółkę pracowniczą. Propozycja Zarządu nie została zaakceptowana przez 

pracowników. W związku z tym Zarząd Spółki podjął decyzję o zamknięciu z dniem 

1  października 2008 r. młyna i kaszarni w Nowogrodzie Bobrzańskim, a z dniem 1 marca 2009 r. 

młyna w Mierkowie. W przetargach zorganizowanych w marcu i kwietniu 2009 r. na sprzedaż 

młyna i kaszarni w Nowogrodzie Bobrzańskim nie zgłoszono żadnej oferty. 

Kontrola wykazała, że wyłączone z produkcji mienie zostało w sposób właściwy 

zabezpieczone przed kradzieżą oraz zniszczeniem (obiekty są ogrodzone, objęte ochroną 

elektronicznym system alarmowym i monitoringiem firmy ochroniarskiej). Miesięczny koszt 

dozoru tego mienia wynosi około 9 tys. zł. 

Koncepcja prywatyzacji Spółki 

W maju 2008 r. Zarząd zlecił kancelarii prawniczej, świadczącej kompleksowe usługi prawne 

na rzecz Spółki, opracowanie założeń przekształceń własnościowych. W opracowanych 

założeniach przewidziano zmianę spółki z o.o. w spółkę akcyjną, zmniejszenie udziału 

Agencji Rynku Rolnego w kapitale zakładowym spółki akcyjnej do 20%, objęcie pozostałych 

akcji przez dużych inwestorów finansowych (20% - 30%) oraz przez rolników 

indywidualnych i grupy producentów rolnych (50% - 60%).  

                                                 
22 Uchwała Nr 25 Zarządu ELEWARR sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2008 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników  zatwierdziło nową strukturę organizacyjną Spółki Uchwałą Nr 2 z dnia 25 kwietnia 2008 r. 
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Zamierzenia prywatyzacyjne były omawiane m.in. w czerwcu 2008 r. na naradach 

z  Zarządem Spółki, przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Agencji Rynku Rolnego. W dniu 10 lipca 2008 r. założenia i warunki przekształceń 

własnościowych zostały przedstawione przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki 

oraz przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poddano je również roboczym 

konsultacjom z Ministerstwem Skarbu Państwa, które nie zaopiniowało pozytywnie 

rozwiązań zawartych w tych założeniach. Koszt opracowania założeń przekształceń 

własnościowych wyniósł 61,1 tys. zł. 

Z uwagi na brak decyzji Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników oraz Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także brak sugerowanych przepisów prawa, m.in. dotyczących 

zbywania akcji i udziałów przez Agencję Rynku Rolnego, nie podjęto dalszych działań 

zmierzających do realizacji koncepcji przekształceń własnościowych. Na konieczność zmian 

przepisów prawa w ww. zakresie wskazywali: Prezes Zarządu Spółki - na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej w dniu 10 lipca 2008 r.; Pełnomocnik Prezesa Agencji Rynku Rolnego ds. 

Nadzoru Właścicielskiego - w wyjaśnieniach złożonych podczas kontroli NIK w Agencji; 

Prezes Agencji Rynku Rolnego - w piśmie z dnia 9 marca 2009 r. skierowanym do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w piśmie z dnia 18 marca 

2009 r. skierowanym do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczących odpowiedzi 

na dezyderat sejmowy. 

3.2.9. Kontrola realizacji zadań 

Kontrola wewnętrzna 

Zgodnie z obowiązującym w Spółce „Regulaminem prowadzenia kontroli wewnętrznych”23, 

do przeprowadzania kontroli upoważnieni byli pracownicy zajmujący stanowiska ds. kontroli 

wewnętrznej w Centrali Spółki oraz pracownicy Centrali Spółki zajmujący samodzielne 

stanowiska, tematycznie związane z zakresem przeprowadzanej kontroli. 

W Oddziałach Spółki kontrole były przeprowadzane w trybie planowym, tj. wg ustalonego 

i zatwierdzonego przez Zarząd Spółki planu kontroli oraz doraźnym - na polecenie Prezesa lub 

wiceprezesa Zarządu. Wyniki kontroli były wykorzystywane w bieżącej działalności Spółki. 

                                                 
23 Regulamin prowadzenia kontroli wewnętrznych w ELEWARR sp. z o.o. został wprowadzony przez Zarząd 

ELEWARR sp. z o.o. Zarządzeniem Nr 10/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. W okresie poprzednim, zasady i tryb 
prowadzenia kontroli wewnętrznych w Spółce były określone w Zarządzeniu Nr 4/98 Zarządu ELEWARR 
sp. z o.o. w Warszawie z dnia 5 maja 1998 r. 
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W okresie objętym kontrolą, w Spółce przeprowadzono łącznie 12 kontroli wewnętrznych, 

w tym 11 planowych i 1 doraźną. Kontrole dotyczyły prawidłowości prowadzenia skupu zbóż 

i rzepaku, przemiału zbóż, realizacji planów wydatków inwestycyjnych i remontowych, 

przeprowadzenia restrukturyzacji spółki w zakresie spraw pracowniczych 

i  administracyjnych, realizacji zarządzeń i uchwał Zarządu 

O wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych, Dyrektorzy Oddziałów informowali Zarząd 

Spółki w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Wyniki kontroli 

wewnętrznych były prezentowane w formie rocznych sprawozdań. 

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do funkcjonującego w Spółce systemu kontroli 

wewnętrznej. 

Kontrole zewnętrzne 

W badanym okresie w Spółce przeprowadzono 218 kontroli zewnętrznych, w tym 81 w 2008 r.,  

68 w 2009 r. i 49 w I półroczu 2010 r. Spośród ww. kontroli, 53 przeprowadziła Agencja Rezerw 

Materiałowych, a 12 - Agencja Rynku Rolnego (agencje sprawdzały warunki przechowywania 

składowanych zapasów oraz ich stany ilościowe). Pozostałe kontrole zostały przeprowadzone przez: 

Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (m.in. kontrola 

jakości handlowej przetworów zbożowych, atestacja), Państwową Inspekcję Pracy, Państwową 

Inspekcję Sanitarną, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 

Środowiska, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii, ZUS, Urząd Miar, Urząd Transportu Kolejowego. 

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Agencję Rezerw Materiałowych w magazynie 

Nowogród Bobrzański (Oddział w Gądkach) stwierdzono, że w okresie od 7 maja do 

24  czerwca 2008 r. inwentaryzacja była przeprowadzona niezgodnie z umową zawartą 

z  agencją, ponieważ trzech członków Komisji inwentaryzacyjnej nie posiadało poświadczeń 

upoważniających do dostępu do informacji niejawnych. Kontrola nie stwierdziła, aby doszło 

do udostępnienia nieuprawnionym osobom informacji niejawnych. Spółka wykonała wniosek 

pokontrolny Agencji w zakresie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, w celu 

wydania poświadczeń bezpieczeństwa dla osób biorących bezpośrednio udział w realizacji 

umów zawartych pomiędzy Agencją Rezerw Materiałowych i ELEWARR sp. z o.o. 

Wykonywanie zaleceń pokontrolnych Zarząd Spółki monitorował na podstawie kwartalnych 

sprawozdań. 

W 2008 r. w Spółce został przeprowadzony audyt zewnętrzny w zakresie oceny 

prawidłowości, wydajności i skuteczności podstawowych procesów biznesowych 
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w  ELEWARR sp. z o.o. Audyt przeprowadził Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej sp. z o.o. 

Audytor przedstawił rekomendacje dotyczące m.in.  

 zwiększenia i sformalizowania zasad nadzoru i koordynacji skupu i sprzedaży przez 

Centralę nad poszczególnymi Oddziałami Spółki, 

 opracowania procedur regulujących zasady sprzedaży i skupu zbóż oraz zasady ustalania 

terminów płatności, 

 prowadzenia rejestrów wydanych decyzji Zarządu na dokonanie transakcji 

zakupu/sprzedaży, 

 przeprowadzanie analizy ekonomicznej w przypadku zawierania umów najmu 

pomieszczeń i dzierżawy gruntu. 

Zarząd Spółki wykonał rekomendacje m.in. poprzez:  

 opracowanie i korygowanie przez Centralę Spółki planów skupu na podstawie propozycji 

Oddziałów, 

 wprowadzenie m.in. jednolitych cenników skupu zbóż i rzepaku we wszystkich Oddziałach 

Spółki. Sprzedaż zbóż z Oddziałów następuje na wniosek dyrektora Oddziału na podstawie 

udzielonej zgody Zarządu. Umowy sprzedaży dla kontrahentów „strategicznych” (sprzedaż 

z więcej niż jednego Oddziału Spółki) zawiera bezpośrednio Zarząd Spółki, 

 w zakresie usług przechowywania, umowy zawierane są przez Zarząd Spółki, w przypadku 

gdy usługa składowania świadczona jest w magazynach więcej niż jednego Oddziału, 

 analizę prawną i ekonomiczną wszystkich zawieranych umów najmu pomieszczeń 

i  dzierżaw gruntu. 

3.2.10. Wykonywanie przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego nadzoru 

właścicielskiego nad Spółką  

Prawa i obowiązki udziałowca - w imieniu Agencji Rynku Rolnego - wykonuje Prezes 

Agencji (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego 

i organizacji niektórych rynków rolnych24). Bieżące zadania wynikające ze sprawowanego 

przez Agencję nadzoru właścicielskiego nad Spółką ELEWARR były przypisane, zgodnie 

z Regulaminem Organizacyjnym Agencji Rynku Rolnego, dwóm pracownikom Agencji, 

tj. pełnomocnikowi Prezesa ds. Nadzoru Właścicielskiego oraz starszemu specjaliście, 

                                                 
24 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702 ze zm. 
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wspierającemu Pełnomocnika. Koszty osobowe związane z wykonywaniem ww. zadań 

wyniosły w okresie objętym kontrolą 251,7 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad 

ELEWARR sp. z o.o. 

Negatywna ocena wynika z ujawnienia przez NIK nieprawidłowości polegających na 

naruszeniu przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 

Naruszenie przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi polegało na przekroczeniu maksymalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia, 

określonego w art. 8 pkt 1 ustawy i w szczególności wynikało z przyznawania członkom 

Zarządu Spółki premii kwartalnych przez Radę Nadzorczą25, podczas gdy osobom tym -

 zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy - przysługiwało wyłącznie wynagrodzenie miesięczne. 

Możliwość przyznawania premii kwartalnych wynikała z umów o pracę, zawartych przez 

pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników Spółki z członkami Zarządu. W § 3 tych umów 

zostały określone zasady wynagradzania członków Zarządu, zgodnie z którymi - oprócz 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i nagrody rocznej - przysługiwała im premia 

kwartalna uznaniowa, przyznawana na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. 

Naruszenie przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. art. 19a ust. 2 w związku 

z art. 69a ust. 3) polegało natomiast na powołaniu - przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 

23  listopada 2007 r. - członka Zarządu Spółki, bez przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą 

postępowania kwalifikacyjnego. 

Kontrola NIK stwierdziła również, że pasywna była rola Agencji - jako właściciela - 

w wyznaczaniu kierunku rozwoju Spółki oraz określaniu źródeł finansowania tego rozwoju. 

Spółka ELEWARR nie posiadała długoterminowej strategii rozwoju, zatwierdzonej przez 

Zgromadzenie Wspólników. Zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki przez 

Zgromadzenie Wspólników wynika z § 15 ust. 1 pkt 1 aktu założycielskiego Spółki ELEWARR. 

Działania Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej ograniczały się do bieżącego 

monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, a zadania wyznaczane Zarządowi 

                                                 
25 W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziło po dwóch pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz pracownik Agencji Rezerw 
Materiałowych. 
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przez Radę Nadzorczą obejmowały jedynie okres 1 kwartału. Rada Nadzorcza zatwierdzała 

do realizacji roczne plany rzeczowo-finansowe opracowane przez Zarząd Spółki ELEWARR. 

W ocenie NIK, Agencja Rynku Rolnego odstępując od określenia konkretnych 

długookresowych zadań w stosunku do Spółki ELEWARR nie wypełniała aktywnie roli 

właściciela, który - zgodnie z Wytycznymi OECD dotyczącymi nadzoru korporacyjnego 

w przedsiębiorstwach publicznych26 - powinien jasno sprecyzować cele jakie mają zostać 

osiągnięte przez przedsiębiorstwo oraz nadać ich realizacji odpowiednie priorytety. Cele 

powinny być przy tym wyrażone w formie konkretnych zadań. Zaniechanie przez Agencję 

Rynku Rolnego działań w ww. zakresie było - w ocenie NIK - niewłaściwe. 

Brak w okresie objętym kontrolą długofalowej strategii rozwoju Spółki nie może być 

uzasadniany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego regulacjami ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych27, gdyż ustawa ta weszła 

w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2010 r. 

Kontrola wykazała, że opracowane przez Zarząd Spółki, w kwietniu 2008 r., Założenia do 

strategii ELEWARR sp. z o.o., dotyczące krótkiej perspektywy (1-2 lata), nie były 

przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników. 

Zgromadzenie Wspólników i Rada Nadzorcza Spółki nie podjęły także żadnych decyzji 

w  sprawie opracowanej przez Zarząd, w maju 2008 r., koncepcji przekształceń 

własnościowych Spółki. 

Kontrola wykazała, że w Agencji Rynku Rolnego nie zaplanowano i nie przeprowadzono 

w  badanym okresie żadnej kontroli wewnętrznej dotyczącej nadzoru właścicielskiego nad Spółką 

ELEWARR. W Agencji nie zaplanowano i nie przeprowadzono również żadnego zadania 

audytowego obejmującego to zagadnienie. Prace audytu oraz kontroli wewnętrznej 

koncentrowały się głównie na zagadnieniach związanych z administrowaniem mechanizmami 

Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 

                                                 
26 Dokument, przyjęty przez państwa członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 

zawierający zbiór wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie nadzoru korporacyjnego 
w przedsiębiorstwach publicznych (www.oecd.org/dataoecd/34/24/35678920.pdf). 

27 Ustawą zobowiązano Agencję Rynku Rolnego do przekazania udziałów w Spółce ELEWARR na rzecz 
Ministra Skarbu Państwa, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. 

 36 
 



Ważniejsze wyniki kontroli 

 37

3.2.11. Finansowe rezultaty kontroli 

Stwierdzone w toku postępowania kontrolnego nieprawidłowości, które miały wymierny 

skutek finansowy wyniosły łącznie 1.401,8 tys. zł i obejmowały kwoty wydatkowane 

w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa, w tym: 

 kwotę 608,5 tys. zł, na którą składały się wynagrodzenia członków Zarządu Spółki 

oraz  Głównego Księgowego, przyznane a następnie wypłacone w kwotach 

przekraczających maksymalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia określonego 

w art. 8 pkt 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi; 

 kwotę 793,3 tys. zł, stanowiącą wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, 

nienależnie wypłacone w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy 

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

Zasadniczym powodem podjęcia kontroli było zbadanie funkcjonowania Spółki ELEWARR, 

po przeprowadzonych w 2008 r. zmianach organizacyjnych. Zmiany te, w szczególności 

polegające na zmniejszeniu ilości Oddziałów - z dotychczasowych 11 do 4, miały 

spowodować wymierne obniżenie kosztów oraz uniknięcie strat na nierentownej działalności 

przetwórczej (produkcja mąki i kasz). 

Problematyka związana z funkcjonowaniem Spółki była w 2009 r. przedmiotem dezyderatu 

Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi28, 

w  którym zwrócono uwagę na kondycję ekonomiczno-finansową Spółki ELEWARR oraz 

zmiany organizacyjne i własnościowe29. Komisja podnosiła również sprawę odmowy 

wydzierżawienia członkom izby rolniczej młyna i kaszarni, zlokalizowanych na terenie 

województwa lubuskiego30. Zmiany organizacyjne w Spółce były też przedmiotem doniesień 

prasowych. 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu 
kontroli 

Kontrolę przeprowadzono w Agencji Rynku Rolnego, sprawującej nadzór właścicielski nad 

Spółką ELEWARR oraz w Centrali Spółki i jej 4 Oddziałach. W kontroli uczestniczył 

Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego NIK oraz 

3  delegatury NIK (Załącznik 5.1.). 

W toku kontroli, w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, zasięgano dodatkowych informacji:  

 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczących koncepcji przekształceń 

własnościowych w ELEWARR sp. z o.o.; 

 w Agencji Rezerw Materiałowych, dotyczących przechowywania rezerw państwowych 

produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych. 

Ponadto, w trybie art. 41 ustawy o NIK, przyjęto od b. Prezesa Agencji Rynku Rolnego ustne 

oświadczenie, w m.in. sprawie okoliczności powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki 

                                                 
28  Dezyderat Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 9 z dnia 13 lutego 2009 r. 
29  Zmiany własnościowe dotyczyły planów w zakresie prywatyzacji Spółki. 
30  Biuletyn z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 kwietnia 2009 r. Nr 2075/VI. 
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ELEWARR w listopadzie 2007 r. oraz ustalenia - w umowach o pracę z członkami Zarządu 

Spółki - wynagrodzeń w wysokości przekraczającej maksymalną wysokość wynagrodzenia 

określonego w art. 8 pkt 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi. 

Protokół kontroli Agencji Rynku Rolnego został podpisany bez zastrzeżeń. 

Zarząd Spółki odmówił podpisania protokołów kontroli przeprowadzonych w Centrali 

i 4 Oddziałach Spółki. Ponadto, do protokołów kontroli Centrali Spółki oraz Oddziałów 

w Gądkach i Krupcu, Zarząd Spółki wniósł zastrzeżenia, które zostały rozpatrzone przez 

kontrolerów oraz właściwą komisję odwoławczą. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w 7 wystąpieniach pokontrolnych, w tym w 6 wysłanych 

do kierowników skontrolowanych jednostek, tj. do Prezesa Agencji Rynku Rolnego 

(1 wystąpienie) oraz do Zarządu ELEWARR sp. z o.o. (5 wystąpień). Dodatkowe wystąpienie 

pokontrolne skierowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do 

Prezesa Agencji Rynku Rolnego oraz do Zarządu ELEWARR sp. z o.o. wniesiono 

25  zastrzeżeń, z których 16 zostało oddalonych, 5 uwzględniono w całości, a 4 zostały 

uwzględnione częściowo. 

Do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniesiono 10 zastrzeżeń, które w dniu 20 kwietnia 2011 r. zostały 

w całości oddalone przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. 

Wszystkie wysłane wystąpienia pokontrolne zawierały łącznie 19 wniosków, z których do 

dnia 18 maja 2011 r. zrealizowano 11, nie zrealizowano 7, a w trakcie realizacji był 

1  wniosek. 

W wystąpieniach pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała: 

1.  Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o analizę sposobu sprawowania nadzoru nad 

Agencją Rynku Rolnego w zakresie wykonywania obowiązków i uprawnień 

właścicielskich w ELEWARR sp. z o.o. 
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2. Do Prezesa Agencji Rynku Rolnego o: 

 monitorowanie działań Spółki ELEWARR w sprawie zwrotu wynagrodzeń nienależnie 

pobranych przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz Głównego 

Księgowego Spółki; 

 ustalenie wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki w kwotach nieprzekraczających 

maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, określonego w art. 8 pkt 1 ustawy 

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi; 

 wyegzekwowanie od Zarządu Spółki ustalenia wynagrodzenia dla Głównego 

Księgowego w kwocie nieprzekraczającej maksymalnej wysokości wynagrodzenia 

miesięcznego, określonego w art. 8 pkt 1 ww. ustawy; 

 podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej Spółki ELEWARR. 

3. Do Zarządu Spółki ELEWARR o: 

 dokonanie analizy możliwości zapobieżenia dalszej dekapitalizacji majątku Spółki; 

 kontynuowanie działań w celu pełniejszego wykorzystania pojemności magazynowej; 

 zwrot, wraz z odsetkami ustawowymi, wynagrodzeń nienależnie pobranych przez 

członków Zarządu Spółki oraz Głównego Księgowego Spółki i ustalenie z organami 

Spółki wynagrodzeń dla członków Zarządu w kwotach nieprzekraczających maksymalnej 

wysokości wynagrodzenia miesięcznego, określonego w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 

3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi; 

 przeprowadzenie analizy kosztów usług prawnych; 

 dokonanie aktualizacji Instrukcji obiegu dokumentów księgowych; 

 zaprzestanie współpracy z kontrahentami, którzy nie wywiązują się z zobowiązań wobec 

Spółki; 

 zawieranie umów na sprzedaż zbóż zgodnie z postanowieniami obowiązującego 

„Regulaminu sprzedaży zbóż w ELEWARR sp. z o.o.”; 

 przeprowadzenie korekty wartości budynku administracyjnego o kwotę 7,3 tys. zł; 

 skorygowanie naliczenia podatku dochodowego. 

 

 40 
 



Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

 41

Prezes Agencji Rynku Rolnego, w odpowiedzi z dnia 14 marca 2011 r. na wystąpienie 

pokontrolne, ponownie przedstawił swoje stanowisko, zawarte w zastrzeżeniach z dnia 

24  stycznia 2011 r. do wystąpienia pokontrolnego, gdzie nie zgodził się z ocenami, uwagami 

i wnioskami NIK.  

Zarząd Spółki, w odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne, poinformował Najwyższą Izbę 

Kontroli m.in., że: 

 ograniczone nakłady na inwestycje wynikają z niskiego wykorzystania powierzchni 

magazynowej Spółki przez agencje rządowe; działania Spółki ograniczają się jedynie do 

podstawowych remontów niezbędnych dla utrzymania majątku w stanie niepogorszonym; 

 spółka będzie kontynuować aktywne uczestnictwo w rynku usług przechowalniczych, 

poprzez m.in. współpracę z producentami biopaliw, pasz, słodu i innych surowców 

rolnych; 

 zdaniem Zarządu, Spółka nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i nie ma podstaw do 

żądania zwrotu, przez członków Zarządu oraz Głównego Księgowego, wynagrodzeń 

pobranych w kwotach przewyższających maksymalną wysokość wynagrodzenia 

miesięcznego określonego w art. 8 pkt 1 tej ustawy; 

 dokonano aktualizacji Instrukcji obiegu dokumentów księgowych; 

 zaprzestano współpracy z kontrahentami, którzy nie wywiązywali się z zobowiązań 

finansowych wobec Spółki; 

 analiza kosztów usług prawnych wykazała, że w latach 2008 - 2010 stanowiły one około 

0,2% przychodów ze sprzedaży uzyskiwanych przez Spółkę; zlecanie usług zewnętrznym 

kancelariom prawniczym jest - zdaniem Zarządu - korzystniejsze niż zatrudnianie 

prawników na etatach, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami pracy; 

 dokonano zmian w „Regulaminie sprzedaży zbóż w ELEWARR sp. z o.o.”, tak aby jego 

postanowienia były dostosowane do rzeczywistych możliwości funkcjonowania Spółki na 

rynku, a także zabezpieczały jej interesy; 

 zostanie przeprowadzona korekta wartości budynku administracyjnego i podatku 

dochodowego. 
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5. Załączniki 

5.1.  Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek 
organizacyjnych NIK, które przeprowadziły w nich kontrole 

 

Skontrolowany podmiot Jednostka organizacyjna NIK 

1 2 

1. Agencja Rynku Rolnego  Centrala w Warszawie Departament Środowiska, 
Rolnictwa i Zagospodarowania 
Przestrzennego 

2. ELEWARR sp. z o.o.  Centrala w Warszawie Departament Środowiska, 
Rolnictwa i Zagospodarowania 
Przestrzennego 

  Oddział w Gądkach Departament Środowiska, 
Rolnictwa i Zagospodarowania 
Przestrzennego 

  Oddział w Krupcu Delegatura NIK w Lublinie 

  Oddział w Malborku Delegatura NIK w Gdańsku 

  Oddział w Nowych 
Proboszczewicach 

Delegatura NIK w Warszawie 
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5.2.  Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, 
odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 

 

1. Stanowisko Prezesa Agencji Rynku Rolnego zajmowali: 

 Stanisław Kamiński od 6 marca 2007 r. do 25 lutego 2008 r.; 

 Bogdan Twarowski od 26 lutego 2008 r. do 29 kwietnia 2008 r.  

Od dnia 8 maja 2008 r. Prezesem Agencji jest Władysław Łukasik. 

2. W okresie objętym kontrolą sprawy ELEWARR sp. z o.o. prowadził Zarząd działający 

w składzie: 

 Andrzej Śmietanko - Prezes Zarządu - od 23 listopada 2007 r.; 

 Jerzy Kazimierz Głuchowski - Wiceprezes Zarządu - od 1 listopada 1992 r.; 

 Krzysztof Banasiuk - Wiceprezes Zarządu - od 1 lutego 2008 r. 
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5.3. Szczegółowe zestawienia liczbowe 

Tabela Z.1. Podstawowe dane z bilansu Spółki 
           (w tys. zł) 

Stan na dzień 
Wyszczególnienie 

31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 30.06.2010 r. 

1 2 3 4 5 

A. Aktywa trwałe 112.449,3  108.138,7  100.328,8  96.693,5  

I. Wartości niematerialne i prawne 12,1  5,5  2,0  0,8  

II. Rzeczowe aktywa trwałe 96.164,5  90.207,7  83.549,5  80.147,9  

III. Należności długoterminowe 88,6  74,1  57,8  49,8  

IV. Inwestycje długoterminowe 15.073,7  16.294,6  16.294,6  16.294,6  

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

1.110,4  1.556,8  424,9  200,4  

B. Aktywa obrotowe 80.657,3  140.473,5  80.878,5  83.663,4  

I. Zapasy 59.468,3  105.763,0  22.533,5  3.251,5  

II. Należności krótkoterminowe 12.602,3  7.088,6  30.913,6  18.999,4  

III. Inwestycje krótkoterminowe 8.412,7  27.382,2  27.239,9  60.978,6  

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

174,0  239,7  191,5  433,9  

AKTYWA RAZEM 193.106,6  248.612,2  181.207,3  180.356,9  

A. Kapitał (fundusz) własny 165.801,8  165.528,9  165.956,7  166.876,2  

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 143.010,5  143.010,5  143.010,5  143.010,5  

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy  0,0  0,0  0,0  0,0  

III. Udziały (akcje) własne  0,0  0,0  0,0  0,0  

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 10.472,8  15.866,4  16.493,7  16.921,5  

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 5.959,8  5.924,7  5.924,7  5.924,7  

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,0  0,0  0,0  0,0  

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,0  0,0  0,0  0,0  

VIII. Zysk (strata) netto 6.358,7  727,3  527,8  1.019,5  

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 

0,0  0,0  0,0  0,0  

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27.304,8  83.083,3  15.250,6  13.480,7  

I. Rezerwy na zobowiązania 6.387,9  3.416,8  2.259,5  1.539,1  

II. Zobowiązania długoterminowe 0,0  665,3  549,5  549,5  

III. Zobowiązania krótkoterminowe 10.792,9  69.226,7  3.079,7  2.194,9  

IV. Rozliczenia międzyokresowe 10.124,0  9.774,5  9.361,9  9.197,2  

PASYWA RAZEM 193.106,6  248.612,2  181.207,3  180.356,9  

Źródło: ELEWARR sp. z o.o. 
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Tabela Z.2.  Podstawowe dane z rachunku wyników Spółki 

                    (w tys. zł) 

Dane za 

Wyszczególnienie 
2007 r. 2008 r. 2009 r. 

I półrocze 
2010 r. 

1 2 3 4 5 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 188.178,6 124.588,8 177.898,4 55.781,3

B. Koszty działalności operacyjnej 180.660,3 120.826,9 181.366,3 58.851,9

I. Amortyzacja 7.928,9 7.649,9 7.359,7 3.566,1

II. Zużycie materiałów i energii 34.515,8 25.489,0 5.831,9 1.618,4

III. Usługi obce 7.588,8 5.170,2 4.154,3 2.204,1

IV. Podatki i opłaty 4.459,8 4.577,7 4.891,4 2.583,4

V. Wynagrodzenia 19.361,4 18.261,0 14.076,0 5.650,9

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4.348,4 3.750,0 2.866,3 1.313,9

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 840,7 858,1 710,3 351,4

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 101.616,5 55.071,0 141.476,4 41.563,7

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 7.518,3 3.761,9 -3.467,9 -3.070,6

D. Pozostałe przychody operacyjne 2.026,7 2.423,8 7.204,4 1.122,2

E. Pozostałe koszty operacyjne 1.535,5 7.510,3 2.158,7 779,9

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 8.009,5 -1.324,6 1.577,8 -2.728,3

G. Przychody finansowe 809,5 3.618,6 945,3 3.972,3

H. Koszty finansowe 926,6 1.656,7 913,3 0,1

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 7.892,4 637,3 1.609,8 1.243,9

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) -18,5 -0,7 -7,6 0,1

I. Zyski nadzwyczajne 16,1 4,5 43,9 2,2

II. Straty nadzwyczajne 34,6 5,2 51,5 2,1

K. Zysk (strata) brutto I+/-J) 7.873,9 636,6 1.602,2 1.244,0

L. Podatek dochodowy 1.515,2 -90,7 1.074,4 224,5

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0,0 0,0 0,0 0,0

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 6.358,7 727,3 527,8 1.019,5

Źródło: ELEWARR sp. z o.o. 
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Tabela Z.3. Stan zatrudnienia 

(w osobach) 

Na dzień 
Wyszczególnienie 

31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 30.06.2010 r. 
1 2 3 4 

Ogółem 276 219 214 

- zarząd 3 3 3 

- dyrektorzy 4 4 4 

- pracownicy na stanowiskach 
nierobotniczych 

87 77 74 

- pracownicy na stanowiskach 
robotniczych  

182 135 133 

Źródło: ELEWARR sp. z o.o. 

 
 
 
Tabela Z.4. Średnioroczne zatrudnienie 

          (w przeliczeniu na pełne etaty) 

Dane za 
Wyszczególnienie 

2008 r. 2009 r. I półrocze 2010 r. 
1 2 3 4 

Ogółem 313 243 209 

- zarząd 4 3 3 

- dyrektorzy 9 4 4 

- pracownicy na stanowiskach 
nierobotniczych 

100 78 71 

- pracownicy na stanowiskach 
robotniczych 

200 158 131 

Źródło: ELEWARR sp. z o.o. 
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Tabela Z.5. Wynagrodzenia 

       (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2008 r. 2009 r. 
I półrocze 

2010 r. 
1 2 3 4 

Ogółem*  17.797 13.837 5.560 

- rada nadzorcza 302 320 171 

- zarząd 1.321 992 449 

- dyrektorzy oddziałów 1.654 1.047 416 

- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 7.215 6.004 2.483 

- pracownicy na stanowiskach robotniczych 7.305 5.474 2.041 

* - bez wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, nagród jubileuszowych oraz odszkodowań z tytułu rozwiązania umów o pracę. 

Źródło: ELEWARR sp. z o.o. 

 

 

 

Tabela Z.6. Średnioroczne wynagrodzenie 

(przypadające na etat - w zł) 

Dane za 
Wyszczególnienie 

2008 r. 2009 r. I półrocze 2010 r. 
1 2 3 4 

Ogółem 4.635 4.604 4.270 

- rada nadzorcza 3.595 3.809 4.071 

- zarząd 27.521 27.556 24.944 

- dyrektorzy 15.469 21.812 17.333 

- pracownicy na stanowiskach 
nierobotniczych 

6.018 6.379 5.829 

- pracownicy na stanowiskach 
robotniczych 

3.041 2.887 2.597 

Źródło: ELEWARR sp. z o.o. 
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5.4.  Wykaz aktów prawnych, dotyczących kontrolowanej 
działalności 

 

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 

ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 

ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 

ze zm.). Uchylona z dniem 31 grudnia 2009 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), z wyjątkiem art. 23, który stracił moc z dniem 

30 czerwca 2010 r., art. 22, art. 24 ust. 1-10, art. 26 ust. 1-9 i art. 29 ust. 1-7, które utraciły 

moc z dniem 31 grudnia 2010 r. oraz art. 169-171, które tracą moc z dniem 31 grudnia 

2013 r. 

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

ze zm.). Weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem art. 40 ust. 3 pkt 2, 

art. 41 ust. 4 oraz art. 142 pkt 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., 

art. 174 pkt 2 oraz art. 175 ust. 1 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 

ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. 

Nr 142, poz. 951 ze zm.). Uchylona z dniem 1 maja 2004 r. przez ustawę z dnia 11 marca 

2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702 ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego 

i  organizacji niektórych rynków rolnych oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1541). 

9. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.). 

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 171, poz. 1397 ze zm.). 

11. Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych 

(Dz. U. Nr 240, poz. 2059 ze zm.) - uchylona z dniem 17 grudnia 2010 r. 
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12. Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, 

poz. 594 ze zm.). Uchylona z dniem 5 lutego 2011 r. przez ustawę z dnia 29 października 

2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496). 

13. Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstwa mikro, 

małych i średnich (Dz. U. UE L 124 z 20 maja 2003 r., s. 36-41) (wersja angielska: 

www.eur-lex.europa.eu). 

5.5.  Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach 
kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Minister Sprawiedliwości 

6. Minister Finansów 

7. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

8. Minister Skarbu Państwa 

9. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

10. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 

11. Prezes Agencji Rynku Rolnego 

12. Zarząd ELEWARR sp. z o.o. 

13. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej 

14. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

15. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

16. Sejmowa Komisja Skarbu Państwa 

17. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

18. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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