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w tys. zł w tys. EUR   

WYBRANE DANE FINANSOWE                                                                     
2007 rok 2006 rok 2007 rok 2006 rok 

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 
oraz usług 861 488 1 380 435 228 100 354 039 
II. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 13 971 -44 452 3 699 -11 401 
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 315 -80 685 2 202 -20 693 
IV. Zysk (strata) netto 2 648 -64 003 701 -16 415 
V. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej 42 859 -1 603 11 348 -411 
VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej 73 935 -622 19 576 -160 
VII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej -125 774 -776 -33 302 -199 
VIII. Przepływy pieni��ne netto, razem -8 980 -3 001 -2 378 -770 
IX. Zysk (strata) netto na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR)  0,04 -0,97 0,01 -0,25 
X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedn� akcj� zwykł� (w zł / 
EUR)  0,04 -0,97 0,01 -0,25 

  Stan na                 
31-12-07 

Stan na               
31-12-06 

Stan na                 
31-12-07 

Stan na               
31-12-06 

I. Aktywa  842 980 1 073 593 235 338 280 224 
II. Zobowi�zania długoterminowe 214 191 272 081 59 796 71 017 
III. Zobowi�zania krótkoterminowe  329 469 505 275 91 979 131 884 
IV. Kapitał własny  299 320 296 237 83 562 77 322 
V. Kapitał zakładowy  15 404 15 404 4 300 4 021 
VI. Liczba akcji  62 686 547 62 686 547 62 686 547 62 686 547 
VII. Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł / EUR) 4,77 4,73 1,33 1,23 
VIII. Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł / EUR) 4,77 4,73 1,33 1,23 
IX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn� akcj� (w zł / 
EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Zasady przeliczania danych finansowych na EUR 
Informacje finansowe zawarte w prezentowanych sprawozdaniach zostały przeliczone na EUR wg 
nast�puj�cych zasad: 
• poszczególne pozycje bilansu - według ustalonego przez Narodowy Bank Polski �redniego kursu 

wymiany złotego na EUR obowi�zuj�cego na dany dzie� bilansowy  
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu �rodków pieni��nych – 

według kursu stanowi�cego �redni� arytmetyczn� �rednich kursów wymiany złotego na EUR,  ustalanych 
przez Narodowy Bank Polski, obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego miesi�ca w okresie obj�tym 
sprawozdaniem 

�redni kurs EUR wg NBP  
Dane dotycz�ce �rednich kursów wymiany złotego, w okresach obj�tych sprawozdaniem finansowym i 
porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do EUR, ustalonych przez Narodowy Bank Polski, 
kształtowały si� nast�puj�co: 

 

 �redni kurs w okresie Minimalny kurs w 
okresie 

Maksymalny kurs w 
okresie 

Kurs na ostatni dzie� 
okresu 

01.01-31.12.2007 r. 3,7768 3,5699 3,9385 3,5820 

01.01-31.12.2006 r. 3,8991 3,7565 4,1065 3,8312 
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O�wiadczenia zarz�du zgodne z  § 93 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporz�dzenia Ministra Finansów 
z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 

 
 
 

O�WIADCZENIE ZARZ�DU 
 
 
 

Zarz�d Boryszew S.A. niniejszym o�wiadcza, �e wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie 
finansowe za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku i dane porównywalne sporz�dzone 
zostały zgodnie z obowi�zuj�cymi zasadami rachunkowo�ci oraz �e odzwierciedlaj� w sposób prawdziwy, 
rzetelny i jasny sytuacj� maj�tkow� i finansow� spółki Boryszew S.A. oraz jej wynik finansowy oraz �e 
sprawozdanie z działalno�ci Boryszew S.A. zawiera prawidłowy obraz rozwoju i osi�gni��, oraz sytuacji 
Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagro�e�. 
 

       
O�wiadczamy równie�, �e podmiot uprawniony do badania, dokonuj�cy badania rocznego sprawozdania 
finansowego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa oraz �e podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonuj�cy tego badania, spełniali warunki do wyra�ania 
bezstronnej i niezale�nej opinii o badaniu, zgodnie z wła�ciwymi przepisami prawa krajowego.       
 
 
 
 
 
Podpisy osób reprezentuj�cych Spółk�: 
 
 
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarz�du __________________ 
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BILANS 
 
 

 NOTA 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
    
AKTYWA    
    
Aktywa trwałe    
Rzeczowy maj�tek trwały 5 147 418 273 534 
Nieruchomo�ci inwestycyjne 6 63 721 0 
Warto�� firmy  7 0 13 669 
Pozostałe warto�ci niematerialne 8 221 1 592 
Aktywa finansowe 9 413 219 315 083 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 31 9 115 26 899 
Pozostałe aktywa 13 157 29 
      
Aktywa trwałe razem  633 851 630 806 
    
Aktywa obrotowe    
Zapasy 10 102 611 140 545 
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe 
   nale�no�ci 11 98 436 223 478 
Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 2 022 62 367 
Bie��ce aktywa podatkowe   2 571 2 571 
Pozostałe aktywa 13 154 483 
	rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 12 3 281 12 377 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda�y 5 54 966 
    
Aktywa obrotowe razem  209 129 442 787 
    

Aktywa razem  842 980 1 073 593 
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 NOTA 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
    
PASYWA    
    
Kapitał własny    
Kapitał zakładowy 22 15 404 15 404 
Akcje własne  0 0 
Kapitał z emisji akcji powy�ej ich warto�ci 
nominalnej  22 346 22 346 
Kapitał rezerwowy  435 0 
Zyski zatrzymane w tym: 23 261 135 258 487 
zysk bie��cego roku  2 648 -64 003 
    
Razem kapitał własny  299 320 296 237 
    
Zobowi�zania długoterminowe    
Długoterminowe po�yczki i kredyty bankowe 15 69 558 119 430 
Pozostałe zobowi�zania finansowe 16 133 101 122 488 
Zobowi�zania z tytułu �wiadcze� 
emerytalnych i podobne 17 1 865 2 460 
Rezerwa na podatek odroczony 32 9 667 22 738 
Dotacje 19 0 4 962 
Pozostałe zobowi�zania 20 0 3 
    
Zobowi�zania długoterminowe razem  214 191 272 081 
    
Zobowi�zania krótkoterminowe    
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowi�zania 21 149 074 179 798 
Krótkoterminowe po�yczki i kredyty bankowe  15 122 780 241 322 
Pozostałe zobowi�zania finansowe 16 48 217 70 448 
Bie��ce zobowi�zania podatkowe   0 0 
Zobowi�zania z tytułu �wiadcze� 
emerytalnych i podobne 17 2 322 2 455 
Rezerwy krótkoterminowe 18 5 454 9 504 
Dotacje 19 0 1 367 
Pozostałe zobowi�zania 20 1 622 381 
    
Zobowi�zania krótkoterminowe razem  329 469 505 275 
    
Zobowi�zania razem  543 660 777 356 
    
Pasywa razem  842 980 1 073 593 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
 

NOTA Okres zako�czony 31/12/07 Okres zako�czony 31/12/06 

  w tym: działalno�� 
kontynuowana 

działalno�� 
zaniechana w tym: działalno�� 

kontynuowana 
działalno�� 
zaniechana 

        
Przychody ze sprzeda�y produktów  814 600 505 684 308 916 1 074 242 718 190 356 052 
Przychody ze sprzeda�y towarów i 
materiałów  46 888 15 424 31 464 306 193 263 235 42 958 

Przychody ze sprzeda�y ogółem 28 861 488 521 108 340 380 1 380 435 981 425 399 010 
        
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 772 012 504 416 267 596 1 003 552 703 911 299 641 
Warto�� sprzedanych towarów i 
materiałów  42 324 13 508 28 816 297 015 259 434 37 581 
Koszt sprzedanych produktów, towarów 
i materiałów  814 336 517 924 296 412 1 300 567 963 345 337 222 
              
Zysk (strata) brutto na sprzeda�y  47 152 3 184 43 968 79 868 18 080 61 788 
        
Koszty sprzeda�y 29 9 277 4 553 4 724 22 515 14 267 8 248 
Koszty ogólnego zarz�du 29 48 162 28 399 19 763 63 157 34 529 28 628 
Pozostałe przychody operacyjne 30 111 672 101 834 9 838 13 250 6 407 6 843 
Pozostałe koszty operacyjne 30 87 414 84 776 2 638 51 898 49 291 2 607 
         

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej  13 971 -12 710 26 681 -44 452 -73 600 29 148 
Przychody finansowe 31 43 904 43 581 323 98 405 93 000 5 405 
Koszty finansowe 31 49 560 44 013 5 547 134 638 128 650 5 988 

         
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  8 315 -13 142 21 457 -80 685 -109 250 28 565 
Podatek dochodowy 32 5 667 5 519 148 -16 682 -17 115 433 

Zysk (strata) netto   2 648 -18 661 21 309 -64 003 -92 135 28 132 
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Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� 
 Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
(w zł/gr na jedn� akcj�)    
Z działalno�ci kontynuowanej i zaniechanej 24 0,04 -0,97 
Z działalno�ci kontynuowanej  24 -0,30 -1,39 
Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł�    
(w zł/gr na jedn� akcj�)    
Z działalno�ci kontynuowanej i zaniechanej 24 0,04 -0,97 
Z działalno�ci kontynuowanej  24 -0,30 -1,39 

 
 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 
 

 

Kapitał 
zakładowy 

Akcje 
własne 

Kapitał z 
emisji akcji 
powy�ej ich 

warto�ci 
nominalnej 

Kapitał 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane  Razem 

       
Stan na 1 stycznia 2006 roku 18 252 -18 090 48 962 0 322 490 371 614 
       
Umorzenie akcji własnych -2 848 29 464 -26 616   0 
Nabycie akcji własnych od spółek 
zale�nych  -11 374    -11 374 
Zysk za  2006 rok     -64 003 -64 003 
       
Stan na 31 grudnia 2006 roku 15 404 0 22 346 0 258 487 296 237 

 
 

 

Kapitał 
zakładowy 

Akcje 
własne 

Kapitał z 
emisji akcji 
powy�ej ich 

warto�ci 
nominalnej 

Kapitał 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane  Razem 

       
Stan na 1 stycznia 2007 roku 15 404 0 22 346 0 258 487 296 237 
       
Wycena nieruchomo�ci 
inwestycyjnych    435  435 
Zysk za 2007 rok     2 648 2 648 
            
       
Stan na 31 grudnia 2007 roku 15 404 0 22 346 435 261 135 299 320 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU �RODKÓW PIENI	
NYCH 
 

 Nota 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej    
Zysk /strata przed opodatkowaniem  8 314 -80 685 
Korekty o pozycje:    
Amortyzacja  28 562 34 037 
Nie zrealizowane zyski (straty) z tytułu ró�nic kursowych zwi�zanych z 
działalno�ci� inwestycyjn� i finansow� (w tym z przeliczenia �rodków 
pieni��nych)  116  -914 
Koszty z tytułu odsetek od zobowi�za� finansowych naliczone i 
zapłacone  25 731 26 252 
Odsetki i dywidendy zwi�zane z działalno�ci� inwestycyjn�  -26 734 -127 
Zyski (straty) z tytułu działalno�ci inwestycyjnej  -2 481  4 405 
      
Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego  33 508 -17 032 
Zmiany w kapitale obrotowym:    
Zmiana stanu nale�no�ci   48 514 37 760 
Zmiana stanu zapasów  -5 911 23 605 
Zmiana stanu zobowi�za�  -20 701  -23 779 
Zmiana stanu rezerw i rozlicze� mi�dzyokresowych  1 097  2 976 
Zmiana pozostałych aktywów i zobowi�za�  11 611  0 

	rodki pieni��ne z działalno�ci operacyjnej  68 118 23 530 
Zapłacone odsetki  -25 259  -25 638 
Zapłacony / zwrócony podatek dochodowy  0  505 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej  42 859 -1 603 
    
Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej    
Wpływy ze zbycia rzeczowego maj�tku trwałego i warto�ci 
niematerialnych  10 106 1 293 
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych  52 396 34 525 
Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach  26 698 32 
Wpływy ze spłaty po�yczek  3 500 375 

Otrzymane odsetki  48 81 
Inne wpływy inwestycyjne  0 0 
Wpływy z działalno�ci inwestycyjnej  92 748 36 306 

Nabycie rzeczowego maj�tku trwałego i warto�ci niematerialnych  8 886 17 589 
Nabycie aktywów finansowych  9 927 15 839 
Udzielone po�yczki  0 3 500 
Wydatki na działalno�� inwestycyjn�  18 813 36 928 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej  73 935 -622 
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Przepływy pieni��ne z działalno�ci finansowej    

Wpływy z kredytów i po�yczek  36 144 17 826 
Emisja dłu�nych papierów warto�ciowych  37 980 531 500 
      
Wpływy z działalno�ci finansowej  74 124 549 326 
    
Nabycie akcji własnych  0 11 373 
Spłaty kredytów i po�yczek  141 193 32 929 
Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych  58 680 505 800 
Płatno�ci z tytułu leasingu finansowego  25 0 
    
Wydatki na działalno�� finansow�  199 898 550 102 
    
    
�rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej  -125 774  -776  
    
Przepływy pieni��ne netto razem 12 -8 980 -3 001 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na pocz�tek okresu 12 12 377  15 087 
Ró�nice kursowe z przeliczenia �rodków pieni��nych i ich 
ekwiwalentów  -116  291 
    

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 12 3 281 12 377 
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ZAŁ�CZONE NOTY STANOWI� INTEGRALN� CZ	�� NINIEJSZEGO 
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
 
Podstawa prawna  sporz�dzania sprawozdania 
 
Podstaw� do sporz�dzenia niniejszego sprawozdania finansowego za rok 2007 roku jest Rozporz�dzenie 
Ministra Finansów z 19 pa�dziernika 2005 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744 z 2005 r.) oraz 
Mi�dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo�ci Finansowej (MSSF) ustalone przez Rad� 
Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci (IASB), w zakresie przyj�tym przez  Komisj� Wspólnot 
Europejskich. 

 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozda� finansowych 

Sprawozdanie finansowe i wszystkie dane liczbowe s� wyra�one w tysi�cach polskich złotych, w 
zwi�zku z faktem, i� złoty polski jest podstawow� walut�, w której denominowane s� operacje 
gospodarcze Spółki. Walut� funkcjonaln� oraz prezentacyjn� jest złoty polski. W ci�gu roku 
obrotowego Spółka nie zmieniła waluty funkcjonalnej.  

 

Data zatwierdzenia sprawozdania do publikacji  
 
Prezentowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarz�d BORYSZEW S.A. 
w dniu 6 czerwca 2008 roku. 
 

Okres obj�ty sprawozdaniem finansowym 
Przedstawione  sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. 
Porównywalne dane finansowe obejmuj� okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006  roku.  

 
Zało�enie kontynuowania działalno�ci 
Sprawozdania finansowe za wszystkie prezentowane okresy zostały sporz�dzone przy zało�eniu 
kontynuowania działalno�ci gospodarczej przez emitenta w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci. W ocenie 
Spółki nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuowania działalno�ci. 
 
 
Podstawowe dane Spółki 
Boryszew S.A. 
Forma prawna – Spółka Akcyjna 
Siedziba:  96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 106 
Rejestracja w Krajowym Rejestrze S�dowym prowadzonym przez S�d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIV  Wydział Gospodarczy,  Numer KRS 0000063824 
Regon 750010992 
NIP 837-000-06-34 
Spółka została utworzona na czas  nieoznaczony. 
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Klasyfikacja Spółki na rynku notowa� 
Akcje Spółki notowane s� na rynku podstawowym w systemie notowa� ci�głych Warszawskiej Giełdy 
Papierów Warto�ciowych w sektorze chemicznym. 

Przedmiot działalno�ci 
Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalno�ci wytwórczej, usługowej i handlowej, tak�e w kooperacji 
z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, na własny rachunek lub w po�rednictwie, w tym tak�e na zasadach 
komisu w zakresie:  
 
EKD 2466    Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
EKD 2470    Produkcja włókien chemicznych, 
EKD 2922    Produkcja urz�dze� d�wigowych i chwytaków, 
EKD 2416    Produkcja tworzyw sztucznych, 
EKD 2462    Produkcja klejów, 
EKD 2523    Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,  
EKD 2522    Produkcja opakowa� z tworzyw sztucznych,   
EKD 2412    Produkcja barwników i pigmentów. 
 
Spółka Boryszew w prezentowanych okresach prowadziła działalno�� produkcyjn� w siedzibie w 
Sochaczewie oraz w oddziałach zamiejscowych w Toruniu i Oławie. Poni�ej przedstawiono podstawowe produkty  
Boryszew S.A. w poszczególnych oddziałach:   
  
1. Boryszew S.A. Oddział Boryszew w Sochaczewie 

� Motoryzacja 
� płyny do chłodnic "Borygo" 
� płyny hamulcowe 
� płyny do spryskiwaczy samochodowych 

� Płyny do instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i solarnych "Ergolid" 
� 	rodki pomocnicze dla przetwórstwa tworzyw sztucznych 

� plastyfikatory 
� stabilizatory i smary 

� Opakowania 
� kształtki styropianowe 
� beczki polietylenowe 
� łubianki, wiadra 

� Kleje na bazie polioctanu i emulsje polioctanowe 
� Budownictwo 

� drzwi stalowe i drewniane 
� siding 
� kamie� elewacyjny 
� kasetony 

� Wózki widłowe spalinowe i elektryczne 
 

2. Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu 
� Włókna ci�te (Elana) 
� Włókna ci�głe (Torlen) 
� Granulat PET 
� Inne polimery 

� antyalergiczne kulki wypełniaj�ce „Elball” 
� polimery techniczne 
 

3. Boryszew S.A. Oddział Huta Oława w Oławie 
� Tlenki cynku 
� Tlenki ołowiu 
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Skład osobowy Zarz�du oraz Rady Nadzorczej 

 

Zmiany w składzie Zarz�du Boryszew S.A. oraz skład Zarz�du na dzie� zatwierdzenia raportu  
 
Na dzie� 1 stycznia 2007 roku Zarz�d Boryszew S.A. funkcjonował w składzie: 
 
Pan Adam Chełchowski – Prezes Zarz�du 
 
W dniu 26 czerwca 2007 roku Pan Adam Chełchowski zło�ył rezygnacj� z funkcji Prezesa Zarz�du Dyrektora 
Generalnego Boryszew S.A. ze skutkiem na dzie� 30 czerwca 2007 roku. 
 
W dniu 28 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 lipca 2007 roku Pani� Małgorzat� 
Iwanejko na stanowisko Prezesa Zarz�du Boryszew S.A. 
 
Skład Zarz�du Boryszew S.A. na dzie� zatwierdzenie raportu do publikacji  przedstawiał si� nast�puj�co: 
 
Pani Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarz�du  
 
 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Boryszew SA oraz skład Rady Nadzorczej na dzie� zatwierdzenia 
raportu 
 
Na dzie� 1 stycznia 2007 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. funkcjonowała w składzie: 
 
Pan Arkadiusz Kr��el – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
Pan Zygmunt Urbaniak – Sekretarz Rady Nadzorczej 
Pan Adam Cich – Członek Rady Nadzorczej 
Pan Roman Karkosik – Członek Rady Nadzorczej 
Pan Krzysztof Szwarc – Członek Rady Nadzorczej 
 
Z dniem 8 marca 2007 roku Pan Krzysztof Szwarc zło�ył rezygnacj� z członkostwa w Radzie Nadzorczej 
Spółki.  

W dniu 17 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. powołało do składu Rady 
Nadzorczej Pana Kamila Dobiesa. 

W dniu 28 czerwca 2007 roku Pan Kamil Dobies zło�ył rezygnacj� z funkcji Członka Rady Nadzorczej 
Boryszew S.A. Pan Kamil Dobies zło�ył rezygnacj� w zwi�zku z planowanym podj�ciem działa� 
operacyjnych w spółce nale��cej do Grupy Kapitałowej Boryszew. 

W dniu 28 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A., w zwi�zku z rezygnacj� Pana Kamila 
Dobiesa z funkcji Członka Rady Nadzorczej, postanowiła powoła� do składu Rady Pana Wojciecha Sierka, 
ze skutkiem na dzie� 29 czerwca 2007 roku. 

 
Skład Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na dzie� zatwierdzenia raportu do publikacji przedstawiał si� 
nast�puj�co: 

Pan Arkadiusz Kr��el – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
Pan Zygmunt Urbaniak – Sekretarz Rady Nadzorczej 
Pan Adam Cich – Członek Rady Nadzorczej 
Pan Roman Karkosik – Członek Rady Nadzorczej 
Pan Wojciech Sierka – Członek Rady Nadzorczej 
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Obowi�zki sprawozdawcze wynikaj�ce ze struktury organizacyjnej 
Spółka w prezentowanych okresach posiadała trzy oddziały samobilansuj�ce - Oddział Elana w Toruniu od 
29 stycznia 2005 r. oraz Oddział Huta Oława w Oławie od 3 czerwca 2005 r. do18 grudnia 2007 r.. Powołany 
9 grudnia 2005 r. Oddział BORYSZEW w Sochaczewie stał si� oddziałem samobilansuj�cym od 1 czerwca 
2006 r. i istniał do 24 wrze�nia 2007 r.. Sprawozdanie jednostkowe BORYSZEW S.A. za rok 2007 zawiera 
wi�c dane ł�czne.  
 
 
Grupa Kapitałowa BORYSZEW S.A. 
Spółka jest jednostk� dominuj�c�, znacz�cym inwestorem oraz sprawuje współkontrol� w stosunku do 
innych jednostek gospodarczych. Spółka sporz�dza sprawozdanie skonsolidowane metod� pełn� oraz 
wycenia na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego udziały w jednostkach stowarzyszonych 
metod� praw własno�ci.  
Szczegółowa struktura Grupy Kapitałowej BORYSZEW na dzie� 31 grudnia 2007 roku jest zamieszczona w 
dalszej cz��ci sprawozdania w dodatkowych notach obja�niaj�cych. 
 
Poł�czenia spółek 
W okresie 2007 roku nie wyst�piły poł�czenia emitenta z innymi podmiotami. 
 
 
Przekształcenie sprawozda� 
W bie��cym okresie nie dokonywano zmian zasad rachunkowo�ci. Pocz�wszy od sprawozdania rocznego za 
2006 rok dokonano zmiany formy prezentacji sprawozdania. W ocenie Spółki jest ono obecnie bardziej 
przejrzyste i usystematyzowane a przez to niesie wi�ksz� warto�� dla odbiorców raportu.  
Ponadto w zwi�zku z wniesieniem w 2007 roku aportem zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa w postaci 
Boryszew S.A. Oddział Boryszew do spółki Boryszew ERG S.A. oraz sprzeda�y Boryszew S.A. Oddział Huta 
Oława, wyst�piła konieczno�� przekształcenia sprawozdania za rok 2006, w celu zachowania 
porównywalno�ci danych za wszystkie prezentowane okresy.  
 

Opinie podmiotów uprawnionych do badania 
Opinia podmiotu uprawnionego do badania o przedstawianym sprawozdaniu finansowym za rok 2006 rok   
nie zawierała zastrze�e� i w zwi�zku z tym Spółka nie była zobowi�zana do zamieszczania w 
prezentowanych sprawozdaniach zwi�zanych z zastrze�eniami korekt.  

 
 
 
2. ZASTOSOWANIE NOWYCH I ZWERYFIKOWANYCH STANDARDÓW 
RACHUNKOWO�CI 
   
 
O�wiadczenie o zgodno�ci 
Zarz�d Spółki o�wiadcza, �e sprawozdanie finansowe BORYSZEW S.A. na dzie� 31.12.2007 r. zostało 
sporz�dzone zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej, w zakresie 
zatwierdzonym przez Uni� Europejsk� (UE). 
Pod poj�ciem MSSF mieszcz� si� przyj�te przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci 
(IASB): 

• Mi�dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo�ci Finansowej 
• Mi�dzynarodowe Standardy Rachunkowo�ci 
• Interpretacje opracowane przez Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowej Sprawozdawczo�ci 

Finansowej (IFRIC) lub przez istniej�cy wcze�niej Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI), które zostały 
przyj�te przez IASB 
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MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie ró�ni� si� obecnie w znacz�cy sposób od regulacji przyj�tych 
przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci, za wyj�tkiem poni�szych standardów i 
interpretacji, które według stanu na 31 grudnia 2007 roku nie zostały jeszcze przyj�te do stosowania: 
 

• MSSF 8 „Segmenty operacyjne" 
MSSF 8 został wydany 30 listopada 2006 r., i zast�puje MSR 14 „Sprawozdawczo�� dotycz�ca 
segmentów działalno�ci”. MSSF 8 ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� po 1 stycznia 2009 r. Standard specyfikuje jak jednostka powinna 
prezentowa� dane na temat segmentów operacyjnych i wymaga prezentowania informacji 
opartych na raportach wykorzystywanych wewn�trznie. Standard wprowadza równie� wymagania 
wprowadzenia ujawnie� dotycz�cych produktów, usług, obszarów geograficznych i głównych 
klientów.  
 

• IFRIC 12 „Porozumienia o �wiadczeniu usług publicznych" 
IFRIC 12 ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� od lub po 
1 stycznia 2008 r. Interpretacja daje wytyczne dla operatorów w umowach koncesji na usługi 
pomi�dzy sektorem publicznym i prywatnym w zakresie uj�cia ksi�gowego tych umów. IFRIC 12 
dotyczy umów, w których udzielaj�cy koncesji kontroluje lub reguluje, jakie usługi operator 
dostarczy przy pomocy okre�lonej infrastruktury, a tak�e kontroluje znacz�cy pozostały udział w 
infrastrukturze na konie okresu realizacji umowy 
 

• IFRIC 13 „Programy lojalno�ciowe” 
IFRIC 13 ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� od lipca 
2007 roku. Interpretacja uszczegóławia i pomaga stosowa� MSR 18 „Przychody”, zawiera 
wytyczne dotycz�ce wyceny punktów promocyjnych oferowanych klientom i pomniejszania o 
warto�� niezrealizowanych na dzie� bilansowy nagród warto�ci sprzeda�y 
 

• IFRIC 14 „Ograniczenia warto�ci aktywów programów okre�lonych �wiadcze�, minimalne kwoty 
�wiadcze� programów”. 
IFRIC 14 ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� po 1 
stycznia 2008 roku. Interpretacja okre�la sposób ustalania warto�ci ogranicze� w programach 
długoterminowych �wiadcze� pracowniczych.  
 

• MSR 23 „Koszty finansowania zewn�trznego” 
Nowy MSR 23 zmienia zasady odnoszenia kosztów finansowania bezpo�rednio przypisanych do 
nabycia, budowy lub kosztu wytworzenia składnika maj�tku dostosowywanego. Dotychczasowa 
alternatywa aktywowania tych kosztów lub odnoszenia w koszty okresu, w którym zostały 
poniesione zostaje zast�piona zasad� ujmowania tych kosztów w warto�ci pocz�tkowej 
dostosowywanego aktywa. Nowy MSR 23 przewiduje te� brak obowi�zku aktywowania kosztów 
finansowania zwi�zanych z aktywami wycenianymi w warto�ci godziwej i zapasami 
produkowanymi w du�ych ilo�ciach w sposób powtarzalny, nawet je�li cykl produkcyjny wymaga 
nakładu czasu. Zmiany maj� zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku z mo�liwo�ci� zastosowania 
wcze�niej 
 

• MSR 1 „Prezentacja sprawozda� finansowych” 
Nowy MSR 1 wprowadza zmienion� struktur� sprawozda� finansowych. Sprawozdanie b�dzie 
składało si� z nast�puj�cych cz��ci: 
- informacji wst�pnych i zakresu zastosowanych zasad rachunkowo�ci 
- rachunku dochodów i kosztów z działalno�ci- rachunku zysków i strat 
- sprawozdania z osi�gni�tych cało�ciowych dochodów (pozycj� t� mo�na poł�czy� w jedno     
zestawienie z poprzednim) 
- sprawozdania z sytuacji maj�tkowej i finansowej – bilansu 
- sprawozdania z przepływów pieni��nych 
- zestawienia zmian w kapitale własnym 
- informacji dodatkowej. 
Zmiany maj� zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku z mo�liwo�ci� zastosowania wcze�niej 
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Według szacunków Zarz�du Spółki wy�ej wymienione standardy i interpretacje nie miałyby istotnego 
wpływu na sprawozdanie finansowe, je�eli zostałyby zastosowane przez Spółk� na dzie� bilansowy. 
 
Jednocze�nie nadal poza regulacjami przyj�tymi przez UE pozostaje rachunkowo�� zabezpiecze� 
portfela aktywów lub zobowi�za� finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania 
w UE. 
 
Według szacunków Zarz�du Spółki zastosowanie rachunkowo�ci zabezpiecze� portfela aktywów lub 
zobowi�za� finansowych według MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie miałoby 
istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, je�eli zostałyby przyj�te przez UE do stosowania na 
dzie� bilansowy. 
 
Ponadto, Spółka sporz�dzaj�c niniejsze sprawozdanie finansowe nie zastosowała nast�puj�cych 
standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania 
w UE:  

• Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozda� finansowych” – Ujawnianie informacji na temat 
kapitału 
Zmiana powinna by� stosowana dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 stycznia 
2007 r. lub pó�niej. Stanowi ona uzupełnienie MSSF 7 „Instrumenty Finansowe: Ujawnianie” i 
wprowadza wymogi dotycz�ce ujawniania przez wszystkie jednostki:  
- celów jednostki, zasad i procesów zarz�dzania kapitałem; 
- danych ilo�ciowych dotycz�cych tego, co jednostka uwa�a za kapitał; 
- czy jednostka spełniła ewentualne wymogi kapitałowe oraz 
- je�li nie, jakie s� konsekwencje ich niespełnienia. 

 
• IFRIC 8, Zakres MSSF 2  

Interpretacja IFRIC 8 została wydana 12 stycznia 2006 r. w celu wyja�nienia, �e MSSF 2 
„Płatno�ci regulowane akcjami” ma zastosowanie do umów, w których jednostka wypłaca 
wynagrodzenie w formie akcji własnych za niewystarczaj�ce �wiadczenie wzajemne lub bez 
takiego �wiadczenia.  

 
• IFRIC 9 „Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych" 

IFRIC 9 ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� od dnia 1 
czerwca 2006 r. Interpretacja daje wytyczne dotycz�ce tego, czy jednostka powinna dokona� 
ponownej oceny kwestii czy wbudowany instrument pochodny powinien by� rozpoznany 
rozł�cznie z pierwotn� umow�.  

 
Według szacunków Zarz�du Spółki wy�ej wymienione standardy i interpretacje nie miałyby istotnego 
wpływu na sprawozdanie finansowe, je�eli zostałyby zastosowane przez Spółk� na dzie� bilansowy.  

 
 
3. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWO�CI 
 
Podstawa sporz�dzania sprawozdania finansowego  

Zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowo�ci Spółka ustaliła Zakładowy Plan Kont zawieraj�cy mi�dzy 
innymi zasady wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, nowe wzory sprawozda� 
finansowych, obowi�zuj�ce od 1 stycznia 2005 r., do stosowania w sposób ci�gły nie rzadziej ni� na 
koniec roku obrotowego i na ka�dy inny dzie� bilansowy zakładaj�c, �e nie wyst�puje zagro�enie 
mo�liwo�ci dalszej kontynuacji działalno�ci Spółki. Przyj�te zasady rachunkowo�ci s� zgodne z 
Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej w zakresie ustalonym Rozporz�dzeniem 
(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
mi�dzynarodowych standardów rachunkowo�ci wraz z pó�niejszymi zmianami. 
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Spółka stosuje w sposób ci�gły przyj�te zasady zapewniaj�ce rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji 
maj�tkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowno�ci jednostki. 
• Zasada ci�gło�ci – polegaj�ca na stosowaniu w sposób ci�gły przyj�tych zasad rachunkowo�ci, mi�dzy 

innymi jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów, w tym tak�e dokonywania 
odpisów amortyzacyjnych, pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporz�dzania sprawozda� 
finansowych; dla poszczególnych okresów obrachunkowych bilans otwarcia jest równy bilansowi 
zamkni�cia poprzedniego okresu 

• Zasada kontynuacji – polegaj�ca na przyj�ciu zało�enia przy wycenie aktywów i pasywów oraz 
ustalaniu wyniku finansowego, �e jednostka b�dzie kontynuowała w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci 
działalno�� gospodarcz� w nie zmniejszonym istotnie zakresie, chyba �e jest to niezgodne ze stanem 
faktycznym lub prawnym 

• Zasada memoriału – polegaj�ca na zaliczaniu do danego okresu wszystkich osi�gni�tych w nim 
przychodów oraz zwi�zanych z nimi kosztów, niezale�nie od terminu ich zapłaty 

• Zasada ostro�nej wyceny – polegaj�ca na ujmowaniu w wyniku, bez wzgl�du na jego wysoko��, 
wszelkich zmniejsze� warto�ci u�ytkowej składników maj�tkowych, korekt spowodowanych trwałymi 
zmianami cen, ujmowanie wył�cznie niew�tpliwych pozostałych przychodów operacyjnych oraz 
wszystkich poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych. 

 
 
Zapisy ksi�gowe s� prowadzone wg zasady kosztów historycznych, za wyj�tkiem wycenianych wg warto�ci 
godziwej - nieruchomo�ci inwestycyjnych, aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, aktywów 
finansowych dost�pnych do sprzeda�y, poza udziałami w jednostkach powi�zanych oraz instrumentów 
pochodnych (za wyj�tkiem instrumentów zabezpieczaj�cych). 
 
 
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów  
 
Model oparty o cen� nabycia lub koszt wytworzenia i aktualizacj� wyceny  
Warto�� bilansow� składnika aktywów Spółka obni�a do poziomu jego warto�ci odzyskiwalnej tylko wtedy, 
gdy jego warto��  odzyskiwalna jest ni�sza od warto�ci bilansowej. Kwota tej obni�ki stanowi odpis 
aktualizuj�cy z tytułu utraty warto�ci. Odpis ten jest ujmowany niezwłocznie w rachunku zysków i strat chyba, 
�e dany składnik aktywów wykazywany jest w warto�ci przeszacowanej  zgodnie z definicj� zawart� w MSR 
16.  Wszelkie odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci przeszacowanego składnika aktywów s� 
traktowane jako zmniejszenie warto�ci z tytułu przeszacowania. 
 
Model oparty na warto�ci przeszacowanej  
Po pocz�tkowym uj�ciu warto�ci składnika aktywów w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, którego 
warto�� godziw� mo�na wiarygodnie ustali�, składnik taki jest wykazywany  w warto�ci przeszacowanej, 
stanowi�cej jego warto�� godziw� na dzie� przeszacowania, pomniejszonej o kwot� pó�niejszych odpisów 
aktualizuj�cych.  
 
Warto� godziwa 
Warto�� godziw� Spółka ustala w oparciu o bie��ce informacje rynkowe i stanowi ona kwot�, za jak� dany 
składnik aktywów mógłby zosta� wymieniony, a zobowi�zanie uregulowane na warunkach transakcji 
rynkowej, pomi�dzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowi�zanymi ze sob� stronami.   

 
Cena nabycia lub koszt wytworzenia składnika aktywów 
Cena nabycia lub koszt wytworzenia jest kwot� zapłaconych �rodków pieni��nych lub ich ekwiwalentów lub 
warto�ci� godziw� innych dóbr przekazanych z tytułu nabycia składnika aktywów w momencie nabycia lub 
wytworzenia. Cena nabycia obejmuje kwot� nale�n� sprzedaj�cemu bez podlegaj�cych odliczeniu: podatku 
VAT i podatku akcyzowego, powi�kszon�, w przypadku importu, o obci��enia publicznoprawne oraz o koszty 
bezpo�rednio zwi�zane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do u�ywania 
lub wprowadzenia do obrotu, wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub kosztami 
wprowadzenia do obrotu i pomniejszon� o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski. 
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Rzeczowe aktywa trwałe 
Składniki rzeczowego maj�tku trwałego po pocz�tkowym uj�ciu w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 
okresowo s� wyceniane wg modelu wyceny opartego o cen� nabycia lub koszt wytworzenia i aktualizacj� 
wyceny z tytułu utraty warto�ci. W stosunku do �rodków trwałych, których warto�� została okre�lona na dzie� 
przej�cia na MSSF tj. 01.01.2004 r. wg warto�ci godziwej, po tym dniu jest stosowany model wyceny oparty o 
cen� nabycia lub koszt wytworzenia i aktualizacj� wyceny z tytułu utraty warto�ci. Umorzeniu (amortyzacji) 
podlegaj� �rodki trwałe, stanowi�ce własno�� lub współwłasno�� Spółki, nabyte lub wytworzone we własnym 
zakresie, w leasingu finansowym i zdatne do u�ytku w dniu przyj�cia do u�ywania, o przewidywanym okresie 
u�ytkowania dłu�szym ni� rok, wykorzystywane przez Spółk� na potrzeby zwi�zane z prowadzona 
działalno�ci� albo oddane do u�ywania na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub umowy leasingu, je�eli ich 
warto�� pocz�tkowa jest równa lub przekracza warto�� 1 500,00 zł. Umorzenie (amortyzacja) �rodków 
trwałych dokonywane jest na zasadzie planowego, systematycznego rozło�enia ich warto�ci podlegaj�cej 
amortyzacji przez szacowany okres u�ytkowania danego składnika aktywów. 
	rodki trwałe o niskiej jednostkowej warto�ci pocz�tkowej poni�ej 1 500,00 zł zalicza si� w koszty zu�ycia 
materiałów w chwili oddania do u�ytkowania. Uproszczenie to nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe 
spółki. 
 
 
Stosowane stawki amortyzacji dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych: 

• Grunty              - 
• Budynki, lokale, obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej             2,5% - 50% 
• Urz�dzenia techniczne i maszyny       5% - 50% 
• 	rodki transportu       10% - 33% 
• Inne �rodki trwałe         6% - 50% 

 
Nakłady inwestycyjne  
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe do czasu zako�czenia budowy i oddania do u�ytkowania s� 
wykazywane w poszczególnych grupach �rodków trwałych i nie amortyzowane do czasu oddania ich do 
u�ytkowania. Nakłady te okresowo podlegaj� ocenie pod k�tem utraty warto�ci i ewentualnym odpisom 
aktualizuj�cym ich warto��. 
 
 
Warto�ci niematerialne  
 
Warto� firmy  
Warto�� firmy z tytułu przej�cia jednostki gospodarczej jest ujmowana jako nadwy�ka kosztu poł�czenia nad 
warto�ci� przejmowanych aktywów, zobowi�za� i zobowi�za� warunkowych przejmowanej jednostki, 
wycenionych wg warto�ci godziwej na dzie� przej�cia, z wyj�tkiem aktywów trwałych przeznaczonych do 
sprzeda�y, które s� wyceniane wg warto�ci godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzeda�y. 
Warto�� firmy powstała w zwi�zku z poł�czeniem jednostek w wyniku porozumienia, które miało miejsce po 
dniu przej�cia na MSSF tj. po 1 stycznia 2004 r. oraz wcze�niej powstałe warto�ci firmy od dnia przej�cia na 
MSSF nie podlega amortyzacji. Warto�� firmy poddawana jest weryfikacji pod k�tem ewentualnej utraty 
warto�ci corocznie lub cz��ciej- w przypadku gdy zaistniały zdarzenia b�d� zaszły zmiany wskazuj�ce na 
ewentualn� utrat� jej warto�ci bilansowej. Dokonane odpisy aktualizuj�ce warto�� firmy nie podlegaj� 
odwróceniu.  
 
Ujemn� warto� firmy stanowi�c� nadwy�k� warto�ci godziwej aktywów netto jednostki przej�tej nad kosztem 
przej�cia, ustalan� w sposób opisany powy�ej dla warto�ci firmy, powstał� w zwi�zku z poł�czeniem, które 
miało miejsce po 1 stycznia 2004 r. Spółka zalicza do pozostałych przychodów operacyjnych na dzie� 
poł�czenia.  
 
 
Prawo wieczystego u�ytkowania gruntu nabyte na rynku   
Wydatki na nabycie prawa wieczystego u�ytkowania gruntu amortyzujemy metod� liniow� przez okres na jaki 
prawo jest przyznane. 	rednia stawka amortyzacyjna prawa wieczystego u�ytkowania gruntu wynosi 1,1%-
1,2%. 
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Koszty prac badawczych i rozwojowych 

Prace badawcze s� to nowatorskie i zaplanowane poszukiwania rozwi�za�, podj�te z zamiarem zdobycia i 
przyswojenia nowej wiedzy naukowej lub technicznej. Koszty prac badawczych s� wykazywane w rachunku 
zysków i strat w momencie poniesienia. 
Prace rozwojowe s� praktycznym zastosowaniem odkry� badawczych lub te� osi�gni�� innej wiedzy w 
planowaniu i projektowaniu produkcji nowych lub znacz�co udoskonalonych produktów, procesów, systemów 
lub usług, które ma miejsce przed rozpocz�ciem produkcji seryjnej lub zastosowaniem technologii. 

Nakłady poniesione na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsi�wzi�cia mog� by� 
aktywowane jako warto�ci niematerialne, gdy mo�na udowodni�: 

• Techniczn� i finansow� mo�liwo�� uko�czenia prac 
• Zdolno�� do sprzeda�y produktów 
• Istnienie rynku na dany produkt 
• U�yteczno�� dla jednostki, w przypadku prac na własne potrzeby 
• Wiarygodne koszty  

 
Po pocz�tkowym uj�ciu nakładów na prace rozwojowe według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, Spółka 
stosuje wycen� wg kosztu historycznego pomniejszonego o skumulowan� amortyzacj� i skumulowane 
odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci. Prace rozwojowe podlegaj� amortyzacji  przez przewidywany 
okres uzyskiwania przychodów ze sprzeda�y z danego przedsi�wzi�cia. Spółka przyjmuje, �e okres ten nie 
powinien przekracza� 20 lat, chyba, �e da si� udowodni� dłu�szy okres. 
 
 
Inne warto�ci niematerialne 
Składnik warto�ci niematerialnych jest to mo�liwy do zidentyfikowania niepieni��ny składnik aktywów, nie maj�cy 
postaci fizycznej, b�d�cy w posiadaniu jednostki w celu jego wykorzystania lub oddania do odpłatnego 
u�ytkowania. Warto�ci niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji s� aktywowane według ceny 
nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o zakumulowane umorzenie oraz zakumulowane odpisy z tytułu 
aktualizacji wyceny.  

Okres u�ytkowania warto�ci niematerialnych zostaje oceniony i uznany za ograniczony lub nieokre�lony. 
Warto�ci niematerialne o nieokre�lonym okresie u�ytkowania nie podlegaj� amortyzacji lecz corocznej ocenie 
utraty warto�ci. Na dzie� bilansowy Spółka nie ujawniła takich warto�ci niematerialnych. 

Warto�ci o ograniczonym okresie u�ytkowania s� amortyzowane przez okres u�ytkowania. Przykładem 
warto�ci o nieokre�lonym okresie u�ytkowania s� koncesje, licencje, nabyte znaki towarowe, które mog� by� 
odnawiane bez ogranicze� czasowych za niewielk� opłat� a Spółka planuje ich odnowienie i przewiduje si�, 
�e b�d� one generowa� przepływy pieni��ne bez �adnych ogranicze� czasowych. 
Warto�ci niematerialne o jednostkowej warto�ci ni�szej ni� 1 500,00 zł nie s� aktywowane lecz ujmowane 
jako pozostałe koszty rodzajowe w rachunku wyników w miesi�cu zakupu. Spółka aktywuje warto�ci 
niematerialne  o warto�ci pocz�tkowej równej lub wy�szej ni� 1 500,00 zł i dokonuje ich amortyzacji  liniowo 
na przestrzeni prawidłowo oszacowanego okresu u�ytkowania. Okres u�ytkowania składnika warto�ci 
niematerialnych nie powinien przekracza� 20 lat od momentu, gdy składnik jest gotowy do u�ytkowania, 
chyba, �e da si� udowodni� dłu�szy okres.  

Stawki amortyzacyjne stosowane dla warto�ci niematerialnych i prawnych: 
• Patenty, licencje, oprogramowanie   10% - 50% 
• Inne warto�ci niematerialne i prawne             10% - 50% 

 

Leasing 

Umowa leasingowa jest to umowa, na mocy której w zamian za opłat� lub seri� opłat, lesingodawca 
przekazuje lesingobiorcy prawo do u�ywania danego składnika aktywów przez uzgodniony okres. Spółka 
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zalicza dan� umow� do leasingu finansowego je�eli s� spełnione nast�puj�ce kryteria: umowa przenosi w 
znacznej mierze ryzyko i korzy�ci z u�ytkowania przedmiotu leasingu, przenosi prawo własno�ci, daje prawo 
nabycia po korzystnej cenie, okres umowy jest zbli�ony do okresu u�yteczno�ci przedmiotu leasingu, 
zdyskontowana suma opłat leasingowych jest zbli�ona do warto�ci rynkowej przedmiotu leasingu lub 
przedmiot leasingu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb Spółki. W pozostałych przypadkach jest to 
leasing operacyjny. 

Uj�cie leasingu finansowego w ksi�gach leasingobiorcy 
Przedmiot leasingu jest aktywowany na dzie� rozpocz�cia leasingu według ni�szej z nast�puj�cych dwóch 
warto�ci: warto�ci godziwej przedmiotu leasingu lub warto�ci bie��cej minimalnych opłat leasingowych. 
Przedmiotem leasingu mog� by� rzeczowe �rodki trwałe oraz warto�ci niematerialne. 
Opłaty leasingowe s� rozdzielane mi�dzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowi�zania z tytułu 
leasingu w sposób umo�liwiaj�cy uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowi�zania.  
Je�eli nie ma pewno�ci, �e leasingobiorca otrzyma tytuł własno�ci przed ko�cem umowy leasingu, 
aktywowane �rodki trwałe u�ytkowane na mocy umów leasingu s� amortyzowane przez krótszy z dwóch 
okresów: szacowany okres u�ytkowania �rodka trwałego lub okres leasingu. 
Je�eli umowa leasingu jest na tyle korzystna, �e jest wysoce prawdopodobne, �e  po zako�czeniu umowy 
przedmiot leasingu stanie si� własno�ci� leasingobiorcy i b�dzie u�ytkowany dalej, to aktywo jest  
amortyzowane przez okres ekonomicznego u�ytkowania. 

Uj�cie leasingu operacyjnego w ksi�gach leasingobiorcy 
Przy leasingu operacyjnym koszty rat leasingowych ustalane w sposób systematyczny, poprawnie 
odzwierciedlaj�cy rozkład w czasie korzy�ci czerpanych przez u�ytkownika, obci��aj� wynik finansowy 
w poszczególnych okresach obrachunkowych.    
 
 
Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne  
Leasingodawca mo�e zastosowa� ofert� promocyjn� np. zwalniaj�c leasingobiorc� z opłat leasingowych 
w pocz�tkowym okresie umowy. Leasingobiorca (leasingodawca) powinien w oparciu o metod� liniow� uj�� 
ł�czny koszt (korzy��) specjalnych ofert promocyjnych jako zmniejszenie przychodu (kosztu) z tytułu opłat 
leasingowych w okresie trwania umowy, chyba, �e inna systematyczna metoda bardziej wła�ciwie obrazuje 
wyczerpywanie si� w czasie korzy�ci płyn�cych z tytułu przedmiotu leasingu. 
 
 
Nieruchomo�ci inwestycyjne 
Nieruchomo�� inwestycyjna to nieruchomo�� (grunt, budynek lub cz��� budynku albo oba te elementy), któr� 
Spółka jako wła�ciciel lub leasingobiorca leasingu finansowego traktuje jako �ródło przychodów z czynszów, 
w tym oddana w leasing operacyjny lub utrzymuje w posiadaniu ze wzgl�du na przyrost ich warto�ci, 
wzgl�dnie obie te korzy�ci, przy czym nieruchomo�� taka nie jest wykorzystywana przy produkcji, dostawach 
towarów, �wiadczeniu usług lub czynno�ciach administracyjnych, ani te� przeznaczona na sprzeda� w ramach 
zwykłej działalno�ci jednostki. 
Pocz�tkowa wycena nieruchomo�ci inwestycyjnej nast�puje w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. 

Nieruchomo�ci inwestycyjne pochodz�ce z leasingu finansowego s� ujmowane w ni�szej z dwóch warto�ci: 
warto�ci godziwej nieruchomo�ci lub warto�ci bie��cej (zdyskontowanej) płatno�ci leasingowych, z równoczesnym 
uj�ciem zobowi�zania z tytułu leasingu.  

Po pocz�tkowym uj�ciu nieruchomo�ci inwestycyjne Spółka wycenia wg warto�ci godziwej, a ustalone 
ró�nice warto�ci, zarówno wzrost jak i spadek s� odnoszone bezpo�rednio do rachunku zysków i strat. 

Instrumenty finansowe 

Przez instrumenty finansowe rozumie si� ka�d� umow�, która skutkuje jednocze�nie powstaniem składnika 
aktywów finansowych u jednej jednostki gospodarczej i zobowi�zania finansowego lub instrumentu 
kapitałowego u drugiej jednostki gospodarczej. 
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Pocz�tkowe uj�cie 
Instrumenty finansowe wprowadza si� do ksi�g rachunkowych gdy Spółka staje si� stron� umowy, w warto�ci 
godziwej, bez wzgl�du na to do jakiej kategorii zostały one przez Spółk� zakwalifikowane. Instrumenty 
finansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadzane s� do ksi�g na dzie� rozliczenia transakcji. Jest to 
zwykle cena transakcji  tj. warto�� godziwa zapłaty. W przypadku aktywów finansowych oraz zobowi�za� 
finansowych nie wycenianych w warto�ci godziwej odnoszonej bezpo�rednio do wyniku finansowego,  
pocz�tkowa warto�� godziwa jest powi�kszana o koszty transakcji  bezpo�rednio przypisane do nabycia lub 
emisji składnika aktywów lub zobowi�zania finansowego. 
 
Wycena aktywów finansowych w pó�niejszym okresie 
Zasady wyceny uzale�nione s� od grupy, do której poszczególne aktywa i zobowi�zania zostały 
zakwalifikowane. 

• Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy,  aktywa dost�pne do 
sprzeda�y oraz instrumenty pochodne za wyj�tkiem instrumentów zabezpieczaj�cych, b�d�ce 
aktywami, Spółka  wycenia w warto�ci godziwej, nie dokonuj�c pomniejszenia o koszty, które mog� 
by� poniesione przy ich sprzeda�y. Skutki wyceny s� rozliczane przez rachunek wyników.  

• Po�yczki i nale�no�ci według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej 
• Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno�ci według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem 

efektywnej stopy procentowej 
• Inwestycje w instrumenty kapitałowe nie maj�ce kwotowa� cen rynkowych  na aktywnym rynku i których 

warto�ci godziwej nie mo�na wiarygodnie wyceni� s� wykazywane w cenie nabycia 

Akcje i udziały w podmiotach powi�zanych s� wyceniane w cenie nabycia. 

Wycenie wg warto�ci godziwej nie podlegaj� instrumenty pochodne powi�zane z nie notowanym instrumentem 
kapitałowym, które musz� zosta� rozliczone poprzez przekazanie takiego instrumentu. Je�eli jednak istnieje 
mo�liwo�� wiarygodnego ustalenia warto�ci godziwej, Spółka  wycenia dany instrument w warto�ci  godziwej. 
 
Nale�no�ci długoterminowe  
S� to nale�no�ci (z wyj�tkiem nale�no�ci wynikaj�cych z dostaw i usług), których termin spłaty przypada w 
okresie dłu�szym ni� rok od dnia bilansowego. Nale�no�ci długoterminowe wycenia si� w skorygowanej 
cenie nabycia z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. 
 
Krótkoterminowe nale�no�ci   
Obejmuj� ogół nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz cało�� lub cz��� nale�no�ci z innych tytułów, które 
staj� si� wymagalne w ci�gu 12 miesi�cy od dnia bilansowego. Nale�no�ci na dzie� powstania wycenia si� w 
warto�ci bie��cej przewidywanej zapłaty. Na dzie� bilansowy wycenia si� je w skorygowanej cenie nabycia z 
zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, z zachowaniem zasady ostro�nej wyceny. 
 
Aktualizacja wyceny 
Wszystkie aktywa finansowe z wyj�tkiem wycenianych w warto�ci godziwej przez rachunek wyników oraz z 
wyj�tkiem instrumentów zabezpieczaj�cych podlegaj� aktualizacji wyceny z tytułu utraty warto�ci a jej skutki 
s� odnoszone do rachunku wyników. 

W przypadku ust�pienia czynników powoduj�cych utrat� warto�ci tych aktywów pierwotny odpis aktualizuj�cy 
jest odwracany. Nie podlega jednak odwróceniu odpis aktualizuj�cy dotycz�cy instrumentów finansowych, 
które nale�� do kategorii wycenianych wg warto�ci godziwej ale s� wyceniane w cenie nabycia z uwagi na brak 
mo�liwo�ci wiarygodnego ustalenia warto�ci godziwej.   

 

Wycena zobowi�za� finansowych w pó�niejszym okresie 
• Zobowi�zania wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy np. instrumenty pochodne, za 

wyj�tkiem instrumentów zabezpieczaj�cych, krótka sprzeda� s� wyceniane w warto�ci godziwej. 
Skutki wyceny s� rozliczane przez rachunek wyników. Zobowi�zania te w przypadku gdy nie mo�na 
ustali� wiarygodnej warto�ci godziwej utrzymuje si� w warto�ci pocz�tkowej. 
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• Pozostałe zobowi�zania finansowe wyceniamy w skorygowanej cenie nabycia z zastosowaniem 
efektywnej stopy procentowej. 

 
 
Zobowi�zania długoterminowe pozostałe 
S� to zobowi�zania (z wyj�tkiem zobowi�za� wynikaj�cych z dostaw i usług), których termin spłaty przypada 
w okresie dłu�szym ni� rok od dnia bilansowego. Zobowi�zania długoterminowe wycenia si� w skorygowanej 
cenie nabycia z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. 
 
Zobowi�zania krótkoterminowe pozostałe 
S� to zobowi�zania, które staj� si� wymagalne w ci�gu 12 miesi�cy od dnia bilansowego. Zobowi�zania z 
tytułu dostaw i usług s� zaliczane do zobowi�za� krótkoterminowych nawet gdy ich okres wymagalno�ci 
przekracza 12 miesi�cy.  
Zobowi�zania krótkoterminowe wycenia si� w skorygowanej cenie nabycia z zastosowaniem efektywnej 
stopy procentowej z uwzgl�dnieniem zasady istotno�ci. 
 
 
 
Instrumenty pochodne i rachunkowo� zabezpiecze� 
 
Zmiany warto�ci godziwej finansowych instrumentów pochodnych wyznaczonych do zabezpieczenia 
przepływów pieni��nych w cz��ci stanowi�cej efektywne zabezpieczenie odnosi si� bezpo�rednio na kapitał. 
Zmiany warto�ci godziwej finansowych instrumentów pochodnych wyznaczonych do zabezpieczenia przepływów 
pieni��nych w cz��ci nie stanowi�cej efektywnego zabezpieczenia zalicza si� do przychodów lub kosztów 
finansowych okresu sprawozdawczego. 
 Je�eli zabezpieczenie przepływów pieni��nych (zwi�zanych z przyszłymi zobowi�zaniami lub 
planowanymi transakcjami) wi��e si� z uj�ciem w ksi�gach aktywa lub zobowi�zania, wówczas w momencie 
pierwotnego uj�cia tego aktywa lub zobowi�zania, zyski lub straty dotycz�ce instrumentu finansowego 
rozpoznane uprzednio w kapitałach koryguj� pierwotn� warto�� aktywa lub zobowi�zania. Je�eli transakcja 
zabezpieczaj�ca przyszłe przepływy pieni��ne nie wi��e si� z powstaniem aktywa ani zobowi�zania, warto�� 
odroczona w kapitałach ujmowana jest w rachunku wyników w okresie, w którym rozliczenie pozycji 
zabezpieczanej ujmowane jest w rachunku wyników. 
W przypadku efektywnego zabezpieczania warto�ci godziwej, warto�� pozycji zabezpieczanej korygowana jest 
o zmiany warto�ci godziwej z tytułu zabezpieczanego ryzyka odnoszone do rachunku wyników. Zyski i straty 
wynikaj�ce z rewaluacji instrumentu pochodnego lub z przeszacowania cz��ci walutowej składników bilansu 
nie b�d�cych instrumentami pochodnymi, ujmowane s� w rachunku wyników.  
Zmiany warto�ci godziwej instrumentów pochodnych nie b�d�cych instrumentami zabezpieczaj�cymi 
ujmowane s� w rachunku wyników okresu sprawozdawczego, w którym nast�piło przeszacowanie. 
Spółka zaprzestaje stosowania rachunkowo�ci zabezpiecze�, je�eli instrument zabezpieczaj�cy wyga�nie, 
zostaje sprzedany, zako�czony lub zrealizowany lub nie spełnia kryteriów rachunkowo�ci zabezpiecze�. W 
tym momencie, skumulowane zyski lub straty z tytułu instrumentu zabezpieczaj�cego uj�te w kapitałach, 
pozostaj� w pozycji kapitałów do momentu, gdy transakcja zabezpieczana zostanie zrealizowana. Je�eli 
transakcja zabezpieczana nie b�dzie realizowana, skumulowany wynik netto rozpoznany w kapitałach 
przenoszony jest do rachunku wyników za dany okres. 
Instrumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty finansowe lub  umowy nie b�d�ce instrumentami 
finansowymi traktowane s� jako oddzielne instrumenty pochodne, je�eli charakter wbudowanego instrumentu 
oraz ryzyka z nim zwi�zane nie s� �ci�le powi�zane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej 
wynikaj�cymi i je�eli umowy zasadnicze nie s� wyceniane według warto�ci godziwej, której zmiany s� 
ujmowane w rachunku wyników. 
�

Warto� godziw� instrumentów finansowych znajduj�cych si� w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena 
rynkowa pomniejszona o koszty zwi�zane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysoko�� była 
znacz�ca. 
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Cen� rynkow� aktywów finansowych posiadanych przez Spółk� oraz zobowi�za� finansowych, które Spółka 
zamierza zaci�gn��, stanowi zgłoszona na rynku bie��ca oferta kupna, natomiast cen� rynkow� aktywów 
finansowych, które Spółka zamierza naby� oraz zaci�gni�tych zobowi�za� finansowych stanowi zgłoszona 
na rynek bie��ca oferta sprzeda�y. 
 
Instrument kapitałowy 
Instrumentem kapitałowym jest ka�da umowa, która stwierdza prawo do rezydualnego udziału w aktywach 
jednostki po odj�ciu wszystkich jej zobowi�za�. 
Je�eli jednostka nabywa własne instrumenty kapitałowe to s� one odejmowane od kapitału własnego (akcje 
własne). Nabycie, sprzeda�, emisja i unicestwienie własnych instrumentów kapitałowych nie powoduje uj�cia 
w wyniku finansowym a kwoty zapłacone lub otrzymane ujmuje si� bezpo�rednio w kapitale własnym.   
Odsetki, dywidendy, zyski i straty zwi�zane z instrumentem finansowym lub zobowi�zaniem finansowym 
ujmuje si� jako przychody lub koszty w wyniku finansowym. 
Wydane posiadaczom instrumentów kapitałowych kwoty nie uwzgl�dniaj�ce korzy�ci w podatku 
dochodowym zmniejszaj� bezpo�rednio kapitał własny. Koszty transakcji na kapitale własnym (poza emisj� 
zwi�zan� z przej�ciem) bezpo�rednio obni�aj� kapitał własny.  
 
Instrumenty zło�one 
Instrumenty finansowe, które maj� charakter zarówno zobowi�zania kapitałowego jak i zobowi�zania 
finansowego, np. obligacje z opcj� zamiany na akcje. 

Nale�y dokona� podziału na cz��� kapitałow� i zobowi�zaniow�, który polega na : 
• Wycenie cz��ci zobowi�zaniowej metod� zdyskontowanych przepływów 
• Ustalenie cz��ci kapitałowej jako ró�nicy mi�dzy warto�ci� instrumentu zło�onego a cz��ci� 

zobowi�zaniow�. 

W przypadku gdy posiadacz instrumentu nie skorzysta z opcji zamiany na akcje cz��� kapitałowa jest 
przenoszona na zyski zatrzymane. W przypadku skorzystania z opcji zamiany nast�puje emisja akcji a cz��� 
kapitałowa instrumentu zło�onego jest rozliczana z kapitałem akcyjnym lub agiem emisyjnym.  

 
Zapasy 
Zapasy wycenia si� w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub warto�ci netto mo�liwej do uzyskania, 
zale�nie od tego, która z nich jest ni�sza. 
 
Materiały i towary 
Wycenia si� według cen nabycia nie wy�szych od ich warto�ci netto mo�liwej do uzyskania. 
Ró�nica mi�dzy wy�sz� cen� nabycia a ni�sz� cen�  sprzeda�y netto podlega odpisaniu na pozostałe koszty 
operacyjne.  

 

Metoda rozchodu towarów i materiałów 
Ze wzgl�du na to, �e w ci�gu roku obrotowego ceny nabycia materiałów i towarów wahaj� si�, rozchód 
towarów i materiałów ewidencjonowany jest wg metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO). 
 
Produkty i produkcja w toku  
Produkty wycenia si� w koszcie ich wytworzenia obejmuj�cym koszty b�d�ce w bezpo�rednim zwi�zku z danym 
produktem wraz z uzasadnion� cz��ci� kosztów po�rednich zwi�zanych z wytworzeniem produktu. 
Na dzie� bilansowy warto�� produktów uj�t� w ksi�gach rachunkowych w cenach ewidencyjnych 
doprowadza si� do rzeczywistego kosztu ich wytworzenia nie wy�szego jednak od cen mo�liwych do 
uzyskania na rynku. 
Skutki odpisów aktualizuj�cych wycen� wyrobów gotowych oraz ich odwracanie odnosi si� na koszt własny 
sprzedanych produktów. 
 

Metoda rozchodu produktów 
W przypadku gdy koszty wytworzenia jednakowych lub uznanych za jednakowe produkty, ze wzgl�du na 
podobie�stwo rodzaju i przeznaczenia, s� ró�ne, to warto�� stanu ko�cowego tych aktywów, w zale�no�ci od 
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przyj�tej przez Spółk� metody ustalania warto�ci rozchodu danego rodzaju produktów, do sprzeda�y lub 
zu�ycia wycenia si�:  

• według zasady FIFO („pierwsze weszło pierwsze wyszło”) 
• według przeci�tnych kosztów ich wytworzenia ustalonych według �redniej wa�onej danego produktu. 

Dopuszczalne s� ró�ne metody ustalania rozchodu w przypadku zapasów o ró�nym charakterze i przeznaczeniu. 

Produkty w toku produkcji wycenia si� w wysoko�ci kosztów bezpo�rednich ich wytworzenia. 
 
Odpisy aktualizuj�ce zapasy 
Odno�nie wszystkich zapasów zalegaj�cych z przyczyn nie uzasadnionych przyjmuje si� nast�puj�ce zasady 
dokonywania odpisów aktualizuj�cych: 
 

- do roku spółka nie tworzy odpisów 

- powy�ej 1 roku do 2 lat  spółka tworzy odpis w wysoko�ci 20% 
warto�ci zapasu 

- powy�ej 2 do 3 lat spółka tworzy odpis w wysoko�ci 50% 
warto�ci zapasu 

- powy�ej 3 do 4 lat spółka tworzy odpis w wysoko�ci 70% 
warto�ci zapasu 

- powy�ej 4 lat spółka tworzy odpis w wysoko�ci 100% 
warto�ci zapasu 

Tworz�c odpisy nale�y równie� bra� pod uwag� ogólny wymóg aby warto�� bilansowa nie przekraczała cen 
sprzeda�y netto. 
 
 
Odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci 
Warto�� nale�no�ci podlega aktualizacji wyceny z uwzgl�dnieniem stopnia prawdopodobie�stwa ich zapłaty, 
na zasadzie dokonania odpisów aktualizuj�cych ich warto�� w nast�puj�cych przypadkach: 

1. posiadania nale�no�ci od dłu�ników postawionych w stan likwidacji lub upadło�ci – do wysoko�ci nie 
obj�tych gwarancj� lub innym zabezpieczeniem – zgłoszonymi likwidatorowi lub s�dziemu komisarzowi w 
post�powaniu upadło�ciowym, 

2. posiadania nale�no�ci od dłu�ników, co do których oddalony został wniosek o ogłoszenie upadło�ci a 
maj�tek dłu�nika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post�powania upadło�ciowego w pełnej 
wysoko�ci nale�no�ci, 

3. dysponowania nale�no�ciami kwestionowanymi przez dłu�ników lub gdy dłu�nicy zalegaj� z ich 
zapłat�, natomiast ocena sytuacji maj�tkowej i finansowej danego dłu�nika wskazuje, �e �ci�gni�cie 
nale�no�ci w kwocie umownej nie jest mo�liwe – do wysoko�ci nie pokrytej gwarancj� lub innym 
zabezpieczeniem spłaty nale�no�ci, 

4. posiadania nale�no�ci stanowi�cych równowarto�� kwot je podwy�szaj�cych, w stosunku do których 
dokonano uprzednio odpisów aktualizuj�cych – w wysoko�ci tych kwot, do czasu ich otrzymania lub 
odpisania, 

5. posiadania nale�no�ci przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu 
prawdopodobie�stwa   ich   nie�ci�galno�ci,  w przypadkach uzasadnionych rodzajem 
prowadzonej działalno�ci albo struktur� odbiorców – w wysoko�ci wiarygodnie oszacowanych kwot 
odpisów na nie�ci�galne nale�no�ci. 

 
Zasady tworzenia odpisów aktualizuj�cych na nale�no�ci  bior�c pod uwag� przekroczenie terminu 
wymagalno�ci: 
 

- do 90 dni  odpis nie jest dokonywany 

- od 90 do 180 dni  odpis z tytułu utraty warto�ci stanowi 20% 
warto�ci nominalnej nale�no�ci 
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- od 180 do 360 dni  odpis z tytułu utraty warto�ci stanowi 50% 
warto�ci nominalnej nale�no�ci 

- powy�ej 360 dni odpis z tytułu utraty warto�ci stanowi 100% 
warto�ci nominalnej nale�no�ci 

 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci zalicza si� odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub 
kosztów finansowych w zale�no�ci od rodzaju nale�no�ci,  której dotyczy aktualizacja. 

�rodki pieni��ne i ekwiwalenty �rodków pieni��nych 

	rodki pieni��ne to �rodki w kasie, na rachunkach bankowych oraz depozyty płatne na ��danie.  
Rozchód �rodków pieni��nych w walutach obcych ustala si� metod� kosztu �redniowa�onego. 

Spółka zalicza do ekwiwalentów �rodków pieni��nych: lokaty bankowe, obligacje, bony skarbowe i 
komercyjne o terminie rozliczenia do 3 miesi�cy od dnia nabycia.  

Ekwiwalenty �rodków pieni��nych s� wyceniane w skorygowanej cenie nabycia z zastosowaniem ze wzgl�du 
na krótki termin realizacji rzeczywistych stóp procentowych wynikaj�cych z umowy.  
 

 Rozliczenia mi�dzyokresowe 

Rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów oraz pozostałych rozlicze� a tak�e odnoszenia ich skutków 
finansowych Spółka dokonuje w nast�puj�cy sposób: 

1. czynnych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów je�eli dotycz� one przyszłych okresów 
sprawozdawczych; 

2. biernych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów w wysoko�ci prawdopodobnych zobowi�za� 
przypadaj�cych na bie��cy okres sprawozdawczy wynikaj�cych w szczególno�ci: 

a) ze �wiadcze� wykonanych na rzecz Spółki przez dostawców (wykonawców), których kwot� 
zobowi�za� oszacowa� mo�na w wiarygodny sposób, 

b) z obowi�zku wykonania zwi�zanych z bie��c� działalno�ci� przyszłych �wiadcze� wobec osób 
nieznanych, których kwot� mo�na oszacowa� pomimo, �e data powstania zobowi�zania nie jest 
jeszcze znana, w szczególno�ci z tytułu napraw gwarancyjnych i r�kojmi za sprzedane produkty 
długotrwałego u�ytkowania. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe czynne kosztów oraz pozostałe rozliczenia s� prezentowane w aktywach 
bilansu w pozycji „Pozostałe aktywa”. Bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów s� prezentowane w 
pozycji „Rezerwy krótkoterminowe”. 

 

Rezerwy, zobowi�zania warunkowe i aktywa warunkowe 

Rezerwa jest zobowi�zaniem, którego termin wymagalno�ci lub kwota nie s� pewne. 

Zobowi�zanie warunkowe - mo�liwe zobowi�zanie, które powstaje w wyniku przeszłych zdarze� i którego 
istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wyst�pienia lub nie jednego lub wi�cej niepewnych, 
przyszłych zdarze�, b�d�cych poza kontrol� Spółki lub jest istniej�cym zobowi�zaniem ale nie jest ujmowane 
w bilansie gdy� wydatkowanie �rodków przynosz�cych korzy�ci ekonomiczne jest mało prawdopodobne lub 
nie mo�na wiarygodnie oszacowa� kwoty zobowi�zania.    

Rezerwy tworzymy, gdy jest: 
• prawny lub zwyczajowy obowi�zek wynikaj�cy ze zdarze� przeszłych 
• prawdopodobny wypływ �rodków 
• mo�liwy wiarygodny szacunek 
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Rezerwy wycenia si� nie rzadziej ni� na dzie� bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej, oszacowanej 
warto�ci bie��cej. Rezerw� dyskontujemy, gdy warto�� pieni�dza w czasie istotnie wpływa na wysoko�� 
rezerwy. 

Kryterium prawdopodobie�stwa wypływu �rodków ekonomicznych dla uj�cia rezerw i zobowi�za� 
warunkowych 

Prawdopodobie�stwo  
Prawdopodobny >50% -rezerwa w bilansie, RZiS oraz w informacji dodatkowej 
Mo�liwy 5-50% - ujawnienie w informacji dodatkowej 
Odległy < 5% - nie ujawniamy 
 
Aktywa warunkowe 
Spółka nie powinna ujawnia� w sprawozdaniu finansowym aktywów warunkowych. Warunkiem uj�cia aktywa 
w bilansie jest wpływ przyszłych korzy�ci ekonomicznych.  
 
Kryterium wpływu korzy�ci ekonomicznych 
Prawie pewne > 95% - rozpoznanie aktywa w bilansie i RZiS 
Prawdopodobne 50 – 95% - ujawnienie w informacji dodatkowej 
Nieprawdopodobne < 50% - nie ujawniamy 
 
Kapitały własne  
Kapitały własne Spółki wycenia si� nie rzadziej ni� na dzie� bilansowy w warto�ci nominalnej ujmuj�c je w 
ksi�gach rachunkowych według ich rodzajów i zasad okre�lonych przepisami prawa, statutem lub umow� 
Spółki. Zgodnie z MSR 29 par. 24 składniki kapitału własnego (poza zyskami zatrzymanymi i kapitałem z 
aktualizacji wyceny aktywów) zostały przeliczone na dzie� przej�cia na MSR tj 01.01.2004 r. ogólnymi 
wska�nikami wzrostu cen od chwili ich wniesienia lub powstania w inny sposób. Kwota z przeszacowania 
hiperinflacyjnego podwy�szyła kapitał zakładowy oraz agio emisyjne. 
 
 
Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów 
Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów dokonywane s�  z zachowaniem zasady ostro�no�ci i obejmuj� w 
szczególno�ci: 

1. Równowarto�� otrzymanych od odbiorców lub nale�nych �rodków z tytułu �wiadcze�, których 
wykonanie nast�pi w przyszłych okresach sprawozdawczych, 

2. Otrzymane �rodki pieni��ne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia �rodków trwałych oraz prac 
rozwojowych, je�eli stosownie do odr�bnych przepisów nie zwi�kszaj� one kapitałów własnych. 
Zaliczone do rozlicze� mi�dzyokresowych przychodów kwoty zwi�kszaj� równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych (umorzeniowych) pozostałe przychody operacyjne. Zasady te stosuje si� równie� w 
odniesieniu do przyj�tych nieodpłatnie (tak�e w formie darowizny) �rodków trwałych oraz warto�ci 
niematerialnych. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów s� prezentowane w pasywach bilansu w pozycji „Pozostałe 
zobowi�zania”. 
 
Dotacje rz�dowe 
Dotacje dziel� si� na: 

• kapitałowe – na zakup, finansowanie �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych 
• przychodowe/ kosztowe – finansowanie kosztów w okre�lonym obszarze. 

Datacje rz�dowe, ł�cznie z niepieni��nymi dotacjami wykazywanymi w warto�ci godziwej, nie s� ujmowane 
dopóki nie istnieje wystarczaj�ca pewno��, �e Spółka spełni warunki zwi�zane z dotacjami oraz �e dotacje 
b�d� otrzymane. 

Przychód z dotacji kosztowych wykazywany jest w RZiS równolegle do ponoszonych kosztów, których 
dotacja dotyczy. W rachunku wyników odr�bnie ujmowane s� koszty i odr�bnie kwota dotacji.  
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Przychód z dotacji kapitałowych wykazywany jest jako przychody przyszłych okresów w pozycji „Dotacje 
rz�dowe” i rozliczany równolegle do amortyzacji sfinansowanych ni� �rodków trwałych lub warto�ci 
niematerialnych. 
 
Przychody 
Przychody s� wpływami korzy�ci ekonomicznych danego okresu, powstałymi w wyniku działalno�ci Spółki, 
skutkuj�cymi zwi�kszeniem kapitału własnego, innym od zwi�kszenia wynikaj�cego z wpłat akcjonariuszy.  

Przychody wykazywane s� w warto�ci godziwej (zdyskontowanej) korzy�ci ekonomicznych. Oznacza to, �e 
przy sprzeda�y z długim odroczonym terminem płatno�ci cena składa si� z kwoty, któr� Spółka wykazuje w 
momencie sprzeda�y jako przychód ze sprzeda�y oraz z kosztów finansowych (odsetek), które wykazywane 
s� w RZiS systematycznie w ci�gu upływu czasu od dnia sprzeda�y do terminu wymagalno�ci.  
 
Sprzeda� towarów i wyrobów 
Przychody ze sprzeda�y Spółka ujmuje, je�eli s� spełnione nast�puj�ce warunki: 

• Spółka przekazała nabywcy znacz�ce ryzyko i korzy�ci wynikaj�ce z praw własno�ci do towarów lub 
wyrobów 

• Spółka przestaje by� trwale zaanga�owana w zarz�dzanie sprzedanymi towarami lub wyrobami, w 
stopniu w jakim funkcj� taka realizuje si� wobec towarów lub wyrobów, do których ma si� prawo 
własno�ci ani te� nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli 

• Kwot� przychodów mo�na wyceni� w wiarygodny sposób  
• Istnieje prawdopodobie�stwo, �e Spółka uzyska korzy�ci ekonomiczne z tytułu transakcji  
• Oraz koszty poniesione i te które zostan� poniesione przez Spółk� w zwi�zku z transakcj� mo�na w 

wiarygodny sposób wyceni�. 
 
�wiadczenie usług 
Je�eli wynik transakcji dotycz�cej �wiadczenia usług mo�na oszacowa� w wiarygodny sposób, przychody z 
transakcji Spółka ujmuje na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzie� bilansowy.  
Je�eli wyników transakcji dotycz�cej �wiadczenia usług nie mo�na wiarygodnie oszacowa� to przychody z 
transakcji ujmowane s� tylko do wysoko�ci poniesionych kosztów, które Spółka spodziewa si� odzyska�. 
Je�eli Spółka spodziewa si� straty na wykonywanej usłudze tworzy na ni� rezerw�. 
 
Odsetki, tantiemy i dywidendy 
Przychody powstaj�ce w wyniku u�ytkowania przez inne podmioty aktywów Spółki przynosz�cych odsetki, 
tantiemy i dywidendy Spółka ujmuje o ile: 

• istnieje prawdopodobie�stwo, �e Spółka uzyska korzy�ci ekonomiczne 
• oraz kwota przychodów mo�e by� wiarygodnie wyceniona 

Odsetki ujawniane s� sukcesywnie do upływu czasu z uwzgl�dnieniem efektywnej rentowno�ci. 

Tantiemy ujawniane s� w oparciu o zasad� memoriału, zgodnie z istot� stosownej umowy. 

Dywidendy  ujmowane s� w momencie ustalenia prawa udziałowców do ich otrzymania. 
 
Przewaga tre�ci ekonomicznej nad form� 
Przy ka�dej transakcji Spółka analizuje czy dana transakcja rodzi skutki ekonomiczne jakich mo�na si� 
spodziewa� dla tego typu transakcji. Zasada ta jest stosowana w przypadku takich transakcji jak sprzeda�, 
leasing, komis, sprzeda� nale�no�ci z regresem do sprzedaj�cego.  

Aby wykaza� sprzeda� nale�y bra� pod uwag� transfer istotnych  ryzyk i korzy�ci na kupuj�cego, brak 
mo�liwo�ci  sprawowania kontroli przez sprzedaj�cego i wysokie prawdopodobie�stwo wpływu korzy�ci. 
 
Koszty finansowania zewn�trznego 
Koszty finansowania s� to odsetki oraz inne koszty poniesione przez jednostk� w zwi�zku z po�yczeniem 
�rodków.  
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Do kosztów finansowania nale��: 
• Odsetki od kredytów i po�yczek 
• Amortyzacja dyskonta lub premii zwi�zanych z po�yczkami i kredytami 
• Amortyzacja kosztów zwi�zanych z uzyskaniem kredytów i po�yczek 
• Obci��enia finansowe z tytułu leasingu finansowego  
• Ró�nice kursowe zwi�zane z po�yczkami i kredytami w walutach obcych  w cz��ci dotycz�cej 

wyceny odsetek 

Koszty finansowania zewn�trznego s� kosztami okresu, w którym je poniesiono,  z wyj�tkiem kosztów 
finansowania zewn�trznego, które mo�na bezpo�rednio przyporz�dkowa� dostosowywanym aktywom. 
Koszty finansowania za okres dostosowywania składnika aktywów zwi�kszaj� koszt wytworzenia �rodków 
trwałych lub inwestycji w nieruchomo�ci.  

�wiadczenia pracownicze   
	wiadczenia pracownicze to wszystkie formy �wiadcze� jednostki oferowane w zamian za prac� 
wykonywan� przez pracowników. Okres pracy pracownika powinien zaabsorbowa� pełen koszt pracy. 

Rezerwa na urlopy – zobowi�zanie ro�nie wraz z wykonywaniem przez pracownika pracy, zobowi�zanie 
wyst�puje i jest ujmowane, nawet je�li płatne nieobecno�ci nie uprawniaj� do otrzymania ekwiwalentu w razie 
niewykorzystania uprawnie�. Według metody podanej w poprzednim paragrafie zobowi�zanie ustalane jest w 
kwocie dodatkowych płatno�ci, których wyst�pienia oczekuje si� wył�cznie ze wzgl�du na to, �e kwota 
�wiadczenia narasta. 

Rezerwa na odprawy emerytalne – wynikaj� z Kodeksu pracy lub z układów zbiorowych pracy b�d� 
wewn�trzfirmowych regulacji. Oszacowanie wielko�ci rezerwy wymagaj� przyj�cia pewnych zało�e�: 

• Płaca ko�cowa – wska�nik wzrostu płac, promocje, zaszeregowania 
• Rotacja pracowników 
• Ryzyko do�ycia 
• Stopy procentowe zwi�zane z dyskontowaniem 
• Konieczno�� szacunku dla znacznej ilo�ci osób  

Rezerwy na odprawy s� ustalane przez aktuariusza. 
 
Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 
Pozycje pieni��ne – posiadane jednostki waluty (�rodki pieni��ne) oraz nale�no�ci, zobowi�zania, rezerwy, 
które maj� by� zrealizowane poprzez otrzymanie lub dostarczenie jednostek waluty (�rodków pieni��nych). 
Przykłady pozycji niepieni��nych: �rodki trwałe, warto�ci niematerialne, zapasy, rozliczenia mi�dzyokresowe 
kosztów i rezerwy, które zostan� rozliczone przez dostarczenie składnika aktywów niepieni��nych.  
Waluta prezentacji, której Spółka u�ywa si� do prezentacji sprawozda� finansowych jest waluta krajowa PLN. 
 
 
Wycena na dzie� transakcji 
Transakcje w walucie obcej s� ujmowane w walucie funkcjonalnej przy zastosowaniu �rednich kursów z dnia 
transakcji (�redni kurs NBP, kurs celny, kurs kupna lub sprzeda�y banku). 

Wycena na dzie� bilansowy 
• Pozycje pieni��ne – wg �redniego kursu NBP 
• Pozycje niepieni��ne wyceniane wg kosztu historycznego – wg kursu z dnia transakcji 
• Pozycje niepieni��ne wyra�one w walucie obcej wyceniane w warto�ci godziwej – wg �redniego 

kursu z dnia ustalania warto�ci godziwej (np. akcje spółki zagranicznej) 
 
 
Ujawnianie ró�nic kursowych 
Ró�nice kursowe powstaj�ce z realizacji lub przeliczenia pozycji pieni��nych Spółka odnosi do RZiS i 
wykazuje w warto�ci netto (zysk lub strata z tytułu ró�nic kursowych). 
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Je�eli zyski i straty z tytułu pozycji niepieni��nych ujmowane s� w RZiS to dotycz�ce ich ró�nice kursowe 
równie� ujmowane s� w RZiS.  

Je�eli zyski b�d� straty z pozycji niepieni��nych Spółka ujmuje bezpo�rednio w kapitale własnym to 
dotycz�ce tych zysków i strat ró�nice kursowe równie� ujmowane s� bezpo�rednio w kapitale własnym. 

 

Zdarzenia po dacie bilansu 
Zdarzenia po dniu bilansowym wymagaj�ce dokonania korekt –zdarzenia, które dostarczaj� dowodów na 
istnienie okre�lonego stanu na dzie� bilansowy. 
Zdarzenia po dniu bilansowym niewymagaj�ce  korekt – wskazuj� na stan powstały po dniu bilansowym. 
Je�eli s� istotne to Spółka ujawnia je w informacji dodatkowej, podaj�c charakter zdarzenia i jego finansowy 
efekt lub stwierdzenie, �e okre�lenie takiego efektu jest niemo�liwe lub niewiarygodne. 
Ka�de zdarzenie powoduj�ce, �e zasada kontynuacji działalno�ci nie mo�e by� zachowana, jest zdarzeniem 
powoduj�cym korekty w ksi�gach i sprawozdaniu finansowym.  Jednostka nie sporz�dza sprawozdania przy 
zało�eniu kontynuacji działalno�ci, je�eli po dniu bilansowym kierownictwo Spółki postanowiło o likwidacji 
Spółki lub o zaprzestaniu prowadzenia działalno�ci handlowej lub nie wyst�puje realna alternatywa dla 
likwidacji Spółki lub zaprzestania działalno�ci.  
 
 
Podatek dochodowy  
Warto� ksi�gowa a podatkowa aktywów i pasywów 
Spółka tworzy rezerwy i wykazuje aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zwi�zku z 
powstaniem przej�ciowych ró�nic pomi�dzy wykazywan� w ksi�gach rachunkowych warto�ci� aktywów i 
pasywów a ich warto�ci� podatkow� oraz strat� podatkow� lub ulg� podatkow� mo�liw� do odliczenia od 
dochodu podatkowego w przyszło�ci. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala w kwotach przewidzianych w 
przyszło�ci do odliczenia od podatku dochodowego w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi, które 
spowoduj� w przyszło�ci zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz zmniejszenie straty podatkowej lub ulgi 
podatkowej mo�liwej do odliczenia, ustalonej z uwzgl�dnieniem zasady ostro�no�ci. 
Rezerw� z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w kwotach podatku dochodowego 
do zapłaty w przyszło�ci w zwi�zku z wyst�pieniem dodatnich ró�nic przej�ciowych, które spowoduj� 
zwi�kszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przyszło�ci. 

Wysoko�� zarówno rezerwy jak  i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala bior�c 
pod uwag� stawki podatku dochodowego obowi�zuj�ce w roku powstania obowi�zku podatkowego. 
 
Fundusze specjalne 
Zakładowy fundusz �wiadcze� socjalnych Spółka nalicza  zgodnie z Ustaw� z dnia 04.03.1994 r. o 
zakładowym funduszu �wiadcze� socjalnych. Aktywa i zobowi�zania zwi�zane z tym funduszem nie s� 
wykazywane w sprawozdaniu finansowym poniewa� nie s� one kontrolowane przez Spółk�. 
Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Spółka tworzy zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 1999 roku Nr 3, poz. 22) oraz wewn�trznym regulaminem ustalonym na 
podstawie tego rozporz�dzenia, ze �rodków uzyskanych z tytułu zwolnie� podatkowych oraz opłat i wykazuje 
w warto�ci nominalnej. 
 
Sprawozdawczo� segmentów działalno�ci 

Segment bran�owy jest daj�cym si� wyodr�bni� obszarem jednostki gospodarczej, w ramach którego 
nast�puje dystrybucja towarów lub �wiadczenie usług, lub grupy powi�zanych towarów lub usług, który 
podlega ryzyku i charakteryzuje si� poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych ró�nym od 
tych, które s� wła�ciwe dla innych segmentów bran�owych. 

Segment geograficzny jest daj�cym si� wyodr�bni� obszarem jednostki gospodarczej, w ramach którego 
nast�puje dystrybucja towarów lub �wiadczenie usług w okre�lonym �rodowisku ekonomicznym , który 
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podlega ryzyku i charakteryzuje si� poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych, ró�nym od 
tych, które s� wła�ciwe dla innych obszarów działaj�cych w odmiennym �rodowisku ekonomicznym. 
Jako kryterium wyboru segmentu geograficznego mo�e by� rozpatrywana lokalizacja klientów lub lokalizacja 
aktywów segmentu. 

Przychody segmentu s� przychodami osi�ganymi b�d� to ze sprzeda�y zewn�trznym klientom, b�d� z 
transakcji z innymi segmentami tej samej jednostki gospodarczej, które s� wykazywane w rachunku zysków i 
strat jednostki gospodarczej i daj� si� bezpo�rednio przyporz�dkowa� do danego segmentu wraz z 
odpowiedni� cz��ci� przychodów jednostki gospodarczej, któr� w oparciu o racjonalne przesłanki mo�na 
przypisa� do tego segmentu. 

Koszty segmentu s� kosztami składaj�cymi si� z kosztów sprzeda�y zewn�trznym klientom oraz kosztów 
transakcji realizowanych z innymi segmentami w ramach tej samej jednostki gospodarczej, które wynikaj� z 
działalno�ci operacyjnej danego segmentu i daj� si� bezpo�rednio przyporz�dkowa� do tego segmentu wraz 
z odpowiedni� cz��ci� kosztów jednostki gospodarczej, które w oparciu o racjonalne przesłanki mo�na 
przypisa� do danego segmentu. 

Aktywa segmentu s� aktywami operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalno�ci operacyjnej, 
które daj� si� bezpo�rednio przyporz�dkowa� do danego segmentu lub w oparciu o racjonalne przesłanki 
przypisa� do tego segmentu. 

Pasywa segmentu s� pasywami operacyjnymi powstałymi w wyniku działalno�ci operacyjnej segmentu, 
które daj� si� bezpo�rednio przyporz�dkowa� do danego segmentu lub w oparciu o racjonalne przesłanki 
przypisa� do tego segmentu. 

 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda�y i zaprzestanie działalno�ci 
Spółka wycenia składnik aktywów trwałych (lub grup� składników) jako przeznaczony do sprzeda�y w kwocie 
ni�szej z jego warto�ci bilansowej lub warto�ci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda�y. 
Przyjmuje si�, �e składnik jest przeznaczony do sprzeda�y je�eli zostały podj�te decyzje kierownictwa oraz 
został rozpocz�ty aktywny program poszukiwania nabywcy, oferowana cena odpowiada jego warto�ci 
godziwej a sprzeda� powinna by� zako�czona w ci�gu 12 miesi�cy. 
 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 
Rachunek zysków i strat 
 

Wynik finansowy netto składa si� z: 

• wyniku na sprzeda�y 
• wyniku na pozostałej działalno�ci operacyjnej 
• wyniku na operacjach finansowych 
• obowi�zkowych obci��e� wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego (w tym rezerwy na 

podatek dochodowy). 
 

Wynik na sprzeda�y stanowi ró�nica  mi�dzy sum� nale�nych przychodów ze sprzeda�y  produktów, usług i 
towarów, z uwzgl�dnieniem rabatów, opustów i innych zwi�ksze� i zmniejsze�,  bez podatku od towarów i 
usług, a warto�ci� sprzedanych towarów w cenach zakupu i kosztów wytworzenia sprzedanych produktów i 
usług  oraz poniesionych w ci�gu bie��cego okresu wszystkich kosztów sprzeda�y i kosztów ogólnego 
zarz�du. 

Wynik na pozostałej działalno�ci operacyjnej  stanowi ró�nica mi�dzy przychodami a kosztami nie 
zwi�zanymi bezpo�rednio z podstawow� działalno�ci� Spółki. S� to koszty i przychody wynikaj�ce ze 
sprzeda�y, likwidacji lub aktualizacji wyceny składników warto�ci niematerialnych oraz rzeczowego maj�tku 
trwałego, odpisaniem nale�no�ci i zobowi�za� przedawnionych, umorzonych i nie�ci�galnych, oraz  
utworzonych i rozwi�zanych rezerw, z wyj�tkiem rezerw dotycz�cych operacji finansowych, dokonania 
odpisów aktualizuj�cych wycen� nale�no�ci i zapasów rzeczowych składników maj�tku obrotowego. Na 
wynik ten wpływaj� równie� zapłacone i otrzymane odszkodowania, kary, otrzymane i przekazane darowizny 



Boryszew S.A.             Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2007  
                              sporz�dzone wg MSSF (kwoty wyra�ono w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 
________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
  34 
    

 

na cele inne ni� nabycie lub wytworzenie �rodków trwałych, �rodków trwałych w budowie lub warto�ci 
niematerialnych. 

W rachunku wyników prezentuje si� odr�bnie stanowi�cy sum� poszczególnych transakcji zysk ze zbycia 
aktywów niefinansowych oraz strat� ze zbycia aktywów niefinansowych.  

Wynik na operacjach finansowych stanowi ró�nic� mi�dzy nale�nymi przychodami i kosztami z operacji 
finansowych. Przychody finansowe wynikaj� z posiadania udziałów w innych podmiotach, papierów 
warto�ciowych, odsetek od po�yczek i nale�no�ci, z rozwi�zania rezerw na operacje finansowe, otrzymania 
dyskonta, zysków ze sprzeda�y papierów warto�ciowych, nadwy�ki dodatnich ró�nic kursowych nad 
ujemnymi, oprocentowania lokat i rachunków bankowych, aktualizacji warto�ci inwestycji. Na koszty 
finansowe składaj� si� odsetki i prowizje od kredytów, po�yczek oraz odsetki od innych zobowi�za�, płacone 
dyskonto, straty na sprzeda�y papierów warto�ciowych, nadwy�ki ujemnych ró�nic kursowych nad dodatnimi, 
aktualizacja warto�ci inwestycji. Przy ustalaniu wyniku na operacjach finansowych nie uwzgl�dnia si� 
odsetek, prowizji, ró�nic kursowych (w cz��ci dotycz�cej kosztów finansowania) od zobowi�za� zwi�zanych 
z inwestycjami w �rodki trwałe. 

Bilans  

W bilansie Spółka wykazuje stany aktywów i pasywów na dzie� ko�cz�cy bie��cy i poprzedni okres 
sprawozdawczy. Wykazana w aktywach bilansu warto�� poszczególnych grup składników aktywów wynika z 
ich warto�ci ksi�gowej skorygowanej o odpisy amortyzacyjne, skutki przeszacowania warto�ci oraz odpisy 
aktualizuj�ce warto�� aktywów z tytułu trwałej utraty warto�ci. Aktywa finansowe i zobowi�zania finansowe 
Spółka wykazuje w bilansie w kwocie netto je�eli Spółka ma bezwarunkowe prawo do kompensaty aktywów i 
zobowi�za� danego rodzaju i zamierza je rozliczy� w kwocie netto albo jednocze�nie wyda� składnik 
aktywów finansowych i rozliczy� zobowi�zanie finansowe.    

Inne  sprawozdania finansowe obowi�zuj�ce Spółk� 

Poza bilansem i rachunkiem zysków i strat Spółka sporz�dza: 

• zestawienie zmian w kapitale własnym 
• rachunek przepływów pieni��nych 
• informacj� dodatkow� w postaci dodatkowych not obja�niaj�cych. 

 
Zestawienie zmian w kapitale własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników 
kapitału własnego za bie��cy i poprzedni okres. 
 
Rachunek przepływów pieni��nych Spółka sporz�dza metod� po�redni�. Obejmuje on wszystkie wpływy i 
wydatki pieni��ne z działalno�ci operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, z wyj�tkiem wpływów i wydatków 
b�d�cych rezultatem zakupu lub sprzeda�y �rodków pieni��nych, za bie��cy i poprzedni okres. 
 
Noty do sprawozdania finansowego  zawieraj� istotne dane i obja�nienia niezb�dne do tego, aby 
sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuacj� maj�tkow� i finansow� oraz wynik 
finansowy i rentowno�� Spółki.   

Sprawozdanie z działalno�ci Spółki 
Wraz z półrocznym i rocznym sprawozdaniem finansowym Spółka sporz�dza sprawozdanie zarz�du z 
działalno�ci za dany okres. Sprawozdanie zarz�du z działalno�ci Spółki nie jest cz��ci� sprawozdania 
finansowego. Sprawozdanie to obejmuje istotne informacje o stanie maj�tkowym i finansowym Spółki, w tym 
ocen� uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagro�e�.  
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4. PODSTAWOWE OS�DY RACHUNKOWE I PODSTAWY SZACOWANIA 
NIEPEWNO�CI 
 
 
Sporz�dzenie sprawozdania finansowego wg MSSF wymaga od Zarz�du dokonania profesjonalnych 
os�dów, szacunków i zało�e�, które  maj� wpływ na przyj�te zasady oraz prezentowane warto�ci aktywów, 
pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz zwi�zane z nimi zało�enia opieraj� si� na do�wiadczeniu 
historycznym oraz innych czynnikach, które s� uznawane za racjonalne w danych okoliczno�ciach a ich 
wyniki daj� podstaw� profesjonalnego os�du co do warto�ci bilansowej aktywów i zobowi�za�, która nie 
wynika bezpo�rednio z innych �ródeł. Rzeczywiste wyniki mog� odbiega� od przyj�tych warto�ci 
szacunkowych.  
 
Szacunki i le��ce u ich podstaw zało�enia podlegaj� bie��cej weryfikacji. Zmian� wielko�ci szacunkowych 
ujmuje si� w okresie, w którym nast�piła weryfikacja, je�li dotyczy ona wył�cznie tego okresu, lub w okresie 
bie��cym i okresach przyszłych, je�li zmiana dotyczy ich na równi z okresem bie��cym.  
Zało�enia przyj�te do szacowania niepewno�ci s� zamieszczone w poszczególnych notach sprawozdania.   
 
Istotnym dla Boryszew S.A. zagadnieniem obarczonym niepewno�ci� s� rozwa�ania dotycz�ce mo�liwo�ci 
dokonania istotnej zmiany w działalno�ci Hutmen S.A. oraz sytuacja finansowa spółki WM Dziedzice S.A. nale��cej 
do Grupy Kapitałowej Hutmen.  Boryszew S.A. nie posiada bezpo�rednio akcji tych podmiotów ale posiada pakiet 
kontrolny w spółce Impexmetal S.A., która to spółka ma w swych aktywach akcje wymienionych wy�ej podmiotów. 
Tak wi�c ewentualna zmiana wyceny aktywów tych spółek mogłaby przeło�y� si� na wycen� posiadanych przez 
Boryszew S.A. akcji Impexmetal S.A. 
 
 
WM Dziedzice S.A. 
 
Wobec wyników Walcowni Metali Dziedzice S.A. osi�ganych w ostatnich latach oraz sytuacji bilansowej na dzie� 
31.12.2007 r. Zarz�d Spółki w pełni zdaje sobie spraw� z ewentualnych zagro�e� i problemów jakie mog� wyst�pi� w 
przyszło�ci. 
Maj�c na uwadze intensyfikowane działania w zakresie konsolidacji produkcji w ramach Grupy Kapitałowej Hutmen oraz 
wyniki finansowe za 2006 r., 2007 r. i pierwsze miesi�ce 2008 r. Zarz�d Spółki zdecydował nie wprowadza� do 
sprawozdania �adnych korekt zwi�zanych z zagro�eniem kontynuacji działalno�ci Spółki. 
W ocenie Zarz�du nast�piła poprawa sytuacji WM Dziedzice S.A., czego wynikiem jest stały wzrost kapitału własnego (w 
porównaniu do okresu przed dat� 01.01.2006).  
Głównym problemem natury finansowej WM Dziedzice S.A. jest ujemna warto�� kapitału obrotowego netto, �wiadcz�ca o 
uzale�nieniu bie��cego funkcjonowania od spółek powi�zanych (dostarczycieli surowców) i banków finansuj�cych 
podstawow� działalno��. Jednak na koniec 2007 roku nast�pił wzrost warto�ci kapitału obrotowego netto o 8,5 mln w 
stosunku do 2006 roku. 
Oceniaj�c pozytywn� współprac� z bankami finansuj�cymi bie��c� działalno�� Spółki, Zarz�d nie widzi zagro�enia w 
postaci utraty płynno�ci wynikaj�cej ze strony instytucji finansowych. 
W przypadku wyst�pienia trudno�ci finansowych ci��ar zapewnienia ci�gło�ci produkcji b�dzie wymagał wsparcia 
finansowego Spółki, co mo�e obci��y� dodatkowo Grup� Kapitałow� Hutmen. Mo�liwo�� wsparcia finansowego 
działalno�ci WM Dziedzice S.A. została zadeklarowana stosownym o�wiadczeniem Zarz�du Hutmen SA. 
Celem stawianym przez Zarz�d Spółki na 2008 r. jest osi�gni�cie rentowno�ci przedsi�biorstwa na poziomie zało�onym 
w bud�ecie przy pozytywnej realizacji zada� inwestycyjnych. Działania ukierunkowane na rozwój technologii oraz 
stosowana polityka zaopatrzenia i handlu, b�d� stanowi� trzy filary utrzymuj�ce zało�on� rentowno�� przedsi�biorstwa w 
warunkach wzrastaj�cej konkurencyjno�ci na rynku metali kolorowych. 
Wobec obserwowanego w ostatnim czasie wzrostu udziału kosztu materiałowego w cenie wyrobu oraz negatywnych 
do�wiadcze� z lat ubiegłych, elementem decyduj�cym o realizacji bud�etu b�dzie unikni�cie „strat” wynikaj�cych ze 
zmian notowa� metalu i kursów walut, które były podstawow� przyczyn� ujemnych wyników generowanych w 
przeszło�ci. 
Wprowadzony w 2007 roku system monitorowania rentowno�ci sprzeda�y umo�liwia pełn� kontrol� tych parametrów 
czego dowodz� do�wiadczenia i bie��ce wyniki Spółki. 
Wyniki WM Dziedzice S.A. osi�gni�te w pierwszych miesi�cach 2008 roku zestawione z bud�etem oraz wykonaniem 
pierwszych miesi�cy 2007 roku, potwierdzaj� utrzymanie stabilizacji rentowno�ci i pozytywne trendy rozwoju Spółki. 
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Hutmen S.A. 
 
Ze wzgl�du na oddziaływanie na �rodowisko i uci��liwo�� dla otoczenia zakładu hutniczo-przetwórczego 
Hutmen, rozwa�ana jest likwidacja produkcji w obecnej lokalizacji.  
Sprzeda� gruntów lub realizacja na nich projektu deweloperskiego mo�e da� zysk znacz�co wi�kszy od zysku 
na działalno�ci produkcyjno-handlowej spółki. 
Likwidacja produkcji w obecnej lokalizacji i inne wykorzystanie gruntów wymaga zmiany zapisu w planie 
zagospodarowania przestrzennego tego terenu, który to proces został rozpocz�ty na pocz�tku 2008 roku. 
 
W zwi�zku z powy�szym Hutmen S.A. w swoim sprawozdaniu finansowym przedstawił poni�sze informacje: 
 

 „Zamierzenia co do dalszego prowadzenia działalno�ci Hutmen S.A. we Wrocławiu  

Informacje na temat niepewno�ci projektu deweloperskiego 
Rozwa�ane koncepcje 

Ze wzgl�du na oddziaływanie na �rodowisko i uci��liwo�� dla otoczenia lokalizacja zakładu hutniczo-przetwórczego 
Hutmen S.A.  we Wrocławiu przy ul. Grabiszy�skiej jest niekorzystna. 
Lokalizacja ta – blisko centrum miasta – obejmuje grunty o znacznej warto�ci rynkowej, które nie s� wykazywane w 
aktywach bilansu. Sprzeda� tych gruntów lub realizacja na nich projektu deweloperskiego mo�e da� zysk znacz�co 
wi�kszy od zysku na działalno�ci produkcyjno-handlowej Firmy. 
W zwi�zku z powy�szym rozwa�ana jest likwidacja produkcji w obecnej lokalizacji i inne wykorzystanie gruntów. 
Aby to mogło nast�pi�, konieczna jest zmiana zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu, który 
to proces został rozpocz�ty na pocz�tku roku 2008. 

Rozwa�a si� nast�puj�ce scenariusze prowadzenia dalszej działalno�ci: 

• całkowita likwidacja działalno�ci produkcyjnej na zajmowanym terenie bez przeniesienia produkcji, z 
wyprzeda�� maj�tku oraz fizyczna likwidacj� budynków i budowli 

• całkowite lub cz��ciowe przeniesienie produkcji do Walcowni Metali Dziedzice S.A. (w roku 2007 przeniesiono 
do WMD produkcj� mosi�dzów) 

• utworzenie spółki z partnerem bran�owym i budowa nowego zakładu przetwórstwa miedzi w specjalnej strefie 
ekonomicznej (trwa poszukiwanie inwestora zagranicznego lub krajowego) 

• pozostawienie na obecnym terenie produkcji odlewniczych stopów miedzi i kontynuacja produkcji do czasu 
realizacji projektu deweloperskiego (5 - 6 lat), a nast�pnie likwidacja lub sprzeda� wyposa�enia 

• prowadzenie działalno�ci w niezmienionym zakresie. 
 
Czynniki powoduj�ce niepewno�� realizacji scenariuszy 

Czynniki, od których zale�y powodzenie realizacji projektu deweloperskiego to przede wszystkim: 

• Uzyskanie zmiany kwalifikacji terenu w planie zagospodarowania przestrzennego (działania rozpocz�te) 
Wydaje si�, �e nie ma pewno�ci co do terminu zmiany zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego, 
oszacowanego wst�pnie na 2 lata. 

• Znalezienie kontrahenta ch�tnego do zakupu terenu 
Znalezienie takiego kontrahenta b�dzie zale�ało od koniunktury i ceny gruntów. W konsekwencji jest to 
najwa�niejszy czynnik wpływaj�cy na realno�� i rentowno�� przedsi�wzi�cia. 

• Uzgodnienia ze zwi�zkami zawodowymi 
Z ju� sformułowanych ��da� zwi�zków zawodowych wynika, �e istot� sporu b�dzie wielko�� odpraw i zakres 
działa� osłonowych. Wydatki te w konsekwencji wpłyn� na rentowno�� projektu. 

• Inne czynniki 
Na rentowno�� projektu deweloperskiego wpłynie tak�e mo�liwo�� naliczenia przez gmin� podatku od zmiany 
warto�ci gruntu po zmianie zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego. 
 

Test na trwał� utrat� warto�ci 
Kieruj�c si� znacz�c� niepewno�ci� co do przyszłych warunków i zdarze�, opisan� powy�ej, przeprowadzono test 
na trwał� utrat� warto�ci �rodków trwałych Hutmen S.A. przy zało�eniu kontynuacji działania w niezmienionym 
zakresie przez �redniowa�ony okres u�ytkowania �rodków trwałych. 
W ramach maj�tku spółki wydzielono dwa o�rodki generuj�ce przepływy pieni��ne: 

• o�rodek produkcji hutniczej, 
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• o�rodek produkcji plastycznej. 
Okres prognozy dla przepływów pieni��nych przyj�to na podstawie �redniego okresu u�ytkowania �rodków trwałych 
w danych o�rodkach. 
	rodki trwałe bezpo�rednio produkcyjne zostały przydzielone do o�rodków wg procesu produkcyjnego, natomiast 
pozostałe przydzielono proporcjonalnie do kosztów przerobu generowanych przez dane o�rodki. 
Na przepływy pieni��ne generowane przez o�rodki składaj� si� nast�puj�ce składniki: 

• mar�a brutto liczona jako ró�nica mi�dzy przychodami ze sprzeda�y a kosztami wytworzenia i kosztami 
sprzeda�y, 

• koszty ogólnozakładowe – rozliczone proporcjonalnie do ilo�ci sprzeda�y generowanych przez ka�dy z o�rodków, 

• eliminuje si� amortyzacj� i nakłady inwestycyjne, 

• ujmuje si� pocz�tkow� warto�� oraz zmian� kapitału obrotowego. 
 
Stopa dyskonta przyszłych przepływów pieni��nych uwzgl�dnia: 

• w odniesieniu do kapitału własnego premi� za ryzyko rynkowe, ryzyko specyficzne dla spółki, 

• �rednie oprocentowanie kapitału obcego. 
Na podstawie przeprowadzonego testu stwierdzono, �e warto�� bilansowa �rodków trwałych nie przekracza ich 
warto�ci u�ytkowej. Niemniej Zarz�d jest �wiadomy, �e realizacja wy�ej opisanych przyszłych zdarze� mogłaby w 
istotny sposób wpłyn�� na wyniki przeprowadzonego testu, ze wzgl�du jednak na znacz�c� niepewno�� realizacji 
tych zdarze� Zarz�d nie jest w stanie tego wpływu realnie oceni�. 
Informacja o gruncie i jego warto�ci 

Zakład produkcyjny zlokalizowany jest na gruncie o ł�cznej powierzchni 20,3052 ha, którego u�ytkownikiem 
wieczystym jest Hutmen, a które to prawo wieczystego u�ytkowania gruntu nie jest wykazywane w bilansie, 

Warto�� prawa wieczystego u�ytkowania gruntu według oceny rzeczoznawcy z lutego 2008 wynosi 298 milionów 
złotych. 
Wycena ta zakłada, �e teren jest przeznaczony pod zabudow� dewelopersk�.” 
 
 
 
5. RZECZOWY MAJ�TEK TRWAŁY I AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO 
ZBYCIA 
 
 

Rzeczowe aktywa trwałe 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

	rodki trwałe 147 418 272 787 
grunty  0 143 
budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 58 997 128 078 
urz�dzenia techniczne i maszyny 86 084 137 090 
�rodki transportu 1 295 3 290 
inne �rodki trwałe 1 042 4 186 
Zaliczki na �rodki trwałe w budowie 0 747 
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 147 418 273 534 

 
 
Przedstawiony powy�ej rzeczowy maj�tek trwały stanowi własno�� jednostki. Spółka w 2007 roku zawarła umow� 
leasingu finansowego dotycz�c� samochodu osobowego. Warto�� przedmiotu leasingu na 31/12/2007 wynosiła 138 tys. 
zł. Spółka nie posiada zobowi�za� z tytułu nabycia praw własno�ci budynków i budowli wobec bud�etu pa�stwa oraz 
wobec jednostek samorz�du terytorialnego 
 
Warto�� dzier�awionych maszyn i urz�dze� wykazywanych pozabilansowo wynosiła na koniec poprzedniego roku 484 
tys. zł. Na dzie� 31/12/2007 Spółka nie posiadała �rodków trwałych wykazywanych pozabilansowo. 
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Rzeczowy maj�tek trwały stanowi przedmiot zabezpieczenia umów kredytowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie 
zostały zamieszczone w dotycz�cej kredytów.  
 
Spółka posiadała w trakcie 2007 roku aktualne umowy ubezpieczenia mienia  (suma ubezpieczenia 1 298 mln zł) oraz  
ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW). Wysoko�� otrzymanych odszkodowa� z tytułu umów ubezpieczenia 
składników rzeczowego maj�tku trwałego wyniosła w 2007 roku 88 tys. zł i w 2006 roku 76 tys. zł. 
 
 
Z uwagi na pogorszenie opłacalno�ci produkcji w bran�y poliestrów i polimerów w roku 2007 i 2006 w wyniku 
przeprowadzonych testów na utrat� warto�ci dokonano przeceny rzeczowego maj�tku trwałego Oddziału Elana. Cz��� 
�rodków trwałych, co do których podj�to decyzj� o wycofaniu z u�ytkowania i przeznaczeniu do sprzeda�y w nast�pnym 
roku wyceniono w cenie sprzeda�y netto. Skutki wyceny odniesiono w pozostałe koszty operacyjne. Opis przeceny został 
zamieszczony w nocie dotycz�cej utraty warto�ci aktywów. 
 
 
 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda�y 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
	rodki trwałe   
warto�� brutto 154 5 477 
umorzenie 37 2 867 
odpisy aktualizuj�ce 63 1 644 
Warto�� bilansowa 54 966 

 
 
 
Zmiany stanu rzeczowego maj�tku trwałego wg grup rodzajowych 
 

 

Grunty 
własne 

Budynki, 
lokale i obiekty 
in�ynierii 
l�dowej i 
wodnej 

Urz�dzenia 
techniczne i 

maszyny 

	rodki 
transportu 

Inne �rodki 
trwałe Razem 

WARTO	 POCZ�TKOWA             
Stan na 1 stycznia 2006 roku 143 161 735 224 975 6 019 7 264 400 136 

Zwi�kszenie stanu 0 7 336 563 814 1 285 9 998 
nabycie  7 336 73 634 1 285 9 328 
inne zwi�kszenia   490 180  670 
Zmniejszenia 0 221 305 474 6 1 006 
sprzeda�, likwidacja  221 305 474 6 1 006 

Stan na 1 stycznia 2007 roku 143 168 850 225 233 6 359 8 543 409 128 

Zwi�kszenie stanu 0 1 983 5 232 587 538 8 340 
nabycie  1 967 5 209 280 532 7 988 
leasing finansowy    305  305 
inne zwi�kszenia  16 23 2 6 47 
Zmniejszenia 143 43 170 38 360 3 474 5 112 90 260 
aport do Boryszew ERG S.A. 53 36 134 26 720 2 414 4 338 69 660 
sprzeda� w ramach zorganizowanej 
cz��ci przedsi�biorstwa do ZM Silesia  69 4 937 9 833 631 679 16 150 
sprzeda�, likwidacja 0 880 1 741 428 87 3 136 
inne zmniejszenia 20 1 218 65 0 9 1 313 

Stan na 31 grudnia 2007 roku 0 127 663 192 105 3 472 3 969 327 208 

UMORZENIE             

Stan na 1 stycznia 2006 roku 0 14 602 40 740 1 995 2 943 60 280 
amortyzacja planowa za okres bie��cy  7 769 23 760 1 072 1 142 33 743 
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sprzeda�, likwidacja  -27 -96 -155 -2 -280 
inne      69     69 

Stan na 1 stycznia 2007 roku 0 22 344 64 473 2 912 4 083 93 812 

amortyzacja planowa za okres bie��cy  6 205 20 211 881 1 001 28 298 
sprzeda�, likwidacja  -166 -1 380 -221 -81 -1 848 
umorzenie �rodków trwalych wniesionych 
aportem do Boryszew ERG 0 -5 373 -8 266 -1 298 -1 894 -16 831 
sprzeda� w ramach zorganizowanej 
cz��ci przedsi�biorstwa do ZM Silesia  0 -715 -5 469 -310 -306 -6 800 
inne  0 -260 -24 0 4 -281 

Stan na 31 grudnia 2007 roku 0 22 035 69 544 1 964 2 807 96 350 
ODPISY Z TYTUŁU UTRATY 
WARTO	CI             

Stan na 1 stycznia 2006 roku 0 230 88 80 256 654 

zwi�kszenia   18 198 23 583 139 19 41 939 
zmniejszenia     1 62 1 64 

Stan na 1 stycznia 2007 roku 0 18 428 23 670 157 274 42 529 

zwi�kszenia  29 809 13 490 81 108 43 488 
aport do Boryszew ERG S.A. 0 33 260 18 21 332 
sprzeda� w ramach zorganizowanej 
cz��ci przedsi�biorstwa do ZM Silesia  0 160 4 0 231 395 
inne zmniejszenia 0 1 413 420 7 10 1 850 

Stan na 31 grudnia 2007 roku 0 46 631 36 476 213 120 83 440 

WARTO	 BILANSOWA             

Stan na 31 grudnia 2006 roku 143 128 078 137 090 3 290 4 186 272 787 

Stan na 31 grudnia 2007 roku 0 58 997 86 084 1 295 1 042 147 418 
 
 
Znacz�cy spadek stanu rzeczowego maj�tku trwałego nast�pił w zwi�zku z wniesieniem w 2007 roku aportem 
zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa w postaci Boryszew S.A. Oddział Boryszew do spółki Boryszew ERG S.A. oraz 
sprzeda�y Boryszew S.A. Oddział Huta Oława. 
 
 
 
6.  NIERUCHOMO�CI INWESTYCYJNE  
 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

Stan na pocz�tek okresu 0 0 
Zwi�kszenia 22 467 0 
zmiana kwalifikacji nieruchomo�ci 910 0 
ujawnienie gruntów w u�ytkowaniu wieczystym 21 557 0 
     
Zmniejszenia 0 0 

Stan na koniec okresu 22 467 0 

Wycena do warto�ci godziwej 41 254   
Warto� bilansowa nieruchomo�ci inwestycyjnych 63 721 0 
Efekt netto wyceny odniesiony na kapitał rezerwowy 435 0 
Efekt netto wyceny odniesiony do rachunku zysków i strat 32 980 0 
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W 2007 roku Oddział Elana  wprowadził do ksi�g nieruchomo�ci inwestycyjne w postaci dawnego budynku 
administracyjnego, który jest obecnie dzier�awiony przez Urz�d Marszałkowski oraz grunty w wieczystym u�ytkowaniu 
nie wykorzystywane przez Spółk� do własnej działalno�ci, przeznaczone w przyszło�ci do sprzeda�y lub dzier�awy. 
Wyceny nieruchomo�ci dokonał  niezale�ny rzeczoznawca z  Biura Obsługi Nieruchomo�ci „BON”. 
Warto�� budynku wyceniona została na koniec 2007 roku na kwot� 1 448 tys. zł, natomiast warto�� ksi�gowa netto na 
dzie� przekwalifikowania do nieruchomo�ci inwestycyjnych wynosiła 910 tys. zł. Ró�nica wynikaj�ca z wyceny w kwocie 
538 tys. zł została odniesiona na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Efekt wyceny netto, po pomniejszeniu o 
rezerw� na podatek odroczony wyniósł 435 tys. zł.   
 
W 2007 roku  koszty zwi�zane budynkiem administracyjnym wynosiły 194 tys. zł , za� przychody 325 tys. zł (budynek był 
dzier�awiony od sierpnia 2007 roku). 
 
Grunty w wieczystym u�ytkowaniu przeznaczone do sprzeda�y lub dzier�awy zostały wycenione na kwot� 62 273 tys. zł. 
Kwot� 21 557 tys. zł zakwalifikowano w pocz�tkowym uj�ciu jako zobowi�zanie z tytułu leasingu finansowego (1 351 tys. 
zł cz��� krótkoterminowa oraz 20 206 tys. zł jako cz��� długoterminowa). Ró�nica mi�dzy wycen� rzeczoznawcy i 
pocz�tkowym uj�ciem w kwocie 40 716 tys. zł została odniesiona w przychody z tytułu aktualizacji aktywów 
niefinansowych a jej wpływ netto na wynik 2007 roku wyniósł 32 980 tys. zł. 
 
W 2007 roku  koszty zwi�zane z gruntami w u�ytkowaniu wieczystym wynosiły 1 893 tys. zł, na które zło�yły si�: 
- podatek od nieruchomo�ci w wysoko�ci     452 tys. zł 
- opłat� za wieczyste u�ytkowanie w wysoko�ci 1 441 tys. zł.  
 
 
 
7.  WARTO�� FIRMY  
 
 

 Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
Warto� firmy na pocz�tek okresu 0 13 669 
odpis warto�ci firmy - - 
Warto� firmy na koniec okresu 0 13 669 

 
 
Na skutek przył�czenia w dniu 02.06.2005 r. spółki zale�nej Huta Oława S.A. została aktywowana warto�� firmy w kwocie 
13 669 tys. zł, która przypisana została do segmentu bran�owego „Tlenki ołowiu i cynku”.   
W 2007 roku w zwi�zku ze sprzeda�� zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa w postaci Boryszew S.A. Huta Oława 
warto�� firmy zwi�zana z tym oddziałem została spisana w ramach kosztu własnego tej transakcji w pozostałe koszty 
operacyjne. 
 
 
8.  POZOSTAŁE WARTO�CI NIEMATERIALNE  
 

Warto�ci niematerialne 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
Patenty, koncesje, licencje 148 677 
Prawo wieczystego u�ytkowania gruntów 73 915 
Warto�ci niematerialne razem 221 1 592 

 
U�ytkowane patenty, koncesje i licencje stanowi� własno�� jednostki. Spółka nie korzysta z leasingu warto�ci 
niematerialnych.  Wykazane w aktywach bilansu prawo wieczystego u�ytkowania gruntów zostało nabyte na rynku 
wtórnym. U�ytkowane działki zlokalizowane s�  w  Oddziale Elana w Toruniu.  
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Spółka posiada te� grunty w u�ytkowaniu wieczystym wykorzystywane na potrzeby własnej działalno�ci gospodarczej 
nadane decyzj� administracyjn�, których warto�� wykazywana pozabilansowo ustalona wycen� rzeczoznawców 
maj�tkowych w 2005 roku wynosiła odpowiednio na 31 grudnia 2007 roku 13 685 tys. zł oraz na koniec 2006 roku  
33 390 tys. zł. 
 
 
Zmiany stanu warto�ci niematerialnych 
 

 

Patenty, 
koncesje, 
licencje, 

oprogramowanie 

Prawo 
wieczystego 
u�ytkowania 

gruntu 

Razem 

WARTO	 POCZ�TKOWA       
Stan na 1 stycznia 2006 roku 2 496 945 3 441 
Zwi�kszenie stanu 561 0 561 
nabycie 561  561 
Zmniejszenia 46 0 46 
sprzeda�, likwidacja 46   46 

Stan na 1 stycznia 2007 roku 3 011 945 3 956 
Zwi�kszenie stanu 189 32 221 
nabycie 189 32 221 
inne zwi�kszenia   0 
Zmniejszenia 1 051 901 1 953 
aport do Boryszew ERG S.A. 731 722 1 453 
sprzeda� w ramach zorganizowanej 
cz��ci przedsi�biorstwa do ZM Silesia  207 179 386 
sprzeda�, likwidacja 114 0 114 

Stan na 31 grudnia 2007 roku 2 149 76 2 224 

UMORZENIE       

Stan na 1 stycznia 2006 roku 2 095 20 2 115 
amortyzacja planowa za okres bie��cy 285 10 295 
sprzeda�, likwidacja -46   -46 

Stan na 1 stycznia 2007 roku 2 334 30 2 364 

amortyzacja planowa za okres bie��cy 256 8 264 
umorzenie warto�ci niematerialnych 
wniesionych aportem do Boryszew ERG -290 -29 -319 
sprzeda� w ramach zorganizowanej 
cz��ci przedsi�biorstwa do ZM Silesia  -201 -6 -207 
sprzeda�, likwidacja -98 0 -98 
Stan na 31 grudnia 2007 roku 2 001 3 2 004 
ODPISY Z TYTUŁU UTRATY 
WARTO	CI       

Stan na 1 stycznia 2006 roku 0 0 0 
zwi�kszenia     0 
zmniejszenia     0 

Stan na 1 stycznia 2007 roku 0 0 0 
zwi�kszenia   0 
zmniejszenia     0 

Stan na 31 grudnia 2007 roku 0 0 0 

WARTO	 BILANSOWA       

Stan na 31 grudnia 2006 roku 677 915 1 592 

Stan na 31 grudnia 2007 roku 148 73 221 
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Znacz�cy spadek stanu warto�ci niematerialnych nast�pił w zwi�zku z wniesieniem w 2007 roku aportem zorganizowanej 
cz��ci przedsi�biorstwa w postaci Boryszew S.A. Oddział Boryszew do spółki Boryszew ERG S.A. oraz sprzeda�y 
Boryszew S.A. Oddział Huta Oława. 
 
 
9. AKTYWA FINANSOWE 
 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
 

Długoterminowe aktywa finansowe 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
   
Udziały i akcje w jednostkach zale�nych   
notowane na giełdzie 289 234 289 234 
nienotowane na rynku regulowanym 122 872 24 632 
 412 106 313 866 
Udziały w jednostkach współzale�nych   
nienotowane na rynku regulowanym 1 091 1 091 
   
Udziały i akcje w jednostkach pozostałych   
notowane na giełdzie 0 5 
nienotowane na rynku regulowanym 22 121 
 22 126 
 413 219 315 083 

 
      
 
Zmiany stanu długoterminowych aktywów finansowych 
 

Długoterminowe aktywa finansowe 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
   
Stan na pocz�tek okresu   
akcje notowane na giełdzie 289 240 289 241 
udziały i akcje nienotowane na rynku regulowanym 25 843 47 268 
udzielone po�yczki 0 0 
inne aktywa finansowe 0 0 

 315 083 336 509 
Zwi�kszenia   
obj�cie udziałów InterFlota Sp. z o.o. 250 0 
obj�cie akcji Boryszew ERG S.A. 65 676 0 
nabycie akcji Nowoczesne Produkty Aluminiowe Sp. z o.o. 34 460 0 
Podwy�szenie kapitału Kuag -Elana GmbH 0 11 808 
 100 386 11 808 
Zmniejszenia   
sprzeda�  udziałów PSS  Oława i Cuprum Lublin 6 0 
sprzeda� akcji Hutmen S.A. 0 1 
sprzeda� akcji BIG Bank Millenium S.A. 5 0 
odpisy aktualizuj�ce udziały Zakład Kadmu Sp. z o.o. 209 284 
odpis aktualizuj�cy udziały Kuag-Elana GmbH 0 32 949 
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odpis aktualizuj�cy udziały Elana Ukraina  338 0 
udziały wniesione aportem do Boryszew ERG S.A. 1 600 0 
udziały sprzedane w ramach  zorganizowanej cz��ci 
przedsi�biorstwa Huta Oława 93 0 
 2 251 33 234 
Stan na koniec okresu   
akcje notowane na giełdzie 289 235 289 240 
udziały i akcje nienotowane na rynku regulowanym 123 984 25 843 
 413 219 315 083 

 
 
Główn� inwestycj� kapitałow� Spółki s� akcje notowanej na GPW spółki Impexmetal S.A. Kontrola nad t� spółk� i Grup� 
Kapitałow� Impexmetal działaj�c� w segmentach metali kolorowych i ło�ysk została przej�ta w trakcie 2005 roku. 
Warto�� bilansowa akcji Impexmetal S.A. w cenie nabycia wynosi 289 234 tys. zł, a udział  w kapitale i prawach głosu tej 
spółki wynosi 61,86%.  Udział bezpo�redni Boryszew S.A. wynosi 60,19% oraz 1,67% przez spółk� zale�n� Izolacja 
Matizol S.A. 
 
W dniu 23 lipca 2007 roku Boryszew S.A. podpisał akt zawi�zania spółki akcyjnej pod firm� Boryszew ERG Spółka 
Akcyjna, o kapitale zakładowym 175.000.000 złotych. Wszystkie akcje tej spółki zostały pokryte aportem przez Boryszew 
S.A. Przedmiotem aportu była organizacyjnie i finansowo wyodr�bniona, zorganizowana cz��ci przedsi�biorstwa 
Boryszew S.A. w postaci Oddziału Boryszew w Sochaczewie sporz�dzaj�ca samodzielnie sprawozdanie finansowe, 
stanowi�ca zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalno�ci 
gospodarczej, obejmuj�ca wszystko co wchodzi w skład zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa w rozumieniu art. 55` 
Kodeksu Cywilnego, według stanu wynikaj�cego z ksi�g rachunkowych Oddziału Boryszew w Sochaczewie na dzie� 
wniesienia wkładu niepieni��nego (aportu), to jest na dzie� 31 sierpnia 2007 roku.  

W skład aportu wchodziły m.in. poni�ej wymienione udziały i akcje w spółkach kapitałowych:  

• 45 000 sztuk (100%) udziałów w spółce Nylonbor Sp. z o.o. z siedzib� w Sochaczewie o warto�ci nominalnej 
jednego udziału 100,00 zł, warto�ci nabycia 3.194.641,40 zł i warto�ci bilansowej 1.546.839,80 zł.,  

• 226 sztuk (52,44%) udziałów w spółce Elimer Sp. z o.o. z siedzib� w Sochaczewie o warto�ci nominalnej 
jednego udziału 182,00 zł, warto�ci nabycia 53.166,40 zł i warto�ci bilansowej 53.166,40 zł,  

• 108 sztuk (51,43%) udziałów w spółce Altrans Sp. z o.o. z siedzib� w Sochaczewie o warto�ci nominalnej 
jednego udziału 100,00 zł, warto�ci nabycia 11.308,60 zł, i warto�ci bilansowej „0”, 

• 56,40% udziałów w spółce Brest – Bor Sp. z o.o. z siedzib� w Brze�ciu o warto�ci nabycia 256.157,30 zł i 
warto�ci bilansowej "0", 

• 499 sztuk (86,03%) udziałów w spółce Bormir Sp. z o.o. z siedzib� w Cz�stochowie o warto�ci nominalnej 
jednego udziału 1 000,00 zł, warto�ci nabycia 560.684,19 zł i warto�ci bilansowej „0”.  

Warto�� bilansowa akcji Boryszew ERG S.A. w kwocie 65 676 tys. zł została ustalona jako warto�� obj�tych akcji 
230 000 tys. zł powi�kszona o koszty bezpo�rednio zwi�zane z ich obj�ciem 875 tys. zł i pomniejszona o przyszłe 
korzy�ci wynikaj�ce z ró�nicy mi�dzy warto�ci� obj�tych akcji i warto�ci� ksi�gow� wniesionego aportu ( 230 000 tys. zł 
minus 64 801 tys. zł). 
 
W dniu 30 pa�dziernika 2007 roku Boryszew S.A. zawarł z Aluminium – Konin Impexmetal S.A. z siedzib� w Koninie 
umow� sprzeda�y 20.504 udziałów Spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe „Skawina” Sp. z o.o. z siedzib� w Skawinie 
o warto�ci nominalnej 1.000 PLN ka�dy, stanowi�cych 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników. NPA „Skawina” Spółka z o.o. jest producentem walcówek aluminiowych i stopowych, drutu 
oraz przewodów napowietrznych. Warto�� uj�tych w bilansie Boryszew S.A. udziałów „Skawiny” wynosi 34 461 tys. zł i 
została ustalona jako wynikaj�ca z umowy cena nabycia 35 000 tys. zł powi�kszona o koszty bezpo�rednio zwi�zane z 
nabyciem 352 tys. zł oraz pomniejszona o dyskonto 891 tys. zł wynikaj�ce z odroczonej płatno�ci ceny nabycia.  

 
 Akcje i udziały w jednostkach powi�zanych s� wyceniane w cenach nabycia. W przypadku utraty warto�ci inwestycji s� 
dokonywane odpisy aktualizuj�ce odnoszone w koszty finansowe. Wysoko�� odpisów aktualizuj�cych wycen� 
długoterminowych aktywów finansowych na  31 grudnia 2007 roku wynosiła  338 tys. zł a na koniec 2006 roku 37 297 tys. 
zł.  Wysoki poziom odpisów w 2006 wynikał z  utworzonego w 2006 roku odpisu na udziały w spółce zale�nej Kuag-Elana 
GmbH 32 949 tys. zł oraz spółce zale�nej Kadm-Oława Sp. z o.o. 284 tys. zł. W 2007 roku rozwi�zano odpis na udziały 
Kuag-Elana GmbH w zwi�zku ze sprzeda�� tych udziałów w styczniu 2007 roku a pozostała cz��� odpisów została 
rozliczona w ramach transakcji zbycia Oddziału Huta Oława oraz wniesienia aportem Oddziału Boryszew do spółki 
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Boryszew ERG S.A.. Warto�� odpisów utworzonych w 2007 roku i wykazywanych w warto�ci netto posiadanych udziałów 
i akcji na 31 grudnia 2007 roku wynosi 338 tys. zł i dotyczy spółki zale�nej Elana Ukraina.  
 
Długoterminowe aktywa finansowe stanowi� przedmiot zabezpieczenia umów kredytowych. Szczegółowe informacje w 
tym zakresie zostały zamieszczone w nocie dotycz�cej kredytów.  
 
 
 

Struktura walutowa długoterminowych aktywów 
finansowych 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
w walucie polskiej 412 129 313 655 
w walutach obcych 1 090 1 428 
tys. EUR 0 0 
tys. zł 0 0 
pozostałe waluty 1 090 1 428 
 413 219 315 083 
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Udziały i akcje w podmiotach powi	zanych na 31/ 12/ 2007  
 
 

 
 
*) Kontrola nad NPA Skawina Sp. z o.o. została obj�ta po�rednio poprzez udziały Impexmetal S.A. 31.01.2005 roku 
**) 60,19% udział bezpo�redni Boryszew S.A. i 1,67% udział poprzez spółk� zale�n� Izolacja Matizol S.A. 
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Udziały i akcje w podmiotach powi	zanych na 31/ 12/ 2006  
 

 
*) 60,19% udział bezpo�redni Boryszew S.A. i 1,67% udział poprzez spółk� zale�n� Izolacja Matizol S.A. 
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Udziały i akcje w pozostałych jednostkach na 31/12/2007 
 

L.p. 

nazwa (firma) 
jednostki, ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

siedziba przedmiot 
przedsi�biorstwa 

warto�� 
bilansowa 
udziałów i 

akcji 

% posiadanego 
kapitału 

zakładowego 

1 Centrum Sp. z o.o. Bielsko-Biała handel 19 < 1% 

2 Lenora S.A. Łód� przemysł 3 < 1% 

RAZEM: 22   
W 2007 roku dokonano sprzeda�y udziałów PSS Społem Oława i TUW Cuprum S.A. Lublin o warto�ci 6 tys. zł oraz akcji 
BIG Banku Millennium S.A. o warto�ci 5 tys. zł. Pozostałe udziały w PSS Społem oraz Banku Spółdzielczym o ł�cznej 
warto�ci 93 tys. zł zostały sprzedane w ramach zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa w postaci Oddziału Huta Oława. 
Wysoko�� odpisów aktualizuj�cych warto�� długoterminowych udziałów i akcji w podmiotach niepowi�zanych wynosiła 
na koniec 2007 roku 1 561 tys. zł. 
 
Udziały i akcje w pozostałych jednostkach na 31/12/2006 
 

L.p. 

nazwa (firma) 
jednostki, ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

siedziba przedmiot 
przedsi�biorstwa 

warto�� 
bilansowa 
udziałów i 

akcji 

% posiadanego 
kapitału 

zakładowego 

1 PSS Społem Oława handel 21 < 1% 

2 Bank Spółdzielczy Oława bankowo�� 77 < 1% 

3 TUW Cuprum S.A. Lubin ubezpieczenia 1 < 1% 

4 BIG Bank S.A. Warszawa bankowo�� 5 < 1% 

5 Centrum Sp. z o.o. Bielsko-Biała handel 19 < 1% 

6 Lenora S.A. Łód� przemysł 3 < 1% 

Razem 126   

 
 
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 

 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
Udziały i akcje w jednostkach zale�nych   
nienotowane na rynku regulowanym 0 150 
Udziały i akcje w pozostałych jednostkach    
notowane na giełdzie 2 022 58 145 
nienotowane na rynku regulowanym 0 0 
Razem udziały i akcje 2 022 58 295 
Inne papiery warto�ciowe w pozostałych jednostkach 0 0 
Udzielone po�yczki   
Udzielone po�yczki jednostkom zale�nym 0 3 515 
Udzielone po�yczki pozostałym jednostkom 0 5 
 0 3 520 
Instrumenty pochodne 0 552 
Krótkoterminowe aktywa finansowe - warto� bilansowa 2 022 62 367 
odpisy aktualizuj�ce 0 244 
przeszacowanie do warto�ci godziwej 1 597 54 667 
Krótkoterminowe aktywa finansowe brutto 425 7 944 
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Spółka posiadała na 31/12/2006 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki produkcyjnej King Plast Sp. z o.o. z 
siedzib� w Poniatowej o warto�ci 150 tys. zł. Na 30/06/2006 posiadane udziały w tym podmiocie miały warto�� 46 tys. zł. 
Inwestycja ta została zbyta 21/02/2007 na rzecz spółki Anwilex Sp. z o.o. z siedzib� w Białymstoku za kwot� 160 tys. zł. 
 
Udziały i akcje notowane na GPW stanowi� instrumenty kapitałowe spółki Skotan S.A. Na 31/12/2005 roku posiadana 
ilo�� akcji 195 064 sztuk została wyceniona wg kursu giełdowego na 19 487 tys. zł. Akcje te zostały zbyte w ci�gu 2006 
roku. Na 31/12/2006 Spółka wyceniła posiadane 3 303 696 sztuk praw do akcji Skotan wg kursu notowa� na kwot� 
58 145 tys. zł.  W marcu 2007 roku 2 955 000 sztuk akcji Skotan S.A. zostało sprzedanych za kwot� 52 197 tys. zł. 
Pozostałe 348 696 sztuk akcji zostały wycenione wg kursu giełdowego 5,80 zł na 31/12/2007 na kwot� 2 022 tys. zł. 
 
Udzielone po�yczki na 31/12/2006 roku jednostkom zale�nym stanowiły: po�yczka dla spółki zale�nej Nylonbor Sp. z o.o. 
w Sochaczewie (3 500 kapitał i 15 tys. naliczone odsetki), po�yczka dla spółki zale�nej BorMir Sp. z o.o. w likwidacji z 
siedzib� w Cz�stochowie (244 tys. zł w cało�ci obj�ta odpisem aktualizuj�cym).  W 2007 roku po�yczka dla spółki 
Nylonbor została spłacona natomiast niespłacona po�yczka dla spółki Bormir została wniesiona aportem w ramach 
Oddziału Boryszew do spółki Boryszew ERG.  
 
 
Przeszacowanie do warto�ci godziwej krótkoterminowych aktywów finansowych dotyczy instrumentów kapitałowych 
spółki Skotan S.A. (ró�nica mi�dzy cen� nabycia a kursem giełdowym wynosiła odpowiednio 1 597 tys. zł na 31/12/2007, 
54 115 tys. zł na 31/12/2006 oraz z wyceny instrumentów pochodnych (walutowe transakcje forward i instrumenty 
zabezpieczaj�ce ceny metali) w kwocie 552 tys. zł na 31/12/2006. 
 

Struktura walutowa krótkoterminowych aktywów 
finansowych 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
w walucie polskiej 2 022 61 815 
w walutach obcych 0 552 
tys. EUR 0 97 
tys. zł 0 377 
tys. USD 0 60 
tys. zł 0 175 

 2 022 62 367 
 
Pozycje walutowe krótkoterminowych aktywów finansowych na 31/12/2006 stanowi� wycena transakcji walutowych 
forward zabezpieczaj�cych warto�� godziw� nale�no�ci (130 tys. zł) oraz wycena transakcji terminowych futures na 
zakup cynku i ołowiu zawarte na Londy�skiej Giełdzie Metali (422 tys. zł).  
 
 
10. ZAPASY 
 
 

Struktura zapasów 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
materiały 30 189 61 896 
półprodukty i produkty w toku 18 365 29 480 
produkty gotowe 51 244 43 951 
towary 2 718 5 053 
zaliczki na poczet dostaw 95 165 
Zapasy, razem (warto� bilansowa) 102 611 140 545 
odpisy aktualizuj�ce wycen� zapasów 8 679 6 113 
Zapasy brutto 111 290 146 658 
Warto� zapasów sprzedanych odniesionych do 
rachunku zysków i strat 797 924 1 285 520 
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Koszty zapasów uj�te w kosztach bie��cego okresu rozliczeniowego wyniosły  797 924 tys. zł i 1 285 520 tys. zł w roku 
2006. Spadek wynika głównie ze zmniejszenia sprzeda�y Oddziału Elana. Jest to skutkiem zaprzestania sprzeda�y do 
byłej ju� spółki zale�nej Kuag-Elana GmbH (sprzeda� do tej spółki w 2006 roku 202 210 tys. zł) oraz zmiany struktury 
sprzeda�y w zwi�zku z trwaj�cym w Elanie procesem restrukturyzacji.  W zwi�zku z wniesieniem aportem Oddziału 
Boryszew do spółki Boryszew ERG oraz w zwi�zku ze sprzeda�� Oddziału Huta Oława oddziały te partycypowały w 
obrocie Spółki tylko przez cz��� 2007 roku ( Oddział Boryszew do 31 sierpnia 2007 roku, Oddział Huta Oława do 30 
listopada 2007 oku).  
 
Spółka tworzy odpisy aktualizuj�ce wycen� zapasów na podstawie struktury wiekowej zapasów oraz porównania z 
mo�liwymi do uzyskania cenami sprzeda�y netto. Wpływ wyceny zapasów na wynik 2007 roku był negatywny (5 396 tys. 
zł). Wysoko�� odpisów wzrosła o 2 566 tys. zł pomimo przej�cia 2 829 tys. zł odpisów w ramach  wniesionego aportu do 
Boryszew ERG oraz sprzedanej zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa Huta Oława.  
 
Poziom utrzymywanych zapasów obni�ył si� o blisko 27% w stosunku do roku ubiegłego. 
 
Cz��� zapasów stanowi przedmiot zabezpieczenia umów kredytowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały 
zamieszczone w nocie dotycz�cej kredytów.  
 
 
11. NALE�NO�CI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALE�NO�CI 
 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
nale�no�ci 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług   
od jednostek powi�zanych 2 247 14 555 
od pozostałych jednostek 76 048 178 383 
 78 295 192 938 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze� społecznych i 
zdrowotnych oraz innych �wiadcze� (bez podatku 
dochodowego) 13 378 9 434 
pozostałe nale�no�ci 6 763 21 106 
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
nale�no�ci netto 98 436 223 478 
odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci 19 955 70 685 
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
nale�no�ci brutto 118 391 294 163 

 
Spadek nale�no�ci handlowych w 2007 roku wynika głównie z zaprzestania współpracy handlowej Oddziału Elana z 
był� spółk� zale�n� Kuag-Elana GmbH  oraz zmiany struktury sprzeda�y w zwi�zku z trwaj�cym w Elanie procesem 
restrukturyzacji. Warto�� bilansowa nale�no�ci od spółki Kuag-Elana GmbH na 31/12/2006 wynosiła 12 171 tys. zł. 
Wierzytelno�ci te zostały sprzedane w styczniu 2007 roku.  Spadek nale�no�ci nast�pił te� w zwi�zku z wniesieniem 
aportem Oddziału Boryszew do spółki Boryszew ERG oraz sprzeda�� Oddziału Huta Oława. Warto�� nale�no�ci 
handlowych tych oddziałów na 31/12/2006 wynosiła 76 674 tys. zł.  
  
Cze�� wierzytelno�ci została scedowana jako zabezpieczenie umów kredytowych. Szczegółowe informacje w tym 
zakresie zostały zamieszczone w nocie dotycz�cej kredytów.  
 

Zmiana stanu odpisów aktualizuj�cych warto� nale�no�ci 
 

Odpisy aktualizuj�ce warto� nale�no�ci z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
Stan odpisów na pocz�tek okresu 70 685 23 203 
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Zwi�kszenia 12 203 54 215 
utworzenie odpisów na nale�no�ci w�tpliwe 12 203 54 215 
Zmniejszenia 62 933 6 733 
Stan odpisów na koniec okresu 19 955 70 685 

 
 
Oddział Elana w Toruniu utworzył w ci��ar kosztów 2006 roku odpis aktualizuj�cy na nale�no�ci od spółki zale�nej Kuag 
Elana GmbH w kwocie 48 643 tys. zł. W dniu 23 stycznia 2007 roku Zarz�d Boryszew S.A. podpisał z Carlson Private 
Equity Limited z siedzib� w Londynie w Wielkiej Brytanii Umow� Sprzeda�y Wierzytelno�ci. W 2007 roku został 
utworzony odpis aktualizuj�cy na nie spłacon� przez Carlson Private Equity cz��� nale�no�ci w kwocie 8 955 tys. zł.  
Poza skutkami finansowymi rozliczenia tej transakcji w 2007 roku na spadek warto�ci odpisów aktualizuj�cych wycen� 
nale�no�ci wpłyn�ły sprzeda� Oddziału Huta Oława oraz wniesienie Oddziału Boryszew do spółki Boryszew ERG, 
których warto�� odpisów na dzie� tych wydarze� wynosiła ł�cznie 7 324 tys. zł. 
 
 
 

Struktura walutowa nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych nale�no�ci brutto 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
w walucie polskiej 92 696 181 379 
w walutach obcych 25 695 112 784 
tys. EUR 6 408 26 896 
tys. zł 22 953 103 044 
tys. USD 1 090 2 902 
tys. zł 2 653 8 445 
pozostałe waluty 89 1 295 
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci 
brutto 118 391 294 163 

 
 
 
 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług o pozostałym od dnia 
bilansowego okresie spłaty 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

Nale�no�ci przed terminem płatno�ci   
do 1 miesi�ca 31 054 107 898 
powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 29 881 56 665 
powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 0 78 
powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 0 151 
powy�ej 1 roku 0 0 
 60 935 164 792 
Nale�no�ci przeterminowane 28 199 96 924 
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług brutto 89 134 261 716 
odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług  10 839 68 778 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług netto 78 295 192 938 
 
 
Przedział czasowy spłacania nale�no�ci od 1 do 3 miesi�cy jest zwi�zany z normalnym tokiem sprzeda�y. 
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Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług przeterminowane  
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
do 1 miesi�ca 10 502 44 910 
powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 6 484 31 600 
powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 1 357 1 466 
powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 660 1 787 
powy�ej 1 roku 9 196 17 161 
 28 199 96 924 
odpisy aktualizuj�ce warto�� przeterminowanych nale�no�ci z 
tytułu dostaw i usług  10 839 20 135 
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług przeterminowane (netto) 17 360 76 789 

 
 
 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług na 31/12/2007 pokrywaj� 97% nale�no�ci 
przeterminowanych powy�ej 3 miesi�cy i odpowiednio 99% na koniec 2006 roku.  
Wysoka dysproporcja mi�dzy odpisami na nale�no�ci a odpisami na nale�no�ci z tytułu dostaw i usług wynika głównie na 
31/12/2007 z utworzonego odpisu na nale�no�ci od Carlson Private Egipty za sprzedane wierzytelno�ci Kuag_Elana 
GmbH a na 31/12/2006 na nale�no�ci od spółki zale�nej Kuag Elana GmbH do wysoko�ci straty z tytułu sprzeda�y 
wierzytelno�ci tej spółki pomimo ich nie przeterminowania.  
 
 
 
12. �RODKI PIENI��NE I ICH EKWIWALENTY 
 
	rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty obejmuj� �rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach bankowych, krótkoterminowe 
lokaty bankowe do 3 miesi�cy od dnia otwarcia lokaty oraz obligacje, bony skarbowe i komercyjne do 3 miesi�cy od dnia 
nabycia.  
 

Struktura i przepływy �rodków pieni��nych 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
Stan na pocz�tek okresu   
gotówka w kasie i w banku oraz depozyty na ��danie 12 377 15 087 
lokaty bankowe krótkoterminowe (do 3 m-cy od dnia otwarcia) 0 0 
obligacje, bony skarbowe i komercyjne (do 3 m-cy od dnia 
nabycia) 0 0 
 12 377 15 087 
Przepływy �rodków pieni��nych z tytułu:   
działalno�ci operacyjnej 42 859 -1603 
działalno�ci inwestycyjnej 73 935 -622 
działalno�ci finansowej -125 774  -776  
 -8 980 -3 001 
Ró�nice kursowe z przeliczenia �rodków pieni��nych i ich 
ekwiwalentów -116  291 
Stan na koniec okresu   
gotówka w kasie i w banku oraz depozyty na ��danie 3 281 12 377 
lokaty bankowe krótkoterminowe (do 3 m-cy od dnia otwarcia) 0 0 
obligacje, bony skarbowe i komercyjne (do 3 m-cy od dnia 
nabycia) 0 0 

 3 281 12 377 
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	rodki, co do których Spółka miała ograniczon� mo�liwo�� dysponowania wynosiły odpowiednio na 31/12/2007 0 tys. zł, 
na 31/12/2006 4 136 tys. zł. Były to �rodki pieni��ne Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
znajduj�ce si� na rachunku bankowym Oddziału Boryszew w Sochaczewie. 
 
 
Niewykorzystane limity kredytowe 
Spółka dysponuje na dzie� bilansowy przyznanymi, lecz nie wykorzystywanymi kredytami bankowymi w wysoko�ci 786 
tys. zł. 
 
Podział działalno�ci przyj�ty dla potrzeb rachunku przepływów pieni��nych 
• Działalno�� inwestycyjna – zwi�zana z inwestycjami w warto�ci niematerialne i prawne, składniki rzeczowego 

maj�tku trwałego, finansowe aktywa trwałe i krótkoterminowe aktywa finansowe, oraz wszystkie z nimi zwi�zane 
pieni��ne koszty i korzy�ci. 

• Działalno�� finansowa – zwi�zana z pozyskiwaniem lub utrat� �ródeł finansowania działalno�ci jednostki oraz 
wszystkie z nimi zwi�zane pieni��ne koszty i korzy�ci. 

• Działalno�� operacyjna – wynikaj�ca ze statutu podstawowa i pomocnicza działalno�� jednostki obejmuj�ca 
wszystko poza wy�ej wymienionymi rodzajami działalno�ci. 

 
Ró�nice pomi�dzy bilansow� zmian� stanu a wielko�ciami wykazanymi w rachunku przepływów pieni��nych wyst�puj� w 
pozycjach : 

• Nale�no�ci 
• Zobowi�zania 
• 	rodki trwałe 
• Warto�ci niematerialne i prawne 
• Inwestycje długoterminowe 

 
i wynikaj� z odmienno�ci prezentacji danych w pozycjach bilansowych oraz w rachunku przepływów pieni��nych. W 
pozycjach bilansowych dane wykazywane s� zgodnie z zasad� memoriału, za� przepływy �rodków pieni��nych s� 
sporz�dzane w podej�ciu kasowym. Dane liczbowe do sporz�dzenia sprawozdania z przepływu �rodków pieni��nych 
pochodz� z bilansu, rachunku zysków i strat oraz danych pochodz�cych bezpo�rednio z ksi�g rachunkowych Boryszew 
S.A. 

Struktura walutowa �rodków pieni��nych i ich 
ekwiwalentów 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

w walucie polskiej 435 5 363 
w walutach obcych 2 846 7 014 
tys. EUR 397 1 364 
tys. zł 1 423 5 224 
tys. USD 584 613 
tys. zł 1 423 1 784 
pozostałe waluty 0 6 
 3 281 12 377 

 

 
13. POZOSTAŁE AKTYWA 
 

Nale�no�ci długoterminowe 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
nale�no�ci z tytułu kaucji 157 29 
odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci 2 8 
nale�no�ci długoterminowe brutto 159 37 

 
 
Warto�� bilansowa nale�no�ci długoterminowych 159 tys. zł stanowi kaucja przekazana spółce zale�nej Impexmetal S.A. 
29 tys. zł jako zabezpieczenie umowy najmu powierzchni biurowej w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 oraz kaucja 128 tys. 
zł na rzecz spółki zale�nej Inter Flota Sp. z o.o. zabezpieczaj�ca umow� leasingu finansowego. 
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Krótkoterminowe koszty rozliczane w czasie 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
koszty ubezpieczenia 85 166 
aktywowany koszt przyszłej sprzeda�y 0 115 
opłaty licencyjne i maintenance 25 26 
nakłady na informatyk� 0 27 
prenumeraty, abonamenty 25 27 
rozliczane w czasie koszty finansowe 0 108 
opłata za zastaw akcji 10 0 
inne 9 14 
 154 483 

 
 
 
Zgodnie z zasad� memoriału polegaj�c� na zaliczaniu do danego okresu wszystkich osi�gni�tych w nim 
przychodów oraz zwi�zanych z nimi kosztów, niezale�nie od terminu ich zapłaty, Spółka dokonuje aktywacji 
kosztów je�eli dotycz� one przyszłych okresów sprawozdawczych. 
  
 
 
14. UTRATA WARTO�CI AKTYWÓW 
 
 

Aktualizowane aktywa 31/12/2006 
Utworzenie 
odpisów  

Rozwi�zanie 
odpisów  

Wniesienie 
aportem i 
sprzeda� ZCP Wykorzystanie  31/12/2007 

Aktywa finansowe 
długoterminowe 37 297 545 0 2 995 32 949 1 898 
Nale�no�ci 
długoterminowe 8 0 0  6 2 
Zapasy 6 113 6 659 551 2 829 712 8 680 
Nale�no�ci 
krótkoterminowe 70 685 12 203 2 318 7 325 53 291 19 954 
Po�yczki krótkoterminowe 244 15 0 259 0 0 
Rzeczowy maj�tek trwały 44 173 44 417 794 727 3 566 83 503 

Razem 158 520 63 839 3 663 14 135 90 524 114 037 
 

Aktualizowane aktywa 31/12/2005 Utworzenie 
odpisów  

Rozwi�zanie 
odpisów  Wykorzystanie  31/12/2006 

Aktywa finansowe 
długoterminowe 4 064 33 233 0 0 37 297 
Nale�no�ci 
długoterminowe 46 0 38 0 8 
Zapasy 12 348 2 020 918 7 337 6 113 
Nale�no�ci 
krótkoterminowe 23 203 53 723 5 570 671 70 685 
Po�yczki krótkoterminowe 222 22 0 0 244 
Rzeczowy maj�tek trwały 878 43 519 224   44 173 

Razem 40 761 132 517 6 750 8 008 158 520 
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Utworzenie odpisów aktualizuj�cych wynika z porównania warto�ci bilansowej danego składnika aktywów z jego 
warto�ci� odzyskiwaln� w drodze u�ytkowania lub sprzeda�y. Je�eli warto�� bilansowa danego składnika aktywów 
przekracza jego warto�� odzyskiwaln� to utworzony odpis obci��a koszty danego okresu. Ust�pienie przyczyny 
utworzenia odpisu aktualizuj�cego powoduje rozwi�zanie odpisu i jest wykazywane jako przychód okresu. Ma to miejsce 
np. w sytuacji uzyskania wpływu nale�no�ci, na któr� wcze�niej utworzono odpis, wzrostu cen sprzeda�y w przypadku 
zapasów lub cen rynkowych b�d� inaczej oszacowanej warto�ci aktywów finansowych. Nie podlegaj� odwróceniu odpisy 
dotycz�ce warto�ci firmy.  
 
Zdecydowanie obni�ona opłacalno�� produkcji w bran�y poliestrów i polimerów było powodem przeceny rzeczowego  
maj�tku trwałego Oddziału Elana.  Wysoko�� utworzonych z tego tytułu odpisów w 2006 roku  wyniosła 43 386   tys. zł. 
Na kwot� t� składaj� si� odpisy wynikaj�ce z wyceny wg warto�ci u�ytkowej 41 742 tys. zł oraz wg ceny sprzeda�y netto 
(pomniejszonej o koszty sprzeda�y) 1 644 tys. zł. Jednocze�nie w Oddziale Elana rozwi�zano odpis aktualizuj�cy 
wycen� rzeczowych aktywów trwałych przeznaczonych do sprzeda�y na koniec 2005 roku z powodu zmiany decyzji i 
ponownego wł�czenia do u�ytkowania. Wysoko�� rozwi�zanego odpisu wyniosła 224 tys. zł. 
 
Z uwagi na utrzymuj�c� si� nadal trudn� sytuacj� w Elanie przeprowadzone na koniec 2007 roku testy na utrat� warto�ci 
aktywów wykorzystywanych do produkcji elany i torlenu wykazały konieczno�� dokonania dalszych odpisów na rzeczowe 
aktywa trwałe w kwocie 5 271 tys. zł. 
 
Podstawowe zało�enia przyj�te do ustalenia warto�ci odzyskiwalnej rzeczowych aktywów działaj�cego w bran�y 
poliestrów i polimerów Oddziału Elana były nast�puj�ce: przej�to trzyletni okres prognozy plus dwunastoletni okres 
u�ytkowania po okresie prognozy z ujemn� stop� wzrostu -2%, jako stop� dyskonta brutto przyj�to �redni wa�ony koszt 
kapitału własnego wa�ony warto�ci� rynkow� 12%.  
 
 
Poza testami dokonano te� w 2007 roku odpisów zwi�zanych z wycofywaniem si� Elany z produkcji nierentownych 
półproduktów i wyrobów. W styczniu 2008 roku w Oddziale Elana w Toruniu w ramach procesu restrukturyzacji został 
zamkni�ty Wydział Chemiczny, który do tej pory produkował półprodukt wykorzystywany do produkcji wyrobów 
finalnych. Bardziej opłacalny okazał si� zakup surowca na rynku. W zwi�zku z tym w 2007 roku utworzono odpis na 
�rodki trwałe b�d�ce na stanie Wydziału Chemicznego w wysoko�ci 21 031 tys. zł. Dokonano równie� odpisu w 
wysoko�ci 17 152 tys. zł na rzeczowe aktywa trwałe wydziału Polikondensacji w fazie stałej, której instalacja słu�y do 
produkcji polimeru butelkowego. Nieopłacalno�� wielofazowego procesu technologicznego oraz konkurencja rynkowa 
spowodowały spadek popytu na produkowany przez Elan� polimer oraz praktycznie nie wykorzystywanie tej instalacji 
w procesie produkcyjnym. 
W 2007 roku utworzono równie� 929 tys. zł odpisu na �rodki trwałe przeznaczone do sprzeda�y w najbli�szym okresie 
wyceniane w cenie sprzeda�y netto.  
 
Ł�czna warto�� utworzonych odpisów na rzeczowy maj�tek trwały wyniosła 44 417 tys. zł. 
 
Ogólna warto�� odpisów na rzeczowy maj�tek trwały pracuj�cy wzrosła w 2007 roku o kwot� 40 911 tys. zł do wysoko�ci 
83 503 tys. zł a warto�� odpisów na aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda�y zmniejszyła si� o 1 581 tys. zł do kwoty 
63 tys. zł.  
 
Oddział Elana był równie� zmuszony utworzy� w 2006 roku odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci i udziałów działaj�cej 
w tym samym segmencie bran�owym spółki zale�nej Kuag Elana GmbH.. Wysoko�� tych odpisów wyniosła 81 592 tys. zł 
(odpis na udziały 32 949 tys. zł i odpis na nale�no�ci 48 643 tys. zł). 
 
Główne zmiany odpisów aktualizuj�cych w trakcie 2007 roku dotycz�  wykorzystania utworzonych w trakcie 2006 roku 
odpisów na nale�no�ci od Kuag-Elana GmbH 48 643 tys. zł oraz udziały tej spółki w zwi�zku z ich sprzeda�� w styczniu 
2007 roku 32 949 tys. zł. 
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15. KREDYTY BANKOWE I PO�YCZKI OTRZYMANE 
 
 
Struktura czasowa  kredytów i po�yczek 
 

Kredyty bankowe i po�yczki 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
   
cz��� długoterminowa 69 558 119 430 
cz��� krótkoterminowa 122 780 241 322 
 192 338 360 752 

 
 
 
W kwocie kredytów krótkoterminowych wykazywane s� kredyty w rachunku bie��cym funkcjonuj�ce w ramach limitów 
przyznanych przez banki na okres przekraczaj�cy 12 miesi�cy od dnia bilansowego. Limity te postawione s� do 
dyspozycji Spółki na okres do ko�ca 2009 roku.  Wysoko�� zadłu�enia w ramach tych limitów wynosiła odpowiednio 74 
492 tys. zł na 31/12/07 i 127 936 tys. zł na 31/12/06. 
 
W okresie bie��cym nast�pił 47% spadek zadłu�enia z tytułu kredytów przy jednoczesnej pozytywnej zmianie struktury 
finansowania. Na 31/12/2007 zadłu�enie kredytowe długoterminowe stanowiło 36% zobowi�za� kredytowych. Natomiast 
na 31/12/2006 stanowiło ono 33%. Zaznaczy� jednak nale�y, �e 21% spadku zadłu�enia wynika z przej�cia cz��ci  
zadłu�enia wraz ze sprzeda�� Huty Oława przez spółk� nabywaj�c� ZM Silesia S.A. oraz w ramach aportu Oddziału 
Boryszew przez spółk� Boryszew ERG S.A. Ł�czna warto�� przej�tego zadłu�enia kredytowego wynosiła 75 755 tys. zł. 
 
 
Przedziały czasowe spłat kredytów i po�yczek długoterminowych 
 
Długoterminowe kredyty bankowe i po�yczki 
o pozostałym od dnia bilansowego okresie 
spłaty 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
   
powy�ej 1 roku do 3 lat 69 558 80 021 
powy�ej 3 lat do 5 lat 0 39 409 
 69 558 119 430 
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16. POZOSTAŁE ZOBOWI�ZANIA FINANSOWE  
 
Struktura czasowa  pozostałych zobowi�za� finansowych 
 
 

Pozostałe zobowi�zania finansowe 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
cz��� długoterminowa 133 101 122 488 
cz��� krótkoterminowa 48 217 70 448 
 181 318 192 936 

 
 
W okresie bie��cym nast�pił 6% spadek zadłu�enia z tytułu pozostałych zobowi�za� finansowych przy jednoczesnej 
korzystnej zmianie struktury finansowania. Na 31/12/2006 zadłu�enie długoterminowe stanowiło 63% pozostałych 
zobowi�za� finansowych. Natomiast na 31/12/2007 stanowiło ono 73%. 
 
Zobowi�zania długoterminowe stanowi� dłu�ne papiery warto�ciowe w postaci obligacji z okresem spłaty mieszcz�cym 
si� w przedziale czasowym powy�ej 1 roku do 3 lat w kwocie 112 809 tys. zł oraz zobowi�zania z tytułu leasingu 
finansowego 20 292 tys. zł, w tym leasing samochodu osobowego 86 tys. zł z okresem spłaty w przedziale powy�ej 1 
roku do 3 lat oraz leasing finansowy gruntów w wieczystym u�ytkowaniu traktowanych przez Spółk� jako nieruchomo�ci 
inwestycyjne z okresem spłaty do 2089 roku. 
 
Pozostałe zobowi�zania finansowe krótkoterminowe na 31/12/2007 poza obligacjami obejmuj� równie� zadłu�enie z 
tytułu umów factoringu 4 052 tys. zł oraz cz��� krótkoterminow� zobowi�za� z tytułu leasingu finansowego samochodu 
47 tys. zł oraz stanowi�cych nieruchomo�ci inwestycyjne gruntów w u�ytkowaniu wieczystym w kwocie 1 351 tys. zł. 
 
Wszystkie pozostałe zobowi�zania  finansowe s� w walucie polskiej. 
 
 
Obligacje  
 
 

Zobowi�zanie z tytułu emisji dłu�nych 
papierów warto�ciowych 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
cz��� długoterminowa 112 809 122 488 
cz��� krótkoterminowa 42 768 53 413 
 155 577 175 901 

 
 
 
Obligacje wyemitowane przez BORYSZEW S.A. w okresie od 01/01/2007 r. do 31/12/2007 r. : 
 

Dłu�ne papiery 
warto�ciowe 

 
Warto�� nominalna 

 
Data emisji Data wykupu 

Obligacje kuponowe 6 200  19.01.2007 19.01.2009 

Obligacje kuponowe 5 000 19.01.2007 19.01.2009 

Obligacje kuponowe 5 980 27.09.2007 30.11.2009 

Obligacje kuponowe 20 000 06.12.2007 30.11.2009 

Obligacje kuponowe 800 27.12.2007 30.11.2009 
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Obligacje wykupione przez BORYSZEW S.A. w okresie od 01/01/2007 r. do 31/12/2007 r. : 
 

Dłu�ne papiery 
warto�ciowe 

 
Warto�� nominalna 

 
Data emisji Data wykupu 

Obligacje dyskontowe 11 200  25.01.2006 19.01.2007 

Obligacje kuponowe 2 000  26.09.2006 16.03.2007 

Obligacje kuponowe 4 200 30.05.2005 01.06.2007 

Obligacje kuponowe 5 980 20.12.2006 11.09.2007 

Obligacje kuponowe 3 400 16.02.2005 18.11.2007 

Obligacje kuponowe 31 900 16.11.2004 18.11.2007 
 
 
 
 
Warto� nominalna wyemitowanych obligacji na 31/12/2007 : 
 
 

 
 
 
Długoterminowe zobowi�zania z tytułu obligacji na 31/12/2007 składaj� si� w warto�ci nominalnej 113 000 tys. zł oraz 
skapitalizowanych odsetek i prowizji (191) tys. zł. 
 
 

 
 
 
 
 
Krótkoterminowe zobowi�zania z tytułu obligacji na 31/12/2007 składaj� si� w warto�ci nominalnej 42 000 tys. zł oraz 
skapitalizowanych odsetek i prowizji 768 tys. zł. 
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Leasing finansowy 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

Warto�� bilansowa netto aktywów leasingowanych 62 411 0 
Ró�nica mi�dzy sum� przyszłych minimalnych opłat 
leasingowych a ich warto�ci� bie��c�  96 604 0 
Ł�czna suma przyszłych minimalnych opłat 
leasingowych, płatnych w okresie 118 294 0 
   - do roku 1 495 0 
   - od roku do 5 lat 5 853 0 
   - powy�ej 5 lat 110 946 0 
Koszty finansowe zarachowane na przyszłe okresy 96 515 0 
Zobowi�zanie finansowe z tytułu leasingu 
finansowego wykazane w bilansie 21 689 0 

 
 
 
 
Struktura walutowa zobowi�za� finansowych obejmuj�ca kredyty i po�yczki oraz  pozostałe zobowi�zania 
finansowe 
 

Zobowi�zania finansowe 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

W walucie polskiej 373 656 539 387 
W walutach obcych 0 14 301 
tys. CHF 0 1 015 
tys. zł 0 2 420 
tys. EUR 0 3 064 
tys. zł 0 11 740 
tys. USD 0 48 
tys. zł 0 141 
 373 656 553 688 

 
 
 
17. ZOBOWI�ZANIA Z TYTUŁU �WIADCZE� EMERYTALNYCH I PODOBNE  
 

 
Rezerwa na 

odprawy 
emerytalne 

 
Rezerwa na 

odprawy 
emerytalne 

Rezerwa na 
niewykorzystane 

urlopy 

 długoterminowe  bie��ce 
Stan na 1 stycznia 2006 roku 2 670  234 1 896 
zwi�kszenia 57  120 1 722 
     
zmniejszenia 267  97 1 420 
Stan na 1 stycznia 2007 roku 2 460  257 2 198 
zwi�kszenia 130  1 271 304 
zmniejszenia 725  150 1 558 
Stan na 31 grudnia 2007 roku 1 865  1 378 944 

 
 
Rezerwy na odprawy emerytalne zostały ustalone przez aktuariusza. Rezerwy na niewykorzystane urlopy zostały 
oszacowane przez Spółk� jako bie��ca warto�� zobowi�za� ci���cych na pracodawcy z tytułu przysługuj�cych 
pracownikom urlopów obejmuj�ca koszty wynagrodze� wraz z wynikaj�cymi z przepisów narzutami. Spadek rezerw na 
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�wiadczenia emerytalne i niewykorzystane urlopy wynika głównie ze zmniejszonego stanu zatrudnienia na koniec 2007 
roku, na co wpłyn�ła sprzeda� zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa w postaci Oddziału Huta Oława oraz wniesienie 
aportem Oddziału Boryszew do spółki Boryszew ERG S.A.. Na skutek tych wydarze� rezerwy długoterminowe 
zmniejszyły si� o 608 tys. zł a krótkoterminowe o 752 tys. zł. 
 
 
 
 18. REZERWY KRÓTKOTERMINOWE  
 

Rezerwy krótkoterminowe 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

rezerwa na koszty likwidacji Wydziału Chemicznego 4 676 0 
rezerwa na ZPCHr 0 3 819 
rezerwa na nie wypłacone premie, Kart� Hutnika 65 2 196 
rezerwa na skutki udzielonych gwarancji, kary 1 2 043 
rezerwa na bonusy handlowe 0 549 
rezerwa na skutki tocz�cych si� post�powa� 
s�dowych 0 342 
rezerwa na koszty reklamacji 0 100 
rezerwa na usługi obce 712 450 
pozostałe rezerwy 0 5 
 5 454 9 504 

 
 
W styczniu 2008 roku w Oddziale Elana w Toruniu w ramach procesu restrukturyzacji został zamkni�ty Wydział 
Chemiczny, który do tej pory produkował półprodukt wykorzystywany do produkcji wyrobów finalnych.   Bardziej opłacalny 
okazał si� zakup surowca na rynku. 
W zwi�zku z tym w 2007 roku w Oddziale Elana utworzono odpis na �rodki trwałe b�d�ce na stanie Wydziału 
Chemicznego w wysoko�ci 21 135 tys. zł oraz utworzono rezerw� na przewidywane koszty zwi�zane z likwidacj� w 
wysoko�ci 4 676 tys.  zł. 
 
W 2005 roku Spółka utworzyła rezerw� na ewentualne skutki tocz�cego si� post�powania o utrzymanie ci�gło�ci statusu 
Zakładu Pracy Chronionej. Naczelny S�d Administracyjny w wyroku z dnia 8 maja 2007 r. (sygn. akt II GSK 399/06) 
oddalił skarg� kasacyjn� Ministra Pracy i Polityki Społecznej od korzystnego dla Spółki wyroku Wojewódzkiego S�du 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2006 r. (sygn. akt VI SA/Wa 716/06). Tym samym NSA rozstrzygn�ł, �e 
oddziałowi Boryszew S.A. Oddział Boryszew w Sochaczewie przysługiwał jednak status Zakładu Pracy Chronionej za 
okres od 28 stycznia do 30 wrze�nia 2005 roku. Spółka otrzymała w 2007 roku od PFRON zwrot wpłaconych do 
funduszu kwot  w zwi�zku z utrat� statusu co pozwoliło w bie��cym okresie rozwi�za� utworzon� wcze�niej rezerw� w 
kwocie 3 819 tys. zł. 
 
 
 
19. DOTACJE  
 

Dotacje 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
Długoterminowe   
�rodki trwałe sfinansowane z ZFRON 0 4 962 
Krótkoterminowe   
dotacje z PFRON 0 405 
�rodki trwałe sfinansowane z ZFRON 0 962 

 0 1 367 

Razem dotacje 0 6 329 
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Prezentowane dotacje wynikaj� z posiadania przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew w Sochaczewie statusu Zakładu 
Pracy Chronionej. W zwi�zku z wniesieniem w 2007 roku Oddziału Boryszew aportem do nowo utworzonej spółki 
Boryszew ERG S.A. warto�� dotacji została rozliczona w ramach aportu. 
 
 
 
20. POZOSTAŁE ZOBOWI�ZANIA 
 

Pozostałe zobowi�zania 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

Długoterminowe   
opłata za prawo wieczystego u�ytkowania gruntu 0 3 
Krótkoterminowe 0 3 
faktury nie zaliczone do sprzeda�y bie��cego okresu 1 622 381 
 1 622 381 

Pozostałe zobowi�zania razem 1 622 384 
 
 
 
 
21. ZOBOWI�ZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE 
ZOBOWI�ZANIA 
 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowi�zania 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
zobowi�zania z tytułu dostaw i usług  103 453 158 274 
zaliczki otrzymane na dostawy 2 694 3 856 
zobowi�zania z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� i 
innych �wiadcze� (bez podatku dochodowego) 2 569 4 567 
zobowi�zania z tytułu wynagrodze� 1 680 3 163 

fundusze specjalne 0 5 066 
inne zobowi�zania 38 678 4 872 
 149 074 179 798 

 
 
 
Warto�� zobowi�za� krótkoterminowych odpowiada ich warto�ci godziwej z uwagi na krótkoterminowy charakter. 
Fundusze specjalne stanowi Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysoko�� tego funduszu  
wynosiła na 31/12/2006 5 066 tys. zł.  
W zwi�zku z wniesieniem w 2007 roku Oddziału Boryszew aportem do nowo utworzonej spółki Boryszew ERG S.A. 
warto�� tego funduszu została rozliczona w ramach aportu. Na zmniejszenie wysoko�ci zobowi�za� poza aportem miała 
równie� wpływ sprzeda� zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa w postaci Oddziału Huta Oława. Warto�� zobowi�za� z 
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowi�za� Oddziałów Huta Oława i Boryszew na koniec 2006 roku wynosiła 
95 763 tys. zł (bez ZFRON).  
Wzrost pozostałych zobowi�za� do kwoty 38 678 tys. zł na 31/12/2007 wynika głównie z warto�ci bie��cej zobowi�zania 
wobec Aluminium Konin –Impexmetal S.A. w kwocie 34 413 tys. zł, za nabycie w dniu 30 pa�dziernika 2007 roku 20.504 
udziałów Spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe „Skawina” Sp. z o.o. z siedzib� w Skawinie. 
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Struktura walutowa zobowi�za� z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowi�za� 
 
 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowi�zania 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

W walucie polskiej 112 417 125 238 
W walutach obcych 36 657 54 560 
tys. EUR 9 822 12 854 
tys. zł 35 181 49 236 
tys. USD 606 1 826 
tys. zł 1 476 5 324 

 149 074 179 798 
 
 
 
 
22. KAPITAŁ ZAKŁADOWY  
 
Struktura kapitału zakładowego na 31/12/2006 
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Struktura kapitału zakładowego na 31/12/2007 
 
 

 
 
Zgodnie z MSR 29 par. 24 składniki kapitału własnego (poza zyskami zatrzymanymi i kapitałem z aktualizacji wyceny 
aktywów) zostały przeliczone na dzie� przej�cia na MSR tj 01.01.2004 r. ogólnymi wska�nikami wzrostu cen od chwili ich 
wniesienia lub powstania w inny sposób. Kwota z przeszacowania hiperinflacyjnego podwy�szyła kapitał zakładowy o 
9.136 tys. zł oraz agio emisyjne o 895 tys. zł a warto�� zysków zatrzymanych została zmniejszona o 10 031 tys. zł. 
 
Na podstawie Uchwały nr 110/08 z dnia 27 lutego 2008 roku Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych S.A. postanowił 
dokona� w dniu 3 marca 2008 roku asymilacji 5.500 akcji zwykłych na okaziciela spółki Boryszew S.A., powstałych po 
zamianie dokonanej w dniu 3 marca 2008 roku 5.500 akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem 
PLBRSZW00029 z 62.423.997 akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Boryszew S.A. oznaczonymi kodem 
PLBRSZW00011.  
Akcje obj�te asymilacj� otrzymuj� kod PLBRSZW00011.  
Z dniem 3 marca 2008 roku:  
− kodem PLBRSZW00029 oznaczonych jest 257.050 akcji spółki Boryszew S.A.,  
− kodem PLBRSZW00011 oznaczonych jest 62.429.497 akcji spółki Boryszew S.A. 
 
 
 
Struktura kapitału zakładowego na dzie
 zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do 
publikacji (po asymilacji 5.500 sztuk akcji) 
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Zgodnie z posiadan� wiedz�, na dzie� 31 grudnia 2007 roku akcjonariuszami posiadaj�cymi bezpo�rednio lub po�rednio 
przez podmioty zale�ne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. s� Pan Roman 
Karkosik oraz klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A..  
 
 
Akcjonariusze posiadaj�cy co najmniej 5% kapitału zakładowego lub 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy wg stanu na dzie� 31/12/2007 
 

Akcjonariusze powy�ej 5% głosów Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów 

Roman Karkosik *) 40 555 000 64,69% 40 555 000 64,43% 
Klienci Pioneer Pekao Investment 
Management S.A.., w tym: 
Fundusze Inwestycyjne zarz�dzane przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

7 648 381  
 

7 620 381 

12,20% 
 

12,16% 

7 648 381  
 

7 620 381 

12,15% 
 

12,11% 

Całkowita liczba akcji/ głosów 62 686 547 100,00% 62 949 097 100,00% 

- w tym uprzywilejowane 262 550 0,42% 525 100 0,83% 
*) akcje, b�d�ce w posiadaniu Pana Romana Karkosika i podmiotów zale�nych 
 
 

W dniu 31 marca 2008 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informacj�, na podstawie art. 
160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o zbyciu przez 
podmioty od niego zale�ne na rynku regulowanym na sesji giełdowej w dniu 26 marca 2008 roku 62.598 sztuk akcji 
Boryszew S.A. po �redniej cenie 7,60 zł za jedn� akcj�. Rozliczenie transakcji zbycia akcji nast�piło w dniu 31 marca 
2008 roku.  
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Akcjonariusze posiadaj�cy co najmniej 5% kapitału zakładowego lub 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy wg stanu na dzie� zatwierdzenia niniejszego  sprawozdania do publikacji 
 

Akcjonariusze powy�ej 5% głosów Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów 

Roman Karkosik *) 40 492 402 64,60% 40 492 402 64,33% 
Klienci Pioneer Pekao Investment 
Management S.A.., w tym: 
Fundusze Inwestycyjne zarz�dzane przez 
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

7 648 381  
 

7 620 381 

12,20% 
 

12,16% 

7 648 381  
 

7 620 381 

12,15% 
 

12,11% 

Całkowita liczba akcji/ głosów 62 686 547 100,00% 62 949 097 100,00% 

- w tym uprzywilejowane 257 050 0,41% 514 100 0,82% 
*) akcje, b�d�ce w posiadaniu Pana Romana Karkosika i podmiotów zale�nych 
 
 
Akcjonariusze posiadaj�cy co najmniej 5% kapitału zakładowego lub 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy wg stanu na dzie� 31/12/2006 r. 
 

Akcjonariusze Liczba akcji 
Udział               

w kapitale 
zakładowym 

Liczba 
głosów 

Udział                  
w ogólnej 

liczbie 
głosów 

Udział w 
zarz�dzaniu 

Roman Karkosik *) 41 569 890 66,31% 41 569 890 66,04% 
Członek Rady 

Nadzorczej 

Pozostali akcjonariusze 21 116 657 33,69% 21 379 207 33,96%   

Razem: 62 686 547 100,00% 62 949 097 100,00%   

w tym uprzywilejowane 262 550 0,42% 525 100 0,83%   
*) akcje, b�d�ce w posiadaniu Pana Romana Karkosika i podmiotów zale�nych 
 
 
Na 31/12/2005 Spółka posiadała 28 050 000 sztuk akcji własnych a 654 500 sztuk akcji znajdowało si� w posiadaniu 
spółek zale�nych 
 

 
 
 

 
 
 
Zmiany w kapitale  w okresie 2006 roku i 2007 roku 
 
W dniu 27 stycznia 2006 roku zostało umorzonych 21 037 722 akcji własnych Boryszew S.A. uzyskanych w wyniku 
poł�czenia Spółki z Hut� Oława SA (obecnie Oddział Huta Oława w Oławie), które miało miejsce 2 czerwca 2005 roku. 
 
W dniu 27 lutego 2006 roku zostało umorzonych 7 012 278 akcji własnych Boryszew S.A. uzyskanych w wyniku 
poł�czenia Spółki z Hut� Oława SA oraz 423 953 akcji własnych nabytych od spółek zale�nych – od Aluminium Konin-
Impexmetal S.A. 169 453 akcji oraz od spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe „Skawina” Sp. z o.o. 254 500 akcji. 
 
Pozostałe 230 547 akcji własnych Boryszew S.A., b�d�cych na dzie� 31 grudnia 2005 roku w posiadaniu spółki zale�nej 
Aluminium Konin-Impexmetal S.A. zostały zbyte w dniach 1-2 luty 2006. 
 
Po przeprowadzeniu tych transakcji Spółka nie posiadała akcji własnych. 
W okresie 2007 roku nie nast�piły  �adne zmiany  w wysoko�ci kapitału zakładowego. 
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23. ZYSKI ZATRZYMANE I DYWIDENDY  
 

Zyski zatrzymane 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
   
Stan na pocz�tek roku obrotowego 258 487 322 490 
korekty bł�dów podstawowych 0 0 
Stan na pocz�tek roku obrotowego po korektach 258 487 322 490 
Zysk /strata bie��cego roku 2 648 -64 003 
Stan na koniec roku obrotowego 261 135 258 487 

 
 
Kwota dywidend przyznanych akcjonariuszom w okresie sprawozdawczym i poprzednim -  ogółem i na akcj�. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BORYSZEW S.A. w dniu 6 czerwca 2006 r. podj�ło uchwał� postanawiaj�c� zysk netto 
za rok 2005 w wysoko�ci 6 574 615,65 złotych przeznaczy� w cało�ci na kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy powstały z 
zysku jest prezentowany w sprawozdaniu finansowym jako zyski zatrzymane. 
W 2006 roku Boryszew S.A. poniósł strat� netto, w zwi�zku z czym w 2007 roku dywidenda nie była wypłacana a 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2007 roku podj�ło uchwał� o pokryciu straty zyskiem 
z lat ubiegłych. 
Zarz�d Spółki, po dokonaniu oceny wyniku finansowego za 2007 rok, podj�ł uchwał� wnioskuj�c� przeznaczenie zysku 
netto za rok obrotowy 2007 w wysoko�ci 2.647.969,94 zł w cało�ci na kapitał zapasowy.  
Propozycja Zarz�du odno�nie podziału zysku za rok 2007 zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Rad� Nadzorcz�.  
Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2007 zostanie podj�ta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w 
dniu 27 czerwca 2008 roku. 
 
 
 
24. ZYSK / STRATA PRZYPADAJ�CY NA JEDN� AKCJ� 
 
Zysk na 1 akcj� zwykł� ustalono jako relacj� zysku netto za ostatnich 12 miesi�cy przed dniem bilansowym do �redniej 
wa�onej liczby akcji zwykłych pozostaj�cych w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Wag� stanowi długo�� okresu 
ustalonego jako cz��� roku obrotowego, w którym akcje danej emisji były uprawnione do dywidendy. 
Rozwodnion� warto�� zysku na 1 akcj� zwykł� ustalono przy uwzgl�dnieniu przewidywanej liczby akcji zwykłych, 
ustalonej jako liczba akcji zwykłych na dzie� bilansowy powi�kszona o liczb� akcji z nowych (planowanych) emisji, 
wyemitowanych obligacji zamiennych na akcje, opcji, warrantów i innych zdarze� zwi�kszaj�cych przewidywan� liczb� 
akcji. 
W prezentowanych okresach nie zaszły i nie były planowane zdarzenia powoduj�ce efekt rozwodnienia zysku na akcj�. 
Akcje uprzywilejowane uprawniaj� do dywidendy w stosunku w stosunku do akcji zwykłych jak 1,5 :1.  
 

Sposób ustalenia zysku na akcj� 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

Zysk/ strata netto (tys. zł) 2 648 -64 003 
Zysk/ strata netto przypadaj�cy na akcje uprzywilejowane (tys. zł) 17 -387 
Zysk/ strata netto przypadaj�cy na akcje zwykłe (tys. zł) 2 631 -63 616 
	rednia wa�ona liczba akcji (szt) 62 686 547 65 939 642 
	rednia wa�ona liczba akcji zwykłych (szt) 62 423 997 65 674 934 
	rednia wa�ona liczba akcji uprzywilejowanych (szt) 262 550 264 708 
Zysk/ strata netto na jedn� akcj� uprzywilejowan� (zł) 0,06 -1,46 
Zysk/ strata netto na jedn� akcj� zwykł� (zł) 0,04 -0,97 
	rednio wa�ona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt) 62 423 997 65 674 934 
Rozwodniony zysk/ strata na jedn� akcj� zwykł� (zł) 0,04 -0,97 
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25. SEGMENTY DZIAŁALNO�CI – BRAN�OWE I GEOGRAFICZNE ORAZ 
DZIAŁALNO�� ZANIECHANA 
 
 
Podstawowym wzorem sprawozdawczo�ci wg segmentów przyj�tym przez Spółk� s� segmenty bran�owe. Dla celów 
sprawozdawczo�ci wewn�trznej wyró�niamy nast�puj�ce segmenty: 

• Poliestry i polimery  
• Pozostałe wyroby chemiczne (kleje do drewna i papieru, opakowania z tworzyw sztucznych, płyny dla 

motoryzacji, płyny do urz�dze� klimatyzacyjnych, chłodniczych i solarnych, �rodki pomocnicze dla przetwórstwa 
tworzyw sztucznych) 

• Materiały budowlane (siding, kamie� elewacyjny, drzwi stalowe i drewniane, kasetony, rynny) 
• Tlenki ołowiu i tlenki cynku 

 
Uzupełniaj�cym wzorem sprawozdawczo�ci Spółki s� segmenty geograficzne wg lokalizacji klientów. W strukturze 
sprzeda�y przewa�a sprzeda� krajowa. Eksport Spółki odbywa si� w dwóch kierunkach – do krajów UE oraz do krajów 
Europy Wschodniej.  
 
 
DZIAŁALNO�� ZANIECHANA 
 
Wniesienie aportem Oddziału Boryszew do nowo utworzonej spółki 
 
W dniu 17 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgod� na zbycie przez Boryszew S.A. 
Oddziału Boryszew w Sochaczewie, jako zorganizowanej i wyodr�bnionej cz��ci przedsi�biorstwa Spółki w postaci 
Oddziału Boryszew w Sochaczewie i Oddziału w Suchedniowie oraz spółek zale�nych uj�tych w ksi�gach Oddziału 
Boryszew, poprzez wniesienie jej aportem do nowo tworzonej spółki. 
W dniu 23 lipca 2007 roku Boryszew S.A. podpisał akt zawi�zania spółki akcyjnej pod firm� Boryszew ERG Spółka 
Akcyjna, o kapitale zakładowym 175.000.000 złotych. W dniu 17 wrze�nia 2007 roku nowo utworzona spółka zale�na o 
nazwie Boryszew ERG Spółka Akcyjna z siedzib� w Sochaczewie została zarejestrowanej w rejestrze przedsi�biorców w 
S�dzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 
0000288711. 
Kapitał zakładowy Boryszew ERG Spółka Akcyjna wynosi 175.000.000 zł i dzieli si� na 5.000.000 akcji imiennych o 
warto�ci nominalnej 35 złotych ka�da. Wszystkie akcje tej spółki zostały pokryte aportem przez Boryszew S.A.  
Akcje obejmowane były po cenie emisyjnej wynosz�cej 46 zł za 1 akcj�, to jest ł�cznie za kwot� 230.000.000 zł za 
wszystkie akcje. Nadwy�ka za obj�cie akcji ponad ich warto�� nominaln� (aggio) w ł�cznej wysoko�ci 55.000.000 zł 
została przelana na kapitał zapasowy Spółki 
Wy�ej wymienione działania zwi�zane były z planowanym procesem poł�czenia Oddziału Boryszew w Sochaczewie – tj. 
Boryszew ERG SA z notowan� na GPW spółk� Suwary SA.  W dniu 4 kwietnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie SUWARY S.A. nie powzi�ło znajduj�cej si� w porz�dku obrad uchwały sprawie poł�czenia spółki Suwary 
S.A. ze spółk� Boryszew ERG S.A. 
 
 
Zamkni�cie Oddziału Boryszew  w Sochaczewie 
W zwi�zku z wniesieniem zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa Boryszew S.A. w postaci Oddziału Boryszew w 
Sochaczewie do Boryszew ERG S.A., w dniu 12 wrze�nia 2007 roku Zarz�d Spółki podj�ł uchwał� o zamkni�ciu 
Oddziału Boryszew w Sochaczewie. 
 
W zwi�zku z wy�ej opisanymi działaniami zgodnie z MSSF 5 wynik netto działalno�ci zaniechanej w ramach Boryszew 
S.A. został wykazany odr�bnie w jednostkowym rachunku zysków i strat jako zysk netto z działalno�ci zaniechanej. 
Odpowiedniemu przekształceniu uległ równie� rachunek zysków i strat za okres poprzedni, w celu doprowadzenia 
wcze�niej opublikowanych sprawozda� do porównywalno�ci ze sprawozdaniem za okres bie��cy. 
 
Zlikwidowany Oddział Boryszew działał w segmentach „Wyroby chemiczne pozostałe” oraz „Materiały budowlane”. 
Działalno�� ta b�dzie kontynuowana z punktu widzenia Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. w ramach spółki zale�nej 
Boryszew ERG S.A. 
 
 
Zbycie przez Boryszew S.A. Oddziału Huta Oława 
W dniu 30 listopada 2007 roku Boryszew S.A. zawarł z Zakładami Metalurgicznymi „Silesia” S.A. – Grupa Impexmetal z 
siedzib� w Katowicach umow� sprzeda�y. Przedmiotem umowy sprzeda�y była organizacyjnie i finansowo 
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wyodr�bniona, zorganizowana cz��� przedsi�biorstwa Boryszew S.A. pod nazw� Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Huta 
Oława w Oławie sporz�dzaj�ca samodzielnie sprawozdanie finansowe, wraz z nale��cymi do niej zakładami - „Feniks” w 
B�dzinie i Zakładem Produkcji Minii Ołowianej w Złotym Stoku uj�tymi w ksi�gach rachunkowych tego Oddziału, 
stanowi�ca zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalno�ci 
gospodarczej, obejmuj�ca wszystko co wchodzi w skład zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa w rozumieniu art. 55’ 
Kodeksu Cywilnego, według stanu wynikaj�cego z ksi�g rachunkowych Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Huta Oława w 
Oławie na dzie� 30 listopada 2007 roku. Zgodnie z wy�ej wymieniona umow� cena sprzeda�y została ustalona na kwot� 
44,7 mln złotych. Cało�� zapłaty nast�piła do dnia 14.12.2007 roku. 
 
Oddział Huta Oława działał w segmencie „Tlenki ołowiu i cynku”. Działalno�� ta b�dzie kontynuowana z punktu widzenia 
Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. w ramach spółki zale�nej po�rednio poprzez Impexmetal S.A. Zakłady Metalurgiczne 
Silesia S.A.- Grupa Impexmetal. 
 
Zamkni�cie Oddziału Huta Oława w Oławie 
 
W zwi�zku z zawarciem w dniu 30 listopada 2007 roku z Zakładami Metalurgicznymi Silesia S.A. – Grupa Impexmetal z 
siedzib� w Katowicach umowy sprzeda�y zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa Boryszew S.A. pod nazw� Boryszew 
Spółka Akcyjna Oddział Huta Oława w Oławie, w dniu 3 grudnia 2007 roku Zarz�d Spółki podj�ł uchwał� o zamkni�ciu 
Oddziału Huta Oława w Oławie. 
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26. CYKLICZNO�� I SEZONOWO�� DZIAŁALNO�CI  
 
 
Zarówno produkcja jak i sprzeda� w spółce Boryszew S.A. ma charakter sezonowy. Sezonowo�ci� charakteryzuj� si� 
takie produkty jak polimer butelkowy, płyny przeznaczone dla motoryzacji oraz materiały budowlane.  
 
Sprzeda� polimeru butelkowego zwi�zana jest z popytem na napoje w opakowaniach PET – nasilenie popytu nast�puje 
w okresie letnim.  
Najwi�kszy popyt na płyny dla motoryzacji wyst�puje pod koniec roku kalendarzowego.  
W przypadku materiałów budowlanych zjawisko sezonowo�ci dotyczy wyrobów głównie sidingu oraz drzwi 
produkowanych przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew. Zwi�kszenie popytu na ww. towary nast�puje w okresie od 
wiosny do jesieni. 
 
Ponadto wyst�puje zjawisko malej�cej sprzeda�y w ostatnich miesi�cach roku – w szczególno�ci w grudniu, co jest 
cz��ciowo efektem długiego okresu �wi�tecznego. 
 
 
 
27. CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNO�CI NIETYPOWE, MAJ�CE 
ZNACZ�CY WPŁYW NA WYNIKI BIE��CEGO OKRESU  
 
 
Poza znacz�cym umocnieniem si� waluty polskiej w stosunku do dolara i euro, powoduj�cymi spadek opłacalno�ci 
eksportu oraz wzrost konkurencyjno�ci towarów importowanych, du�y wpływ na wyniki bie��cego okresu miał wzrost 
notowa� cen ropy naftowej, poniewa� znaczna cz��� surowców do produkcji w Oddziale w Sochaczewie oraz w Oddziale 
Elana w Toruniu to surowce ropopochodne. 
 
Utrzymuj�ce si� wysokie ceny podstawowych surowców do produkcji poliestrów, przede wszystkim paraksylenu i glikolu 
oraz polimeru APET i niski popyt na polimer butelkowy w Boryszew SA O/Elana spowodowany du�� nadpoda�� tego 
produktu na rynku,  wpływały negatywnie na wyniki podstawowej działalno�ci Oddziału Elana. Obni�ony wolumen 
sprzeda�y oraz niskie mar�e spowodowały, �e zysk brutto na sprzeda�y Elany wyniósł w 2007 roku tylko 3,2 mln zł. Po 
pokryciu kosztów sprzeda�y oraz kosztów ogólnego zarz�du strata na sprzeda�y Oddziału Elana w 2007 roku wyniosła  
(25,1) mln zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku starta na sprzeda�y w Elanie wynosiła (24,3) mln zł. Brak 
poprawy wyników Elany w 2007 roku spowodował konieczno�� utworzenia dodatkowych odpisów aktualizuj�cych 
warto�� rzeczowego maj�tku trwałego. Wysoko�� tych odpisów w 2007 roku wyniosła 44,4 mln zł. W zwi�zku z 
zamkni�ciem na pocz�tku 2008 roku Wydziału Chemicznego w Elanie w grudniu 2007 roku utworzono rezerw� w kwocie 
4,7 mln zł na koszty zwi�zane z likwidacj�. 
 
Pozytywne wyniki operacyjne osi�gn�ły natomiast pozostałe oddziały Spółki. Oddział Boryszew działaj�cy w segmencie 
pozostałych wyrobów chemicznych oraz materiałów budowlanych osi�gn�ł zysk operacyjny 14,4 mln zł a Oddział Huta 
Oława w segmencie tlenków ołowiu i cynku  12,2 mln zł. Ze wzgl�du na wniesienie Oddziału Boryszew aportem do spółki 
Boryszew ERG S.A. oraz ze wzgl�du na sprzeda� Oddziału Huta Oława oddziały te partycypowały w wynikach Spółki w 
2007 roku odpowiednio  Oddział Boryszew do dnia 31 sierpnia 2007 roku i Oddział Huta Oława do 30 listopada 2007 
roku. 
 
Czynnikami istotnie wpływaj�cymi na wyniki pozaoperacyjne Boryszew S.A. w bie��cym okresie były dywidendy od 
spółek zale�nych, sprzeda� zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa w postaci Oddziału Huta Oława, wycena 
nieruchomo�ci inwestycyjnych, utworzenie odpisu na nale�no�ci od Carlson Private Equity za sprzedane wierzytelno�ci 
Kuag-Elana GmbH  oraz wynik na sprzeda�y prawa wieczystego u�ytkowania gruntu. Przychody finansowe z tytułu 
dywidend wyniosły 26,7 mln zł, zysk ze sprzeda�y Huty Oława 26,9 mln zł, wycena nieruchomo�ci inwestycyjnych  efekt 
netto 33,0 mln zł, odpis na nale�no�ci od Carlson Private Equity (9,0) mln zł a zysk ze sprzeda�y prawa wieczystego 
u�ytkowania gruntu wykazany z pozostałych przychodach operacyjnych 9,5 mln zł.   
 
Porównuj�c wyniki bie��cego okresu z okresem porównywalnym poprzedniego roku nale�y bra� pod uwag� istotny 
wpływ transakcji sprzeda�y i wyceny kapitałowych instrumentów finansowych notowanej na GPW spółki Skotan S.A.  
Na wyniki Boryszew S.A. w 2006 roku zło�ył si� zysk ze zbycia akcji Skotan S.A 15 126 tys. zł oraz wycena praw do akcji 
tej spółki 54 667 tys. zł.  Boryszew S.A. na 31 grudnia 2006 roku posiadał 3 303 696 praw do akcji Skotan, co przy kursie 
notowa� z 29.12.2006 r.17,60 zł daje warto�� rynkow� tych walorów 58 145 tys. zł.  
W marcu 2007 roku 2 955 000 sztuk akcji Skotan S.A. zostało sprzedanych za kwot� 52 197 tys. zł. Zysk na sprzeda�y 
tych akcji wyniósł 0,2 mln zł. Pozostałe 348 696 sztuk akcji zostały wycenione wg kursu giełdowego 5,80 zł na 
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31/12/2007 na kwot� 2 022 tys. zł. Spadek notowa� tych walorów wpłyn�ł ujemnie na wyniki Boryszew S.A. w 2007 roku 
w kwocie (4,1) mln zł. 
 
Wysoki poziom zadłu�enia spowodowany wzrostem cen surowców oraz finansowaniem inwestycji z 2005 roku w pakiet 
kontrolny Grupy Impexmetal był powodem wysokich kosztów finansowych. Koszty odsetkowe zwi�zane z obsług� 
kredytów, po�yczek oraz dłu�nych papierów warto�ciowych wyniosły w 2007 roku 25,0 mln zł.  
 
Wpływ na wyniki nast�pnego okresu poza czynnikami makroekonomicznymi, b�d� miały tak�e czynniki wynikaj�ce z 
działa� operacyjnych realizowanych przez Spółk�. Do najwa�niejszych z nich b�dzie nale�e� kontynuacja restrukturyzacji 
w Boryszew S.A. Oddział Elana.  
 
 
 
28. PRZYCHODY ZE SPRZEDA�Y 
 
Struktura sprzeda�y  
 

Struktura sprzeda�y 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
   
Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów 46 888 306 193 
Przychody ze sprzeda�y wyrobów 791 255 1 050 810 
Przychody ze �wiadczenia usług 23 345 23 432 
Przychody ze sprzeda�y razem 861 488 1 380 435 

 
Spadek warto�ci sprzeda�y wynika głównie ze zmniejszenia o 47% sprzeda�y Oddziału Elana. Jest to skutkiem 
zaprzestania sprzeda�y do byłej ju� spółki zale�nej Kuag-Elana GmbH (sprzeda� w 2006 roku 202,2 mln zł) i zmiany 
struktury sprzeda�y w zwi�zku z trwaj�cym procesem restrukturyzacji.   
 
W zwi�zku z wniesieniem aportem Oddziału Boryszew do spółki Boryszew ERG oraz w zwi�zku ze sprzeda�� Oddziału 
Huta Oława oddziały te partycypowały w obrocie Spółki tylko przez cz��� 2007 roku ( Oddział Boryszew do 31 sierpnia 
2007 roku, Oddział Huta Oława do 30 listopada 2007 roku). Pomimo to spadek przychodów ze sprzeda�y w 2007 roku w 
ramach działalno�ci zaniechanej wyniósł jedynie 15%.  
 
 
  
29. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
 

Struktura kosztów 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

   
Amortyzacja 28 562 34 037 
Zu�ycie materiałów i energii 700 965 887 990 
Usługi obce 41 819 62 218 
Wynagrodzenia i �wiadczenia na rzecz pracowników 48 688 58 506 
Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia 11 963 14 467 
Podatki i opłaty 16 291 14 042 
Pozostałe 2 290 3 348 
Razem 850 578 1 074 608 
Zmiana stanu zapasów i rozlicze� mi�dzyokresowych -20 183 16 065 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki -944 -1 449 
Koszty sprzeda�y  -9 277 -22 515 
Koszty ogólnego zarz�du -48 162 -63 157 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  772 012 1 003 552 
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30. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 
 

Pozostałe przychody operacyjne 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

Sprzeda� zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa 44 711 0 
Wycena nieruchomo�ci inwestycyjnych 40 716 0 
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 859 359 
Dotacje 4 576 5 081 
Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych wycen� aktywów 
niefinansowych 3 533 6 611 
Rozwi�zanie rezerwy na skutki utraty statusu ZPChR 3 819 0 
Rozwi�zanie rezerw na przyszłe zobowi�zania 2 041 377 
Zas�dzone koszty s�dowe 85 116 
Przychody z masy upadło�ci 28 45 
Otrzymane odszkodowania i kary umowne 141 399 
Rozliczenie nadwy�ek inwentaryzacyjnych 676 20 
Pozostałe 1 487 242 

Razem 111 672 13 250 
 

Pozostałe koszty operacyjne 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów niefinansowych  62 230 48 203 
Koszt sprzeda�y zorganizowanej cz��ci 
przedsi�biorstwa 17 815 0 
Rezerwa na koszty likwidacji Zakładu Chemicznego 4 676 0 
Rezerwa na przyszłe zobowi�zania i kary 1 152 2 043 
Likwidacja �rodków trwałych i materiałów 44 441 
Koszty s�dowe i odszkodowania 201 296 
Koszty utrzymania obiektów socjalnych 46 33 
Niedobory inwentaryzacyjne 339 103 
Darowizny 36 34 
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 34 
Pozostałe 875 711 

Razem 87 414 51 898 
 
 
31. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 
 

Przychody finansowe 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
Przychody z tytułu odsetek 4 161 4 339 
Otrzymane dywidendy 26 698 33 
Zysk ze zbycia inwestycji 241 33 628 
Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych wycen� aktywów 
finansowych 131 55 652 

Zysk na ró�nicach kursowych 44 698 
Zyski z pochodnych instrumentów finansowych 1 047 4 055 
Sprzeda� wierzytelno�ci 11 519 0 
Pozostałe przychody finansowe 63 0 
 43 904 98 405 
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Transakcje sprzeda�y inwestycji finansowych 
 
 

 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

Przychody ze zbycia inwestycji   
sprzeda� akcji Skotan S.A. 52 197 34 626 
sprzeda� udziałów King Plast Sp. z o.o. 160 0 
sprzeda� udziałów PSS Społem i Cuprum S.A. 6 0 
sprzeda� akcji BIG Banku Millennium S.A. 33 0 
sprzeda� akcji Hutmen S.A. 0 3 
 52 396 34 629 

Koszty zbycia inwestycji   
koszt sprzedanych akcji Skotan S.A. 51 994 999 
koszt sprzedanych udziałów King Plast Sp. z o.o. 150 0 
koszt sprzeda�y udziałów PSS Społem i Cuprum S.A. 6 0 
koszt sprzeda�y akcji BIG Bank Millennium S.A. 5 0 
koszt sprzedanych akcji Hutmen S.A. 0 2 
 52 155 1 001 

 
 

Koszty finansowe 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
Koszty z tytułu odsetek 27 143 24 506 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów finansowych  5 737 103 662 
Dyskonto i prowizje od obligacji 230 3 957 
Prowizje za uruchomienie linii kredytowych, koszty 
gwarancji i factoringu 1 012 1 213 
Ujemne ró�nice kursowe 524 837 
Straty z pochodnych instrumentów finansowych 3 191 392 
Warto�� sprzedanej wierzytelno�ci 11 667 0 
Pozostałe koszty finansowe 56 71 

 49 560 134 638 
 
 
 
 
 
32. PODATK DOCHODOWY 
 
 Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
Podatek bie��cy 0 6 
Podatek odroczony 5 667 -16 688 
 5 667 -16 682 
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Ró�nica mi�dzy podstaw� opodatkowania bie��cym podatkiem dochodowym a zyskiem przed opodatkowaniem  
wynikaj�cym z rachunku zysków i start  
 
 

 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
Zysk / strata przed opodatkowaniem  8 314 -80 685 
Ró�nice podstawy opodatkowania   
Koszty nie stanowi�ce kosztów uzyskania przychodu   
korekta wyniku na sprzeda�y zorganizowanej cz��ci 
przedsi�biorstwa 11 710 0 
korekta straty na sprzeda�y wierzytelno�ci 8 367 0 
amortyzacja �rodków trwałych i warto�ci 
niematerialnych 316 501 
zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizuj�cych 125 833 190 434 
niewypłacone wynagrodzenia 3 535 6 052 
dofinansowanie do wynagrodze� i składek ubezpiecze� 
społecznych 0 4 488 
niezapłacone odsetki, dyskonto  1 977 3 294 
niezrealizowane ró�nice kursowe 1 196 3 407 
koszty dzier�awy i mediów 15 847 
inne pozycje 1 771 2 245 

 154 720 211 268 
Przychody nie stanowi�ce przychodów podatkowych   
wycena nieruchomo�ci inwestycyjnych -40 716 0 
zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizuj�cych -9 630 -93 737 
otrzymane dywidendy -26 698 -33 
dotacje finansuj�ce �rodki trwałe i wynagrodzenia z 
pochodnymi 0 -4 862 
niezapłacone odsetki, dyskonto  -2 330 -1 812 
niezrealizowane ró�nice kursowe -1 304 -4 494 
amortyzacja �rodków trwałych sfinansowanych z 
PFRON 0 -1 030 
inne pozycje -372 -1 909 

 -81 050 -107 877 
Przychody stanowi�ce przychody podatkowe (nie uj�te 
bezpo�rednio w ksi�gach)   
zrealizowana ró�nice kursowe 933 5 147 
przychody z mediów 4 284 1 311 
otrzymane odsetki 64 9 
Inne pozycje 58 14 

 5 339 6 481 
Koszty stanowi�ce koszty (nie uj�te bezpo�rednio w 
ksi�gach)   
koszt sprzeda�y dzier�awy, mediów i eksportu -2 593 -831 
wypłacone wynagrodzenia i pochodne -6 576 -6 522 
zapłacone odsetki, dyskonto i prowizje -1 902 -1 872 
zrealizowane ró�nice kursowe -1 056 -1 223 
uznanie jako koszt utworzonych odpisów i rezerw -87 025 -11 412 
amortyzacja �rodków trwałych -5 038 -5 343 
koszt likwidacji �rodków trwałych -997 0 
inne pozycje -78 -209 

 -105 265 -27 412 

Razem ró�nice podstawy opodatkowania -26 256 82 460 
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Dochód / strata podatkowa -17 942 1 775 
Dochód / strata podatkowa po odliczeniu darowizn -17 941 1 761 
Podatek wg stawki 19% 0 335 
Podatek od dywidend 0 -335 

Podatek wykazany w rachunku zysków i strat 0 6 

Efektywna stawka podatkowa 68% 21% 
 
 
 
Podatek odroczony  
 
 
Tytuły aktywów podatku odroczonego wynikaj�ce z przej�ciowej ujemnej ró�nicy podstawy opodatkowania podatkiem 
dochodowym 
 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

Wycena �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych 25 588 
Wycena zapasów 854 1066 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci 411 12 665 
Sprzeda� aktywowana 0  
Wycena aktywów finansowych 228 6 627 
Niewypłacone wynagrodzenia i pochodne 683 1 567 
Wycena instrumentów pochodnych 234 70 
Niezapłacone odsetki 257 664 
Ró�nice kursowe z wyceny 181 22 
Rezerwa na odprawy emerytalne i urlopy 567 934 
Pozostałe rezerwy 118 589 
Podatek do odliczenia od dywidend 2 088 2088 
Aktywo na strat� podatkow� 3 414 0 
Inne 54 18 

 9 115 26 899 
 
 
 
Spółka utworzyła na dzie� 31/12/2007 w pełnej wysoko�ci aktywo na podatek odroczony w zwi�zku ze strat� podatkow�.  
Wysoko�� aktywa wynosi 6 072 tys. zł. Ponadto Spółka dysponuje nie odliczonym dot�d podatkiem od dywidend z lat 
ubiegłych w kwocie 2 088 tys. zł 
 
Tytuły rezerw na podatek odroczony wynikaj�ce z przej�ciowej dodatniej ró�nicy podstawy opodatkowania podatkiem 
dochodowym 
 
 

Rezerwa na podatek odroczony 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 
Wycena �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych 1 295 12 132 
Wycena nieruchomo�ci inwestycyjnych 7 838 0 
Wycena aktywów finansowych 303 10 282 
Wycena instrumentów pochodnych 0 80 
Niezapłacone odsetki i prowizje 45 71 
Ró�nice kursowe z wyceny 186 32 
Ulga inwestycyjna 0 141 

 9 667 22 738 
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Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz rezerwy na podatek odroczony w danym okresie wpływa w 
kwocie netto na wynik netto i/lub jest odnoszona bezpo�rednio na kapitał własny, je�eli dotyczy pozycji wykazywanych 
równie� z pomini�ciem wyniku bie��cego. 
 

Podatek odroczony 
Okres 

zako�czony 
31/12/07 

Okres 
zako�czony 

31/12/06 

Odniesiona do rachunku zysków i strat 5 667 -16 688 
Odniesiona bezpo�rednio na kapitał własny 102 0 

Zmiana stanu podatku odroczonego w okresie  5 769 -16 688 
 
W 2007 roku Oddział Elana  dokonał reklasyfikacji z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomo�ci inwestycyjnych 
dawnego biurowca, który jest obecnie dzier�awiony przez Urz�d Marszałkowski. Warto�� budynku wyceniona została na 
koniec 2007 roku przez niezale�nego rzeczoznawc� na kwot� 1 448 tys. zł, natomiast warto�� ksi�gowa netto na dzie� 
przekwalifikowania do nieruchomo�ci inwestycyjnych wynosiła 910 tys. zł. Ró�nica wynikaj�ca z wyceny w kwocie 
538 tys. zł została odniesiona na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Efekt wyceny netto, po pomniejszeniu o 
rezerw� na podatek odroczony w kwocie 102 tys. zł wyniósł 435 tys. zł.   
 
 
  
33. INSTRUMENTY FINANSOWE 
 
 
Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy 
                                                                         

 01.01.2007 r. zwi�kszenia zmniejszenia 31.12.2007 r. 

 Aktywa 
 finansowe przeznaczone  
 do obrotu 

 
58 295 

 
- 

 
56 273 

 
2 022 

 
Na dzie� 31.12.2007 r. aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy stanowi�: 
- akcje podmiotów notowanych na GPW        2 022 tys. zł 
 
 
Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 
 
 

 
01.01.2007 zwi�kszenia zmniejszenia 31.12.2007 r. 

Aktywa finansowe dost�pne 
do sprzeda�y 

 

315 083 

 

100 386 

 

2 250 

 

413 219 

 
 Na dzie� 31.12.2007 r. aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y stanowi�: 
- akcje w podmiotach powi�zanych notowanych na GPW   289 234 tys. zł 
- udziały i akcje w podmiotach powi�zanych nienotowanych       123 963 tys. zł 
- udziały w pozostałych podmiotach nienotowanych                            22 tys. zł   
 
 
Udzielone po�yczki 
 
 

 
01.01.2007 zwi�kszenia zmniejszenia 31.12.2007 r. 

Po�yczki 3 520 - 3 520 - 
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Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci 
 
Na dzie� 31.12.2007 r. aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci  nie wyst�powały. 
 
Zobowi�zania finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy 
 
Na dzie� 31.12.2007 r. zobowi�zania finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy nie wyst�powały. 
 
RYZYKA DZIAŁALNO�CI 
 
 
Działalno�� spółki Boryszew wi��e si� z nara�eniem na ryzyko rynkowe ( w tym ryzyko stopy procentowej, ryzyko 
walutowe oraz ryzyko zmiany cen surowców i wyrobów), a tak�e ryzyko kredytowe oraz ryzyko płynno�ci. 
 
 
 
 
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ  
 
Istnieje ryzyko, �e przyszłe przepływy pieni��ne zwi�zane z instrumentem finansowym b�d� ulega� wahaniom ze 
wzgl�du na zmiany stóp procentowych. Ekspozycja Spółki na ryzyko procentowe wynika głównie z wykorzystywania do 
finansowania działalno�ci długu odsetkowego o zmiennym kuponie. Profil ryzyka stóp procentowych Spółki polega na 
tym, �e niekorzystnie na poziom kosztów odsetkowych działa wzrost stóp procentowych.  
 
W zwi�zku z powy�szym warto�� godziwa aktywów i zobowi�za� finansowych nie jest nara�ona na zmiany stóp 
procentowych. Zmiany stóp procentowych oddziałuj� natomiast na wielko�� przyszłych przepływów pieni��nych 
zwi�zanych z aktywami i zobowi�zaniami. 
 
Ze wzgl�du na mniejsz� zmienno�� stóp procentowych i obecnie wzgl�dnie niski ich poziom, ryzyko zmian stóp 
procentowych nie stanowi podstawowego ryzyka z punktu widzenia wpływu na wielko�� przepływów pieni��nych spółek.  
 
Spółka zidentyfikowała i monitoruje ryzyko stopy procentowej jednak�e w ocenie Zarz�du nie stanowi ono podstawowego 
ryzyka z punktu widzenia wpływu na wielko�� przepływów pieni��nych i wyniku.  
 
 
Analiza wra�liwo�ci 
 
Wszystkie istotne pozycje zadłu�enia odsetkowego Spółki oraz oprocentowanych aktywów finansowych bazuj� na 
zmiennych stopach procentowych. W zwi�zku z powy�szym warto�� godziwa aktywów i zobowi�za� finansowych nie jest 
nara�ona na zmiany stóp procentowych. Zmiany stóp procentowych oddziałuj� natomiast na wielko�� przyszłych 
przepływów pieni��nych zwi�zanych z aktywami i zobowi�zaniami. 
 
Poni�sza tabela obrazuje wra�liwo�� wyników Spółki na zmiany stóp procentowych. Przedstawiony wpływ na wyniki 
dotyczy horyzontu kolejnych 12 miesi�cy (przy zało�eniu, i� wielko�� oprocentowanych aktywów i pasywów nie ulega 
zmianie. 
 

 

Okres 
zako�czony 

31/12/07 wzrost o 0,5 p.p. spadek o 0,5 p.p. 
Aktywa finansowe    
Udzielone po�yczki 0   
Zobowi�zania finansowe    
kredyty 192 338 962 -962 
po�yczki 0 0 0 
obligacje 155 577 778 -778 
factoring 4 052 20 -20 
 351 967 1 760 -1 760 
wpływ na wynik przed 
opodatkowaniem -1 760 1 760 
wpływ na wynik netto  -1 425 1 425 
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Udzielone w poprzednich okresach po�yczki zostały spłacone w wymaganych umowami terminach. 
 
�rednia efektywna stopa procentowa aktywów finansowych 
Po�yczki  udzielone     5,6 % 
 
Przychody odsetkowe  
Uj�te w 2007 r. w rachunku zysków i strat przychody odsetkowe z aktywów finansowych: 
- odsetki z tytułu udzielonych po�yczek             43 tys. zł 
 
 
 
OPROCENTOWANE ZOBOWI�ZANIA FINANSOWE 
 
 
Zobowi�zania finansowe           
wg oprocentowania <1 m-ca 1-3 m-cy 3-12 m-cy 1-3 lata Razem 
Oprocentowanie stałe           

Oprocentowanie zmienne 813 9 390 159 397 182 367 351 967 
-kredyty 45 5 338 117 397 69 558 192 338 
-po�yczki 0       0 
-papiery komercyjne 768   42 000 112 809 155 577 
 -factoring 0 4 052     4 052 
Razem 813 9 390 159 397 182 367 351 967 

 
 
�rednia efektywna stopa procentowa oprocentowanych zobowi�za� finansowych 
Kredyty krótkoterminowe            5,3 % 
Kredyty długoterminowe             5,2 % 
Papiery komercyjne (bony, obligacje, weksle) długoterminowe              5,5.% 
Papiery komercyjne (bony, obligacje, weksle) krótkoterminowe             5,5 % 
 
Kapitalizacja kosztów finansowania zewn�trznego 
 
W okresie 2007 r. Spółka finansowała inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe głównie �rodkami własnymi oraz 
zaci�gni�tymi kredytami inwestycyjnymi. Szczegółowy wykaz tych kredytów znajduje si� nocie „Kredyty bankowe i 
po�yczki otrzymane”. Skapitalizowane koszty finansowania dotycz�ce odsetek od kredytów inwestycyjnych za okres 
realizacji inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe wyniosły w 2007 r. 6 tys. zł. Stopa kapitalizacji wynikaj�ca z kredytów 
inwestycyjnych zaci�gni�tych w celu pozyskania dostosowywanych rzeczowych aktywów trwałych wynosi 4,4%. 
 
Wywi�zywanie si� z płatno�ci i dotrzymywanie warunków umów 
 
Spółka dotrzymuje wszystkich warunków umów o finansowanie i terminowo wywi�zuje si� z wymaganych umowami 
płatno�ci. 
 
 
RYZYKO CEN I RYZYKO KURSÓW WALUT - INSTRUMENTY POCHODNE 
 
Podstawowymi ryzykami wynikaj�cymi ze specyfiki działalno�ci Spółki s� ryzyka zwi�zane z kształtowaniem si� cen ropy 
naftowej i cen metali na giełdzie London Metal Exchange (LME)  oraz zmian� kursów walut. 
 
Opis ekspozycji 
 
Ekspozycja, która została do tej pory zidentyfikowana w Spółce okre�la zasadniczo dwa rodzaje ryzyk: 

• ryzyko zmian cen metali i ropy 
• ryzyko zmian kursów walut 

 
Metale, których zmiany cen wpływaj� na kształtowanie si� wyników Spółki to: ołów i cynk. Ceny ropy wpływaj� na 
działalno�� Spółki ze wzgl�du na ropopochodny charakter niektórych surowców u�ywanych do produkcji. Monitorowanie i 
zabezpieczanie tego ryzyka w Spółce odbywa si� w ramach polityki stosowanej w Grupie Kapitałowej.  Zasady, sposób i 
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zakres stosowania tej polityki został szerzej opisany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Boryszew za 
pierwsze półrocze 2007 roku. 
W przypadku ryzyka operacyjnego walut jest ono głównie pochodn�  ryzyka operacyjnego metalu i innych surowców, 
dlatego te� �eby uzyska� pełen efekt zabezpieczenia konieczne jest ustalenie równie� ekspozycji walutowej. Dodatkowo 
wyst�puje jeszcze ryzyko operacyjne od momentu ustalenia stałej ceny sprzeda�y lub zakupu (np. wystawienie faktury 
sprzeda�owej) do momentu wpływu nale�no�ci lub zapłaty zobowi�za�.  
 
Ryzyko operacyjne wi��e si� z niedopasowaniem baz cenowych jakie obowi�zuj� w zawieranych kontraktach 
sprzeda�owych i zakupowych. Wynika ono głównie z przyj�cia innych kursów referencyjnych i okresów ich ustalania dla 
zakupów i sprzeda�y, mi�dzy innymi na skutek długo�ci cyklu produkcyjnego poszczególnych wyrobów gotowych czy 
zwyczajów kupieckich panuj�cych na poszczególnych rynkach docelowych Spółki. 
 
Pomiar ryzyka na poziomie strategicznym odbywa si� na podstawie danych z zatwierdzonego bie��cego planu 
działalno�ci gospodarczej na dany okres oraz aktualizowanych bie��cych planów zakupów oraz sprzeda�y. W przypadku 
zabezpiecze� operacyjnych pomiar ryzyka odbywa si� na podstawie aktualizowanych bie��cych planów zakupów oraz 
sprzeda�y, stanów magazynowych, czy realizowanej sprzeda�y. 
 
Analiza wra�liwo�ci 
Zgodnie z przedstawionymi w opisie ryzyk informacjami, w cz��ci przetwórczej swojej działalno�ci Spółka d��y do 
zabezpieczenia wielko�ci mar�y realizowanej na zawartych umowach w momencie podpisania kontraktu b�d� przyj�cia 
zamówienia. Cel ten realizowany jest za pomoc� ró�nych technik, pocz�wszy od tzw. hedgingu naturalnego 
(ujednolicenie wyceny metalu w kontrakcie sprzeda�owym i zakupowym) poprzez ró�nego rodzaju instrumenty 
pochodne.  
Zarz�d uznaje za niecelowe prezentowanie wpływu zmian cen surowców czy kursów walut na wynik netto b�d� inne 
pozycje kapitałów Spółki w odniesieniu do instrumentów dotycz�cych sfery przetwórczej działalno�ci. Prowadziłoby to do 
zaprezentowania tylko jednej strony transakcji gdy� druga strona (w postaci przyszłych przepływów pieni��nych 
dotycz�cych nie rozliczonych jeszcze kontraktów) nie jest uj�ta w bilansie Spółki. Prezentacja taka nie oddawałaby 
cało�ci zjawiska i mogłaby prowadzi� do mylnych wniosków. 
 
 
INSTRUMENTY POCHODNE 
 
ZABEZPIECZENIE WARTO�CI GODZIWEJ 
 
a) Opis zabezpieczenia 
Transakcje terminowe sprzeda�y i kupna walut – forward, rozliczane poprzez rzeczywiste transakcje walutowe, dotycz� 
zabezpieczenia warto�ci godziwej nale�no�ci lub zobowi�za�.  
Transakcje terminowe sprzeda�y i kupna metali (cynku i ołowiu) zawierane na LME za po�rednictwem Impexmetal S.A. 
rozliczane wynikowo poprzez ró�nic� notowa� . W cz��ci dotycz�cej zabezpieczenia warto�ci godziwej zapasów 
magazynowych przed utrat� warto�ci na skutek ewentualnych spadków notowa� LME, na dzie� bilansowy ustalana jest 
warto�� godziwa transakcji terminowych, któr� odnosi si� odpowiednio  do przychodów lub kosztów finansowych. 
Równocze�nie przeszacowaniu warto�ci podlegaj� aktywa, których zabezpieczenie dotyczy. 
 
b) Opis instrumentów finansowych wyznaczonych na instrumenty zabezpieczaj�ce i ich warto�� godziwa na 31.12.2007 r. 
Na dzie� bilansowy Spółka nie posiadała nierozliczonych instrumentów zabezpieczaj�cych. 
 
c) Charakter ryzyka, przed którym dokonywane jest zabezpieczenie  
 
Zawarte transakcje LME słu�� wyrównaniu ró�nicy mi�dzy cen� jaka zostanie zapłacona za surowiec konieczny do 
wyprodukowania sprzedawanego wyrobu gotowego a cen� surowca uwzgl�dnian� przy ustalaniu ceny sprzeda�y wyrobu 
gotowego. 
Transakcje walutowe forward słu�� zabezpieczeniu kursu sprzeda�y walut obcych wpływaj�cych w tej walucie nale�no�ci 
eksportowych lub kursu kupna walut obcych w celu realizacji płatno�ci zobowi�za� za surowce w tej walucie. 
 
 
 
ZABEZPIECZENIE PRZEPŁYWÓW PIENI	
NYCH 
 
a) Opis zabezpieczenia 
Transakcje terminowe na sprzeda� ołowiu po ustalonej cenie i odkupienie po �redniej z miesi�ca poprzedzaj�cego 
miesi�c rozliczenia zawarte na LME (Londy�skiej Giełdzie Metali) za po�rednictwem Impexmetal S.A. Transakcje 
zabezpieczaj� wysoko�� skalkulowanej w ołowiu mar�y handlowej. 
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b) Opis instrumentów finansowych wyznaczonych na instrumenty zabezpieczaj�ce i ich warto�� godziwa na 31.12.2007 r. 
Na dzie� bilansowy Spółka nie posiadała nierozliczonych instrumentów zabezpieczaj�cych. 
 
c) Charakter ryzyka, przed którym dokonywane jest zabezpieczenie  
Zawarte transakcje LME słu�� uzyskaniu ustalonej wysoko�ci mar�y handlowej wyra�onej w ołowiu bez wzgl�du na 
bie��cy poziom notowa� tego metalu. 
 
 
d) Wpływ na wynik finansowy bie��cego okresu  
Zyski i straty wynikaj�ce ze zmiany warto�ci godziwej instrumentu zabezpieczaj�cego były odnoszone; w cz��ci w jakiej 
dany instrument stanowił skuteczne zabezpieczenie pozycji zabezpieczanej przepływy pieni��ne – na kapitał własny z 
aktualizacji wyceny, cz��� nieskuteczn� odnoszono do rachunku zysków i strat. 
 
Uj�cie instrumentów pochodnych w bilansie: 
 
 
  31/12/07 31/12/06 

Rodzaj instrumentu finansowego 
warto�� 
godziwa 
dodatnia 

warto�� 
godziwa 
ujemna 

warto�� 
godziwa 
dodatnia 

warto�� 
godziwa 
ujemna 

INSTRUMENTY HANDLOWE     

Instrumenty towarowe          
kontrakty forward/futures     
Instrumenty walutowe         
kontrakty forward/futures   130 16 
zakupione opcje kupna i sprzeda�y     
wystawione opcje kupna i sprzeda�y     

RAZEM   130 16 

  31/12/07 31/12/06 

INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJ�CE PRZEPŁYWY 
PIENI	
NE I WARTO�� GODZIW� 

warto�� 
godziwa 
dodatnia 

warto�� 
godziwa 
ujemna 

warto�� 
godziwa 
dodatnia 

warto�� 
godziwa 
ujemna 

Ryzyko cen rynku     
kontrakty forward/futures     
Ryzyko kursu walutowego     
kontrakty forward/futures   422 371 
zakupione opcje kupna i sprzeda�y     
strategie collar     

RAZEM   422 371 

 
 
 
 
Uj�cie instrumentów pochodnych w bilansie i rachunku zysków i strat 
 

Pozycja bilansu  31/12/07 31/12/06 

Krótkoterminowe aktywa finansowe  552 

Krótkoterminowe zobowi�zania finansowe  387 

Kapitał z aktualizacji wyceny   

Wynik finansowy - 2144 + 3 663 

 
Pozycja rachunku zysków i strat  31/12/07 31/12/06 

Przychody finansowe, w tym 1 047 4 055 
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Zysk z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi 742 3 633 

Cz��� nieskuteczna zabezpiecze� przepływów pieni��nych 
(warto�� dodatnia) 

305 422 

Koszty finansowe, w tym: 3 191 392 

Strata z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi 3 191 21 

Cz��� nieskuteczna zabezpiecze� przepływów pieni��nych 
(warto�� ujemna) 

- 371 

 
 
 
 
ZABEZPIECZENIE UDZIAŁÓW W AKTYWACH NETTO PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 
 
Spółka nie stosowała zabezpiecze� warto�ci udziałów w podmiotach zagranicznych. 
 
 
RYZYKO KREDYTOWE 
 
Ryzyko kredytowe dla Spółki wynika głównie ze stosowania odroczonych terminów płatno�ci dla swoich klientów, z 
dokonywania inwestycji w papiery warto�ciowe, z dokonywania lokat w bankach. Z uwagi na stosunkowo wysok� 
wiarygodno�� kredytow� kontrahentów, do których realizowana jest sprzeda� Spółki, dokonywania inwestycji w papiery 
Skarbu Pa�stwa lub papiery komercyjne podmiotów o stosunkowo niskim poziomie ryzyka oraz dokonywanie lokat w 
renomowanych bankach, ryzyko to jest nieznaczne. Spółka stosuje w stosunku do cz��ci kontrahentów zabezpieczenia 
przed tym ryzykiem w postaci gwarancji lub weksli oraz ubezpieczenie w przypadku cz��ci transakcji eksportowych. 
 
Kwoty utworzonych odpisów na ewentualne straty zwi�zane z ryzykiem kredytowym na dzie� 31.12.2007 r.: 
- odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci handlowe    10 839 tys. zł 
- odpisy aktualizuj�ce pozostałe nale�no�ci      9 117 tys. zł 
 
Warto�� aktywów finansowych pomniejszona o odpisy aktualizuj�ce ich wycen� przedstawia maksymalne obci��enie 
aktywów ryzykiem kredytowym. 
 
Produkty Boryszew SA sprzedawane s� głównie na rynku krajowym. Warto�� eksportu stanowiła w okresie 2007 roku 
28,9% całkowitych obrotów i udział ten zmniejszył si� o 16,0 p.p. w stosunku ubiegłego roku. Istotny wpływ na zmian� 
struktury sprzeda�y miało zako�czenie współpracy handlowej z niemieck� spółk� zale�n� Kuag-Elana GmbH, której 
udziały zostały sprzedane w styczniu 2007 roku. Spółka eksportuje obecnie swoje wyroby przede wszystkim do krajów 
UE (Włochy, Anglia, Niemcy, Belgia, Słowacja, Czechy, Austria, Litwa) oraz na Ukrain�.  Najwi�kszymi odbiorcami 
Boryszew SA w 2007 roku były spółki  Alpla, Goodyear, Michalin, EnerSys. Alpla nabywa granulat butelkowy PET z 
Oddziału Elana w Toruniu a spółki Goodyear, Michalin i EnerSys były odbiorcami  produkowanych przez Oddział Huta 
Oława tlenków cynku do produkcji opon. Udziały tych spółek oraz innych znacz�cych kontrahentów w strukturze 
sprzeda�y w 2007 roku prezentuje poni�sza tabela. Ze wzgl�du na struktur� kontrahentów oraz zró�nicowany asortyment 
produktów Spółki nie wyst�puje koncentracja ryzyka kredytowego.  
 
 
 

Nazwa odbiorcy kraj obroty  % 
sprzeda�y 

ODDZIAŁ HUTA OŁAWA       
Goodyear, w tym:   38 417 4,5% 
Firma Oponiarska D�bica Polska 26 536 3,1% 
Goodyear Luksemburg 11 571 1,3% 
Goodyear Niemcy 310 0,0% 
        
EnerSys, w tym:   27 757 3,2% 
Enersys Bielsko-Biała Polska 23 537 2,7% 
Hawker Niemcy 4 220 0,5% 
        

Michelin, w tym:   29 634 3,4% 
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Michelin Olsztyn Polska 16 811 2,0% 
SC Silvania Rumunia 6 016 0,7% 
LLC Michelin Rosja 482 0,1% 
Taurus W�gry 6 325 0,7% 
        
Continental, w tym:   19 282 2,2% 
Phoenix Niemcy 18 693 2,2% 
Timisoara Rumunia 589 0,1% 

ODDZIAŁ BORYSZEW       
Agastyl Sp.j Polska 8 638 1,0% 
Experess Ukraina 5 635 0,7% 
TDP Sp. z o.o. Estonia 3 690 0,4% 
Solifinance OU Litwa 3 142 0,4% 

ODDZIAŁ ELANA       
 ALPLA Polska 90 551 10,5% 
 WIP Sp. z o.o. Polska 26 565 3,1% 
 GTX HANEX PLASTIC Polska 18 562 2,2% 
Coca Cola Polska 18 319 2,1% 
Lentex Polska 15 703 1,8% 
Wistil Polska 13 296 1,5% 
 HAFT Polska 11 742 1,4% 
 Politex Polska 11 264 1,3% 
 Slovensky Hodvab A.S. Słowacja 10 957 1,3% 

Mashprom Rosja 9 646 1,1% 

Apotessile Polska 8 135 0,9% 

Werner Polska 7 488 0,9% 

Filc Słowenia 7 047 0,8% 

Folienwerk Niemcy 6 854 0,8% 
Ł�CZNY UDZIAŁ GŁÓWNYCH ODBIORCÓW   411 606 47,8% 

 
 
 
RYZYKO PŁYNNO�CI 
 
 
W celu ograniczenia ryzyka płynno�ci w Spółce na bie��co monitorowane s� zarówno rzeczywiste jak i prognozowane 
przepływy pieni��ne. Dzi�ki �ledzeniu terminów zapadalno�ci aktywów i zobowi�za� finansowych nast�puje ich 
odpowiednie dopasowanie i tym samym odpowiednie utrzymywanie sald �rodków pieni��nych. Spółka korzysta 
z profesjonalnych usług renomowanych banków, w których posiada otwarte linie kredytowe. Zapotrzebowanie na 
finansowanie zewn�trzne jest na bie��co monitorowane. Celem Spółki jest zapewnienie takiego poziomu finansowania, 
który jest wystarczaj�cy z punktu widzenia realizowanej działalno�ci. 
 
Ryzyko płynno�ci jest dokładnie analizowane równie� w odniesieniu do prowadzonej działalno�ci hedgingowej. 
W przypadku limitów na transakcje zabezpieczaj�ce Spółka stara si� posiada� limity adekwatne do zawieranych 
transakcji, tak by w razie ujemnej wyceny warto�ci godziwej posiadanych transakcji nie wnosi� depozytów 
zabezpieczaj�cych. 
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ANALIZA UMOWNEJ ZAPADALNO�CI ZOBOWI�ZA� 
 
 

 
 
Kwoty wykazane w analizie wiekowej zapadalno�ci zobowi�za� stanowi� umowne niezdyskontowane przepływy �rodków 
pieni��nych. Przepływy te ró�ni� si� od kwoty ujawnionej w bilansie, poniewa� kwot� bilansow� oblicza si� na podstawie 
zdyskontowanych przepływów �rodków pieni��nych. Wyst�puj�ce ró�nice dotycz� leasingu finansowego nieruchomo�ci 
inwestycyjnych w postaci wieczystego u�ytkowania gruntów, które zgodnie z MSR 40 w pocz�tkowym uj�ciu s� 
leasingiem finansowym (okres rozliczenia do 2089 roku), leasingu samochodu osobowego oraz zobowi�zania z tytułu 
zakupu udziałów NPA Skawina (cena nabycia 35 000 tys. zł, termin płatno�ci 28 kwietnia 2008).  
 
 
 
WARTO�� GODZIWA 
 
Spółka stosuje wg ustalonych zasad wycen� nast�puj�cych aktywów finansowych i zobowi�za� finansowych wg warto�ci 
godziwej: 
-  aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,  
-  aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y (poza udziałami w jednostkach powi�zanych) 
-  instrumenty pochodne  
 
Aktywa finansowe przeznaczone do sprzeda�y na dzie� 31.12.2007 r. stanowi� akcje notowanej na warszawskiej GPW  
spółki Skotan S.A.. Boryszew S.A. posiada 348 696 sztuk akcji tej spółki. Cena obj�cia akcji wynosiła 1,22 zł za 1 akcj�. 
Warto�� akcji uj�ta w bilansie na 31.12.2007 r. to 2 022 tys. zł. Warto�� ta została ustalona na podstawie kursu notowa� 
z dnia bilansowego wynosz�cego 5,80 zł za 1 akcj�. Kurs notowa� na koniec 2006 roku wynosił 17,60 zł za 1 akcj�. 
Wpływ wyceny akcji na wynik netto  2007 r. wyniósł -4 115 tys. zł.  
 
Aktywa finansowe  dost�pne do sprzeda�y na dzie� 31.12.2007 r. zostały wycenione w cenach nabycia pomniejszonych 
o odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci: 
Na dzie� 31.12.2007 r. aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y stanowi�: 
 
- akcje w podmiotach powi�zanych notowanych na GPW    289 234 tys. zł 
- udziały i akcje w podmiotach powi�zanych nienotowanych        123 963 tys. zł 
- udziały w pozostałych podmiotach nienotowanych                                       22 tys. zł   
 
 
Aktywa finansowe notowane na GPW na dzie� 31.12.2007 r. : 
- akcje spółki zale�nej  Impexmetal S.A.  
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Warto�� bilansowa                                      289 234 tys. zł 
Warto�� godziwa wg giełdowego kursu zamkni�cia 28.12.2007 r.         1 182 354 tys. zł  
 
 
UBEZPIECZENIA 
 
Spółka posiadała w trakcie 2007 roku aktualne umowy ubezpieczenia, których przedmiotem były ubezpieczenie mienia  
(suma ubezpieczenia 1 298 mln zł), ubezpieczenie cargo (suma ubezpieczenia 205 mln zł), ubezpieczenie utraty zysku 
(suma ubezpieczenia 132 mln zł), ubezpieczenie osób zarz�dzaj�cych (w ramach sumy ubezpieczenia całej Grupy 
Boryszew 30 mln zł), ubezpieczenie OC z tytułu działalno�ci i produktów (suma ubezpieczenia 36 mln zł)  oraz 
ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW). 
Wysoko�� otrzymanych odszkodowa� z tytułu umów ubezpieczenia składników rzeczowego maj�tku trwałego wyniosła w 
2007 roku 88 tys. zł i w 2006 roku 76 tys. zł. 
 
 
 
34. AKTYWA I ZOBOWI�ZANIA WARUNKOWE 
 

POZYCJE POZABILANSOWE   31.12.2007 r.      
rok bie��cy 

31.12.2006 r.       
rok poprzedni 

1. Nale�no�ci warunkowe 6 312 7 154 

    1.1. Od jednostek powi�zanych (z tytułu) 0 118 

            - otrzymanych gwarancji i por�cze� 0 118 

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5 174 7 036 

            - otrzymanych gwarancji i por�cze� 5 174 7 036 

2. Zobowi�zania warunkowe 30 763 31 433 

    1.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytułu) 27 206 6 500 

            - udzielonych gwarancji i por�cze� 27 206 6 500 

    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 300 24 933 

            - udzielonych gwarancji i por�cze� 3 300 24 933 

3. Inne  13 685 42 706 

Pozycje pozabilansowe, razem 49 365 81 293 

 
 
Nale�no�ci warunkowe od pozostałych jednostek: 

• 5 174 tys. zł - por�czenia wekslowe od kontrahentów  
 
Zobowi�zania warunkowe na rzecz jednostek powi�zanych: 

• 5 000 tys. zł – por�czenie spłaty kredytu dla spółki zale�nej Izolacja Matizol S.A. 
• 7 000 tys. zł – por�czenie na rzecz dostawcy spółki zale�nej Boryszew ERG S.A.. 
• 15 206 tys. zł – por�czenia na rzecz dostawcy spółki zale�nej ZM Silesia S.A. 

 
Zobowi�zania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek: 

• 2 300 tys. zł - gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe zapłaty długu na rzecz urz�dów celnych 
• 1 000 tys. zł – gwarancje udzielone dostawcom 

 
Inne pozycje warunkowe: 

  
• 13 685 tys. zł – warto�� prawa wieczystego u�ytkowania gruntów 

 
 
35. NAKŁADY INWESTYCYJNE 
 
Nakłady poniesione na niefinansowe aktywa trwałe w  2007 r.: 

• 1 966 tys. zł – budynki i budowle 
• 5 209 tys. zł – urz�dzenia techniczne i maszyny 
• 280 tys. zł – �rodki transportu 
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• 532 tys. zł – pozostałe rzeczowe aktywa trwałe  
• 189 tys. zł  - licencje 
• 32 tys. zł – prawo wieczystego u�ytkowania gruntu 

 
Nakłady poniesione w 2007 r. na ochron� �rodowiska: 

• 35 tys. zł – przeprowadzone remonty  
• 1 653 tys. zł – poniesione nakłady inwestycyjne 

 
Planowane nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe w okresie kolejnych 12 miesi�cy: 
 

• 5 209 tys. zł  - głównie urz�dzenia techniczne i maszyny oraz budynki i budowle. 
 
Nakłady na ochron� �rodowiska nie s� planowane na nast�pny rok. 
 
 
 
36. NAKŁADY NA PRACE BADAWCZE I ROZWOJOWE 
 

                 W Oddziale Elana  w 2007 roku prowadzono nast�puj�ce działania w zakresie bada� i rozwoju:   
 
 

•        Dokonano wyboru wspólnie ze spółk� zale�n� Elana-PET  linii o wydajno�ci 750t/m-c do recyklingu butelek PET. 
Warto�� inwestycji 9,462 mln zł finansowana była przez Elan� Pet. Uruchomienie linii  nast�piło w listopadzie 
2007 r.  

•        Rozszerzono ofert� asortymentow� prz�dz barwionych, o prz�dze kolorowe błyszcz�ce. 
•        Uzyskano certyfikaty Oeko Tex w klasie I dla włókien ci�tych produkowanych na  bazie regranulatów. 
•        Zako�czono prace laboratoryjne opracowania technologii produkcji polimerów biodegradowalnych. Przygotowano 

receptury i parametry procesowe dla  przeprowadzenia  próby w skali przemysłowej. 
•  Zako�czono pomy�lnie prace badawcze (laboratoryjne) na temat polimeru biodegradowalnego na Politechnice 

Szczeci�skiej 
•   Wykonano pomy�lnie wst�pne syntezy  przemysłowe  
•   Wykonano próbne przetwórstwo polimeru biodegradowalnego z syntezy przemysłowej w Instytucie Metalchem 

. 
 

Warto�� nakładów odniesionych w koszty przez Oddział Elana na badania i rozwój w  2007 roku wyniosła 340 tys. zł. 
 
W Boryszew S.A. Oddział Boryszew w Sochaczewie w okresie od 01.01.2007 do 31.08.2007 r. skoncentrowano si� 
głównie na wykonaniu niezb�dnych prób laboratoryjnych i 1/4-technicznych otrzymywania nowych produktów, 
przygotowano szereg partii informacyjnych tych produktów i przekazano je potencjalnym odbiorcom w celu uzyskania 
wst�pnej akceptacji. Wykonano równie� wszelkie niezb�dne czynno�ci prowadz�ce do rozpocz�cia procesu wdra�ania 
nast�puj�cych technologii: 
 

• technologii otrzymywania klejów Winibor S, Winibor SF i Winibor SA, 
• technologii otrzymywania klejów CR/S/W-8, CR/S/W-10, CR/W/P-8 i CR/O, 
• technologii otrzymywania dyspersji polioctanowej Borwinyl 60% JR, 
• technologii otrzymywania dyspersji polioctanowej Borwinyl L. 
• technologii produkcji dyspersji Borwinyl M dla przemysłu farbiarskiego, 
• technologii produkcji dyspersji polioctanowej Borwinyl T do apreturowania tkanin. 

 

W bie��cym okresie prowadzono tak�e prace laboratoryjne zmierzaj�ce do opracowania technologii  40 i 60 % dyspersji 
polioctanowych dla du�ych producentów klejów do drewna.  

Ł�czna warto�� nakładów Boryszew S.A. Oddział Boryszew na prace badawcze i rozwojowe odniesiona w koszty za 
okres od 01.01.-31.08.2007 r. wyniosła 346 tys. zł 
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37. PODMIOTY POWI�ZANE KAPITAŁOWO I ZMIANY W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 
 
Podmioty powi�zane kapitałowo wg stanu na 31.12.2007 r.:  
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Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w okresie 2007 roku 
 
ZM Silesia S.A. 

W dniu 4 stycznia 2007 roku Spółka otrzymała potwierdzenie z Domu Maklerskiego Penetrator S.A., �e za 
po�rednictwem DM Penetrator S.A. Impexmetal S.A. nabył w dniu 29 grudnia 2006 roku 33.750 akcji spółki ZM Silesia 
S.A. od pracowników tej spółki. Nabyte akcje stanowi� 0,94% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu ZM Silesia S.A.  

W listopadzie 2007 roku Impexmetal S.A. nabył, za po�rednictwem domu Maklerskiego Penetrator S.A., 30.100 akcji 
spółki ZM Silesia S.A. od pracowników tej spółki, podwy�szaj�c swój udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 
głosów na WZ tej spółki z 84,35% do 85,18%. 

Akcje zostały nabyte po cenie 4 zł za jedna akcj�. 

   

Hutmen S.A. 

W dniach 16 – 23 stycznia 2007 roku Impexmetal S.A. sprzedał na sesjach giełdowych ł�cznie 296.000 akcji Hutmen 
S.A., równocze�nie nabywaj�c ł�cznie 148.000 praw poboru do akcji serii D Hutmen S.A.  

W dniu 26 stycznia 2007 roku Impexmetal S.A. dokonał zapisu na 11.041.828 akcji serii D spółki Hutmen S.A. z 
posiadanych 5.520.914 praw poboru. Ponadto Impexmetal S.A. zło�ył zapis dodatkowy na 500.000 akcji serii D Hutmen 
S.A.  
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W wyniku dokonanego przez Hutmen S.A. w dniu 12 lutego 2007 r. przydziału akcji, Impexmetal S.A. obj�ł ł�cznie 
11.043.198 akcji, z czego 11.041.828 akcji w ramach zapisów podstawowych i 1.370 akcji w ramach zapisów 
dodatkowych.  

W dniu 19 marca 2007 roku S�d Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru S�dowego dokonał rejestracji 17.064.180 akcji zwykłych na okaziciela serii D podwy�szaj�c ilo�ci 
wszystkich akcji wyemitowanych przez Hutmen S.A. z liczby 8.532.090 sztuk na 25.596.270 sztuk. 

Po rejestracji akcji serii D Hutmen S.A. Impexmetal S.A. posiada ł�cznie 15.695.196 akcji, co stanowi 61,32% kapitału 
zakładowego Hutmen S.A. i daje 15.695.196 głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, stanowi�cych 61,32% ogólnej 
liczby głosów.  

W dniach 16, 17 i 21 sierpnia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył na sesjach giełdowych ł�cznie 306 000 akcji Hutmen S.A. 
zmieniaj�c tym samym o 1,19% swój udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Hutmen S.A. Obecnie 
Impexmetal S.A. posiada 16 001 196 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowi 62,51% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i 
uprawnia do 16 001 196  głosów na Walnym zgromadzeniu tej spółki, co stanowi 62,51%  ogólnej liczby głosów na WZ. 

 

Bolesław Recycling Sp. z o.o. 

W marcu 2007 roku Impexmetal S.A., zgodnie z § 11 Umowy Spółki Bolesław Recycling Sp. z o. o. jako wspólnik, 
korzystaj�c z przysługuj�cego prawa pierwokupu, nabył 105 udziałów w spółce Bolesław Recycling Sp. z o.o. z siedzib� 
w Bukownie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 	rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W wyniku 
dokonanej transakcji udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym Bolesław Recycling Sp. z o. o. zwi�kszył si� o 0,9% i 
wynosi obecnie 5,26%, natomiast udział Impexmetal S.A. w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Bolesław Recycling 
Sp. z o. o. zwi�kszył si� o 1,21% i wynosi 7,12%. 

Spółka zale�na po�rednio od Impexmetal S.A. tj. Huta Metali Nie�elaznych Szopienice S.A., korzystaj�c równie� z ww. 
prawa pierwokupu, nabyła od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 	rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 211 
udziałów w Bolesław Recycling Sp. z o.o., stanowi�cych 1,80% kapitału zakładowego i 2,42 % ogólnej liczby głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników Bolesław Recycling Sp. z o. o., zwi�kszaj�c tym samym swój udział w kapitale zakładowym 
do 10,53% oraz do 14,25% w ogólnej liczbie głosów ww. spółki. 

Ł�czne zaanga�owanie Grupy Kapitałowej Impexmetal w Bolesław Recycling Sp. z o.o. wg stanu na 31 grudnia 2007 
roku wynosi 15,79% w kapitale zakładowym i 21,37% w ogólnej liczbie głosów na ZW Bolesław Recycling Sp. z o.o. 

 

Aluminium Konin – Impexmetal S.A.  

W dniu 3 kwietnia 2007 roku została podpisana umowa z Ministrem Skarbu Pa�stwa, zgodnie z któr� Impexmetal S.A. 
nabył 162.671 akcji spółki zale�nej Aluminium Konin – Impexmetal S.A. nale��cych do Skarbu Pa�stwa. Nabyte akcje 
stanowi� 2,38% kapitału zakładowego i 1,62% ogólnej liczby głosów na WZ Aluminium Konin – Impexmetal S.A. Akcje 
zostały nabyte za ł�czn� kwot� 8.130.296,58 zł ( tj.49,98 zł za 1 akcj�). W dniu 4 kwietnia 2007 roku Minister Skarbu 
Pa�stwa wydał dyspozycj� przeniesienia akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. z siedzib� w Koninie na rzecz 
Impexmetal S.A. w Warszawie. Uwzgl�dniaj�c powy�sz� transakcje, posiadany przez Impexmetal S.A. pakiet akcji 
Aluminium Konin – Impexmetal S.A. stanowi 95,51% kapitału zakładowego i 96,95% ogólnej liczby głosów na WZ  tej 
spółki.  

W dniu 25 pa�dziernika 2007 roku  Impexmetal S.A. za po�rednictwem Domu Maklerskiego Penetrator nabył od spółki 
zale�nej FLT & Metals Ltd. z siedzib� w Londynie 264.870 akcji spółki Aluminium Konin –Impexmetal S.A., po cenie 
49,98 zł. za jedn� akcj�. Nabyte akcje stanowi� 3,87 % kapitału zakładowego i  2,63 % głosów w ogólnej liczbie głosów 
na WZ Aluminium Konin – Impexmetal S.A. Przeprowadzenie tej transakcji nie spowodowało zmian w udziale Grupy 
Kapitałowej Impexmetal w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Aluminium Konin-Impexmetal S.A., gdy� 
Impexmetal S.A. jest jedynym udziałowcem w spółki FLT & Metals Ltd. Udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym 
Aluminium Konin – Impexmetal S.A wynosi obecnie  99,39 % a w głosach na WZ Aluminium Konin – Impexmetal S.A 
99,58 %. Natomiast spółka FLT & Metals Ltd. nie posiada akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A.  

 

FŁT Polska Sp. z o.o.  

W zwi�zku z zamiarem dalszego zwi�kszania zaanga�owania kapitałowego w spółk� FŁT Polska Sp. z o.o., w kwietniu 
2007 roku Impexmetal S.A. dokonał nast�puj�cych transakcji nabycia udziałów FŁT Polska Sp. z o.o.: 

 

• w dniu 2 kwietnia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył od osoby fizycznej 2 udziały w spółce zale�nej FŁT Polska 
Sp. z o.o.  
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• w dniu 13 kwietnia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył od osoby fizycznej 2 udziały w spółce zale�nej FŁT Polska 
Sp. z o.o.  

• w dniu 16 kwietnia 2007 roku, Impexmetal SA nabył od osoby fizycznej 5 udziałów w spółce zale�nej FŁT Polska 
Sp. z o.o.  

W wyniku dokonania powy�szych transakcji udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników FŁT Polska Sp. z o.o. zwi�kszył si� z 97,48% do 98,35%. 

 

Kuag Elana GmbH 

W wyniku podpisania w dniu 23 stycznia 2007 roku Umowy zbycia udziałów, Boryszew S.A. sprzedał na rzecz Carlson 
Private Equity Limited z siedzib� w Londynie w Wielkiej Brytanii 100% kapitału zakładowego spółki KUAG ELANA GmbH 
z siedzib� w Heinsberg w Niemczech  o warto�ci nominalnej 8,0 mln Euro, za ł�czn� cen� 40,00 złotych. Przeniesienie 
własno�ci akcji nast�piło w dniu podpisania Umowy. W ksi�gach rachunkowych Boryszew S.A. na dzie� 30 wrze�nia 
2006 r. udziały KUAG ELANA GmbH miały zerow� warto�� ewidencyjn�. Po tej dacie Boryszew S.A., jako jedyny 
udziałowiec spółki, podniósł kapitał zakładowy KUAG ELANA o kwot� 3 mln Euro. 

Kupuj�cy zobowi�zał si� do przeprowadzenia w KUAG ELANA restrukturyzacji. Umowa przewidywała ponadto, �e przez 
okres 2 lat od dnia jej zawarcia, Kupuj�cy zobowi�zany b�dzie na ka�de wezwanie Boryszew S.A. do odsprzedania 
udziałów KUAG ELANA („Opcja Call”). Cena odkupu w ramach Opcji Call b�dzie ustalona w oparciu o wycen� KUAG 
ELANA dokonan� przez niezale�nych ekspertów.  

W dniu 23 stycznia 2007 roku równie� została podpisana z Carlson Private Equity Limited z siedzib� w Londynie w 
Wielkiej Brytanii Umowa Sprzeda�y Wierzytelno�ci. Zgodnie z Umow� Sprzeda�y Wierzytelno�ci Kupuj�cy nabył 
wierzytelno�� Boryszew S.A. wobec KUAG ELANA o ł�cznej warto�ci 15,7 mln Euro za ł�czn� cen� 3,0 mln Euro. 
Płatno�� miała nast�pi� w dwóch równych ratach w terminie 90 i 180 dni od dnia podpisania Umowy. Zabezpieczeniem 
spłaty wierzytelno�ci wobec Boryszew S.A. było ustanowienie na rzecz Boryszew S.A. długu gruntowego na 
nieruchomo�ciach KUAG ELANA poło�onych w Heinsberg w Niemczech w Parku Przemysłowym Oberbruch (tzw. 
„Grundschuld”) oraz przeniesienie własno�ci (tzw. „Sicherungsubereignnung”) na maszynach linii produkcyjnej 
prz�dzalni. KUAG ELANA od dłu�szego czasu generował wysokie straty i posiadał ujemne kapitały własne. 

W dniu 27 kwietnia 2007 roku Boryszew S.A. podpisał z Carlson Private Equity porozumienie dotycz�ce przesuni�cia 
spłaty do Boryszew S.A. wierzytelno�ci. Zgodnie z porozumieniem płatno�� 0,5 mln Euro nast�piła w dniu 26 kwietnia 
2007 roku, płatno�� 1,0 mln Euro miała nast�pi� do 22 lipca 2007 roku, a płatno�� 1,5 mln Euro do 20 pa�dziernika 2007 
roku. Pod koniec lipca Carlson Private Equity wyst�pił o kolej� prolongat� spłaty. Negocjacje pomi�dzy Boryszew S.A. a 
Carlson Private Equity Ltd na temat przesuni�cia terminów płatno�ci rat z tytułu sprzedanej wierzytelno�ci zako�czyły si� 
tym, �e Boryszew S.A. nie wyraził zgody na dalsze przesuni�cie terminów płatno�ci poszczególnych rat.  

W zwi�zku z czym Carlson Private Equity Ltd z tytułu sprzedanej wierzytelno�ci zapłacił do Boryszew S.A. tylko I rat� w 
kwocie 0,5 mln EURO. 

W dniu 13.09.2007 r. Zarz�d Kuag Elana GmbH zgłosił do S�du w Aachen wniosek o ogłoszenie upadło�ci Spółki.  

W dniu 14.09.2007 roku S�d otworzył przedwst�pne post�powanie upadło�ciowe i wyznaczył Pana Jorg Zumbaum na 
syndyka. 

Po wej�ciu syndyka do Spółki za��dał on, aby Boryszew S.A. dokonał zwolnienia zabezpiecze� ustanowionych przez 
wła�ciciela Kuag Elana GmbH  Carlson Private Equity Ltd na podstawie umowy sprzeda�y wierzytelno�ci z dnia 
23.01.2007 r. na rzecz Boryszew S.A. na maj�tku Kuag Elana GmbH.  

W dniu 27.09.2007 roku Boryszew S.A.  dokonał zgodnie z wol� syndyka zwolnienia maj�tku Kuag Elana GmbH z 
zabezpiecze� tj. z długu gruntowego oraz z przeniesienia własno�ci  na maszynach linii produkcyjnej prz�dzalni. 

W dniu 1.12.2007 roku S�d ogłosił upadło�� Kuag Elana GmbH. W dniu 16.01.2008 roku do Boryszewa S.A. zgodnie z 
zapisem § 4 ust. 2 umowy sprzeda�y wierzytelno�ci wróciło 50 % sprzedanej na rzecz Carlson Private Equity Ltd 
wierzytelno�ci.  

 

King Plast Sp. z o.o. 

W wyniku realizacji umowy sprzeda�y udziałów z dnia 19 lutego 2007 r.  Boryszew S.A. zbył w dniu 21 lutego 2007 roku 
na rzecz Anwilex Sp. z o.o. z siedzib� w Białymstoku 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki King Plast Sp. z o.o. z 
siedzib� w Poniatowej, o ł�cznej warto�ci nominalnej 552.500 zł (1.105 udziałów o warto�ci nominalnej 500 zł ka�dy), za 
ł�czn� cen� 160.000 złotych. Warto�� ewidencyjna sprzedanych udziałów wg ceny nabycia wynosiła 150.000 zł.  
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Złoty Granitol Sp. z o.o. 

W dniu 11 kwietnia 2007 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki zale�nej Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym 
Stoku Spółka z o.o., o rejestracji w dniu 3 kwietnia 2007 roku (postanowienie S�du wpłyn�ło do spółki w dniu 11 kwietnia 
2007 roku) podwy�szenia kapitału zakładowego w spółce „Złoty Granitol” Spółka z o.o., w której ZTiF Sp. z o.o. posiada 
100% udziałów, z kwoty 1.045.000,00 złotych do kwoty 4.192.500,00 złotych, tj. o kwot� 3.147.500 złotych poprzez 
utworzenie nowych udziałów w liczbie 1.259  o warto�ci nominalnej 2.500,00 złotych ka�dy. 

W dniu 29 maja 2007 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki zale�nej Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku 
Spółka z o.o. (ZTiF Sp. z o.o.), o rejestracji w dniu 22 maja 2007 roku (postanowienie S�du wpłyn�ło do spółki w dniu 28 
maja 2007 roku) podwy�szenia kapitału zakładowego w spółce "Złoty Granitol" Spółka z o.o., w której ZTiF Sp. z o.o. 
posiadaj� 100% udziałów, z kwoty 4.192.500,00 złotych do kwoty 4.760.000,00 złotych, tj. o kwot� 567.500,00 złotych 
poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 227 o warto�ci nominalnej 2.500,00 złotych ka�dy.  

Po rejestracji wysoko�ci kapitału zakładowego "Złoty Granitol" Spółka z o.o. wynosi 4.760.000,00 złotych i dzieli si� na 
1.904 udziały.  

 

InterFlota Sp. z o.o. 

 

W dniu 9 maja 2007 roku S�d Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru S�dowego zarejestrował w Rejestrze Przedsi�biorców spółk� pod firm�: InterFlota Sp. z o.o. o kapitale 
zakładowym 50.000, 00 złotych.  

Wysoko�� kapitału zakładowego InterFlota Sp. z o.o. wynosi 50.000,00 złotych i dzieli si� na 100 udziałów o warto�ci 
nominalnej 500,00 złotych ka�da. Udziały zostały w 100% obj�te przez Boryszew S.A.  

W dniu 18 pa�dziernika 2007 roku Zarz�d Boryszew S.A. zło�ył o�wiadczenie, �e Boryszew S.A. jako dotychczasowy 
wspólnik spółki pod firm� InterFlota Sp. z o.o. z siedzib� w Oławie stosownie do postanowie� uchwały nr 9 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki obejmuje w podwy�szonym kapitale zakładowym InterFlota Sp. z o.o. 
400 nowoutworzonych udziałów o warto�ci nominalnej 500,00 złotych ka�dy, o ł�cznej warto�ci nominalnej 200.000,00 
złotych i pokrywa je w cało�ci gotówk�.  
Pokrycie podwy�szenia kapitału zakładowego dokonane zostało przez Boryszew S.A. w dniu 19 pa�dziernika 2007 roku.  

Po rejestracji w Krajowym Rejestrze S�dowym kapitał zakładowy spółki InterFlota Sp. z o.o. wynosi� b�dzie 250.000,00 
złotych i dzieli� si� b�dzie na 500 udziałów o warto�ci nominalnej 500,00 złotych ka�dy.  
Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki jest wynajem samochodów. 

 

Boryszew ERG S.A. 

W dniu 23 lipca 2007 roku Boryszew S.A. podpisał akt zawi�zania spółki akcyjnej pod firm� Boryszew ERG Spółka 
Akcyjna, o kapitale zakładowym 175.000.000 złotych. 

W dniu 17 wrze�nia 2007 roku została zarejestrowana spółka zale�na od Boryszew S.A. o nazwie Boryszew ERG Spółka 
Akcyjna z siedzib� w Sochaczewie. Spółka została zarejestrowanej w rejestrze przedsi�biorców w S�dzie Rejonowym dla 
M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000288711.  

Kapitał zakładowy Boryszew ERG Spółka Akcyjna wynosi 175.000.000 zł i dzieli si� na 5.000.000 akcji imiennych o 
warto�ci nominalnej 35 złotych ka�da.  

Wszystkie akcje tej spółki zostały pokryte aportem przez Boryszew S.A. Akcje obejmowane były po cenie emisyjnej 
wynosz�cej 46 zł za 1 akcj�, to jest ł�cznie za kwot� 230.000.000 zł za wszystkie akcje. Nadwy�ka za obj�cie akcji ponad 
ich warto�� nominaln� (aggio) w ł�cznej wysoko�ci 55.000.000 zł została przelana na kapitał zapasowy Spółki.  

W oparciu o wycen�, sporz�dzon� metod� zdyskontowanych przepływów pieni��nych, warto�� aportu okre�lono na 
230.000.000 zł, która to warto�� uwzgl�dniała fakt, i� na mocy odr�bnych umów i porozumie� Boryszew ERG S.A. przej�ł 
długi funkcjonalnie zwi�zane z działalno�ci� zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa wnoszonej aportem. 

Przedmiotem aportu była organizacyjnie i finansowo wyodr�bniona, zorganizowana cz��ci przedsi�biorstwa Boryszew 
S.A. w postaci Oddziału Boryszew w Sochaczewie sporz�dzaj�ca samodzielnie sprawozdanie finansowe, stanowi�ca 
zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalno�ci gospodarczej, 
obejmuj�ca wszystko co wchodzi w skład zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa w rozumieniu art. 55` Kodeksu 
Cywilnego, według stanu wynikaj�cego z ksi�g rachunkowych Oddziału Boryszew w Sochaczewie na dzie� wniesienia 
wkładu niepieni��nego (aportu), to jest na dzie� 31 sierpnia 2007 roku.  

W skład aportu wchodziły m.in. poni�ej wymienione udziały i akcje w spółkach kapitałowych, stanowi�ce aktywa o 
znacz�cej warto�ci:  
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• 45 000 sztuk (100%) udziałów w spółce Nylonbor Sp. z o.o. z siedzib� w Sochaczewie o warto�ci nominalnej 
jednego udziału 100,00 zł, warto�ci nabycia 3.194.641,40 zł i warto�ci bilansowej 1.546.839,80 zł.,  

• 226 sztuk (52,44%) udziałów w spółce Elimer Sp. z o.o. z siedzib� w Sochaczewie o warto�ci nominalnej 
jednego udziału 182,00 zł, warto�ci nabycia 53.166,40 zł i warto�ci bilansowej 53.166,40 zł,  

• 108 sztuk (51,43%) udziałów w spółce Altrans Sp. z o.o. z siedzib� w Sochaczewie o warto�ci nominalnej 
jednego udziału 100,00 zł, warto�ci nabycia 11.308,60 zł, i warto�ci bilansowej „0”, 

• 56,40% udziałów w spółce Brest – Bor Sp. z o.o. z siedzib� w Brze�ciu o warto�ci nabycia 256.157,30 zł i 
warto�ci bilansowej "0", 

• 499 sztuk (86,03%) udziałów w spółce Bormir Sp. z o.o. z siedzib� w Cz�stochowie o warto�ci nominalnej 
jednego udziału 1 000,00 zł, warto�ci nabycia 560.684,19 zł i warto�ci bilansowej „0”.  

Prezesem Zarz�du Boryszew ERG S.A. został dotychczasowy Dyrektor Zarz�dzaj�cy Oddziału Boryszew w 
Sochaczewie.  

 

Zakład Produkcji Minii Ołowianej  

 

W dniu 30 sierpnia 2007 roku Boryszew S.A. nabył od Zakładów Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Sp.  z o.o. Zakład 
Produkcji Minii Ołowianej, który został przyporz�dkowany Oddziałowi Huta Oława w Oławie. 
 

 

FLT (Wuxi) Trading Co.Ltd. 

 

W dniu 28 wrze�nia 2007 roku FŁT Polska Sp. z o.o., spółka zale�na od Impexmetal S.A., poinformowała           o obj�ciu 
100% kapitału zakładowego nowoutworzonej spółki FLT (Wuxi) Trading Co., Ltd., maj�cej swoj� siedzib� w Wuxi – 
Chiny.  

Kapitał zakładowy FLT (Wuxi) Trading Co., Ltd. Wynosi 250.000 EUR i obejmuje 1 udział.  
Obejmowany udział został opłacony gotówk�. W dniu 26 wrze�nia 2007 roku, FŁT Polska Sp. z o.o. przekazała na 
rachunek bankowy spółki w Chinach kwot� 250.000 EUR.  

Przekazana kwota pochodzi z zysku wypracowanego w 2007 roku przez spółk� FŁT Polska Sp. z o.o.  
Spółka FLT (Wuxi) Trading Co., Ltd. prowadzi� b�dzie działalno�� w zakresie handlu ło�yskami tocznymi. 

 

Sinimpex Metals PTE LTD 

Wykre�lenie z rejestru przedsi�biorstw spółki zale�nej Sinimpex Metals PTE LTD. z siedzib�   w Singapurze. We 
wrze�niu 2007 roku spółka zale�na Impexmetal S.A. powzi�ła informacj� o wykre�leniu z dniem  7 stycznia 2007 roku z 
rejestru przedsi�biorstw spółki zale�nej Sinimpex Metals PTE LTD. z siedzib�  w Singapurze. 

Udziałowcami Sinimpex Metals PTE LTD były ni�ej wymienione spółki Grupy Kapitałowej Impexmetal: 

Impexmetal S.A. – 87,41% kapitału i głosów na WZ Sinimpex Metals PTE LTD 

Hutmen S.A.  – . 5,07% 

Szopienice S.A.  –   4,90% 

Dziedzice S.A.  –   2,62% 

Decyzj� o likwidacji spółki podj�ło NWZ Sinimpex Metals PTE LTD w dniu 6 pa�dziernika 2005 roku.  

 

NPA Skawina Sp. z o.o. 

 

W dniu 30 pa�dziernika 2007 roku Boryszew S.A. zawarł z Aluminium – Konin Impexmetal S.A. z siedzib� w Koninie 
umow� sprzeda�y 20.504 udziałów Spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe „Skawina” Sp. z o.o. z siedzib� w Skawinie 
o warto�ci nominalnej 1.000 PLN ka�dy, stanowi�cych 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników.  
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W wyniku wy�ej wymienionej transakcji Boryszew S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników NPA Skawina Sp. z o.o.  

NPA „Skawina” Spółka z o.o. jest producentem walcówek aluminiowych i stopowych, drutu oraz przewodów 
napowietrznych. 

 

Izolacja – Jarocin S.A. 

W wyniku rozliczenia w dniach 24 – 26.10.2007 roku, 29 – 31.10.2007 roku oraz w dniu 2.11.2007 roku transakcji zbycia 
66.310 sztuk akcji Izolacja – Jarocin S.A. (zlecenia zło�one przez spółk� zale�n� Izolacja – Matizol S.A. z siedzib� w 
Gorlicach na sesjach giełdowych w dniach 19 – 26.10.2007 roku oraz w dniu 29.10.2007 roku), zmienił si� po�redni 
udział Boryszew S.A. w ogólnej liczbie głosów w spółce Izolacja – Jarocin S.A. z 26,17% na 8,72%. 

Przed rozliczeniem wy�ej wymienionych transakcji Boryszew S.A. posiadał po�rednio poprzez spółk� zale�n� Izolacja – 
Matizol S.A. 99.435 sztuk akcji Izolacja – Jarocin S.A., co stanowiło 26,17 % kapitału zakładowego Izolacja – Jarocin S.A. 
i uprawniało do 99.435 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowi�cych 26,17 % ogólnej liczby głosów na WZ.  

Na dzie� 6.11.2007 roku, tj. na dzie� sporz�dzenia ostatniego zawiadomienia, Boryszew S.A. posiada po�rednio poprzez 
spółk� zale�n� Izolacja – Matizol S.A. 33.125 sztuk akcji Izolacja – Jarocin S.A., co stanowi 8,72% kapitału zakładowego 
Izolacja – Jarocin S.A. i uprawnia do 33.125 głosów na walnym zgromadzeniu,  stanowi�cych  8,72% ogólnej liczby 
głosów na WZ.  

 

Nabycie udziałów Baterpol Sp. z o.o. 

W pa�dzierniku 2007 roku Grupa Kapitałowa Boryszew zwi�kszyła o 8,82 % zaanga�owanie kapitałowe w spółce 
Baterpol Sp. z o.o. poprzez nabycie udziałów tej spółki od: 

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 	rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 3.000 udziałów w tym: 

  Impexmetal S.A. – 2.654 udziały, 

 Z.M. Silesia S.A. –   346 udziałów 

• ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedziba w Piastowie 2.290 udziałów w tym: 

Impexmetal S.A. – 2.026 udziałów, 

Z.M. Silesia S.A. –    264 udziały 

Warto�� nominalna 1 udziału wynosi 500 zł. Udziały zostały nabyte za ł�czn� kwot� 6,5 mln zł. 

W wyniku dokonanych transakcji udział Grupy Kapitałowej Boryszew w kapitale zakładowym oraz w głosach na ZW 
Baterpol Sp. z o.o. wynosi obecnie 100,00% (z czego 88,5% poprzez spółk� zale�n� Impexmetal S.A., a 11,5% poprzez 
spółk� ZM Silesia S.A.). 

Przedmiotem działalno�ci Baterpol Sp. z o. o. jest m.in. produkcja i przetwórstwo ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu 
oraz skup i przerób złomu akumulatorowego.  

 

Wykre�lenie z rejestru przedsi�biorstw spółki zale�nej Remech „Szopienice” Sp. z o.o. 

W dniu 16 pa�dziernika 2007 roku likwidatorzy Spółki REMECH Szopienice Sp. z o. o w likwidacji otrzymali 
postanowienie S�du Rejonowego Katowice – Wschód z dnia 8 pa�dziernika 2007 roku o wykre�leniu podmiotu z 
Krajowego Rejestru S�dowego w skutek zako�czonego post�powania likwidacyjnego. Jedynym udziałowcem  Spółki 
REMECH Szopienice Sp. z o.o była HMN Szopienice S.A.- spółka Grupy Kapitałowej Boryszew. 

Na warto�� udziałów posiadanych przez HMN Szopienice S.A. w kapitale zakładowym Spółki REMECH Szopienice Sp. z 
o.o. utworzony został w kosztach działalno�ci finansowej HMN Szopienice S.A. odpis  w wysoko�ci 620.000 PLN 
odpowiadaj�cy pełnej wysoko�ci kapitału zakładowego Spółki REMECH Szopienice Sp. z o.o. 

 

Rejestracja s�dowa Oddziału Handlowego w Polsce spółki zale�nej S and I S.A. 

W dniu 19 pa�dziernika 2007 roku S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy  dokonał wpisu  do Krajowego Rejestru S�dowego 
– Rejestru Przedsi�biorców oddziału spółki zale�nej S and I S.A. z siedzib�  w Szwajcarii, St – Sulpice. Nowy oddział 
został zarejestrowany pod nazw� S and I S.A. Oddział Handlowy  w Polsce z siedzib� w Warszawie. Podstawowym 
przedmiotem działalno�ci Oddziału Handlowego jest sprzeda� hurtowa metali i rud metali. 
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Zbycie przez Boryszew S.A. Oddziału Huta Oława 

 

W dniu 30 listopada 2007 roku Boryszew S.A. zawarł z Zakładami Metalurgicznymi „Silesia” S.A. – Grupa Impexmetal z 
siedzib� w Katowicach umow� sprzeda�y.  

Przedmiotem umowy sprzeda�y jest organizacyjnie i finansowo wyodr�bniona, zorganizowana cz��� przedsi�biorstwa 
Boryszew S.A. pod nazw� Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Huta Oława w Oławie sporz�dzaj�ca samodzielnie 
sprawozdanie finansowe, wraz z nale��cymi do niej zakładami - „Feniks” w B�dzinie i Zakładem Produkcji Minii 
Ołowianej w Złotym Stoku uj�tymi w ksi�gach rachunkowych tego Oddziału, stanowi�ca zespół składników materialnych i 
niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalno�ci gospodarczej, obejmuj�ca wszystko co wchodzi w skład 
zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, według stanu wynikaj�cego z ksi�g 
rachunkowych Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Huta Oława w Oławie na dzie� 30 listopada 2007 roku.  

Zgodnie z wy�ej wymieniona umow� cena sprzeda�y została ustalona na kwot� 44,7 mln złotych. Cało�� zapłaty 
nast�piła zgodnie z umow� do dnia 14.12.2007 roku. 

 

Nabycie przez spółk� zale�n� Metalexfrance S.A. spółki Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna "Dystrybucja" 
Sp. z o.o. 

 

Spółka zale�na Metalexfrance S.A, z siedzib� w Pary�u w dniu 30.11.2007 roku zawarła notarialn� umow� z Syndykiem 
Masy Upadło�ciowej Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. z siedzib� w Radomiu, w wyniku której 
Metalexfrance SA nabyła 100% udziałów w spółce Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna "Dystrybucja" Sp. z o.o. 

Metalexfrance SA nabyła powy�sze udziały za �rodki własne.  

Udziały nabyte stanowi� inwestycje długoterminow�. 

Ł�czna cena za ww. udziały wynosi 35 000 złotych. 

Warto�� ewidencyjna nabytych udziałów zostanie wykazana w cenie nabycia tj. 35 000 złotych. 

Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna "Dystrybucja" Sp. z o.o. zajmuje si�  handlem hurtowym i komisowym towarów 
oferowanych przez RWT. 

W chwili obecnej Spółka zamierza  wprowadzi� równie�  produkcj�  terminali FCT CDMA oraz w przyszło�ci przystawek 
do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. 

 

Nabycie akcji spółek zagranicznych 

 

W dniu 21 grudnia 2007 roku Impexmetal S.A. zawarł umow� z Europlan Projekt II Sp. z o.o., przedmiotem której było 
nabycie przez Impexmetal S.A. 1,17 % kapitału zakładowego spółki Metalexfrance S.A. z siedzib� w Pary�u, t.j. 1.288 
akcji za ł�czn� kwot� 25,1 tys. zł oraz 3,62% udziałów w kapitale zakładowym spółki Ostrana Int. HmbH z siedzib� w 
Wiedniu za cen� 7,0 tys. zł za wszystkie udziały. 

Zakup udziałów spółki Ostrana Int. HmbH wymaga akceptacji Zgromadzenia Wspólników Spółki. 

W wyniku realizacji powy�szej umowy Impexmetal S.A. stał si� posiadaczem 100% kapitału zakładowego Metalexfrance 
S.A. oraz 3,62% kapitału zakładowego spółki Ostrana Int. HmbH. 

Udział Grupy Kapitałowej Impexmetal w kapitale zakładowym i głosach na ZW Ostrana Int. HmbH, po uzyskaniu zgody 
Zgromadzenia Wspólników Spółki wynosi� b�dzie 74,98%. 

 

Zmiany w strukturze Grupy dokonane po 31 grudnia 2007 roku. 
 
Aluminium Konin – Impexmetal S.A.  

Realizuj�c postanowienia uchwały WZA Aluminium Konin – Impexmetal S.A., w dniu 14 listopada 2007 roku, Impexmetal 
S.A. przekazał na rachunek Spółki Aluminium Konin – Impexmetal S.A. kwot� 2.469.978,48 złotych tytułem zapłaty za 
41.928 akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. podlegaj�cych przymusowemu wykupowi. 
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W dniu 9 stycznia 2008 roku Spółka otrzymała od Domu Maklerskiego Penetrator potwierdzenie o przeniesieniu 
własno�ci 15.657 akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. na Impexmetal S.A. w dniu 2 stycznia 2008 roku. 

W dniu 18 stycznia 2008 roku Spółka otrzymała od Domu Maklerskiego Penetrator potwierdzenie o przeniesieniu 
własno�ci 26.271 akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. na Impexmetal S.A. w dniu 10 stycznia 2008 roku. 

Zgodnie z powy�szym od dnia 10 stycznia 2008 roku udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym i głosach w ogólnej 
liczbie głosów na WZ  Aluminium Konin – Impexmetal S.A. wynosi 100%. 

W dniu 30 kwietnia 2008 roku odbyły si� Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni spółek Impexmetal S.A. oraz Aluminium 
Konin – Impexmetal S.A., które podj�ły uchwały o poł�czeniu spółek. Poł�czenie Impexmetal S.A. i Aluminium Konin – 
Impexmetal S.A. jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zwi�zku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych 
(„ksh.”), poprzez przeniesienie całego maj�tku spółki przejmowanej (Aluminium Konin – Impexmetal S.A.) na spółk� 
przejmuj�c� (Impexmetal S.A.). 

Uchwała NWZ Impexmetal S.A. wchodzi w �ycie z dniem podj�cia ze skutkiem prawnym na dzie� wpisania poł�czenia do 
rejestru przedsi�biorców wła�ciwego dla spółki przejmuj�cej. 

Na dzie� zatwierdzenia do publikacji niniejszego raportu nie ma s�dowej rejestracji poł�czenia.  

 

 

Nabycie udziałów FLT France SAS 

 
W dniu 1 lutego 2008 roku Impexmetal S.A. został poinformowany o zawarciu umowy pomi�dzy spółkami zale�nymi od 
Impexmetal S.A., na mocy której FŁT Polska Sp. z o.o. nabyła od Metalexfrance S.A. 64.999 akcji imiennych spółki FLT 
France SAS z siedzib� w Pary�u, o warto�ci nominalnej 10 EURO ka�da, stanowi�cych 49,6% kapitału zakładowego i 
ogólnej liczby głosów na WZ FLT France SAS, za ł�czn� kwot� 690,0 tys. EURO tj. 2.485,7 tys. PLN.  

W wyniku dokonania powy�szej transakcji FŁT Polska Sp. z o.o. posiada 100% kapitału zakładowego FLT France SAS.  

 

ZM Silesia S.A. 

 

W dniu 18 marca 2008 roku S�d Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczego Krajowego 
Rejestru S�dowego dokonał rejestracji podwy�szenia kapitału zakładowego spółki ZM Silesia S.A. o kwot� 20.000.000 zł 
w drodze emisji 2.000.000 akcji serii B o warto�ci nominalnej i emisyjnej równej 10 zł za jedn� akcj�.  

Podwy�szenie kapitału zakładowego ZM Silesia S.A. zostało obj�te w cało�ci przez Impexmetal S.A. w zamian za wkład 
pieni��ny w wysoko�ci 20.000.000 zł. 
Przed podwy�szeniem kapitał zakładowy ZM Silesia S.A. wynosił 36.000.000 zł i dzielił si� na 3.600.000 sztuk akcji o 
warto�ci nominalnej 10 zł ka�da. Impexmetal S.A. posiadał 3.066.540 akcji stanowi�cych 85,18% kapitału zakładowego i 
głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ ZM Silesia S.A. 

Kapitał zakładowy ZM Silesia S.A. po zarejestrowaniu podwy�szenia przez S�d wynosi  56.000.000 zł i dzieli si� na 
5.600.000 sztuk akcji o warto�ci nominalnej 10 zł ka�da. 

Obecnie Impexmetal S.A. posiada 5.066.540 akcji stanowi�cych 90,47%. kapitału zakładowego i głosów w ogólnej liczbie 
głosów na WZ ZM Silesia S.A. 

 

OSTRANA Int. HmbH 
 
W dniu 19 marca 2008 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Ostrana Int. HmbH zaakceptowało transakcj� 
nabycia 3,62% udziałów spółki Ostrana Int. HmbH przez Impexmetal S.A. 
Ponadto w dniu 16 kwietnia 2008 roku  została zawarta umowa pomi�dzy Inter – Vis Sp. z o.o. a Impexmetal S.A., 
zgodnie z któr� Impexmetal nabył od Inter – Vis Sp. z o.o. udziały stanowi�ce 25,02% kapitału zakładowego spółki 
Ostrana Int. HmbH. Udziały zostały nabyte za ł�czna kwot� 600,0 tys. zł. Transakcja uzyskała akceptacj� 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ostrana Int. HmbH w dniu 5 maja 2008 roku.  
W wyniku dokonania powy�szej transakcji udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym i głosach na ZW Ostrana Int. 
HmbH wynosi 100%, z czego 28,64% bezpo�rednio a 71,36%% przez spółk� zale�n� FLT Metall HmbH. 
W dniu 28 maja 2008 roku została zawarta umowa, pomi�dzy Impexmetal S.A. a spółk� zale�n� FLT Metall HmbH z 
siedzib� w Dusseldorfie, zgodnie z któr� Impexmetal zbył na rzecz FLT Metall HmbH udziały stanowi�ce 28,64% kapitału 
zakładowego spółki Ostrana Internationale Sp. z o. o. Udziały zostały zbyte za ł�czna kwot� 620,0 tys. zł. 
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Przeprowadzenie tej transakcji nie spowodowało zmian w udziale Grupy Kapitałowej Impexmetal w kapitale zakładowym i 
ogólnej liczbie głosów na ZW Ostrana Internationale Sp. z o. o. i wynosi nadal 100%. Obecnie jedynym udziałowcem 
spółki Ostrana Internationale Sp. z o. o. jest FLT Metall HmbH – spółka w 100% zale�na od Impexmetal S.A.  
 
W dniu 30 maja 2008 roku spółka zale�na Aluminium Konin-Impexmetal S.A. zawarła umow� sprzeda�y wszystkich 
posiadanych udziałów w spółce Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy „Med.-Alko” Sp. z o.o. z siedzib� w Koninie, 
tj. 328 udziałów o warto�ci nominalnej 1.000 zł ka�dy, stanowi�cych 50% kapitału zakładowego zbywanej spółki.  
Udziały zostały sprzedane za ł�czn� kwot� 800,0 tys. zł.  
Warto�� ewidencyjna tych aktywów w ksi�gach rachunkowych Aluminium Konin-Impexmetal S.A. wg stanu na 
30.04.2008 r. wynosi 328 tys. zł.  
Nabywc� udziałów jest Spółka KWB „Konin” w Kleczewie S.A. Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy "MED-ALKO" 
Sp. z. o. o. w Koninie �wiadczy usługi medyczne w powiecie koni�skim w zakresie medycyny pracy, podstawowej opieki 
zdrowotnej, specjalistyki ambulatoryjnej, szpitalnego oddziału Chirurgii Jednego Dnia, rehabilitacji i odnowy biologicznej. 
 

 
Skutki finansowe zysków, strat, korekt bł�dów oraz innych korekt uj�tych w bie��cym okresie, które dotycz� 
poł�cze� jednostek w okresie bie��cym lub okresach poprzednich  
 

 
Skutki finansowe zysków, strat, korekt bł�dów oraz innych korekt uj�tych w bie��cym okresie, które dotycz� poł�cze� 
jednostek w okresie bie��cym lub okresach poprzednich nie wyst�piły. 
 
 
 
 
38. POŁ�CZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH 
 
W okresie 2007 oraz 2006 roku nie nast�piło poł�czenie BORYSZEW SA z inn� jednostk� gospodarcz�. 

 
 
 
39. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI�ZANYMI I �WIADCZENIA DLA 

KLUCZOWEGO PERSONELU 
 
Nierozliczone salda nale�no�ci i zobowi�za� na 31/12/2007 r.: 
 
 

Strona transakcji Nale�no�ci 
(brutto) 

Po�yczki 
udzielone 

Odpis 
aktualizuj�cy 
na 
nale�no�ci i 
po�yczki 

Koszt odpisu 
aktualizuj�cego 
w okresie 
bie��cym 

Zobowi�zania 

Zobowi�zania 
-dłu�ne 
papiery 
warto�ciowe 

Po�yczki 
otrzymane 

jednostka dominuj�ca               

jednostki zale�ne 2 444 0 37 20 58 502 54 954 0 

jednostki współzale�ne               

jednostki stowarzyszone               

wspólne przedsi�wzi�cia               

kluczowy personel kierowniczy               

pozostałe podmioty powi�zane 718       222     

Razem 3 162 0 37 20 58 724 54 954 0 
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Transakcje dokonywane mi�dzy podmiotami nale��cymi do Grupy BORYSZEW były zawierane na warunkach nie 
odbiegaj�cych od warunków rynkowych. Poza transakcjami o charakterze handlowym nast�powała emisja i wykup 
obligacji Boryszew S.A. Kwota nominalna emisji 30 000 tys. zł i wykupu 8 200 tys. zł.  

 
W dniu 12 maja 2006 r. BORYSZEW S.A. udzielił spółce zale�nej Nylonbor Sp. z o.o. po�yczk� w kwocie 3,5 mln zł 
na okres do 28.02.2007 roku,. z oprocentowaniem WIBOR 1M +1%. Po�yczka ta została w cało�ci spłacona. 
 
W dniu 24 marca 2006 roku Boryszew S.A. dokonał emisji 1 096 obligacji kuponowych o ł�cznej warto�ci 10 960 000 
PLN. Celem emisji była konwersja zobowi�za� Boryszew S.A. wobec Aluminium Konin-Impexmetal S.A. z tytułu zakupu 
akcji własnych emitenta.  
Obligacje zostan� wykupione w terminie do 31 grudnia 2008 roku a oprocentowanie naliczane kwartalnie wynosi WIBOR 
3M + mar�a. 
 
W dniu 12 grudnia 2006 roku Impexmetal S.A. nabył w obrocie wtórnym, w drodze zlecenia nabycia obligacji, 1.404 
obligacje trzyletnie serii B, o nominale 10.000,00 zł ka�da, wyemitowane przez Boryszew S.A. w dniu 26 wrze�nia 
2006 r. w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank Pekao S.A. Obligacje zostały nabyte za ł�czn� 
kwot� 14.191.351,20 zł, tj, po �redniej jednostkowej cenie 10.107,80 zł. Stawka oprocentowania obligacji wynosi 
Wibor 3M + 0,9%. Dzie� wykupu obligacji przypada 31 grudnia 2008 roku. W dniu 16 marca 2007 roku Boryszew S.A. 
dokonał przedterminowego wykupu obligacji o warto�ci nominalnej 2.000.000,00 zł. 
 
W dniu 27 grudnia 2006 roku Impexmetal S.A. nabył w obrocie wtórnym 1.100 obligacji trzyletnich, o nominale 
10.000,00 zł ka�da, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez 
Bank BPH S.A. Obligacje zostały nabyte po cenie nominalnej za ł�czn� kwot� 11.000.000,00 zł. Stawka 
oprocentowania obligacji wynosi WIBOR 3M + 1%. Dzie� wykupu obligacji przypada 30 listopada 2009 roku. 
 
W dniu 19 stycznia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył 620 sztuk obligacji kuponowych w ramach dokonanej przez 
Boryszew S.A. emisji 1 120 sztuk obligacji kuponowych o nominale 10 000 zł ka�da z terminem wykupu 19 stycznia 
2009 roku i oprocentowaniu WIBOR 3M + 1%.  Warto�� obj�tych przez Impexmetal S.A. obligacji wynosiła 
6 200 000,00 zł.  W dniu 15 czerwca 2007 roku Impexmetal S.A. odsprzedał 620 sztuk wy�ej wymienionych obligacji 
na rzecz Banku BPH S.A.  
 
W dniu 6 grudnia 2007 roku, Aluminium Konin – Impexmetal S.A. jednostka zale�na od Boryszew S.A. nabyła, w 
drodze zlecenia nabycia obligacji, 2.000 obligacji dwuletnich, o nominale 10.000,00 zł ka�da, wyemitowanych przez 
Boryszew S.A. w dniu 6 grudnia 2007 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO 
S.A.. Obligacje zostały nabyte po cenie nominalnej za ł�czn� kwot� 20.000.000 zł.  
Nabycie obligacji nast�piło w celu lokowania wolnych �rodków finansowych jednostki zale�nej.  
Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 0,9%. Termin wykupu obligacji: 30.11.2009 roku.  
 
W dniu 27 grudnia 2007 roku, Elana PET Sp. z o.o. jednostka zale�na od Boryszew S.A. nabyła, w drodze zlecenia 
nabycia obligacji, 80 obligacji dwuletnich, o nominale 10.000,00 zł ka�da, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w 
dniu 27 grudnia 2007 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO S.A.- (RB 64/2007 
z 27 grudnia 2007 roku). Obligacje zostały nabyte po cenie nominalnej za ł�czn� kwot� 800.000 zł.  
Nabycie obligacji nast�piło w celu lokowania wolnych �rodków finansowych jednostki zale�nej.  
Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 0,9%. Termin wykupu obligacji: 30.11.2009 roku. 
 
W okresie 2007 r. Spółka udzieliła gwarancji podmiotom zale�nym: 
• 7 000 tys. zł – por�czenie na rzecz dostawcy spółki zale�nej Boryszew ERG S.A.. 
• 15 206 tys. zł – por�czenia na rzecz dostawcy spółki zale�nej ZM Silesia S.A. 

 
W dniu 30 pa�dziernika 2007 roku Boryszew S.A. zawarł z Aluminium – Konin Impexmetal S.A. z siedzib� w Koninie 
umow� zakupu 20.504 udziałów Spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe „Skawina” Sp. z o.o. z siedzib� w Skawinie 
o warto�ci nominalnej 1.000 PLN ka�dy, stanowi�cych 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników. Umowna cena zakupu wynosiła 35 000 000 zł. 

Bliski członek rodziny członka Rady Nadzorczej emitenta posiada umow� najmu lokalu mieszkalnego. Wysoko�� 
czynszu z tytułu tej umowy w 2007 roku wyniosła 4  tys. zł  a zobowi�zanie emitenta na 31 grudnia 2007 r. 0 tys. zł. 

W okresie 2007 r. warto�� transakcji z podmiotami, na które kluczowy personel emitenta lub bliscy członkowie rodzin 
kluczowego personelu emitenta wywieraj� znacz�cy wpływ wyniosły 7 807 tys. zł a wysoko�� sald nie rozliczonych z 
tego tytułu na 31 grudnia 2007 roku wynosiła odpowiednio – 222 tys. zł zobowi�zania i 718 tys. zł nale�no�ci. Na 
nale�no�ci z tytułu tych umów nie były tworzone rezerwy kosztowe. 
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Transakcje z podmiotami powi�zanymi wg przedmiotu transakcji w 2007 r.: 
 

Strona transakcji Towary i 
wyroby Usługi Po�yczki 

Nabycie 
akcji 
własnych 

Gwarancje, 
zabezpieczenia 

Nabycie 
akcji 

Emisja i 
wykup 
obligacji 

jednostki zale�ne 30 768 114 509     22 206 35 000 18 800 

kluczowy personel kierowniczy               

pozostałe podmioty powi�zane 6 938 869          

Razem 37 706 115 378 0 0 22 206 35 000 18 800 
 
�wiadczenia dla kluczowego personelu Spółki w 2007 r.: 
 

Lp Tytuł �wiadczenia 01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2006 

I. Krótkoterminowe �wiadczenia pracownicze 3 727 5 484 

1. Wynagrodzenia 3 455 5 051 

2. Składki na ubezpieczenia społeczne 270 414 

3. 	wiadczenia niepieni��ne 3 19 

II. �wiadczenia po okresie zatrudnienia 0 0 

III. Pozostałe pracownicze �wiadczenia długoterminowe 0 0 

IV. �wiadczenia z tytułu rozwi�zania stosunku pracy 441 0 

V. Płatno�ci w formie akcji własnych 0 0 

 
 
 
 
40. WYNAGRODZENIE ZARZ�DU I RADY NADZORCZEJ  

Wynagrodzenie Zarz�du i Rady Nadzorczej 
 
W 2007 roku warto�� wynagrodze�, nagród i innych korzy�ci w pieni�dzu lub w naturze wypłaconych lub nale�nych  
członkom Zarz�du i członkom Rady Nadzorczej  w BORYSZEW S.A. wyniosła: 

• Zarz�d   651 tys. zł, w tym:  
 

Małgorzata Iwanejko 180 
Adam Chełchowski 471 

 
• Rada Nadzorcza  398 tys. zł, w tym: 

 
Arkadiusz Kr��el 170 
Zygmunt Urbaniak 64 
Adam Cich 57 
Roman Karkosik 56 
Wojciech Sierka 26 
Krzysztof Szwarc 14 
Kamil Dobies 11 

 
 

Wynagrodzenia i nagrody z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporz�dkowanych w okresie 2007 roku 
wypłacone lub nale�ne członkom Zarz�du i Rady Nadzorczej BORYSZEW S.A. wyniosły: 

• Zarz�d               27  tys. zł, w tym: 



Boryszew S.A.             Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2007  
                              sporz�dzone wg MSSF (kwoty wyra�ono w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 
________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
                        101     

 

Adam Chełchowski 27 
 

 
• Rada Nadzorcza                776 tys. zł, w tym: 

 
Arkadiusz Kr��el 508 
Zygmunt Urbaniak 254 
Kamil Dobies 14 

 
 
 
41. ZATRUDNIENIE 
 
Przeci�tne zatrudnienie w grupach zawodowych w 2007 roku w przeliczeniu na pełne etaty: 
 

Grupy zawodowe 
BORYSZEW 

S.A.      
Oddział HUTA 

OŁAWA     
Oddział 
ELANA      

Oddział 
BORYSZEW Razem 

Pracownicy na 
stanowiskach robotniczych 1 87 1 187 495 1 770 

Pracownicy na 
stanowiskach 
nierobotniczych 8 35 281 200 524 

Pracownicy przebywaj�cy 
na urlopach 
wychowawczych 0 0 25 3 28 

Razem: 9 122 1 493 698 2 322 
 
 
 
42. RELACJE MI�DZY SPÓŁK� A JEJ PRAWNYM POPRZEDNIKIEM 
 
Historia Boryszew S.A. si�ga 1911 roku, kiedy to zostało zało�one Belgijskie Towarzystwo Sochaczewskiej Fabryki 
Sztucznego Jedwabiu. Po II wojnie �wiatowej fabryka została upa�stwowiona. W 1991 roku w wyniku prywatyzacji 
przedsi�biorstwa pa�stwowego Boryszew ERG powstała spółka Boryszew SA o 100% udziale kapitału prywatnego. Od 
maja 1996 roku akcje Spółki s� notowane na GPW w Warszawie. 
 
 W bie��cym roku nie wyst�piły wydarzenia w zakresie zmian pomi�dzy prawnym poprzednikiem a emitentem.  
 
 
43. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWO�CI I SPOSOBU SPORZ�DZANIA SPRAWOZDA� 
FINANSOWYCH 
 
W bie��cym roku nie dokonywano zmian zasad rachunkowo�ci. Pocz�wszy od sprawozdania rocznego za 2006 rok 
dokonano zmiany formy prezentacji sprawozdania. W ocenie Spółki jest ono obecnie bardziej przejrzyste i 
usystematyzowane a przez to niesie wi�ksz� warto�� dla odbiorców raportu. W zwi�zku z tym wcze�niej opublikowane 
sprawozdanie za rok 2006 zostało doprowadzone do porównywalno�ci z bie��c� form� sprawozda�.  
 
W bie��cym okresie zmieniono równie� sposób prezentacji zobowi�za� z tytułu kredytów w rachunkach bie��cych 
funkcjonuj�cych w ramach długoterminowych limitów. W zwi�zku z tym w zobowi�zaniach finansowych na 31.12.2006 
roku dokonano reklasyfikacji kwoty 127 936 tys. zł z pozycji kredytów długoterminowych do kredytów krótkoterminowych. 
 
Ponadto w zwi�zku z wniesieniem w 2007 roku aportem zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa w postaci Boryszew 
S.A. Oddział Boryszew do spółki Boryszew ERG S.A. oraz sprzeda�y Boryszew S.A. Oddział Huta Oława, wyst�piła 
konieczno�� przekształcenia sprawozdania za rok 2006, w celu zachowania porównywalno�ci danych za wszystkie 
prezentowane okresy.  Rachunek zysków i strat został zaprezentowany w podziale na działalno�� kontynuowan� i 
działalno�� zaniechan�.  
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44. WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 
 
 
ZNACZACE ZDARZENIA DOTYCZ�CE LAT UBIEGŁYCH 
Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji nie wyst�piły znacz�ce zdarzenia dotycz�ce lat ubiegłych, 
które wymagałyby uj�cia w bie��cym okresie sprawozdawczym. 
 
 
ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 
 
W styczniu 2008 roku w Oddziale Elana w Toruniu w ramach procesu restrukturyzacji został zamkni�ty Wydział 
Chemiczny, który do tej pory produkował półprodukt wykorzystywany do produkcji wyrobów finalnych.   Bardziej opłacalny 
okazał si� zakup surowca na rynku. 
W zwi�zku z tym w 2007 roku w Oddziale Elana utworzono odpis na �rodki trwałe b�d�ce na stanie Wydziału 
Chemicznego w wysoko�ci 21 031 tys. zł oraz utworzono rezerw� na przewidywane koszty zwi�zane z likwidacj� w 
wysoko�ci 4 676 tys.  zł. 
W obecnej chwili trwaj� prace rozbiórkowe Polimeryzacji, b�d�cej cz��ci� Wydziału Chemicznego oraz wykonywane s� 
prace zwi�zane z likwidacj�. 
Zaprzestanie wytwarzania półproduktu wi�zało si� równie� z zako�czeniem zakupów paraksylenu, który jest wyrobem 
akcyzowym podlegaj�cym szczególnemu nadzorowi. W zwi�zku z tym w styczniu 2008 roku zgłoszony został wniosek do 
Urz�du Celnego w Toruniu o zaprzestaniu prowadzenia składu podatkowego w Oddziale Elana w Toruniu.  
   
Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji nie wyst�piły inne znacz�ce zdarzenia, które dostarczaj� 
dowodów na istnienie okre�lonego stanu na dzie� bilansowy i które wymagałyby uj�cia  w prezentowanym sprawozdaniu.    
 
 
ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM NIE MAJ�CE WPŁYWU NA SPRAWOZDANIE  ZA ROK 2007  
 
 
Boryszew ERG S.A. - status Zakładu Pracy Chronionej 
 
W dniu 18 wrze�nia 2007 r. Spółka otrzymała postanowienie Prezesa Zarz�du PFRON, w którym Prezes postanowił 
podj�� z urz�du zawieszone post�powanie wobec Boryszew S.A. w Sochaczewie dotycz�ce zwrotu �rodków 
przekazanych na Pa�stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniu 21 wrze�nia 2007 r. Pa�stwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał  zwrotu tych �rodków w kwocie 3 729 tys. zł. 
 
W dniu 24 wrze�nia 2007 roku Spółka otrzymała postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej stwierdzaj�ce 
niewa�no�� Decyzji Wojewody Mazowieckiego: z dnia 30 wrze�nia 2005r. ( przyznaj�cej status zakładu pracy chronionej 
od dnia 01 pa�dziernika 2005r.  pracodawcy prowadz�cemu: Boryszew Spółk� Akcyjn� z siedzib� : 96-500 Sochaczew, 
ul. 15 Sierpnia 106 i prowadz�cemu równie� działalno��: 26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5) oraz decyzji z dnia 10 
marca 2006r (postanawiaj�cej tre�� w brzmieniu „Boryszew” Spółka Akcyjna, zast�pi� tre�ci�: Boryszew Spółka Akcyjna 
Oddział Boryszew). 
Zarz�d Boryszew S.A. wyst�pił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o  ponowne rozpatrzenie sprawy. 
Dnia 02 stycznia 2008 roku Spółka Boryszew ERG otrzymała decyzj� Ministra Pracy i Polityki Społecznej, oddalaj�c� 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i utrzymuj�c� w mocy zaskar�on� decyzj� Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 13 wrze�nia 2007 roku, stwierdzaj�c� niewa�no�� decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 wrze�nia 2005 roku 
w sprawie przyznania Boryszew S.A. statusu zakładu pracy chronionej oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 
marca 2006 roku w sprawie zmiany decyzji przyznaj�cej status.  
Organ odwoławczy nie rozpatrzył merytorycznych zarzutów �rodka odwoławczego, ograniczaj�c si� jedynie do kwestii 
proceduralnych. 
Zarz�d Boryszew ERG S.A. w cało�ci zakwestionował argumenty zawarte w uzasadnieniu wydanej decyzji i w dniu 10 
stycznia 2008 r. zło�ył skarg� do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego na decyzj� Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 12 grudnia 2007 r., oddalaj�c� wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i utrzymuj�c� w mocy decyzj� Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 wrze�nia 2007 r., wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania. 
 
 
Kuag Elana GmbH. 
 
W dniu 14.09.2007 r S�d w Aachen wydał postanowienie o rozpocz�ciu wst�pnego etapu post�powania upadło�ciowego 
Kuag Elana GmbH. W zwi�zku z tym postanowieniem maj�tkiem Kuag Elana GmbH zacz�ł zarz�dza� wyznaczony 
syndyk – Pan J. Zumbaum.  
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W dniu 01.12.2007 r S�d w Aachen wydał postanowienie ostateczne o otwarciu post�powania upadło�ciowego i 
wyznaczył termin na zgłaszanie wierzytelno�ci do masy upadło�ci przez wierzycieli. 
W dniu 16.01.2008 r Carlson Private Equity LTD na podstawie umowy § 4 ust. 2 umowy sprzeda�y wierzytelno�ci 
dokonał zwrotnego przeniesienia połowy sprzedanej wierzytelno�ci tj. kwoty 7.854.453, 25 EURO na rzecz Boryszew 
S.A. 
Zwrotne przeniesienie wierzytelno�ci Kuag-Elana Gmbh przez Carlson Private Equity LTD na Boryszew  nie wpłyn�ło na 
wyniki Spółki. Z uwagi na poniesion� w 2007 roku strat� na sprzeda�y tej wierzytelno�ci do Carlson Pivate Equity oraz na 
utworzenie w 2007 roku odpisu aktualizuj�cego na nale�no�ci od Carlson z tytułu tej transakcji. 
 
W dniu 18.01.2008 r Boryszew S.A. zgłosił swoj� wierzytelno�� do masy upadło�ci. Syndyk Kuaga Elana GmbH na 
posiedzeniu Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 11.02.2008 r,  zakwestionował wierzytelno�� Boryszew S.A. i zło�ył 
sprzeciw wobec uznania przez S�d w Aachen niniejszej wierzytelno�ci. Sprzeciw swój uzasadnił tym, �e Boryszew 
dokonywał w trakcie trudnej sytuacji finansowej Kuag Elana GmbH wypłat z tytułu swoich nale�no�ci, które to wypłaty 
zgodnie z przepisami prawa niemieckiego zast�puj� kapitał własny.  
W zwi�zku z tym wierzytelno�ci zgłoszone przez Boryszew S.A. nie mog� zosta� skutecznie uznane. Nast�pnie w dniu 
22.02.2008 r S�d w Aachen wydał postanowienie, na podstawie którego wierzytelno�ci Boryszew S.A. nie zostały 
uznane. 
W dniu 06.03.2008 r syndyk Kuag Elana GmbH wniósł do S�du w Aachen pozew przeciwko Boryszew S.A o zwrot kwoty 
3.600.000,00 EURO z tytułu niewła�ciwego podwy�szenia kapitału zakładowego. Syndyk uwa�a, �e dokonanie spłaty 
kredytu w Millenium Bank S.A. było czynno�ci�, która zgodnie z § 32 lit. b ustawy GmbH zast�puje kapitał własny, gdy�  
Boryszew S.A. został zwolniony z gwarancji bankowej. Syndyk uwa�a, �e dokonywanie takich czynno�ci w sytuacji 
kryzysowej jest niezgodnie z zapisem § 32 ustawy GmbH. 
Na dzie� dzisiejszy pozew nie został dor�czony Boryszew S.A.. Po rozmowach z syndykiem Zarz�d Boryszew S.A. zło�ył  
21.04.2008 r. syndykowi propozycj� zawarcia ugody na kwot� 1 mln EURO.  W dniu 14.05.2008 r Boryszew S.A. 
otrzymał pismo od syndyka Kuag Elana GmbH Pana J. Zumbaum, w którym to pi�mie syndyk stwierdza, �e podtrzymuje 
nadal wobec Boryszew S.A. zarzuty zgłoszone w pozwie. Ponadto syndyk poinformował Boryszew S.A., �e pozew został 
przez niego opłacony, w zwi�zku z czym procedura s�dowa zwi�zana z niniejszym pozwem została uruchomiona. 
 
 
Spór zbiorowy w Boryszew S.A. Oddział Elana  
 
Działaj�ce w Oddziale Elana Zwi�zki Zawodowe wszcz�ły z dniem 1 lipca 2007 roku spór zbiorowy, podaj�c jako 
przyczyn� ��dania podwy�ek płac. W  ramach post�powania mediacyjnego pomi�dzy KM NSZZ „SOLIDARNO	” , MZZ 
Pracowników Systemów Zmianowych  Ruchu Ci�głego a Dyrekcj� BORYSZEW S.A. Oddział Elana w Toruniu w dniach 
27.07.2007r. , 17.08.2007r. i 27.08.2007r prowadzone były rozmowy. Strony nie uzgodniły wspólnego stanowiska. 
W dniu 27.08.2007 roku strony sporu zbiorowego podpisały protokół rozbie�no�ci, w którym stwierdza si� m.in.: 
Stanowisko strony zwi�zkowej – Zwi�zki Zawodowe podtrzymuj� swoje stanowisko w sprawie podwy�ek dla 
wszystkich pracowników Boryszew SA Oddział Elana. Wol� Zwi�zków były negocjacje dotycz�ce kwoty i terminu 
podwy�ki. Kwota 500 zł była wyj�ciow� przy wszczynaniu sporu zbiorowego. Zwi�zki Zawodowe miały nadziej� otrzyma� 
od Dyrekcji propozycj� podwy�ek dla całej załogi. Dyrekcja Oddziału Elana odmówiła podwy�ek dla wszystkich 
pracowników i nie podj�ła negocjacji ze Zwi�zkami Zawodowymi.  
Stanowisko Pracodawcy – Ze wzgl�du na trudn� i niestabiln� sytuacj� finansow� Oddziału Elana nie jest mo�liwe 
wprowadzenie podwy�ek wynagrodze� na zasadach okre�lonych przez Zwi�zki Zawodowe do ko�ca roku 2007. 
Okre�lenie spójnej polityki płacowej (w tym podwy�ek) uzale�nione jest od zatwierdzenia przez Zarz�d Boryszew SA 
aktualnie opracowywanej strategii rozwoju Oddziału. Pracodawca deklaruje kontynuacj� procesu przyznawania 
podwy�ek obejmuj�cych niezb�dne grupy zawodowe, na wniosek Kierowników, realizowanego od kwietnia 2007 r. 
Pracodawca zaznacza jednocze�nie, �e jakakolwiek forma strajku przyczyni si� do pogorszenia sytuacji ekonomicznej 
firmy i konieczno�ci redukcji zatrudnienia. 
W protokole rozbie�no�ci strona zwi�zkowa stwierdza równie�, �e w obliczu braku porozumienia, podejmie działania 
przewidziane Ustaw� o rozwi�zywaniu sporów zbiorowych.  
Nast�pnie Zwi�zki Zawodowe wydały komunikat, w którym ogłaszaj� akcj� protestacyjn� w postaci strajku włoskiego 
(wykonywanie powierzonych obowi�zków zgodnie z drobiazgowym przestrzeganiem instrukcji i przepisów prawa). 
Stwierdzaj� te�, �e tolerowanie przez nadzór pracy wykonywanej niezgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami b�dzie 
zgłaszane przez Zwi�zki Zawodowe Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy, a w przypadkach ra��cych narusze� – 
Pa�stwowej Inspekcji Pracy.  
Dyrekcja Oddziału Elana wprowadziła podwy�ki wynagrodze� dla wi�kszo�ci pracowników zatrudnionych w wydziałach 
produkcyjnych. Zwi�zkowcy chc� jednak, aby podwy�ki dotyczyły wszystkich pracowników. Na to nie zgadza si� 
dyrekcja. Dwa z trzech zwi�zków zawodowych w Oddziale Elana nadal podtrzymuj� spór zbiorowy. Pogotowie strajkowe 
jest zawieszone. 
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Emisje obligacji Boryszew S.A. 
 
W dniu 28 marca 2008 roku, na podstawie zło�onych Bankowi PEKAO S.A. zlece� emisji, dokonana została emisja 
kolejnej transzy obligacji zerokuponowych w ramach programu emisji, o którym była mowa w raporcie bie��cym 72/2006 
z dnia 29 listopada 2006 roku.  
Nowa transza obligacji zerokuponowych:  
1) Rodzaj emitowanych obligacji:  
Obligacje zerokuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.  
 
2) Wielko�� emisji: 
1 260 sztuk obligacji o ł�cznej warto�ci nominalnej 12.600.000 zł.  
3) Warto�� nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:  
Warto�� nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN, cena emisyjna wynosi 9.937,96 PLN  
4) Warunki wykupu obligacji:  
Obligacje miały zosta� wykupione w dniu 30 kwietnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR 1M + mar�a 
0,9%.  Obligacje te zostały obj�te przez Aluminium Konin-Impexmetal S.A. 
Ł�czna warto�� emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 35,6  
mln zł. 
 
W dniu 28 kwietnia 2008 roku, na podstawie zło�onego Bankowi PEKAO S.A. zlecenia emisji , dokonana została emisja 
kolejnej transzy obligacji dwuletnich. 
Nowa transza obligacji dwuletnich:  
1) Cel emisji: 
Konwersja zobowi�za�. 
2) Rodzaj emitowanych obligacji:  
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.  
3) Wielko�� emisji:  
3.500 sztuk obligacji o ł�cznej warto�ci nominalnej 35.000.000 PLN.  
4) Warto�� nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:  
Warto�� nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.  
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:  
Obligacje te zostały obj�te przez Aluminium Konin-Impexmetal S.A.. Obligacje zostan� wykupione w dniu 31 grudnia 
2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR 3M + mar�a 0,9% b�dzie ustalane osobno dla ka�dego 
kwartalnego okresu odsetkowego.  
6) Zapłata z tytułu emisji obligacji nast�piła przez potr�cenie zobowi�zania wobec jednostki zale�nej Aluminium Konin-
Impexmetal S.A. w kwocie 35.000.000 PLN, dotycz�cego sprzeda�y udziałów NPA Skawina Sp. z o.o. na podstawie 
Umowy sprzeda�y udziałów z dnia 30 pa�dziernika 2007 roku. 
Ł�czna warto�� emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 58  
mln PLN. 
 
W dniu 30 kwietnia 2008 roku, na podstawie zło�onych Bankowi PEKAO S.A. zlece� emisji, dokonana została emisja 
kolejnej transzy obligacji kuponowych, o których była mowa w raporcie bie��cym 72/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku. 
Emisja ta został obj�ta przez Aluminium Konin-Impexmetal S.A. i zast�puje emisj� obligacji z dnia 28 marca 2008 roku. 
Nowa transza obligacji kuponowych:  
1) Rodzaj emitowanych obligacji:  
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.  
2) Wielko�� emisji:  
1 260 sztuk obligacji o ł�cznej warto�ci nominalnej 12.600.000 zł.  
3) Warto�� nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:  
Warto�� nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej. 
4) Warunki wykupu obligacji:  
Obligacje zostan� wykupione w dniu 31 grudnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR 3M + mar�a 
0,9%.  
Ł�czna warto�� emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 70,6 
mln zł. 
 
W dniu 28 maja 2008 roku, na podstawie zło�onego Bankowi PEKAO S.A. zlecenia emisji , dokonana została emisja 
kolejnej transzy obligacji kuponowych. 
Nowa transza obligacji kuponowych:  
1) Rodzaj emitowanych obligacji:  
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.  
2) Wielko�� emisji:  
500 sztuk obligacji o ł�cznej warto�ci nominalnej 5.000.000 PLN.  
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3) Warto�� nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:  
Warto�� nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.  
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:  
Obligacje zostały obj�te przez Impexmetal S.A. i zostan� wykupione w dniu 28 sierpnia 2008 roku. Oprocentowanie 
obligacji wg stawki WIBOR 3M + mar�a 0,9% b�dzie ustalane osobno dla ka�dego kwartalnego okresu odsetkowego.  
Ł�czna warto�� emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 128 mln PLN. 
 
W dniu 30 maja 2008 roku, na podstawie zło�onego Bankowi PEKAO S.A. zlecenia emisji , dokonana została emisja 
kolejnej transzy obligacji kuponowych. 
Nowa transza obligacji kuponowych:  
1) Rodzaj emitowanych obligacji:  
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.  
2) Wielko�� emisji:  
700 sztuk obligacji o ł�cznej warto�ci nominalnej 7.000.000 PLN.  
3) Warto�� nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:  
Warto�� nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.  
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:  
Obligacje zostały obj�te przez Aluminium Konin-Impexmetal S.A. i zostan� wykupione w dniu 28 sierpnia 2008 roku. 
Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR 3M + mar�a 0,9% b�dzie ustalane osobno dla ka�dego kwartalnego okresu 
odsetkowego.  
Ł�czna warto�� emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 135 mln PLN. 
 
 
Umowa factoringu niewła�ciwego pomi�dzy Boryszew S.A. Oddział Elana a Impexmetal S.A. 
 
 
W dniach 19 i 28 lutego oraz 13 marca 2008 roku zostały zawarte pomi�dzy Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu a 
Impexmetal S.A. umowy factoringu niewła�ciwego. Na warunkach ww. umów Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu 
przeniósł na rzecz Impexmetal S.A. wierzytelno�ci handlowe o warto�ci ogółem 7.866.411,24zł.  
Impexmetal S.A. dokonał na rzecz Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu zapłaty nale�no�ci z tytułu wykupu 
wierzytelno�ci: w dniu 20 lutego 2008 roku w kwocie 4.964.873,31 zł,  w dniu 29 lutego 2008 roku w kwocie 1.702.599,73 
zł oraz w dniu 13 marca 2008 w kwocie 1.130.204,13 zł. 
Powy�sze kwoty stanowi� warto�� wierzytelno�ci pomniejszon� o wynagrodzenie prowizyjne nale�ne Impexmetal S.A. w 
kwocie skalkulowanej przy zastosowaniu stawki WIBOR 1M oraz dodatkowej mar�y w wysoko�ci 0,35% i doliczonego 
podatku VAT 22%. 
Ostateczny termin zapłaty wierzytelno�ci obj�tych ww. umowami, wynikaj�cy z terminów płatno�ci faktur upływa w dniu 
21 maja 2008 roku. 
Ponadto w dniach 15 i 29 kwietnia 2008 roku zostały zawarte umowy factoringu niewła�ciwego pomi�dzy ww. 
podmiotami, zgodnie z którymi Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu przeniósł na rzecz Impexmetal S.A. wierzytelno�ci 
handlowe w ł�cznej kwocie 3.113.150,77 zł.  
Impexmetal S.A. dokonał zapłaty nale�no�ci z tytułu wykupu wierzytelno�ci na rzecz Boryszew S.A. Oddział Elana w 
Toruniu w dniu 16 kwietnia 2008 roku w kwocie 1.015.375,01 zł oraz w dniu 30 kwietnia 2008 roku w kwocie 
2.066.003,26 zł. 
Powy�sze kwoty stanowi� warto�� wierzytelno�ci pomniejszon� o wynagrodzenie prowizyjne nale�ne Impexmetal S.A. w 
kwocie skalkulowanej przy zastosowaniu stawki WIBOR 1M oraz dodatkowej mar�y w wysoko�ci 1% i doliczonego 
podatku VAT 22%. 
 
 


