SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2004
Ciech S.A
WPROWADZENIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

a)

Ciech S.A. zosta a utworzona dnia 1 wrze nia 1995 roku w drodze przekszta cenia Centrali Importowo-

Eksportowej

Sp.

z

o.o.

Spó ka

ma

siedzib$

w

Warszawie,

przy ul.

Pow)zkowskiej

46/50

i zarejestrowana jest pod numerem 0000011687w S)dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX
Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S)dowego.
Podstawowym przedmiotem dzia alno ci Spó ki, zgodnie ze statutem, jest prowadzenie dzia alno ci
gospodarczej obejmuj)cej dzia alno 5 handlow), inwestycyjn), produkcyjn), us ugow) oraz operacje finansowe,
ze szczególnym uwzgl$dnieniem dzia alno ci w zakresie handlu zagranicznego i krajowego chemikaliami oraz
dzia alno ci z tym zwi)zanej (PKD 5170B). Spó ka mo:e prowadzi5 dzia alno 5 przedstawicielsk) na rzecz firm
krajowych i zagranicznych.
b)

Czas trwania spó ki Ciech S.A. jest nieograniczony

c)

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.

Porównywalne dane finansowe obejmuj) rok obrotowy ko=cz)cy si$ 31.12.2003r.
Wszystkie dane finansowe wyra:one s) w tysi)cach z otych, o ile nie zaznaczono inaczej.
Spó ka prowadzi ksi$gi rachunkowe zgodnie z ustaw) z dnia 29 wrze nia 1994r. o rachunkowo ci (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z pó?niejszymi zmianami).
d)

Informacje dotycz)ce sk adu osobowego Zarz)du i Rady Nadzorczej zosta y przedstawione w

dodatkowych notach obja niaj)cych w punkcie 9.
e)

Prezentowane sprawozdanie finansowe nie zawiera danych )cznych, gdy: Spó ka nie posiada

wewn$trznych jednostek organizacyjnych sporz)dzaj)cych samodzielne sprawozdanie finansowe.
f)

Ciech S.A. jest spó k) dominuj)c) i znacz)cym inwestorem oraz sporz)dza skonsolidowane

sprawozdanie finansowe.
g)

W okresach, za które jest prezentowane sprawozdanie finansowe Ciech S.A. nie nast)pi o po )czenie

spó ek.
h)

Prezentowane sprawozdanie finansowe sporz)dzono przy za o:eniu kontynuowania dzia alno ci

gospodarczej przez Spó k$ w daj)cej si$ przewidzie5 przysz o ci. Zarz)dowi nie s) znane okoliczno ci, które
wskazywa yby na istnienie powa:nych zagro:e= dla kontynuowania przez Spó k$ dzia alno ci.
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i)

Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zosta y przygotowane w sposób

zapewniaj)cy ich porównywalno 5 przy zastosowaniu jednolitych zasad rachunkowo ci.
Zestawienie i obja nienie ró:nic, b$d)cych wynikiem korekt z tytu u zmian zasad (polityki) rachunkowo ci
zosta o zamieszczone w dodatkowych notach obja niaj)cych w punkcie 17.
j)

W opiniach bieg ych rewidentów z badania sprawozda= finansowych Spó ki nie wyst)pi y zastrze:enia,

które powodowa yby konieczno 5 dokonania korekt w stosunku do prezentowanych danych sprawozdania
finansowego lub porównywalnych danych finansowych.

k)

ZASADY I METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIE BILANSOWY ORAZ

POMIARU

WYNIKU

FINANSOWEGO

I

SPOSÓB

SPORZ DZANIA

SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH.
RODKI TRWA E I WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE.
Brodki trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne przyjmowane po raz pierwszy do u:ytkowania wyceniane s)
wg:
-

cen nabycia lub kosztu wytworzenia – nabyte, przyj$te ze rodków trwa ych w budowie,

-

cen rynkowych – otrzymane nieodp atnie, wniesione aportem.

Brodki trwa e mog) zwi$ksza5 swoj) warto 5 pocz)tkow) w wyniku ulepsze= i aktualizacji.
Wydatki poniesione na remonty, które nie powoduj) ulepszenia lub wyd u:enia okresu u:ytkowania rodków
trwa ych s) ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia.
Zasady amortyzacji rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych:
-

dla rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych o warto ci wy:szej ni: 3.500 PLN
odpisów amortyzacyjnych dokonuje si$ metod) liniow) przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych
odzwierciedlaj)cych oczekiwany okres ekonomicznej u:yteczno ci, od nast$pnego miesi)ca
po miesi)cu przekazania do u:ytkowania,

-

dla rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych o warto ci równej lub ni:szej ni: 3.500
PLN odpisów amortyzacyjnych dokonuje si$ jednorazowo w miesi)cu nast$pnym po miesi)cu,
w którym przyj$to je do u:ytkowania.

Brodki trwa e uleg y na dzie= 01.01.1995r. przeszacowaniu zgodnie z obowi)zuj)cymi przepisami.
RODKI TRWA E W BUDOWIE.
Warto 5 rozpocz$tych inwestycji wycenia si$ w wysoko ci kosztów poniesionych na nabycie rodków trwa ych
oraz warto ci niematerialnych i prawnych, które powstan) w wyniku zako=czenia inwestycji.
INWESTYCJE D UGOTERMINOWE.
Udzia y i akcje wyceniane s) wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytu u trwa ej utraty warto ci.
Wysoko 5 odpisu aktualizuj)cego warto 5 udzia ów i akcji ustalana jest indywidualnie dla ka:dej ze spó ek,
z uwzgl$dnieniem wielko ci kapita ów w asnych i wyniku finansowego za ostatnie 3 lata obrotowe.
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Skutki obni:enia warto ci inwestycji d ugoterminowych zalicza si$ do kosztów finansowych.
Inwestycje w nieruchomo ci wyceniane s) wed ug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytu u trwa ej utraty
warto ci. Nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji amortyzuje si$ wg zasad
stosowanych dla rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych.
INSTRUMENTY FINANSOWE.
Instrumenty finansowe ujmowane s) oraz wyceniane zgodnie z rozporz)dzeniem Rady Ministrów z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie szczegó owych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu
prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001r. nr 149, poz 1674). Gród em dodatkowych wyja nie= i
interpretacji jest MSR nr 32 i MSR nr 39.
W odniesieniu do instrumentów pochodnych takich jak opcje, swap, forward stosowane s) zasady
rachunkowo ci zabezpiecze= tylko w przypadku spe nienia wszystkich warunków wymienionych w
rozporz)dzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w w sprawie szczegó owych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Je:eli takie warunki nie
zosta y spe nione to instrument pochodny podlega zasadom wyceny stosowanym dla aktywów i zobowi)za=
przeznaczonych do obrotu.
RZECZOWE SK ADNIKI MAJ TKU OBROTOWEGO.
Ewidencj$ analityczn) rzeczowych sk adników maj)tku obrotowego stanowi ewidencja ilo ciowo-warto ciowa,
w której ujmuje si$ obroty i stany dla ka:dego sk adnika w jednostkach naturalnych i pieni$:nych.
Przychody sk adników rzeczowego maj)tku obrotowego ujmowane s) w ksi$gach rachunkowych wg cen
nabycia obejmuj)cych:
-

cen$ nale:n) sprzedaj)cemu bez naliczonego podatku VAT podlegaj)cego odliczeniu, a w przypadku
importu powi$kszon) o obci):enia o charakterze publiczno-prawnym w postaci c a i akcyzy,

-

w przypadku transakcji krajowych cena nabycia obejmuje równie: koszty bezpo rednio zwi)zane
z zakupem i przystosowaniem towaru do sprzeda:y.

Koszty transportu zwi)zane z zakupem towarów na magazyn odnoszone s) bezpo rednio w wynik okresu.
Wycena rozchodów dokonywana jest metod) FIFO.
Na dzie= bilansowy dokonywane jest oszacowanie utraty warto ci zapasów wg ogólnej zasady:
-

30% odpisu w przypadku zapasów zalegaj)cych 1 - 2 lata,

-

50% odpisu w przypadku zapasów zalegaj)cych 2 - 3 lata

-

100% odpisu w przypadku zapasów zalegaj)cych powy:ej 3 lat.

Od przyj$tej zasady mo:na dokona5 odst$pstwa w przypadku uzasadnienia prawdopodobie=stwa sprzeda:y
danej grupy towarowej w nast$pnym okresie sprawozdawczym.
W bilansie odpisy aktualizuj)ce zmniejszaj) warto 5 zapasów.
NALE NO CI HANDLOWE.
Nale:no ci wyceniane s) w kwocie wymagaj)cej zap aty, z zachowaniem zasady ostro:no ci tzn.
po uwzgl$dnieniu odpisów aktualizuj)cych ich warto 5.
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Odpisy aktualizuj)ce dla nale:no ci ustalone s) w nast$puj)cych wysoko ciach:
-

odpis 100% dokonywany indywidualnie dla salda transakcji ewidencjonowanej

na roszczenia

sporne, na nale:no ci od kontrahentów, którzy og osili upad o 5 b)d?, którzy prowadz) post$powanie
uk adowe,
-

odpis 100% pomniejszony o zobowi)zania, gwarancje, rabaty, ubezpieczenia dokonywany
miesi$cznie od nale:no ci przeterminowanych powy:ej 6 m-cy,

-

odpis 100% dokonywany na koniec ka:dego miesi)ca od nale:no ci odsetkowych od faktur
uregulowanych,

-

odpis 100% dokonywany na koniec roku od nale:no ci odsetkowych naliczonych na koniec roku
(tzw. odsetki bilansowe) od faktur nieuregulowanych.

AKTYWA I ZOBOWI ZANIA WYRA ONE W WALUTACH OBCYCH – WYCENA, ZASADY
TWORZENIA ODPISÓW AKTUALIZUJ CYCH, EWIDENCJA.
Otwarte pozycje nale:no ci i zobowi)za=
sprawozdawczego wg kursu redniego

wyra:one w walutach obcych wycenia si$ na koniec okresu

ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku

Polskiego.
Powsta e w wyniku przeliczenia po kursach rednich NBP ró:nice kursowe prezentowane s) per saldo w
przychodach lub kosztach finansowych okresu sprawozdawczego.
Wed ug tej samej zasady co nale:no ci wyceniane s) odpisy aktualizuj)ce dotycz)ce powy:szych nale:no ci.
Na dzie= bilansowy waluty zgromadzone na rachunkach bankowych, w kasach dewizowych i na rachunkach
przedstawicielstw zagranicznych wyceniane s) wg kursu redniego ustalonego dla danej waluty przez Prezesa
Narodowego Banku Polskiego.
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE.
Inwestycje krótkoterminowe wyceniane s) wed ug warto ci rynkowej, a dla inwestycji dla których nie istnieje
aktywny rynek wg ceny nabycia skorygowanej o odpis aktualizuj)cy ustalony na podstawie sytuacji finansowej
Spó ki w danym roku obrotowym.
RODKI PIENI! NE W KASIE I NA RACHUNKACH BANKOWYCH.
Brodki pieni$:ne w kasie i na rachunkach bankowych wyra:one w walucie krajowej wycenia si$ w warto ciach
nominalnych.
Lokaty bankowe wyceniane s) wed ug warto ci godziwej, za któr) uwa:ana jest ich warto 5 nominalna
powi$kszona o nale:ne odsetki.
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ROZLICZENIA

MI!DZYOKRESOWE

PRZYCHODÓW

I

KOSZTÓW

–

WYCENA

I

SPOSÓB

PREZENTACJI.
i.

Rozliczenia mi+dzyokresowe kosztów czynne.

Ciech S.A. dokonuje czynnych RMK je:eli poniesione koszty dotycz) okresów nast$puj)cych po okresie, w
którym je poniesiono.
RMK czynne obejmuj):
-

rozliczenia mi$dzyokresowe kosztów – poniesione wydatki, które w przysz ych okresach b$d)
uznawane jako koszty operacyjne lub finansowe,

-

pozosta e rozliczenia mi$dzyokresowe – aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego.

RMK czynne w momencie ich zarachowania s) ujmowane na kontach zespo u 4.
Nie podlegaj) rozliczeniu w czasie kwoty poniesionych jednorazowych wydatków na okre lony tytu , dotycz)ce
danego roku obrotowego, je:eli nie przekraczaj) kwoty 2.500,00 z miesi$cznie. W momencie poniesienia
obci):)j) wynik danego okresu.
ii.

Rozliczenia mi+dzyokresowe kosztów bierne.

RMK bierne dotycz)ce kosztów operacyjnych i finansowych obejmuj) koszty poniesione w danym okresie,
wspó mierne do przychodów danego okresu. Stanowi) one krótkoterminowe RMK bierne i s) prezentowane
jako „Inne rozliczenia mi$dzyokresowe”.
RMK bierne dotycz)ce kosztów operacyjnych w momencie ich tworzenia obci):aj) odpowiednie konta zespo u
5, natomiast koszty zespo u 4 w momencie ich realizacji.
Ewentualne ró:nice pomi$dzy warto ci) RMK biernego a kwot) zobowi)zania powsta ego z tego tytu u
koryguj) koszty w okresie rozliczenia.
iii. Rozliczenia mi+dzyokresowe przychodów.
Rozliczenia mi$dzyokresowe przychodów, zgodnie z definicj) zobowi)za= i przychodów, dziel) si$ na:
-

rozliczenia mi$dzyokresowe o charakterze zobowi)za= – to stan d ugo i krótkoterminowych
przychodów w warto ci nominalnej, których realizacja b$dzie nast$powa a w okresach przysz ych,

-

rozliczenia mi$dzyokresowe przychodów o charakterze kapita owym – jest to równowarto 5
przyj$tych nieodp atnie ( w tym tak:e w drodze darowizny) rodków trwa ych w budowie, rodków
trwa ych

oraz

warto ci

niematerialnych

i

prawnych

oraz

rodki

pieni$:ne

otrzymane

na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia rodków trwa ych, w tym tak:e rodków trwa ych
w budowie oraz prac rozwojowych.
Pozycje RMP o charakterze kapita owym zwi$kszaj) pozosta e przychody operacyjne równolegle
do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych rodków trwa ych, rodków trwa ych w budowie,
warto ci niematerialnych i prawnych lub kosztów rozwojowych otrzymanych nieodp atnie lub
sfinansowanych z obcych ?róde .

5

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2004
Ciech S.A
WPROWADZENIE

KAPITA Y W ASNE I FUNDUSZE SPECJALNE.
Zasady tworzenia i przeznaczenia kapita u zak adowego, zapasowego oraz kapita ów rezerwowych okre la
Kodeks Spó ek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037) oraz podj$te na jego podstawie Uchwa y
Walnego Zgromadzenia.
Fundusz celowy pn. „fundusz prywatyzacyjny” zosta utworzony uchwa ) nr 4 z dnia 30 maja 1995r.
Zgromadzenia Wspólników – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. z podzia u zysku za 1994
rok w wysoko ci 4 052 200,00 PLN. W uchwale tej okre lono, :e regulamin funduszu prywatyzacyjnego
uchwali Walne Zgromadzenie na podstawie wniosku Zarz)du zaopiniowanego przez Rad$ Nadzorcz). Fundusz
zosta zasilony kwot) 2 124 333,00 z z podzia u zysku za rok obrotowy 1995. Nadzwyczajne

Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 sierpnia 2004 roku podj$ o uchwa $ o likwidacji tego funduszu, a rodki
na nim zgromadzone przenie 5 na kapita rezerwowy. Brodki tego funduszu zosta y wykorzystane na zakup akcji
w asnych w ramach uruchomionego Programu Pracowniczych Akcji.
Kapita zak adowy wykazuje si$ w warto ci nominalnej zarejestrowanych akcji wynikaj)cej ze statutu Spó ki
i wpisu do Krajowego Rejestru S)dowego.
Kapita rezerwowy z aktualizacji wyceny tworzony jest na dzie= aktualizacji wyceny rodków trwa ych
przeprowadzanej na podstawie odr$bnych przepisów prawa, nie mo:e by5 przeznaczony do podzia u.
ZASADY TWORZENIA REZERW.
Rezerwy tworzone s) na:
-

pewne lub o du:ym stopniu prawdopodobie=stwa przysz e zobowi)zania, których kwot$ mo:na
w sposób wiarygodny oszacowa5

-

przysz e zobowi)zania spowodowane restrukturyzacj), je:eli na podstawie odr$bnych przepisów
jednostka jest zobowi)zana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wi):)ce umowy, a
plany restrukturyzacji zosta y og oszone i pozwalaj) w sposób wiarygodny oszacowa5 warto ci tych
przysz ych zobowi)za=

-

odroczony podatek dochodowy

-

przysz e zobowi)zania z tytu u nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wyceniane s) na koniec roku obrotowego metod)
aktuarialn).
Rezerwa obci):a pozosta e koszty operacyjne. Tworzona jest na kontach zespo u 6 prezentowana w poz.
„zobowi)zania i rezerwy na zobowi)zania”.
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY.
Spó ka ustala aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw$ na podatek dochodowy.
Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego ustala si$ w wysoko ci kwoty przewidywanej
w przysz o ci do odliczenia od podatku dochodowego w zwi)zku z wyst$powaniem ujemnych ró:nic
przej ciowych. Stosuj)c zasad$ ostro:nej wyceny Spó ka nie rozpoznaje aktywa na podatek odroczony z tytu u
utworzonych odpisów aktualizuj)cych nale:no ci.
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Rezerw$ na podatek dochodowy tworzy si$ w wysoko ci kwoty podatku dochodowego wymagaj)cej
w przysz o ci zap aty w zwi)zku z wyst$powaniem dodatnich ró:nic przej ciowych.
Wysoko 5 rezerwy i aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego ustala si$ przy uwzgl$dnieniu stawek
podatku dochodowego obowi)zuj)cych w roku powstania obowi)zku podatkowego.
Na koniec roku dokonywana jest korekta podatku odroczonego wynikaj)ca ze zmiany stawki podatkowej.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY TOWARÓW I US UG ORAZ KOSZTY ICH UZYSKANIA.
Przychody ze sprzeda:y obejmuj) nale:ne lub uzyskane kwoty ze sprzeda:y wyrobów, towarów i us ug.
Przychody ze sprzeda:y wykazywane s) w warto ci netto, tj. pomniejszone o nale:ny podatek od towarów
i us ug (VAT). Zarówno przychody jak i koszty zwi)zane z nimi uj$te s) w odpowiednich okresach
sprawozdawczych, których dotycz), niezale:nie od daty otrzymania lub dokonania p atno ci.
POZOSTA E PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE.
Pozosta e przychody i koszty operacyjne zwi)zane s) z dzia alno ci) Spó ki i wywieraj) wp yw na ustalenie
wyniku z dzia alno ci operacyjnej.
Do pozosta ych przychodów operacyjnych zalicza si$ mi$dzy innymi: zysk ze sprzeda:y maj)tku trwa ego,
równowarto 5 rozwi)zanych odpisów na nale:no ci w)tpliwe i ryzyko gospodarcze, za wyj)tkiem rezerw
zwi)zanych z ryzykiem finansowym, otrzymane kary i odszkodowania.
Do pozosta ych kosztów operacyjnych zaliczane s) mi$dzy innymi: strata ze sprzedanych sk adników maj)tku
trwa ego, odpisy tworzone na nale:no ci w)tpliwe i ryzyko gospodarcze (za wyj)tkiem rezerw zwi)zanych
z ryzykiem finansowym), zap acone kary i odszkodowania oraz przekazane darowizny i korekty warto ci
zapasów.
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE.
Przychody i koszty finansowe obejmuj) odsetki zwi)zane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami
lub po:yczkami, ró:nice kursowe, prowizje oraz przychody i koszty zwi)zane z korektami warto ci udzia ów
i innych inwestycji krótkoterminowych, korekty warto ci inwestycji, a tak:e odsetki od lokat bankowych,
odsetki od nieterminowych p atno ci, zyski i straty na krótkoterminowych papierach warto ciowych.
RÓ NICE KURSOWE.
Ró:nice kursowe wynikaj)ce z wyceny na dzie= bilansowy aktywów i pasywów wyra:onych w walutach obcych
powsta e w zwi)zku z zap at) nale:no ci i zobowi)za= w walutach obcych, jak równie: przy sprzeda:y walut,
zalicza si$ odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Tak powsta e ró:nice prezentowane s) w
rachunku zysków i strat per saldo odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych, zwi$kszaj)

cen$

nabycia lub koszt wytworzenia rodków trwa ych, rodków trwa ych w budowie lub warto ci niematerialnych i
prawnych.
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ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE.
Zyski i straty nadzwyczajne s) wynikiem wyst$powania zdarze= niepowtarzalnych, poza zwyk ) dzia alno ci)
Spó ki.
l)

Brednie kursy wymiany z otego w okresach obj$tych

sprawozdaniem finansowym oraz

porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do EUR.
-

kurs redni EUR na dzie= 31.12.2003r.

4,7170

-

kurs redni EUR na dzie= 31.12.2004r.

4,0790

-

kurs redni EUR w okresie 01.01-31.12.2003r.

4,4474

-

kurs redni EUR w okresie 01.01.-31.12.2004r.

4,5182

-

najni:szy kurs EUR w 2003r.

3,9773 (w dniu 03.01.2003r.)

-

najwy:szy kurs EUR w 2003r.

4,7170 (w dniu 31.12.2003r.)

-

najni:szy kurs EUR w 2004r.

4,0518 (w dniu 28.12.2004r.)

-

najwy:szy kurs EUR w 2004r.

4,9149 (w dniu 01.03.2004r.)

Kurs redni w okresie obliczony zosta jako rednia arytmetyczna rednich kursów obowi)zuj)cych na ostatni
dzie= ka:dego miesi)ca w danym okresie.
m)

Wybrane dane dotycz)ce podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku

przep ywu

rodków pieni$:nych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych,

przeliczone na EUR, ze wskazaniem zasad przyj$tych do tego przeliczenia zosta y przedstawione w arkuszu
„Wybrane dane finansowe”.
n)

Zgodnie z par. 17 ust. 2 rozporz)dzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa?dziernika 2001 roku w sprawie

szczegó owych warunków jakim powinien odpowiada5 prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, emitent jest
zobowi)zany do wskazania i obja nienia ró:nic w warto ci ujawnionych danych, dotycz)cych co najmniej
kapita u w asnego i wyniku finansowego netto oraz istotnych ró:nic dotycz)cych przyj$tych zasad ( polityki)
rachunkowo ci, pomi$dzy sprawozdaniami finansowymi sporz)dzonymi wed ug PZR a sprawozdaniami
finansowymi, które by yby sporz)dzone zgodnie z MSSF. Wymóg ten b$dzie spe niony w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Grupy Kapita owej Ciech S.A. Poni:ej przedstawiono tylko korekty w formie
opisowej.
Na dzie= bilansowy Ciech S.A. zidentyfikowa wszystkie obszary ró:nic pomi$dzy stosowanymi przez Spó k$
zasadami rachunkowo ci a MSSF:
-

rodki trwa e – istotne pozycje maj)tku oraz rodki trwa e, co do których Zarz)d Spó ki podj)
decyzje o sprzeda:y wycenione zosta y przez rzeczoznawców maj)tkowych wg warto ci
godziwej z uwzgl$dnieniem testu na trwa ) utrat$ warto ci. Wg MSSF

rodki trwa e
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przeznaczone do sprzeda:y nie podlegaj) amortyzacji. W konsekwencji amortyzacja tych
rodków trwa ych zosta a skorygowana,
-

amortyzacja nieruchomo ci inwestycyjnych – stosuj)c zasady okre lone w MSSF
nieruchomo ci te podlegaj) amortyzacji. Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowo ci Spó ka
nie dokonywa a odpisów amortyzacyjnych nieruchomo ci inwestycyjnych w latach 2002 –
2003,

-

odpisy aktualizuj)ce warto 5 maj)tku finansowego – dokonane zosta y testy utraty warto ci
zgodnie z MSR 36. Dotychczas odpisy aktualizuj)ce dotycz)ce posiadanych udzia ów/akcji
szacowane by y w oparciu o warto 5 aktywów netto,

-

podatek odroczony – od zidentyfikowanych ró:nic dotycz)cych rodków trwa ych naliczono
rezerw$ b)d? aktywo z tytu u podatku odroczonego.
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