
Boryszew S.A.            Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za  okres od 1 stycznia do 31 
grudnia 2008 rok sporz�dzone wg MSSF przyj�tych  przez Uni� Europejsk� (UE) (kwoty wyra�ono w 
tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 
__________________________________________________________________________________________
______ 

 
Zał�czone noty stanowi� integraln� cz��� niniejszego sprawozdania finansowego 

 

1 

 
 

BILANS  Nota 

Stan na 
dzie� 

31/12/2008 

Stan na dzie� 
31/12/2007 

(Dane 
przekształcone) 

    
AKTYWA    
    
    
Aktywa trwałe    
Rzeczowy maj�tek trwały 5 25 504 108 780 
Nieruchomo�ci inwestycyjne 6 99 862 102 359 
Warto�� firmy  0 0 
Warto�ci niematerialne 7 175 221 
Udziały i akcje w jednostkach zale�nych i stowarzyszonych 8 392 157 413 197 
Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 9 22 22 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci  0 0 
Pochodne instrumenty finansowe  0 0 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10 12 325 0 
Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe  12 75 157 
Pozostałe aktywa  0 0 
Aktywa trwałe razem  530 120 624 736 
  -11 634 -9 115 
Aktywa obrotowe    
Zapasy 11 21 455 102 611 
Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci 12 44 662 98 436 
Krótkoterminowe aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 9 286 2 022 
Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalno�ci  0 0 
Pochodne instrumenty finansowe  0 0 
Bie��ce aktywa podatkowe   3 374 2 571 
Pozostałe aktywa 13 180 154 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty  4 476 3 281 
Aktywa obrotowe razem  74 433 209 075 
      
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda�y 5 11 583 54 
    
Aktywa razem  616 136 833 865 
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PASYWA Nota 

Stan na 
dzie� 

31/12/2008 

Stan na dzie� 
31/12/2007 

(Dane 
przekształcone) 

    
    
Kapitał własny    
Kapitał akcyjny 14 15 404 15 404 
Nadwy�ka  z emisji akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 14 22 346 22 346 
Kapitał z aktualizacji wyceny 14 323 1 729 
Zyski zatrzymane 14 259 841 257 193 
Zysk/strata bie��cego roku 14 -101 049 2 648 
Razem kapitał własny  196 865 299 320 
    
    
Zobowi�zania długoterminowe    
Długoterminowe po�yczki i kredyty bankowe 15 49 992 69 558 

Długoterminowe zobowi�zania z tyt. wyemitowanych papierów 
dłu�nych 16 0 112 809 
Rezerwa na podatek odroczony 10 0 552 
Rezerwy na �wiadczenia pracownicze 17 1 028 1 865 
Pozostałe zobowi�zania 19 2 964 20 292 
Zobowi�zania długoterminowe razem  53 984 205 076 
    
Zobowi�zania krótkoterminowe    
Krótkoterminowe po�yczki i kredyty bankowe  15 104 719 122 780 
Krótkoterminowe zobowi�zania z tyt. wyemitowanych papierów 
dłu�nych 16 191 429 42 768 
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi�zania 19 34 263 155 301 
Rezerwy na �wiadczenia pracownicze 17 550 2 322 
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe  18 34 326 4 676 
Przychody przyszłych okresów 20 0 1 622 
Zobowi�zania krótkoterminowe razem  365 287 329 469 
    
    
Zobowi�zania razem  419 271 534 545 
      
Pasywa razem  616 136 833 865 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 

  Rok 2008 

Rok 2007 
(Dane 

przekształcone) 
    
Działalno�� kontynuowana    
    
Przychody ze sprzeda�y produktów  235 431 505 684 
Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów  21 897 15 424 
Przychody ze sprzeda�y ogółem 21 257 328 521 108 
    

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  244 659 504 416 

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów  22 979 13 508 
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 22 267 638 517 924 
      
Zysk (strata) brutto na sprzeda�y  -10 310 3 184 
    
Koszty sprzeda�y  6 338 4 553 
Koszty ogólnego zarz�du  29 649 28 399 
Pozostałe przychody  23 41 517 110 717 
Pozostałe koszty  24 90 494 66 961 
    
Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej  -95 274 13 988 
    
Przychody finansowe 25 21 574 5 364 
Koszty finansowe 26 39 896 32 494 
Wynik na działalno�ci finansowej  -18 322 -27 130 

    
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  -113 596 -13 142 
    
Podatek dochodowy 27 -12 547 5 519 
Zysk (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej  -101 049 -18 661 
    
Działalno�� zaniechana    
Zysk (strata) netto z działalno�ci zaniechanej  0 21 309 
    
Zysk (strata) netto  -101 049 2 648 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boryszew S.A.            Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za  okres od 1 stycznia do 31 
grudnia 2008 rok sporz�dzone wg MSSF przyj�tych  przez Uni� Europejsk� (UE) (kwoty wyra�ono w 
tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 
__________________________________________________________________________________________
______ 

 
Zał�czone noty stanowi� integraln� cz��� niniejszego sprawozdania finansowego 

 

4 

 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 
 

 
Kapitał 
zakładowy 

Nadwy�ka  
z emisji 
akcji 
powy�ej ich 
warto�ci 
nominalnej 

Kapitał z 
aktualizacji 
wyceny 

Zyski 
zatrzymane  Razem 

      
      
Stan na 1 stycznia 2007 roku 15 404 22 346 0 257 193 294 943 

      
Wycena nieruchomo�ci inwestycyjnych 0 0 435 0 435 
Wycena do warto�ci godziwej aktywów dost�pnych 
do sprzeda�y 0 0 1 294 0 1 294 
      
Zysk za 2007  rok 0 0 0 2 648 2 648 

      
Stan na 31 grudnia  2007 roku 15 404 22 346 1 729 259 841 299 320 
 
 
 
 

 
Kapitał 
zakładowy 

Nadwy�ka  
z emisji 
akcji 
powy�ej ich 
warto�ci 
nominalnej 

Kapitał z 
aktualizacji 
wyceny 

Zyski 
zatrzymane  Razem 

      
      
Stan na 1 stycznia 2008 roku 15 404 22 346 1 729 259 841 299 320 

      
Wycena do warto�ci godziwej aktywów dost�pnych 
do sprzeda�y 0 0 -1 406 0 -1 406 
      
Strata za 2008  rok 0 0 0 -101 049 -101 049 
      
Stan na 31 grudnia 2008 roku 15 404 22 346 323 158 792 196 865 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH  Rok 2008 Rok 2007 
    
Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej    
Zysk /strata przed opodatkowaniem  -113 596 8 315 
Korekty o pozycje:    
Udział w wyniku jednostek wycenianych metod� praw własno�ci    
Amortyzacja  18 130 28 562 
Nie zrealizowane zyski (straty) z tytułu ró�nic kursowych 
zwi�zanych z działalno�ci� inwestycyjn� i finansow� (w tym z 
przeliczenia �rodków pieni��nych)  252 116 
Koszty z tytułu odsetek od zobowi�za� finansowych naliczone i 
zapłacone  26 263 25 731 
Odsetki i dywidendy zwi�zane z działalno�ci� inwestycyjn�  -30 188 -26 734 
Zyski (straty) z tytułu działalno�ci inwestycyjnej  53 569 -2 481 
Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego  -45 570 33 509 
Zmiany w kapitale obrotowym:    
Zmiana stanu nale�no�ci   53 856 48 514 
Zmiana stanu zapasów  81 156 -5 911 
Zmiana stanu zobowi�za�  -103 570 -20 701 
Zmiana stanu rezerw i rozlicze� mi�dzyokresowych  25 932 1 097 
Zmiana pozostałych aktywów i zobowi�za�  0 0 
pozostałe  115 11 610 
	rodki pieni��ne z działalno�ci operacyjnej  11 919 68 118 
    
    
Zapłacony / zwrócony podatek dochodowy  -803 0 
    
	rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej  11 116 68 118 
    
Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej    
Wpływy ze zbycia rzeczowego maj�tku trwałego i warto�ci 
niematerialnych  12 299 10 106 
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych  11 870 52 396 
Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach  30 188 26 698 
Wpływy ze spłaty pozyczek  0 3 500 
Inne wpływy inwestycyjne  0 48 
      
Wpływy z działalno�ci inwestycyjnej  54 357 92 748 
    
Nabycie rzeczowego maj�tku trwałego i warto�ci niematerialnych  602 8 885 
Nabycie aktywów finansowych  35 340 9 928 
Inne wydatki inwestycyjne    
Wydatki na działalno�� inwestycyjn�  35 942 18 813 
    
	rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej  18 415 73 935 
    
Przepływy pieni��ne z działalno�ci finansowej    
Wpływy z kredytów i po�yczek  0 36 144 
Emisja dłu�nych papierów warto�ciowych  55 100 37 980 
      
Wpływy z działalno�ci finansowej  55 100 74 124 
nabycie akcji własnych   0 
Wypłacone dywidendy  0 0 
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Spłaty kredytów i po�yczek  37 627 141 193 
Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych  19 500 58 680 
Płatno�ci z tytułu leasingu finansowego  46 25 
Zapłacone odsetki  26 011 25 259 
Inne wydatki finansowe(odsetki od kredytów, obligacji)    
Wydatki na działalno�� finansow�  83 184 225 157 
    
	rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej  -28 084 -151 033 
    
Przepływy pieni��ne netto razem  1 447 -8 980 
	rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na pocz�tek okresu  3 281 12 377 
Ró�nice kursowe z przeliczenia �rodków pieni��nych i ich 
ekwiwalentów  -252 -116 
    
	rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  4 476 3 281 
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ZAŁ
CZONE NOTY STANOWI
 INTEGRALN
 CZ�	� NINIEJSZEGO 
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
 

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. 

 

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 S.A. w 2008 roku prowadziła działalno�� produkcyjn� w oddziale zamiejscowym w Toruniu , a w 
okresie porównywalnym 2007 w  siedzibie w Sochaczewie oraz w oddziałach zamiejscowych w Toruniu i Oławie. 
Poni�ej przedstawiono podstawowe produkty  Boryszew S.A.    

  

Produkty Boryszew S.A. ( Oddział Elana w Toruniu) 

Włókna ci�te (Elana) 

Włókna ci�głe (Torlen) 

Granulat PET 

Polimery techniczne 
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Skład osobowy Zarz�du oraz Rady Nadzorczej 

Na dzie� 31 grudnia  2008 roku Zarz�d Boryszew S.A. funkcjonował w składzie: 

Pani Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarz�du  

 

Na dzie� 31 grudnia 2008 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 Wojciech Sierka  – Członek Rady Nadzorczej 

 

Obowi�zki sprawozdawcze wynikaj�ce ze struktury organizacyjnej 

Spółka w prezentowanym okresie posiadała oddział samobilansuj�cy - Oddział Elana w Toruniu  a w okresie 
porównywalnym - Oddział Elana w Toruniu oraz Oddział Huta Oława i Oddział Boryszew w Sochaczewie. 
Niniejsze sprawozdanie zawiera dane ł�czne. 

 

Sprawozdanie finansowe 

Sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone według Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci 
Finansowej (MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Uni� Europejsk� (UE).  

Oprócz prezentowanego sprawozdania finansowego Spółka sporz�dziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy Kapitałowej Boryszew , dla której jest jednostk� dominuj�c�. Prezentowane sprawozdanie finansowe jest 
sprawozdaniem jednostkowym i słu�y przede wszystkim celom statutowym. 
Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w tysi�cach polskich złotych, w zwi�zku z faktem, i� złoty polski 
jest podstawow� walut�, w której denominowane s� transakcje (operacje gospodarcze) Spółki. Walut� 
funkcjonaln� oraz prezentacyjn� Spółki jest złoty polski. W ci�gu okresu obj�tego sprawozdaniem Spółka nie 
zmieniła waluty funkcjonalnej. Wszystkie warto�ci w sprawozdaniu finansowym przedstawiono w pełnych 
tysi�cach złotych, chyba �e w tre�ci napisano inaczej. 
 
Sprawozdanie finansowe jest sporz�dzone zgodnie z koncepcj� kosztu historycznego za wyj�tkiem niektórych 
aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y. 

Przedstawione sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Porównywalne 
dane finansowe obejmuj� okres od 1 stycznia do 31 grudnia  2007  roku.  

Sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuowania działalno�ci gospodarczej przez 
Boryszew S.A. W ocenie zarz�du Spółki nie istniej� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuowania 
działalno�ci.  
 
Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu zako�czył prace zwi�zane z opracowaniem planu naprawczego Oddziału 
na rok 2009 i lata nast�pne. Elana jest działaj�cym na rynku od ponad 40 lat producentem polimeru butelkowego 
PET, włókien poliestrowych ci�tych i ci�głych oraz włókniny poliestrowej typu spunbond. �wiatowy rynek polimeru 
PET oraz włókien poliestrowych (ci�tych i ci�głych) stał si� w ostatnich latach wyj�tkowo trudny. 

Aby móc utrzyma� si� na bardzo trudnym rynku poliestrów,  podj�to zdecydowane kroki, które pozwol� firmie 
funkcjonowa� w długim terminie. Te kroki to zamkniecie Wydziału Chemicznego, który produkował półprodukt 
słu��cy do wytwarzania włókien i polimeru PET, który  zast�piono innym surowcem obcym po zdecydowanie 
korzystniejszej cenie ni� koszt własnej produkcji. 

Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu stara si�  o obj�cie terenu firmy obszarem Pomorskiej Specjalnej strefy 
Ekonomicznej. Oddział Elana  jest u�ytkownikiem wieczystym gruntów, stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa i 
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zajmuje powierzchni� 155 ha. Dzi�ki istniej�cej infrastrukturze jest odpowiednio przystosowany do szybkiego 
rozpocz�cia prowadzenia działalno�ci produkcyjnej, czy te�  usługowo-handlowej. W chwili obecnej  
zaawansowane s� prace nad obj�ciem obszarem Pomorskiej SSE  cz��ci naszego terenu , w którym 
przewidziana jest realizacja innowacyjnego projektu inwestycyjnego firmy Nowoczesne Produkty Aluminiowe 
Skawina  Sp. z o.o. polegaj�cego na uruchomieniu produkcji nowoczesnych przewodów napowietrznych ze 
stopów aluminiowych o specjalnych konstrukcjach przeznaczonych dla potrzeb energetyki.  W miar� 
pozyskiwania inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalno�ci w Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej na terenie Oddziału Elana chcieliby�my rozszerza� teren obj�ty stref� o kolejne nieruchomo�ci. 
 
W dniu 19 grudnia 2008 roku  z jednym z długoletnich partnerów handlowych Spółki- firm� w�giersk� ZENON  
EUROPE KFT  nale��c� do Grupy GE, została podpisana umowa sprzeda�y prz�dz wysokowytrzymałych 
stanowi�cych surowiec do produkcji wkładów filtracyjnych do uzdatniania wody. Umowa obowi�zuje do ko�ca 
2010 roku i szacunkowa jej warto�� wynosi 5,1 mln Eur. Na 2010 rok firma Zenon planuje uruchomienie 
inwestycji zwi�kszaj�cych  moce przerobowe co mo�e skutkowa� od 2011 roku zwi�kszeniem wzajemnych 
obrotów. 
 
Zarz�d uwzgl�dniaj�c powy�sze zjawiska i  zobowi�zania finansowe spółki z tytułu kredytów w kwocie 141.771 
tys. zł i wyemitownych zewn�trznych obligacji w kwocie 70 tys. zł)  podj�ł szereg działa� w celu spłaty zadłu�enia 
w terminie dostosowanym do rzeczywistych mo�liwo�ci płatniczych Spółki.  
 
Prowadzone s�  rozmowy z bankami w celu wypracowania realnego harmonogramu spłat i przedłu�enia terminu 
spłat zobowi�za� finansowych poza 2009 rok. Przedłu�enie  terminów spłat kredytów pozwoli na utrzymanie 
płynno�ci finansowej Spółki. 
Prowadzone s� tak�e rozmowy z obligatariuszami o warunkach udziału w emisji nowej serii obligacji przy 
zmieniaj�cej si� sytuacji rynkowej lub zrolowania cz��ci obligacji poza rok 2009 na korzystniejszych warunkach 
dla obligatariuszy.  
 
Srodki finansowe przeznaczone na spłat� cz��ci zobowi�za� wymagalnych w 2009 roku pochodzi� b�d� z 
wypłaty dywidendy ze spóki zale�nej Impexmetal SA i, ze zbycia aktywów o charakterze niestrategicznym ZFIT 
Złoty Stok sp. z o.o. i Izolacja Matizol SA, ze zbycia gruntów i zb�dnego maj�tku poprodukcyjnego w O/Elana 
oraz sprzeda�y aktywów pozabilansowych ( grunty w Oławie Zarz�d spodziewa si� wynegocjowa� za aktywa co 
najmniej 90 mln zł. 
 
Dodatkowo Zarz�d spółki prowadzi szereg działa� w celu optymalizacji zatrudnienia i redukcji kosztów 
działalno�ci we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej.  
 
 
 

 
.  
 
 
 
Niniejsze sprawozdanie , zostało zatwierdzone do publikacji uchwał� Zarz�du w dniu 30 kwietnia 2009 roku i 
przedstawia sytuacj� Boryszew SA zgodnie z wymogami prawa za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 
roku, uwzgl�dnieniem zdarze�, które zaistniały do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania  do publikacji. 

 

Przekształcenie sprawozda� 

W bie��cym roku Spółka przekwalifikowała budynek utrzymywany w celu wynajmowania Spółce Energetyka Sp. 
zo.o. ze srodków trwałych do nieruchomo�ci inwestycyjnych. Warto�� nieruchomo�ci inwestycyjnych wyceniono  
w wysoko�ci zdyskontowanych przepływów pieni��nych z czynszu. Warto�� z wyceny- 38 636 zmniejszyła stan 
�rodków trwałych . Przekształcenie nie zmieniło wpływu ani na wynik, ani na sum� bilansow�. 
 
W bie��cym okresie dokonywano korekty prezentacji wyceny aktywów dost�pnych do sprzeda�y wycenianych wg 
warto�ci godziwej. Poprzednio wynik wyceny był prezentowany w rachunku zysków i strat. Obecnie wynik wyceny 
odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Korekta spowodowała zmian� w zestawieniu zmian w kapitałach 
własnych za 2007 rok. Kwota korekty -1 294 tys.  spowodowała zwi�kszenie kapitału z aktualizacji oraz 
zmniejszenie zysków zatrzymanych. Korekta nie ma wpływu wysoko��  kapitału własnego.  

Poza tym od bie��cego roku Spółka wykazuje aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy w wysoko�ci 
netto. Korekta ta spowodowała zmniejszenie  sumy bilansowej w poprzednim  roku o kwot� 9 115 . 
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W 2008 roku dokonano równie�  zmiany prezentacji niektórych pozycji aktywów i pasywów. Aktywa finansowe s� 
prezentowane obecnie jako- Udziały i akcje w jednostkach zale�nych i stowarzyszonych , natomiast udziały i 
akcje w jednostkach niepowi�zanych prezentowane s�  jako aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y. Pozostałe 
aktywa ( zawieraj�ce RMK oraz kaucje), zostały doł�czone do pozycji - Nale�no�ci handlowych oraz pozostałych 
nale�no�ci .  

Pozycja -Pozostałe zobowi�zania finansowe, obejmowała  zobowi�zania z tytułu  emisji obligacji, leasingu i 
factoringu. Obecnie zobowi�zania finansowe prezentowane s� w pozycji - Zobowi�zania z tytułu wyemitowanych 
obligacji, natomiast cz��� zobowi�za�, dotycz�ca  leasingu i factoringu wykazywana jest w pozycji – 
Zobowi�zania. z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowi�zania.  

W pozycji Rezerwy krótkoterminowe prezentowano rezerwy oraz bierne rozliczenie kosztów. Obecnie Bierne 
rozliczenie kosztów prezentuje si� w pozycji  - zobowi�zania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowi�zania.  

 

Poni�ej - tabela prezentuj�ca przekształcenie danych porównawczych 

 

2007-12-31 
przed 
korekt� 

korekta 
prezentacyjna 

2007-12-31 
po  
korekcie 

AKTYWA    
Aktywa trwałe 633 630 -9 115 624 515 
Rzeczowy maj�tek trwały 147 418 -38 638 108 780 
Nieruchomo�ci inwestycyjne 63721 38 638 102 359 
Aktywa finansowe 413 219 -413 219 0 
Udziały i akcje w jednostkach zale�nych 0 413 197 413 197 
Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 0 22 22 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 9115 -9 115 0 
Pozostałe aktywa (kaucje) 157 -157 0 
Nale�no�ci handlowe oraz pozostałe nale�no�ci 0 157 157 
    
Aktywa obrotowe 2 022 0 2 022 
Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 022 -2 022 0 
Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 0 2 022 2 022 

 

 

 

2007-12-31 
przed 
korekt� 

korekta 
prezentacyjna 

2007-12-31 
po 
korekcie 

PASYWA    
Kapitały 261 570 0 261 570 

Kapitał z aktualizacji wyceny 435 1 294 1 729 
Zyski zatrzymane w tym: 261 135 -1 294 259 841 
    
Zobowi�zania długoterminowe 142 768 -9 115 133 653 
Pozostałe długoterminowe zobowi�zania finansowe ( obligacje i 
leasing) 133 101 -133 101 0 
Zobowi�zania z tytułu emisji obligacji 0 112 809 112 809 
Rezerwa na podatek odroczony 9 667 -9 115 552 
Zobowi�zania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowi�zania 
(leasing) 0 20 292 20 292 
    
Zobowi�zania krótkoterminowe 202 745 0 202 745 

Pozostałe krótkoterminowe zobowi�zania finansowe 48 217 -48 217 0 
Zobowi�zania z tytułu emisji obligacji 0 42 768 42 768 
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Zobowi�zania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowi�zania 149 074 6 227 155 301 
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (bierne rozliczenia 
kosztów) 5 454 -778 4 676 
    
    

 

 

W bie��cym okresie Spółka zmieniła prezentacj� niektórych pozycji zysków i strat. 

Z pozycji Przychody finansowe przeniesiono do pozycji Pozostałe przychody otrzymane dywidendy.  

Odpisy  z aktualizacji aktywów i sprzeda�y aktywów trwałych i wierzytelno�ci  wykazywane były zarówno w 
kosztach jak i w przychodach. Obecnie wykazywane s� w wysoko�ci netto. per saldo.   

Zmiana prezentacji nie miała wpływu na wysoko�� wyniku z działalno�ci.  

 

 

 

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

2007-12-31 
przed 
korekt� 

korekta 
prezentacyjna 

2007-12-31 
po 
korekcie 

    
Pozostałe przychody , w tym    

Dywidenda 0 26 698 26 698 
aktualizacja aktywów niefinansowych 44 249 -3 533 40 716 
sprzeda� zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa  44 711 -17 815 26 896 

Pozostałe przychody  111 672 5 350 117 022 
    
Pozostałe koszty, w tym    

koszt sprzedanej zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa  17 815 -17 815 0 
aktualizacja aktywów niefinansowych 62 230 -3 533 62 230 

Pozostałe koszty 87 414 -21 348 66 066 
    
Przychody finansowe, w tym    

Dywidenda  -26 698 -26 698 
sprzeda� wierzytelno�ci wykazanie per saldo   -11 519 -11 519 

Przychody finansowe, 43 904 -38 217 5 687 
    
Koszty finansowe, w tym    

warto�� sprzeda�y wierzytelno�ci 11 667 -11 519 148 
Koszty finansowe 49 560 -11 519 38 041 
       
Wynik na  korygowanych pozycjach 18 602 0 18 602 

 

Zmiana prezentacji w rachunku przepływów pieni��nych polega na przeniesieniu zapłaconych odsetek od 
obligacji i kredytów do działalno�ci finansowej.. Zmiana nie wpłyn�ła na zmian� stanu �rodków pieni��nych. 

 

Sprawozdanie z przepływów pieni��nych 

2007-12-31 
przed 
korekt� 

korekta 
prezentacyjna 

2007-12-31 
po 
korekcie 
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	rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej, w tym 42 859 25 259 68 118 
 odsetek od kredytów i obligacji 25 259 -25 259 0 
   0 
	rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej, w tym -125 774 -25 259 -151 033 
 zapłacone odsetek od kredytów i obligacji 0 -25 259 -25 259 

 

 

Kluczowe czynniki wpływaj�ce na porównywalno�� danych 
 
Do głównych zdarze� wpływaj�cych na porównywalno�� 2008 roku z 2007 roku nale�y zaliczy�: 
Zaniechanie działalno�ci w drugiej połowie roku 2007. Zaniechanie nast�piło poprzez: 
� Wniesienie aportem zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa w postaci Boryszew SA Oddział Boryszew w 

Sochaczewie do nowoutworzonej spółki Boryszew ERG SA, zale�nej w 100%, w dniu 31 sierpnia 2007 roku,  
� Sprzeda� do spółki po�rednio zale�nej ZM Silesia S.A., w dniu 30 listopada 2007 roku zorganizowanej 

cz��ci Boryszew S.A. w postaci Oddziału Huta Oława w Oławie, 
 

  

 

Rachunek zysków i strat 2007  
Działalno�� 
kontynuowana 

Działalno�� 
zaniechana  Razem 

    
    
Przychody ze sprzeda�y produktów 505 684 308 916 814 600 
Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów 15 424 31 464 46 888 
Przychody ze sprzeda�y ogółem 521 108 340 380 861 488 
    

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 504 416 267 596 772 012 

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów 13 508 28 816 42 324 
Koszt sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów 517 924 296 412 814 336 
       
Zysk (strata) brutto na sprzeda�y 3 184 43 968 47 152 
    
Koszty sprzeda�y 4 553 4 724 9 277 
Koszty ogólnego zarz�du 28 399 19 763 48 162 
Pozostałe przychody  110 717 9 838 117 022 
Pozostałe koszty  66 961 2 638 66 066 
    
    
Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 13 988 26 681 40 669 
    
Przychody finansowe 5 364 323 5 687 
Koszty finansowe 32 494 5 547 38 041 

       
Wynik na działalno�ci finansowej -27 130 -5 224 -32 354 

    
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -13 142 21 457 8 315 
    
Podatek dochodowy 5 519 148 5 667 
Zysk (strata) netto z działalno�ci -18 661 21 309 2 648 
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2. ZASTOSOWANIE NOWYCH I ZWERYFIKOWANYCH STANDARDÓW RACHUNKOWO	CI 
 

O�wiadczenie o zgodno�ci ze standardami MSSF i MSR 
 
Zarz�d Spółki o�wiadcza, �e sprawozdanie finansowe BORYSZEW S.A. na dzie� 31.12.2008 r. zostało 
sporz�dzone zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej, w zakresie 
zatwierdzonym przez Uni� Europejsk� (UE). 
 
Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowi�zuj� i nie zostały wcze�niej zastosowane 
przez Spółk� 
 
W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcze�niejszym zastosowaniu nast�puj�cych 
opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich dat� wej�cia w �ycie: 
 

a) MSSF 8 „Segmenty operacyjne” 
 

Standard MSSF 8 został wydany przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci 30 listopada 
2006 r. i obowi�zuje dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po tej dacie. 
MSSF 8 zast�puje MSR 14 „Sprawozdawczo�� dotycz�ca segmentów działalno�ci”. Standard ten okre�la 
nowe wymagania wobec ujawnie� informacji dotycz�cych segmentów działalno�ci, a tak�e informacji 
dotycz�cych produktów i usług, obszarów geograficznych, w których prowadzona jest działalno�� oraz 
głównych klientów. MSSF 8 wymaga „podej�cia zarz�dczego” do sprawozdawczo�ci o wynikach finansowych 
segmentów działalno�ci. 
 
Spółka zastosuje MSSF 8 od 1 stycznia 2009 r. 
 
Powy�szy standard nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe jednostki 

 
b) Zmiana do MSR 23 „Koszty finansowania zewn�trznego” 

 
Zmiana do MSR 23 została opublikowana przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci 29 
marca 2007 r. i obowi�zuje dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po tej 
dacie. Zmiana odnosi si� do podej�cia ksi�gowego dla kosztów finansowania zewn�trznego, które mo�na 
bezpo�rednio przyporz�dkowa� nabyciu, budowie lub wytworzeniu składnika aktywów, który wymaga 
znacz�cego okresu czasu niezb�dnego do przygotowania go do zamierzonego u�ytkowania lub sprzeda�y. 
W ramach tej zmiany usuni�to mo�liwo�� natychmiastowego rozpoznania tych kosztów w rachunku zysków i 
strat okresu, w którym je poniesiono. Zgodnie z nowym wymogiem Standardu koszty te powinny by� 
kapitalizowane.  
 
Spółka zastosuje si� do powy�ej opisanej zmiany do Standardu od momentu wej�cia jej w �ycie, tj. od 1 
stycznia 2009 r. 
 
Wpływ na sprawozdanie finansowe zmian b�d�cych skutkiem zastosowania danego standardu po raz 
pierwszy jest z punktu widzenia Spółki nieistotny. 
 
c) MSR 1 (Z) „Prezentacja sprawozda� finansowych” 
 
Zmieniony MSR 1 został opublikowany przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci 6 
wrze�nia 2007 r. i obowi�zuje dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po 
tej dacie. Wprowadzone zmiany dotycz� głównie kwestii prezentacyjnych w zakresie zmian kapitałów 
własnych i miały na celu popraw� zdolno�ci u�ytkowników sprawozda� finansowych do analizy i porówna� 
informacji w nich zawartych. 
 
Spółka zastosuje zmieniony MSR 1 od 1 stycznia 2009 r. 
Zarz�d szacuje, i� wpływ zastosowania wcze�niejszego powy�szych standardów, tj. od 2008 r. jest nieistotny 

 
d) MSSF 3 (Z) „Poł�czenia jednostek gospodarczych” 
 
Zmieniony MSSF 3 został opublikowany przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci 10 
stycznia 2008 r. i obowi�zuje prospektywnie dla poł�cze� jednostek gospodarczych z dat� nabycia 
przypadaj�c� na 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Wprowadzone zmiany zawieraj� mo�liwo�� wyboru uj�cia 
udziałów mniejszo�ci albo według warto�ci godziwej albo ich udziału w warto�ci godziwej zidentyfikowanych 
aktywów netto, przeszacowanie dotychczas posiadanych w nabytej jednostce udziałów do warto�ci godziwej 
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z odniesieniem ró�nicy do rachunku zysków i strat oraz dodatkowe wytyczne dla zastosowania metody 
nabycia, w tym traktowanie kosztów transakcji jako koszt okresu, w który został on poniesiony.  
 
Spółka zastosuje zmieniony MSSF 3 od 1 lipca 2009 r  
Wpływ na sprawozdanie zastosowania tego standardu nie jest znany. 

 
e) MSR 27 (Z) „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” 
 
Zmieniony MSR 27 został opublikowany przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci 10 
stycznia 2008 r. i obowi�zuje dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej 
dacie. Standard wymaga, aby efekty transakcji z udziałowcami mniejszo�ciowymi były ujmowane 
bezpo�rednio w kapitale, o ile zachowana jest kontrola nad jednostk� przez dotychczasow� jednostk� 
dominuj�c�. Standard równie� uszczegóławia sposób uj�cia w przypadku utraty kontroli nad jednostk� 
zale�n�, tzn. wymaga przeszacowania pozostałych udziałów do warto�ci godziwej i uj�cie ró�nicy w 
rachunku zysków i strat. 
 
Spółka zastosuje zmieniony MSR 27 od 1 lipca 2009 r. 
 
Wpływ na sprawozdanie finansowe zmian b�d�cych skutkiem zastosowania danego standardu po raz 
pierwszy nie jest znany. 
 
Na dzie� sporz�dzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmieniony MSR 27 nie został jeszcze 
zatwierdzony przez Uni� Europejsk�. 

 
f) Zmiana do MSSF 2 „Płatno�ci w formie akcji” 
 
Zmiana do MSSF 2 została opublikowany przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci 17 
stycznia 2008 r. i obowi�zuje dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 stycznia 2009 r. lub po 
tej dacie. Zmiana do Standardu dotyczy dwóch kwestii: wyja�nia, �e warunkami nabycia uprawnie� s� tylko 
warunek �wiadczenia usługi oraz warunek zwi�zany z wynikami operacyjnymi jednostki. Pozostałe cechy 
programu płatno�ci w formie akcji nie s� uznawane jako warunki nabycia uprawnie�. Standard wyja�nia, �e 
uj�cie ksi�gowe anulowania programu przez jednostk� lub inn� stron� transakcji powinno by� takie samo. 
 
Spółka zastosuje zmieniony MSSF 2 od 1 stycznia 2009 r. 
 
Wpływ zastosowania powy�szego standardu jest nieistotny. 
 
g) Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: Prezentacja” i MSR 1 „Prezentacja sprawozda� 

finansowych” 
 

Zmiany do MSR 32 i MSR 1 zostały opublikowane przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów 
Rachunkowo�ci 14 lutego 2008 r. i obowi�zuj� dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 
stycznia 2009 r. lub po tej dacie. Zmiany odnosz� si� do podej�cia ksi�gowego dla niektórych instrumentów 
finansowych, które charakteryzuj� si� podobie�stwem do instrumentów kapitałowych, ale s� klasyfikowane 
jako zobowi�zania finansowe. Zgodnie z nowym wymogiem Standardu instrumenty finansowe, takie jak 
instrumenty finansowe z opcj� sprzeda�y oraz instrumenty, które nakładaj� na spółk� obowi�zek wypłaty 
udziału w aktywach netto tylko w przypadku likwidacji spółki, po spełnieniu okre�lonych warunków, s� 
prezentowane jako kapitał własny.  
 
Spółka zastosuje si� do powy�ej opisanych zmian do Standardów od momentu wej�cia ich w �ycie, tj. od 1 
stycznia 2009 r. 
Wpływ zastosowania wcze�niejszego  standardów, tj. od 2008 r. jest nieistotny 
 
h) Poprawki do MSSF 2008 
 
Rada ds Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci opublikowała “Poprawki do MSSF”, które zmieniaj� 
20 standardów. Poprawki zawieraj� zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawieraj� zmiany 
terminologiczne i edycyjne. Wi�kszo�� zmian b�dzie obowi�zywa� dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych 
si� z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 
Spółka zastosuje poprawki do MSSF zgodnie z przepisami przej�ciowymi. 

 
i) Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” i MSR 27 „Skonsolidowane i 

jednostkowe sprawozdania finansowe”. 
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Zmiany do MSSF 1 i MSR 27 zostały opublikowane przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów 
Rachunkowo�ci 22 maja 2008 r. i obowi�zuje dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 stycznia 
2009 r. lub po tej dacie.  
Zmiany pozwalaj� na zastosowanie jako „domniemany koszt” albo warto�� godziw� albo warto�� bilansow� 
ustalon� według dotychczasowych zasad rachunkowo�ci dla jednostek zale�nych, stowarzyszonych oraz 
współzale�ny w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Ponadto wyeliminowano definicj� metody 
kosztowej i zast�piono zasad� rozpoznania przychodu w zwi�zku z otrzymanymi dywidendami w 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. 
 
Spółka zastosuje zmieniany do MSSF 1 i MSR 27 od 1 stycznia 2009 r. 
 
j) Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – „Kryteria uznania za pozycj� 

zabezpieczan�”. 
 
Zmiany do MSR 39 „Kryteria uznania za pozycj� zabezpieczan�” zostały opublikowane przez Rad� 
Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci 31 lipca 2008 r. i obowi�zuj� dla okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie.  
Zmiany zawieraj� wyja�nienie jak nale�y w szczególnych okoliczno�ciach stosowa� zasady okre�laj�ce, czy 
zabezpieczane ryzyko lub cz��� przepływów pieni��nych spełniaj� kryteria uznania za pozycj� 
zabezpieczan�. Wprowadzono zakaz wyznaczania inflacji jako mo�liwego do zabezpieczenia komponentu 
instrumentu dłu�nego o stałej stopie procentowej. Zmiany zabraniaj� tak�e wł�czania warto�ci czasowej do 
jednostronnie zabezpieczanego ryzyka, gdy opcje traktuje si� jako instrument zabezpieczaj�cy. 
 
Spółka zastosuje zmiany do MSR 39 od 1 lipca 2009 r. 
Wpływ na sprawozdanie finansowe zmian b�d�cych skutkiem zastosowania danego standardu po raz 
pierwszy  nie jest znany. 
 
Na dzie� sporz�dzenia niniejszego  sprawozdania finansowego, zmiany do MSR 39 nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Uni� Europejsk�. 
 
k) Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji”. 
 
Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji” zostały opublikowane przez Rad� 
Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci 5 marca 2009 r. i obowi�zuj� od dnia 1 stycznia 2009 r.  
Zmiany wprowadzaj� trzystopniow� hierarchi� na potrzeby ujawniania wyceny warto�ci godziwej oraz wymóg 
zamieszczania dodatkowych ujawnie� dotycz�cych wzgl�dnej wiarygodno�ci wyceny warto�ci godziwej. 
Ponadto zmiany wyja�niaj� i rozszerzaj� istniej�ce wcze�niej wymagania w zakresie ujawnie� dotycz�cych 
ryzyka płynno�ci. 
 
Spółka zastosuje zmiany do MSSF 7 od 1 stycznia 2009 r. 
 
Wpływu na sprawozdanie finansowe zmian b�d�cych skutkiem zastosowania danego standardu po raz 
pierwszy nie jest znany.  
Na dzie� sporz�dzenia niniejszego  sprawozdania finansowego, zmiany do MSSF 7 nie zostały jeszcze 
zatwierdzone przez Uni� Europejsk�. 
 
l) Zmiany do KIMSF 9 i MSSF 7 „Instrumenty wbudowane”. 
 
Zmiany do KIMSF 9 i MSSF 7 „Instrumenty wbudowane” zostały opublikowane przez Rad� 
Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci 12 marca 2009 r. i obowi�zuj� dla okresów rocznych 
zako�czonych 30 czerwca 2009 r. lub po tej dacie.  
Zmiany precyzuj� zmiany do MSSF 7 i MSR 39 wydane w pa�dzierniku 2008 r. w zakresie instrumentów 
wbudowanych. Zmiany u�ci�laj�, �e w ramach reklasyfikacji aktywa finansowego z kategorii wycenianych w 
warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat wszystkie instrumenty wbudowane musz� zosta� ocenione i, 
je�eli to konieczne, odr�bnie zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym. 
 
Spółka zastosuje zmiany do KIMSF 9 i MSSF 7 od 1 stycznia 2009 r. 

 
Na dzie� sporz�dzenia niniejszego  sprawozdania finansowego, zmiany do KIMSF 9 i MSSF 7 nie zostały 
jeszcze zatwierdzone przez Uni� Europejsk�. 

 
m) KIMSF 12 „Porozumienia o �wiadczeniu usług publicznych” 
 
Interpretacja KIMSF 12 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowej Sprawozdawczo�ci 
Finansowej w dniu 30 listopada 2006 r. i obowi�zuje dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 29 
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marca 2009 r.  Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie zastosowania istniej�cych standardów przez 
podmioty uczestnicz�ce w umowach koncesji na usługi mi�dzy sektorem publicznym a prywatnym. KIMSF 
12 dotyczy umów, w których zlecaj�cy kontroluje to, jakie usługi operator dostarczy przy pomocy 
infrastruktury, komu �wiadczy te usługi i za jak� cen�. 
 
Spółka zastosuje KIMSF 12 od 1 stycznia 2010 r.  
 
Wpływ na sprawozdanie finansowe zmian b�d�cych skutkiem zastosowania danej interpretacji po raz 
pierwszy nie jest znany  

 
n) KIMSF 13 „Programy lojalno�ciowe dla klientów” 

 
Interpretacja KIMSF 13 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowej Sprawozdawczo�ci 
Finansowej w dniu 28 czerwca 2007 r. i obowi�zuje dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 
stycznia 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie uj�cia ksi�gowego transakcji 
wynikaj�cych z wdro�onych przez jednostk� programów lojalno�ciowych dla swoich klientów takich jak np. 
karty lojalno�ciowe czy programy punktowe. W szczególno�ci, KIMSF 13 wskazuje prawidłowy sposób uj�cia 
zobowi�za� wynikaj�cych z konieczno�ci dostarczenia darmowych lub po obni�onych cenach produktów 
b�d� usług klientom realizuj�cym uzyskane przez siebie „punkty”. 
 
Spółka zastosuje KIMSF13 od 1 stycznia 2009 r. 
 
o) KIMSF 14 „Pułap dla aktywów z tytułu programu okre�lonych �wiadcze�, minimalne wymogi w 

zakresie finansowania i ich wzajemne oddziaływanie” 
 
Interpretacja KIMSF 14 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowej Sprawozdawczo�ci 
Finansowej w dniu 5 lipca 2007 r. i obowi�zuje dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 
stycznia 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne jak zgodnie z MSR 19 nale�y 
dokona� oceny pułapu dla nadwy�ki warto�ci godziwej aktywów programu ponad bie��c� warto�� 
zobowi�zania z tytułu programu okre�lonych �wiadcze�, która mo�e by� rozpoznana jako aktywo. Ponadto, 
KIMSF 14 obja�nia, w jaki sposób statutowe lub umowne wymogi w zakresie minimalnego finansowania 
mog� wpływa� na wysoko�� aktywa lub zobowi�zania z tytułu programu okre�lonych �wiadcze�.  
 
Spółka zastosuje KIMSF14 od 1 stycznia 2009 r.  
Wpływ na sprawozdanie finansowe zmian b�d�cych skutkiem zastosowania tego standardu jest nieistotny. 
 
p) KIMSF 15 „Umowy w zakresie sektora nieruchomo�ci” 
 
Interpretacja KIMSF 15 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowej Sprawozdawczo�ci 
Finansowej w dniu 3 lipca 2008 r. i obowi�zuje dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 
stycznia 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne jak nale�y dokona� oceny umowy 
o usługi budowlane, aby okre�li�, czy jej skutki powinny by� prezentowane w sprawozdaniu finansowym 
zgodnie z MSR 11 Umowy o usług� budowlan� czy MSR 18 Przychody. Ponadto, KIMSF 15 wskazuje, w 
którym momencie nale�y rozpozna� przychód z tytułu wykonania usługi budowlanej.  
 
Spółka zastosuje KIMSF15 od 1 stycznia 2009 r. 
 
Wpływ na sprawozdanie finansowe zmian b�d�cych skutkiem zastosowania tego standardu jest nieistotny 
 
Na dzie� sporz�dzenia niniejszego  sprawozdania finansowego interpretacja KIMSF 15 nie została jeszcze 
zatwierdzona przez Uni� Europejsk�. 
 
q) KIMSF 16 „Rachunkowo�� zabezpiecze� inwestycji netto w jednostk� zagraniczn�” 
 
Interpretacja KIMSF 16 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowej Sprawozdawczo�ci 
Finansowej w dniu 3 lipca 2008 r. i obowi�zuje dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 
pa�dziernika 2008 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne dotycz�ce okre�lenia, czy 
istnieje ryzyko zmian kursów walutowych w zakresie waluty funkcjonalnej jednostki zagranicznej i waluty 
prezentacji na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominuj�cej. Ponadto, 
KIMSF 16 obja�nia, która jednostka w grupie kapitałowej mo�e wykaza� instrument zabezpieczaj�cy w 
ramach zabezpieczenia inwestycji netto w jednostk� zagraniczn�, a w szczególno�ci czy jednostka 
dominuj�ca utrzymuj�ca inwestycj� netto w jednostk� zagraniczn� musi utrzymywa� tak�e instrument 
zabezpieczaj�cy. KIMSF 16 obja�nia tak�e, jak jednostka powinna okre�la� kwoty podlegaj�ce reklasyfikacji 
z kapitału własnego do rachunku zysków i strat dla zarówno instrumentu zabezpieczaj�cego, jak i pozycji 
zabezpieczanej, gdy jednostka zbywa inwestycj�. 
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Spółka zastosuje KIMSF16 od 1 pa�dziernika 2008 r. 
 
Wpływ na sprawozdanie finansowe zmian b�d�cych skutkiem zastosowania tego standardu jest nieistotny 
Na dzie� sporz�dzenia niniejszego  sprawozdania finansowego interpretacja KIMSF 16 nie została jeszcze 
zatwierdzona przez Uni� Europejsk�. 
 
r) KIMSF 17 „Dystrybucja do wła�cicieli aktywów nie b�d�cych �rodkami pieni��nymi” 
 
Interpretacja KIMSF 17 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowej Sprawozdawczo�ci 
Finansowej w dniu 27 listopada 2008 r. i obowi�zuje dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 
lipca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie momentu rozpoznania dywidendy, 
wyceny dywidendy oraz uj�cia ró�nicy pomi�dzy warto�ci� dywidendy a warto�ci� bilansow� 
dystrybuowanych aktywów.  
 
Spółka zastosuje KIMSF17 od 1 lipca 2009 r. 
 
 
Na dzie� sporz�dzenia niniejszego  sprawozdania finansowego interpretacja KIMSF 17 nie została jeszcze 
zatwierdzona przez Uni� Europejsk�. 
 
 
s) KIMSF 18 „Przeniesienie aktywów od klientów” 
 
Interpretacja KIMSF 18 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowej Sprawozdawczo�ci 
Finansowej w dniu 29 stycznia 2009 r. i obowi�zuje dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� z dniem 1 
lipca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne zakresie uj�cia przeniesienia aktywów od 
klientów, mianowicie, sytuacje, w których spełniona jest definicja aktywa, identyfikacj� oddzielnie 
identyfikowalnych usług (�wiadczonych usług w zamian za przeniesione aktywo), uj�cie przychodu i uj�cie 
�rodków pieni��nych uzyskanych od klientów. 
 
Spółka zastosuje KIMSF18 od 1 lipca 2009 r. 
 

Według  jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na 
sprawozdanie finansowe, je�eli zostałyby zastosowane przez jednostk� na dzie� bilansowy. 

 

3. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWO	CI 
 
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. 
 
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.  

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. 

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 
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aktywów wykazywany jest w warto�ci przeszacowanej.  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. 

 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Składniki rzeczowego maj�tku trwałego po pocz�tkowym uj�ciu w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 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. 
Amortyzacji podlega warto��, b�d�ca cen� nabycia lub kosztem wytworzenia danego składnika aktywów, 
pomniejszon� o warto�� ko�cow� tego składnika. Warto�ci� ko�cow� składnika aktywów jest kwota, jak� zgodnie 
z przewidywaniami Spółka mogłaby uzyska� obecnie, uwzgl�dniaj�c taki wiek i stan, jaki b�dzie na koniec okresu 
jego u�ytkowania (po pomniejszeniu o szacowane koszty zbycia). Amortyzacj� rozpoczyna si� od miesi�ca kiedy 
�rodek jest dost�pny u�ywania. 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. Oddzielnej amortyzacji podlegaj� cz��ci składowe (komponenty) 
składnika aktywów, których okres u�ytkowania jest ró�ny od okresu u�ytkowania podstawowego �rodka trwałego. 
Amortyzacj� ko�czy si� w miesi�cu, w którym składnik aktywów został sklasyfikowany, jako przeznaczony do 
sprzeda�y (zgodnie z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda�y oraz działalno�� zaniechana) lub w 
miesi�cu, w którym ten składnik aktywów przestał by� ujmowany, bior�c pod uwag� wcze�niejsz� z tych dat. 
 

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  
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�rodki trwałe w budowie wyceniane s� według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonej o odpisy z 
tytułu utraty warto�ci. 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.. Koszt 
nabycia nie zawiera kosztów finansowania zewn�trznego.  

 

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%. 

 

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. 

Amortyzacj� ko�czy si� w miesi�cu, w którym składnik aktywów został sklasyfikowany, jako przeznaczony do 
sprzeda�y (zgodnie z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda�y oraz działalno�� zaniechana) lub w 
miesi�cu, w którym ten składnik przestaje by� ujmowany, bior�c pod uwag� wcze�niejsz� z tych dat. 
 

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 

Umowy leasingu finansowego, które przenosz� na Spółk� zasadniczo całe ryzyko i wszystkie po�ytki 
wynikaj�ce z posiadania przedmiotu leasingu, s� ujmowane na dzie� rozpocz�cia leasingu według ni�szej z 
nast�puj�cych dwóch warto�ci: godziwej �rodka trwałego stanowi�cego przedmiot leasingu lub warto�ci bie��cej 
minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe s� rozdzielane mi�dzy koszty finansowe i zmniejszenie salda 
zobowi�zania z tytułu leasingu (prezentowane w bilansie w pozycji- Zobowi�zania z tytułu dostaw oraz pozostałe 
zobowi�zania długo lub krótkoterminowe) -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  
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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 na wynik z aktualizacji aktywów. 

 

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. 

 

Utrata warto�ci rzeczowych aktywów trwałych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych 
 
Na ka�dy dzie� bilansowy Spółka dokonuje przegl�du warto�ci netto rzeczowych aktywów trwałych oraz warto�ci 
niematerialnych i prawnych w celu stwierdzenia, czy nie wyst�puj� przesłanki wskazuj�ce na mo�liwo�� utrat� ich 
warto�ci.  W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest warto�� odzyskiwalna 
danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów 
nie generuje przepływów pieni��nych, które s� w znacznym stopniu niezale�nymi od przepływów generowanych 
przez inne aktywa, analiz� przeprowadza si� dla grupy aktywów generuj�cych przepływy pieni��ne, do której 
nale�y dany składnik aktywów. 
W przypadku warto�ci niematerialnych o nieokre�lonym okresie u�ytkowania, test na utrat� warto�ci 
przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy wyst�puj� przesłanki wskazuj�ce na mo�liwo�� wyst�pienia 
utraty warto�ci.  
 
Warto�� odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wy�sza z dwóch warto�ci: warto�� godziwa pomniejszona 
o koszty sprzeda�y lub warto�� u�ytkowa. Ta ostatnia warto�� odpowiada warto�ci bie��cej szacunku przyszłych 
przepływów pieni��nych  jakie jednostkowa spodziewa si� czerpa� z aktywów zdyskontowanych przy u�yciu 
stopy dyskonta uwzgl�dniaj�cej aktualn� rynkow� warto�� pieni�dza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla 
danego aktywa. 
 

Je�eli warto�� odzyskiwalna jest ni�sza od warto�ci bilansowej składnika aktywów (lub jednostki generuj�cej 
przepływy pieni��ne), warto�� bilansow� tego składnika lub jednostki pomniejsza si� do warto�ci odzyskiwalnej. 
Strat� z tytułu utraty warto�ci ujmuje si� niezwłocznie, jako koszt okresu.  

 

Je�li strata z tytułu utraty warto�ci ulega nast�pnie odwróceniu, warto�� netto składnika aktywów (lub jednostki 
generuj�cej przepływy pieni��ne) zwi�kszana jest do nowej oszacowanej warto�ci odzyskiwalnej, nie 
przekraczaj�cej jednak warto�ci bilansowej tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby w poprzednich 
latach nie uj�to straty z tytułu utraty warto�ci składnika aktywów / jednostki generuj�cej przepływy pieni��ne. 
Odwrócenie straty z tytułu utraty warto�ci ujmuje si� w rachunku zysków i strat. 
 
 Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych i podporz�dkowanych 
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Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i podporz�dkowanych wycenia si� w cenie nabycia na bazie zapisów 
MSR 27 punkt 37 a.  
 

Aktywa finansowe 
 
Aktywa finansowe stanowi ka�dy składnik aktywów maj�cy posta� �rodków pieni��nych, instrumentu 
kapitałowego wyemitowanego przez inne jednostki, a tak�e wynikaj�ce z kontraktu (umowy) prawo do otrzymania 
aktywów pieni��nych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inn� jednostk� na korzystnych 
warunkach. 
 
Aktywa finansowe ze wzgl�du na kryterium terminowo�ci dziel� si� na: 

długoterminowe, 
krótkoterminowe. 
 

W chwili, gdy termin przeznaczenia do zbycia długoterminowych aktywów finansowych trwałych stanie si� krótszy 
ni� rok, aktywa te podlegaj� przekwalifikowaniu do inwestycji krótkoterminowych. 
 
Jednostka zalicza swoje aktywa do nast�puj�cych kategorii: wykazywane w warto�ci godziwej przez wynik 
finansowy, po�yczki i nale�no�ci oraz aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y oraz utrzymywane do terminu 
wymagalno�ci. Klasyfikacja opiera si� na kryterium celu nabycia aktywów finansowych. Zarz�d okre�la 
klasyfikacj� swoich aktywów finansowych przy ich pocz�tkowym uj�ciu. 
 
a)   Aktywa finansowe wykazywane w warto�ci godziwej przez rachunek zysków i strat 

Kategoria ta obejmuje aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. Składnik aktywów finansowych zalicza si� 
do tej kategorii, je�eli nabyty został przede wszystkim w celu sprzeda�y w krótkim terminie. Instrumenty 
pochodne równie� zalicza si� do „przeznaczonych do obrotu”, o ile nie s� przedmiotem rachunkowo�ci 
zabezpiecze�. Aktywa z tej kategorii zalicza si� do aktywów obrotowych. 

 
b)   Po�yczki i nale�no�ci 

Po�yczki i nale�no�ci to nie zaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub 
mo�liwych do ustalenia płatno�ciach, nie notowane na aktywnym rynku. Zalicza si� je do aktywów 
obrotowych. Je�eli  termin ich wymagalno�ci  przekracza 12 miesi�cy od dnia bilansowego, wówczas s� one 
zaliczane do aktywów trwałych. Po�yczki i nale�no�ci Spółki zaliczane s� do „Nale�no�ci handlowych i 
pozostałych nale�no�ci”. 

 
c)   Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y to nie stanowi�ce instrumentów pochodnych instrumenty finansowe 
przeznaczone do tej kategorii albo nie zaliczone do �adnej z pozostałych. Zalicza si� je do aktywów trwałych, 
o ile Zarz�d nie zamierza ich zby� w ci�gu 12 miesi�cy od dnia bilansowego. 

  
d)   Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci obejmuj� aktywa finansowe nie b�d�ce 
instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub mo�liwymi do okre�lenia płatno�ciami oraz o ustalonym terminie 
wymagalno�ci, wzgl�dem których spółki Grupy maj� stanowczy zamiar i s� w stanie utrzyma� w posiadaniu 
do upływu terminu wymagalno�ci. 

Aktywa finansowe ujmuje si� w dniu zakupu i wył�cza si� ze sprawozdania finansowego w dniu sprzeda�y, je�li 
umowa wymaga jej dostarczenia w terminie wyznaczonym przez odpowiedni rynek, a ich warto�� pocz�tkow� 
wycenia si� w warto�ci godziwej powi�kszonej o koszty transakcji z wyj�tkiem tych aktywów, które zalicza si� do 
kategorii aktywów finansowych wycenianych pocz�tkowo w warto�ci godziwej poprzez rachunek zysków i strat.  

Zasady wyceny w pó�niejszym okresie uzale�nione s� od grupy, do której poszczególne aktywa zostały 
zakwalifikowane. 
 
− aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, aktywa dost�pne do sprzeda�y s� wyceniane w warto�ci 

godziwej 
o Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wyceniane w warto�ci godziwej, a wynikowe zyski 

lub straty ujmuje si� w rachunku zysków i strat. Zysk lub strata netto uj�te w rachunku zysków 
lub strat uwzgl�dniaj� dywidendy lub odsetki wygenerowane przez dany składnik aktywów 
finansowych.  

o Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y - zyski i straty wynikaj�ce ze zmian warto�ci 
godziwej, ujmuje si� bezpo�rednio w kapitale własnym, jako kapitał rezerwowy z aktualizacji 
wyceny, z wyj�tkiem strat z tytułu utraty warto�ci, odsetek naliczonych metod� efektywnej stopy 
procentowej oraz dodatnich i ujemnych ró�nic kursowych na aktywach pieni��nych 
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powstaj�cych na wycenie tych aktywów wg zamortyzowanego kosztu, wykazywanych 
bezpo�rednio w rachunku zysków i strat. W przypadku zbycia inwestycji lub stwierdzenia utraty 
jej warto�ci, skumulowany zysk lub strat� ujmowan� uprzednio w kapitale rezerwowym z 
aktualizacji wyceny wł�cza si� do zysku lub straty danego okresu sprawozdawczego. 
Dywidendy z instrumentów kapitałowych dost�pnych do sprzeda�y ujmuje si� w rachunku 
zysków i strat w chwili uzyskania przez Spółk� prawa do ich otrzymania. 

 
 
− 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 notowa� cen rynkowych na aktywnym rynku i których 

warto�ci godziwej nie mo�na wiarygodnie wyceni� s� wykazywane w cenie nabycia  
 
 
Wycena wg warto�ci godziwej oparta jest na aktualnych danych rynkowych, z uwzgl�dnieniem charakterystyki 
instrumentu. Skutki wyceny aktywów rozliczane s� przez rachunek zysków i strat.  

 

 

 

 

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. 

 

Odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci 

Odpisu z tytułu utraty warto�ci nale�no�ci dokonuje si�, gdy istniej� obiektywne dowody na to, �e Spółka nie 
b�dzie w stanie otrzyma� wszystkich nale�nych kwot. Kwot� odpisu aktualizuj�cego stanowi ró�nica pomi�dzy 
warto�ci� bilansow� danego składnika aktywów, a warto�ci� bie��c� Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci 
oraz ich odwrócenie odnosi si� na wynik.  
 

Aktualizacja wyceny 

Wszystkie aktywa finansowe z wyj�tkiem aktywów dost�pnych do sprzeda�y wycenianych w warto�ci godziwej  
oraz z wyj�tkiem instrumentów zabezpieczaj�cych podlegaj� aktualizacji wyceny z tytułu utraty warto�ci a jej 
skutki s� odnoszone do rachunku zysków i strat. Aktywa finansowe trac� warto��, gdy istniej� obiektywne 
przesłanki, �e zdarzenia, które wyst�piły po pocz�tkowym uj�ciu danego składnika aktywów wpłyn�ły 
niekorzystnie na zwi�zane z nim szacunkowe przyszłe przepływy pieni��ne. W przypadku aktywów finansowych 
wykazywanych po zamortyzowanym koszcie historycznym kwota utraty warto�ci stanowi ró�nic� mi�dzy 
warto�ci� bilansow� a bie��c� warto�ci� szacunkowych przepływów pieni��nych zdyskontowanych przy 
zastosowaniu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. 

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 póniejszym okresie 
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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. 

Pozostałe zobowi�zania finansowe (po�yczki i kredyty bankowe, zobowi�zania z tytułu wyemitowanych papierów 
dłu�nych, zobowi�zania z tytułu dostaw i usług) 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 w koszty wytworzenia. 
Na zapasy zb�dne oraz na te, które utraciły warto�� handlow� tworzy si� odpisy aktualizuj�ce,  wykazywane w 
pozycji koszt wytworzenia.  

 

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. 
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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 
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 spółka tworzy odpisy aktualizuj�ce w 
ci��ar rachunku zysków i strat. Tworz�c odpisy Spółka bierze  pod uwag�  wymóg aby warto�� bilansowa nie 
przekraczała cen sprzeda�y netto. 
 
 
 

	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.  

 

Rozliczenia mi�dzyokresowe 

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

czynnych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów (wykazane w nale�no�ciach handlowych oraz pozostałych) je�eli 
dotycz� one przyszłych okresów sprawozdawczych; 

biernych rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów (wykazane w pozycji zobowi�zania z tytułu dostaw oraz pozostałe 
zobowi�zania) w wysoko�ci prawdopodobnych zobowi�za� przypadaj�cych na bie��cy okres sprawozdawczy 
wynikaj�cych w szczególno�ci: 

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

- 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.  

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.    

Spółka tworzy rezerwy, w przypadku  gdy istnieje: 

- prawny lub zwyczajowy obowi�zek wynikaj�cy ze zdarze� przeszłych 

- prawdopodobny wypływ �rodków 

- mo�liwy wiarygodny szacunek 



Boryszew S.A.            Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za  okres od 1 stycznia do 31 
grudnia 2008 rok sporz�dzone wg MSSF przyj�tych  przez Uni� Europejsk� (UE) (kwoty wyra�ono w 
tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 
__________________________________________________________________________________________
______ 

 
Zał�czone noty stanowi� integraln� cz��� niniejszego sprawozdania finansowego 

 

27 

Rezerwy wycenia si� nie rzadziej ni� na dzie� bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej, oszacowanej warto�ci 
bie��cej. Spółka rezerw� dyskontuje, 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 

Prawdopodobny >50% -rezerwa w bilansie z odniesieniem do Rachunku zysków i strat w pozycj� Pozostałe 
koszty oraz w informacji dodatkowej 

Mo�liwy 5-50% - ujawnienie w informacji dodatkowej 

Aktywa warunkowe 

Spółka nie rozpoznaje w bilansie aktywów warunkowych. Warunkiem uj�cia aktywa w bilansie jest wpływ 
przyszłych korzy�ci ekonomicznych. Aktywa warunkowe podlegaj� ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym, 

Kryterium wpływu korzy�ci ekonomicznych 

Prawie pewne > 95% - rozpoznanie aktywa w bilansie z odniesieniem do Rachunku zysków i strat  w pozycje 
pozostałe przychody 

Prawdopodobne 50 – 95% - ujawnienie w informacji dodatkowej 

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. 

 

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 z działalno�ci prowadzonej przez Spółk� s� ujmowane i prezentowane zgodnie z MSR 18 
„Przychody”. Przychodem jest warto�� godziwa otrzymanych lub nale�nych korzy�ci ekonomicznych ze 
sprzeda�y usług lub towarów w ramach podstawowej działalno�ci gospodarczej Spółki, pomniejszona o podatek 
VAT oraz rabaty. 

 
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  

Koszty poniesione i te które zostan� poniesione przez Spółk� w zwi�zku z transakcj� mo�na w wiarygodny 
sposób wyceni�. 

 

Odsetki i dywidendy 

Przychody powstaj�ce w wyniku u�ytkowania przez inne podmioty aktywów Spółki przynosz�cych odsetki, 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. 
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Dywidendy  ujmowane s� w momencie ustalenia prawa udziałowców do ich otrzymania. w  pozycji pozostałe 
przychody  

 

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.  

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 - pracownikom Spółki przysługuje prawo do urlopów na warunkach okre�lonych w przepisach 
kodeksu pracy. Koszt urlopów pracowniczych uznaje si� na bazie memoriałowej. Zobowi�zanie z tytułu urlopów 
pracowniczych ustala si� w oparciu o ró�nic� pomi�dzy faktycznym stanem wykorzystania urlopów przez 
pracowników, a stanem jaki wynikałby z wykorzystania proporcjonalnego do upływu czasu 
 

Rezerwa na odprawy emerytalne – wynikaj� z Kodeksu pracy lub z układów zbiorowych pracy b�d� wewn�trz 
firmowych 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 co roku przez niezale�nego aktuariusza, a ró�nice aktuarialne odnoszone s� w 
rachunek zysków i strat w pozycj� - Koszty zarz�du. 

 

Rezerwa na restrukturyzacj� 

Rezerwy restrukturyzacyjne ujmuje si� wówczas, gdy Spółka ma pewno��, �e wymagany b�dzie wypływ �rodków 
pieni��nych  zwi�zanych z restrukturyzacj�, a jego wysoko�� Spółka wiarygodnie oszacowała. Rezerwy obejmuj� 
w szczególno�ci odprawy dla zwalnianych pracowników. Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko 
wtedy, gdy spółka ogłosiła wszystkim zainteresowanym stronom szczegółowy i formalny plan restrukturyzacji.  
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Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów 
 
Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów dokonywane s� z zachowaniem zasady ostro�no�ci i obejmuj� 
równowarto�� otrzymanych od odbiorców lub nale�nych �rodków z tytułu �wiadcze�, których wykonanie nast�pi 
w przyszłych okresach sprawozdawczych. 

 

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 funkcjonalna i prezentacyjn� dla Spółki jest złoty polski.. 

 

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. 

 

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). 

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 
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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 

Spółka działa tylko w jednym segmencie bran�owym- Polimey i poliestry. 

 

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. 

Aktywa przeznaczone do sprzeda�y wykazuje si� w wysoko�ci skorygowanej o utworzone rezerwy zwi�zane z 
aktywami przeznaczonymi do sprzeda�y. 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

Rachunek zysków i strat 

 

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. 

Pozostałe przychody stanowi� otrzymane dywidendy, rozwi�zanie zb�dnych rezerw, otrzymane odszkodowania 
oraz odwrócenie odpisów aktualizuj�cych aktywa niefinansowe oraz zyski ze zbycia aktywów trwałych 

Pozostałe koszty- s� to głównie utworzone rezerwy , zapłacone kary odszkodowania, odpisy aktualizuj�ce 
aktywa niefinansowe oraz straty ze zbycia aktywów trwałych. 

Przychody finansowe- s� to otrzymane odsetki, wynik ze zbycia wierzytelno�ci, zyski z instrumentów 
pochodnych, dodatnie ró�nice kursowe oraz zyski z aktualizacji oraz zbycia  aktywów finansowych 

Koszty finansowe-  zapłacone odsetki, strata na sprzeda�y wierzytelno�ci, strata na instrumentach pochodnych, 
ujemne ró�nice kursowe  strata na aktualizacji i zbyciu aktywów finansowych 
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Podatek dochodowy-obowi�zkowe obci��enia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego (w tym 
rezerwy na podatek dochodowy). 

 

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�.  

 

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. 

Wielko�ci szacunkowe dotycz� głównie: 

- okresów u�ytkowania �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych 

- wielko�ci odpisów z tytułu aktualizacji aktywów trwałych i warto�� zdyskontowanych przepływów 
pieni��nych słu��ca do testów na utrat� warto�ci,  

- wielko�ci odpisów z tytułu aktualizacji zapasów ora nale�no�ci, 

- wysoko�ci rezerw na �wiadczenia pracownicze oraz przyszłe zobowi�zania z tytułu tocz�cych si� 
post�powa� s�dowych oraz kosztów restrukturyzacji 
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 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..  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.  

 

 

5. RZECZOWY MAJATEK TRWAŁY I AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA 
 
 

Rzeczowe aktywa trwałe 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   

	rodki trwałe: 25 504 108 780 
grunty  0 0 
budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 9 568 52 283 
urz�dzenia techniczne i maszyny 15 734 54 316 
�rodki transportu 181 1 251 
inne �rodki trwałe 21 930 
Zaliczki na �rodki trwałe  0 0 
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 25 504 108 780 

 
 

   
    �rodki trwałe w budowie 711  
    Poniesione nakłady na �rodki trwałe w okresie 446  
    �rodki trwałe u�ytkowane na podstawie umów leasingowych 161  

 

Spółka ubezpiecza swój maj�tek trwały na warto�� zgodn� z kosztem nabycia, bez uwzgl�dnienia odpisów 
aktualizuj�cych utrat� warto�ci. Suma ubezpieczenia jest wy�sza ni� wykazywany w bilansie maj�tek  ze wzgl�du 
na to, �e �rodki trwałe stanowi� zabezpieczenie kredytów w warto�ci rynkowej.  

 

Zmiana stanu �rodków trwałych 2007 

Grunty 
własne 

Budynki, 
obiekty 
in�ynierii 
l�dowej i 
wodnej 

Urz�dzenia 
techniczne i 
maszyny 

�rodki 
transportu 

Inne 
�rodki 
trwałe 

Razem 

warto�� brutto na pocz�tek okresu 2007 143 168 850 225 233 6 359 8 543 409 128
Zwi�kszenia 0 1 983 5 232 587 538 8 340
    Nabycie  1 967 5 209 585 532 8 293
    Inne  16 23 2 6 47
Zmniejszenia 143 52 668 82 876 3 557 5 343 144 587
    Sprzeda� 69 4 937 9 833 631 679 16 149
    Likwidacja 0 880 1 741 429 87 3 137
    Aport 54 36 134 26 720 2 414 4 338 69 660
    przekwalifikowanie do nieruchomo�ci  9 498 44516 83 230 54 327
    Inne 20 1 219 66 0 9 1 314
warto�� brutto na koniec okresu 0 118 165 147 589 3 389 3 738 272 881
umorzenie na pocz�tek okresu 0 22 344 64 473 2 912 4 083 93 812
    amortyzacja planowa �rodków trwałych  6 205 20 211 881 1 001 28 298
    Sprzeda� 0 -715 -5 469 -310 -306 -6 800
    Likwidacja  -166 -1 380 -221 -81 -1 848
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    Aport 0 -5 373 -8 266 -1 298 -1 894 -16 831
    przekwalifikowanie do nieruchomo�ci  -2 784 -12 748 -39 -118 -15 689
    Inne 0 -260 -25 0 4 -281
umorzenie na koniec okresu 0 19 251 56 796 1 925 2 689 80 661
odpisy z tyt. utraty warto�ci na pocz�tek 
okresu 0 18 428 23 670 157 274 42 529
zwi�kszenie odpisów 0 29 809 13 490 81 108 43 488
    utworzenie odpisów aktualizuj�cych  29 809 13 490 81 108 43 488
zmniejszenie odpisów 0 1 606 683 25 263 2 577
    Sprzeda� 0 160 3 0 231 394
    Likwidacja 0 1 413 420 7 11 1 851
    Aport 0 33 260 18 21 332
odpisy z tytułu utraty warto�ci na koniec 
okresu 0 46 631 36 477 213 119 83 440
Warto�� netto  na koniec okresu 2007 0 52 283 54 316 1 251 930 108 780

 

 

 

 

Zmiana stanu �rodków trwałych 2008 

Grunty 
własne 

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

Urz�dzenia 
techniczne i 

maszyny 

�rodki 
transportu 

Inne 
�rodki 
trwałe 

Razem 

warto�� brutto na pocz�tek okresu 2008 0 118 166 147 589 3 390 3 737 272 882
Zwi�kszenia 0 3 905 20 15 943
    nabycie 0 3 459 20 15 497
    inne 0 0 446 0 0 446
Zmniejszenia 0 25 022 9 268 1 063 909 36 262
    sprzeda� 0 1 001 3 045 966 6 5 018
    likwidacja 0 10 482 3 392 8 842 14 239
    przekwalifikowanie do �rodków trwałych 
przeznaczonych do sprzeda�y 0 13 513 2 411 89 61 16 074
    przesuni�cie mi�dzy grupami 0 26 420 0 0 446
warto�� brutto na koniec okresu 0 93 147 139 226 2 347 2 843 237 563
umorzenie na pocz�tek okresu 0 18 830 57 259 1 916 2 657 80 662
    amortyzacja planowa �rodków trwałych 0 3 194 14 122 369 386 18 071
    sprzeda� 0 -173 -1 713 -711 -6 -2 603
    likwidacja 0 -2 246 -2 184 -4 -778 -5 212
    przekwalifikowanie do �rodków trwałych 
przeznaczonych do sprzeda�y 0 -3 363 5 2 0 -3 356
umorzenie na koniec okresu 0 16 242 67 489 1 572 2 259 87 562
odpisy z tyt. utraty warto�ci na pocz�tek 
okresu 0 46 630 36 477 213 120 83 440
zwi�kszenie odpisów 0 29 497 32 658 381 506 63 042
    utworzenie odpisów aktualizuj�cych 0 29 497 32 658 381 506 63 042
zmniejszenie odpisów 0 18 953 2 969 0 63 21 985
    odwrócenie odpisów aktualizuj�cych 0 10 163 1 452 0 0 11 615
    sprzeda� 0 0 0 0 0 0
    likwidacja 0 8 764 1 517 0 63 10 344
    przesuni�cie mi�dzy grupami 0 26 0 0 0 26
odpisy z tytułu utraty warto�ci na koniec 0 57 174 66 166 594 563 124 497
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okresu 

Warto�� netto  na koniec okresu 2008 0 19 731 5 571 181 21 25 504
 

 

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. 
W bie��cym okresie odwrócono odpis aktualizuj�cy warto�� �rodków trwałych zamkni�tego w ubiegłym roku 
wydziału SSP1 (polimery) w wysoko�ci 11 615 tys., czyli do warto�ci odzyskiwalnej na drodze sprzeda�y.  
Transakcja zbycia linii produkcyjnej rozpocz�ta w bie��cym okresie zako�czyła si� w styczniu 2009 roku. 
 
Na koniec roku wykonano test na utrat� warto�ci �rodków trwałych, w wyniku którego dokonano odpisów 
aktualizuj�cych. Kwota 51 401.tys wpłyn�ła na zwi�kszenie straty bie��cego okresu. Cz��� �rodków trwałych 
obj�tych odpisem aktualizuj�cym, nale��ca do wydziału Torlenu została w 2009 roku wniesiona aportem do 
nowopowstałego podmiotu zale�nego - Torlen Sp. z o.o. w której Spółka posiada 100% udziałów. Torlen 
rozpocz�ł działalno�� operacyjn� w marcu 2009 r.  
 
Spółka dokonała odpisów aktualizuj�cych dla wszystkich �rodków trwałych, których spółka nie wykorzystuje z 
powodu zaprzestania lub zmniejszenia produkcji  oraz dla wszystkich �rodków przestarzałych technologicznie.. 
 
Dla  �rodków trwałych wykorzystywanych w celu działalno�ci operacyjnej przeprowadzono test na utrat� warto�ci. 
 
Główne zało�enia przyj�te do testu na trwał� utrat� warto�ci aktywów  trwałych w Boryszew S.A. Oddział Elana 
na dzie� 31.12.2008r. 
 
Testowi poddano �rodki trwałe generuj�ce przepływy pieni��ne w latach 2009 – 2011. Warto�� odzyskiwalna 
została okre�lona na podstawie warto�ci u�ytkowej. Test wykazał utraty warto�ci �rodków trwałych.. Dla celów 
testu �rodki trwałe zostały podzielone na  o�rodki generuj�ce �rodki pieni��ne. 
Dane finansowe na rok 2009 pochodz� z zatwierdzonego bud�etu na 2009, natomiast na lata 2010-2011 s� 
estymowane na podstawie zało�onych wska�ników.  
 
Warto�� przepływów okre�lono jako sum� zdyskontowanych przyszłych przepływów operacyjnych 
pomniejszonych o nakłady i uwzgl�dniaj�cych wpływ zmian w kapitale obrotowym.  
 
 
Do przeprowadzenia testu zastosowano nast�puj�ce wska�niki: 
 
    2009  2010  2011 
stopa dyskonta   9.82%  9.82%  9.82% 
czynnik dyskontuj�cy  0.91  0.83  0.76 
 
rentowno�� bonów 52 tyg.  5.18% 
premia za ryzyko   5.00% 
 
	     0.80 przeci�tnie dla chemii: 0.79 - 0.86 by Aswath 

 Damodaran, Last Updated in January 2007 
	 lewarowana    2.36 
koszt kapitału własnego   17.00% 
WIBOR 1M    3.64% 
�rednia premia    2.50% 
koszt finansowania obcego  6.14% 
 
WACC     9.82% 
 
Warto�� skumulowanych odpisów  z tytułu utraty warto�ci  �rodków trwałych wynosi 124 497 tys.. Odpisy z tytułu 
utraty warto�ci �rodków trwałych Spółka odnosi w pozostałe koszty. Kwota odpisów zidentyfikowanych na bazie 
tego testu to 17 264 tys. z czego 6 872 tys. dotyczy Elana włókno, a 9.413 tys. dot. Maj�tku cz��ciowo 
wynajmowanego. 
 
Przedstawiony rzeczowy maj�tek trwały stanowi własno�� jednostki.  
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Maj�tek trwały jest ubezpieczony. 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. Na maszynach i urz�dzeniach 
o warto�ci brutto 106 mln  ustanowiono zastaw rejestrowy, jako zabezpieczenie spłaty kredytu w PKO BP. Na 
maszynach i urz�dzeniach o warto�ci 32,2 mln brutto ustanowiono zastaw rejestrowy, jako zabezpieczenie spłaty 
kredytu w Raiffeisen Banku. 

Na dzie� 31/12/2008 Spółka  posiadała �rodki trwałe wykazywane pozabilansowo. S� to grunty w u�ytkowaniu 
wieczystym o warto�ci 13 707 tys. (wg. warto�ci od której liczona jest opłata za wieczyste uzytkowanie ), 
wykorzystywane przez Oddział Elana.  

 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
Własne 25 343 108 649 
U�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy, leasingu, tym: 161 131 
    �rodki transportu 161 131 
	rodki trwałe bilansowe razem 25 504 108 780 

 
 

	rodki trwałe przeznaczone do sprzeda�y 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
	rodki trwałe przeznaczone do sprzeda�y na pocz�tku okresu 54 0 
Zwi�kszenie 12 733 117 
Sprzeda� 54 0 
odpisy aktualizuj�ce   63 
Odpis zwi�zany ze �rodkami trwałymi przeznaczonymi do 
sprzeda�y -1 150  0 
	rodki trwałe przeznaczone do sprzeda�y na koniec okresu 11 583 54 

 
 
6. NIERUCHOMO	CI INWESTYCYJNE 
 
 

Nieruchomo�ci inwestycyjne w warto�ci godziwej 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   

Stan na pocz�tek okresu 102 359 0 
Zwi�kszenia 0 102 359 
   ujawnienie gruntów w wieczystym u�ytkowaniu 0 21 557 
   zmiana klasyfikacji nieruchomo�ci 0 910 
   wycena do warto�ci godziwej 0 41 254 
   przekwalifikowanie ze �rodków trwałych, 0 38 638 
Zmniejszenia 2 497 0 
   Sprzeda� 2 497 0 
Stan na koniec okresu 99 862 102 359 

 
 
Nieruchomo�ci inwestycyjne stanowi�ce przedmiot zabezpieczenia 
umów kredytowych 59 776 
Przychody ze zbycia nieruchomo�ci 5 408 
Przychody z nieruchomo�ci inwestycyjnych ( umowy najmu) 901 

 
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.  
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W 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 zwi�zku z pomy�lnym zako�czeniem sprawy s�dowej z Urz�dem Miasta ( sprawa dotyczyła obni�enia opłaty 
za wieczyste u�ytkowanie gruntów) , w bie��cym okresie spółka dokonała powtórnej wyceny leasingu do kwoty 
3 244 tys z zastosowaniem tej samej stopy dyskontowej co w pocz�tkowej wycenie. Ró�nica z wyceny wyniosła 
18 312 tys i została odniesiona na wynik jako przychód finansowy. Uwzgl�dniaj�c sprzeda� cz��ci gruntów kwota 
zobowi�zania na dzie� bilansowy wynosi 3 123 tys. 
W bie��cym roku Spółka przekwalifikowała budynek utrzymywany w celu wynajmowania Spółce Energetyka Sp. 
zo.o. ze �rodków trwałych do nieruchomo�ci inwestycyjnych. Warto�� nieruchomo�ci inwestycyjnych wyceniono  
w wysoko�ci zdyskontowanych przepływów pieni��nych z czynszu. Dane porównawcze zostały skorygowane. 
 
Na gruntach warto�ci ewidencyjnej 59 mln oraz gruntach w ewidencji pozabilansowej ustanowiono hipotek� 
kaucyjn� do kwoty 110 mln w celu zabezpieczenia umowy kredytowej z PKO BP.  
 
W bie��cym okresie Spółka sprzedała cz��� nieruchomo�ci za kwot� 5,4 mln osi�gaj�c zysk na sprzeda�y 2,9 
mln. 
 
 
7.  WARTO	CI NIEMATERIALNE 
 

Warto�ci niematerialne  
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
Patenty, licencje, oprogramowanie 103 148 
Prawo wieczystego u�ytkowania gruntu 72 73 
Razem 175 221 

 
 
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.  
 
 

Zmiana stanu warto�ci niematerialnych 2007 
Patenty, 
koncesje, 
licencje, 
oprogramowanie 

Prawo 
wieczystego 
u�ytkowania 
gruntu Razem 

warto�� warto�ci niematerialnych na pocz�tek okresu 3 011 945 3 956 
zwi�kszenia 189 32 221 
    nabycie 189 32 221 
zmniejszenia 1 052 901 1 953 
    sprzeda� 207 179 386 
    likwidacja 114  114 
    aport 731 722 1 453 
warto�� brutto na koniec okresu 2 148 76 2 224 
umorzenie na pocz�tek okresu 2 334 30 2 364 
    amortyzacja planowa warto�ci niematerialnych 256 8 264 
    Sprzeda� -201 -5 -206 
    Likwidacja -96 0 -96 
    Aport -294 -29 -323 
umorzenie na koniec okresu 1 999 4 2 003 
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Warto�� netto warto�ci niematerialnych na koniec 
okresu 149 72 221 

 
 

Zmiana stanu warto�ci niematerialnych 2008 
Patenty, 
koncesje, 
licencje, 
oprogramowanie 

Prawo 
wieczystego 
u�ytkowania 
gruntu Razem 

warto�� warto�ci niematerialnych na pocz�tek okresu 2 148 76 2 224 
Zwi�kszenia 11 0 11 
    Nabycie 11 0 11 
Zmniejszenia 4 0 4 
    Inne 4 0 4 
warto�� brutto  na koniec okresu 2 155 76 2 231 
umorzenie na pocz�tek okresu 1 999 4 2 003 
    amortyzacja planowa warto�ci niematerialnych 57 1 58 
    Inne -4 0 -4 
umorzenie na koniec okresu 2 052 5 2 057 
Warto�� netto warto�ci niematerialnych na koniec 
okresu 103 71 174 
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8. UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH ZALE�NYCH ORAZ POZOSTAŁYCH 
 

Udziały i akcje  stan na 31.12.2008 

Proporcja 
udziałów 
(%) 

Proporcja 
głosów na 
walnym 
zgromadzeniu 
(%) 

Warto�� 
akcji, 
udziałów 
według ceny 
nabycia 

Odpisy 
aktualizuj�ce 
warto�� 
akcji, 
udziałów 

Warto�� 
bilansowa 
akcji, 
udziałów  Podstawowa działalno�� 

Udziały i akcje w jednostkach 
zale�nych       
Impexmetal S.A -Grupa  52,59% 52,59% 269 644 0 269 644 Produkcja metali, handel 
Izolacja Matizol S.A.- Gorlice 100% 100% 11 534 0 11 534 produkcja materiałów budowlanych 
Elana Pet Sp. z o.o. 100% 100% 4 707 0 4 707 produkcja tworzyw sztucznych 
Elana Energetyka Sp. z o.o. 100% 100% 1 500 1 500 0 produkcja ciepła 
Nowoczesne Produkty Aluminiowe Sp 
z o.o. 100% 100% 34 460 0 34 460 produkcja aluminium 
Boryszew ERG S.A. 100% 100% 65 676 0 65 676 produkcja wyrobów chemicznych 

Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. 70% 70% 4 745 0 4 745 
produkcja farb, lakierów, tworzyw 
sztucznych 

Torlen Sp. z o.o. 100% 100% 50  50 produkcja tworzyw sztucznych 
Inter Flota Sp z o.o. 100% 100% 250  250 wynajem samochodów 

Zavod Mogiliew -Białoru� 50% 50% 1 091  1 091 
handel, produkcja surowców 
wtórnych 

Elana Ukraina 90% 90% 338 338 0 produkcja tworzyw sztucznych 

razem udziały i akcje w jednostkach 
zale�nych   393 995 1 838 392 157  
Udziały i akcje w pozostałych 
jednostkach (udział poni�ej 5%)       
Skotan S.A.   425 139 286  
Centrum Sp. z o.o -Bielsko Biała   19 0 19 Handel 
Lenora Sp. z o.o.- Łód�   3 0 3 Przemysł 
razem pozostałe jednostki      447 139 308   
   394 442 1 977 392 465  

 
Akcje  Impexmetalu, Izolacji Matizol oraz udziały w Zakładach Tworzyw i Farb  stanowi� zabezpieczenie spłaty kredytów zaci�gni�tych w PKO BP, Millenium Bank oraz w BRE 
Banku. Zabezpieczenia zostały szczegółowo opisane w nocie Kredyty bankowe. 
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Udziały i akcje wykazane w bilansie w pozycji: 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
Aktywa trwałe- jako udziały i akcje  w jednostkach zale�nych 392 157 413 197 
Aktywa trwałe- jako aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 22 22 
Aktywa obrotowe- jako aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 286 2 022 
     
 392 465 415 241 

 
 

Udziały i akcje w jednostkach podporz�dkowanych i pozostałych  
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
   
akcje notowane na giełdzie 269 930 291 256 
udziały i akcje nienotowane  122 535 123 985 
 392 465 415 241 

. 
  
Akcje notowane na GPW 31.12.2008 31.12.2007 

   
   
akcje Skotanu   
warto�� w cenie nabycia 425 425 
warto�� godziwa 286 2 022 
ró�nica z wyceny do warto�ci w cenie nabycia -139 1 597 

warto�� wykazana w bilansie jako aktywa finansowe dost�pne do 
sprzeda�y 

286 2 022 

   
   
aktualizacja do warto�ci godziwej odniesiona na kapitał -1 736 1 597 
Podatek odroczony 330 -303 

 -1 406 1 294 
 
akcje Impexmetalu   
warto�� w cenie nabycia na pocz�tku okresu 289 234 289 234 

Nabycie 1 290 
                        

0  

Sprzeda� 20 880 
                        

0  
warto�� w cenie nabycia na koniec okresu  269 644 289 234 
warto�� godziwa 171 188 1 182 354 
warto�� wykazana w bilansie jako akcje i udziały 269 644 289 234 
nadwy�ka  warto�ci bilansowej nad warto�ci� godziw� 98 456 -893 120 

 
Transakcje nabycia oraz sprzeda�y akcji  Impexmetalu S.A. odbyły si� pomi�dzy spółkami  z Grupy Kapitałowej 
Boryszew. W zwi�zku z tym nie nast�piła zmiana procentowego udziału Grupy Boryszew w Grupie Impexmetal. 
 
Z uwagi na to, �e Spółka ujmuje akcje jednostek powi�zanych w cenie nabycia stosuj�c MSR 27 punkt 37 a oraz 
MSR 32 punkt 4a, MSR 39 punkt 2a aktywa te nie s� instrumentem finansowym. W zwi�zku z tym do 
przeprowadzenia testu na utrat� warto�ci zastosowano MSR 36. Warto�� rynkowa akcji wynosi 171 188 tys.zł 
Warto�� u�ytkowa jest wy�sza od  warto�ci rynkowej  i wynosi  425.000 tys.zł. Na bazie testu stwierdzono, �e nie 
ma utraty warto�ci akcji Impexmetal S.A. 
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Udziały i akcje nienotowane 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
Stan netto na pocz�tek okresu 123 985 25 757 
   
Nabycie   
nabycie udziałów/akcji  ( Torlen Sp. z o.o.) 50 0 
nabycie udziałów/akcji  w Boryszew ERG 0 65 676 
nabycie udziałów/akcji w NPA 0 34 460 
nabycie udziałów w Inter Flota 0 250 
 50 100 386 
Zbycie   
sprzeda� udziałów w PPS Oława i Cuprum Lublin, Mollenium 0 11 
akcje za wniesiony aport do  Boryszew ERG 0 1 600 
 0 1 611 
odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci udziałów w:   
 Zakład Kadmu 0 209 
 Elana Ukraina 0 338 
 Elana Energetyka 1 500 0 
 1 500 547 
     
Stan na koniec okresu 122 535 123 985 

 
 
 
9. AKTYWA FINANSOWE DOST�PNE DO SPRZEDA�Y 
 

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
Udziały i akcje w jednostkach powi�zanych : 286 2 022 
     Skotan S.A. 286 2 022 
Udziały i akcje w pozostałych jednostkach  22 22 
 308 2 044 
Długoterminowe 22 22 
Krótkoterminowe 286 2 022 

 
 
10. AKTYWA ORAZ REZERWA Z  TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 
 
 
Od bie��cego roku Spółka wykazuje aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy w wysoko�ci netto. 
 

 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
Aktywa 23 959 9 115 
Rezerwa 11 634 9 667 
Aktywa/rezerwa z tytułu podatku odroczonego 
wykazane w bilansie 12 325 -552 
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Co to za kwota 27 tys.? 
 

 
 
Spółka nie rozpoznała aktywa na podatek dochodowy z tytułu odpisów aktualizuj�cych warto�� �rodków trwałych 
w wysoko�ci 4 656 tys. ze wzgl�du na małe szanse jego wykorzystania w przyszło�ci. 
 
 
11. ZAPASY 
 
 

Struktura zapasów 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
Materiały 6 287 30 189 
Półprodukty i produkty w toku 3 122 18 365 
Wyroby gotowe 10 339 51 244 
Towary 1 686 2 718 
Zaliczki na poczet dostaw 21 95 
Zapasy, razem (warto�� bilansowa) 21 455 102 611 
Odpisy aktualizuj�ce wycen� zapasów 11 885 8 679 
Zapasy brutto 33 340 111 290 

 
 
 
 

Stan na  
31/12/2008 

Stan na  
31/12/2007 

Odpisy aktualizuj�ce warto�� zapasów   
   
Warto�� brutto zapasów  33 340 111 290 
odpisy z tytułu  utraty warto�ci na pocz�tek okresu 8 679 6 113 
          a) zwi�kszenie odniesione do rachunku wyników: 5 908 2 566 

          b) odwrócenie odpisu odniesione do rachunku wyników: 687 0 

          c) spisanie razem z zapasami 2 015 0 
odpisy z tytułu  utraty warto�ci na koniec okresu 11 885 8 679 
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Warto�� netto zapasów  na koniec okresu 21 455 102 611 

 
Spadek zapasów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika głównie ze zmniejszenia 
sprzeda�y Oddziału Elana oraz w zwi�zku z wniesieniem aportem Oddziału Boryszew do spółki Boryszew ERG i  
w zwi�zku ze sprzeda�� Oddziału Huta Oława .  
 
Spółka tworzy odpisy aktualizuj�ce wycen� zapasów na podstawie struktury wiekowej zapasów oraz porównania 
z mo�liwymi do uzyskania cenami sprzeda�y netto. Wycena zapasów  na 31/12/2008 roku miała znacz�cy wpływ 
na wynik roku 2008 - zwi�kszyła strat� spółki o prawie 6 mln. 
 
Na zapasach do warto�ci 19 mln zł wg kosztu zakupu (zobowi�zanie do utrzymywania minimalnego zapasu 19 
mln zł) został ustanowiony zastaw rejestrowy stanowi�cy zabezpieczenia umowy kredytowej 202-
127/LW/I/38/2006 z PKO BP. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zamieszczone w nocie dotycz�cej 
kredytów.  
 
Na zapasach włókniny o warto�ci 17 mln zł wg. kosztu zakupu lub wytworzenia został ustanowiony zastaw 
rejestrowy stanowi�cy zabezpieczenie do umowy kredytowej w Millenium Banku. Szczegółowe informacje w tym 
zakresie zostały zamieszczone w nocie dotycz�cej kredytów.  
 
 
12.  NALE�NO	CI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALE�NO	CI 
 
 
Spadek nale�no�ci handlowych w porównaniu do roku 2007 roku wynika głównie ze zmiany struktury 
sprzeda�y w zwi�zku z trwaj�cym w Elanie procesem restrukturyzacji. Spadek nale�no�ci nast�pił te� w 
zwi�zku z wniesieniem aportem Oddziału Boryszew do spółki Boryszew ERG oraz sprzeda�� Oddziału Huta 
Oława. 
  
Cze�� wierzytelno�ci, 17 mln zł, została scedowana jako zabezpieczenie umowy kredytowej w Raiffeisen 
Banku. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zamieszczone w nocie dotycz�cej kredytów.  
 
 

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

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
nale�no�ci z tytułu dostaw i usług  37 091 78 295 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze� społecznych i innych 
�wiadcze� (bez podatku dochodowego) 2 511 13 378 
pozostałe nale�no�ci 5 135 6 920 
     

Razem nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
nale�no�ci netto 44 737 98 593 
odpisy aktualizuj�ce warto�ci handlowe 44 382 19 953 
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci 
brutto 89 119 118 546 
   
Długoterminowe 75 157 
Krótkoterminowe 44 662 98 436 
   
nale�no�ci od jednostek powi�zanych 1 603 2 250 
nale�no�ci od pozostałych jednostek 43 134 96 343 
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Nale�no�ci handlowe oraz  pozostałe nale�no�ci -struktura walutowa  
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
a) w walucie polskiej 47 813 92 696 
b) ) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 42 072 25 695 
    b1. w CHF 0 0 
        w CHF po przeliczeniu na PLN 0 0 
    b2. w EUR 9 206 6 408 
        w EUR po przeliczeniu na PLN 38 411 22 953 
    b3. w GBP 0 0 
        w GBP po przeliczeniu na PLN 0 0 
    b4. w USD 1 236 1 090 
        w USD po przeliczeniu na PLN 3 661 2 653 
    b5. pozostałe waluty po przeliczeniu na PLN 0 89 
Razem 89 885 118 391 

 
  

Struktura wiekowa nale�no�ci z tytułu dostaw 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
nale�no�ci (brutto) o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty 21 254 60 935 
    a) do 1 miesi�ca 21 246 31 054 
        - odpis aktualizuj�cy -3 045 0 
    b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 8 29 881 
        - odpis aktualizuj�cy 0 0 
    c) powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 0 0 
        - odpis aktualizuj�cy 0 0 
    d) powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 0 0 
        - odpis aktualizuj�cy 0 0 
    e) powy�ej 1 roku 0 0 
        - odpis aktualizuj�cy 0 0 
    nale�no�ci przeterminowane 57 941 58 199 
    a) do 1 miesi�ca 7 153 10 502 
        - odpis aktualizuj�cy 3 601 0 
    b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 6 197 6 484 
        - odpis aktualizuj�cy 1 032 0 
    c) powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 1 419 1 357 
        - odpis aktualizuj�cy 225 983 
    d) powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 1 023 660 
        - odpis aktualizuj�cy 269 660 
    e) powy�ej 1 roku 42 149 39 196 
        - odpis aktualizuj�cy 40 022 39 196 
nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 79 195 119 134 
    odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług + dyskonto 42 104 40 839 
nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 37 091 78 295 

 
 
Przedział czasowy spłacania nale�no�ci od 1 do 3 miesi�cy jest zwi�zany z normalnym tokiem sprzeda�y. 
 
 
 
 
 
13. POZOSTAŁE AKTYWA  
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Pozostałe aktywa 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe   
    Ubezpieczenia 129 85 
    koszty finansowe 11 50 
    usługi obce 40 19 
        
Razem 180 154 

 
 
14. KAPITAŁY 
 
 
 Struktura kapitału zakładowego na 31/12/2008 
 
 
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. 
 
 
Kapitały   
   

 

Kapitał akcyjny, nadwy�ka powy�ej warto�ci 
nominalnej Stan na  31/12/2008 Stan na  31/12/2007 
   
Ilo�� akcji/działów  62 686 547  62 686 547  
Warto�� nominalna 1 akcji/udziału w zł 0,10  0,10  
Kapitał podstawowy w tys zł 6 269  6 269  
przeszacowanie kapitału wska�nikiem hiperinflacji ( MSR 
29) 9 136  9 136  
Wpływy z emisji nowych akcji     
Razem kapitał podstawowy na koniec okresu 15 405  15 405  
   
nadwy�ka z emisji powy�ej warto�ci nominalnej 22 346  22 346  

 
 
 
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 
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Akcjonariusze[a1]  L. akcji % kapitału L. głosów % głosów 

Roman Karkosik * 40 600 000 64,77% 40 600 000 64,50% 

Pozostali 22 086 547 35,23% 22 343 597 35,50% 

RAZEM 62 686 547 100,00% 62 943 597 100,00% 

- w tym uprzywilejowane 257 050 0,41% 514 100 0,82% 
 
 
Kapitał z aktualizacji wyceny 
 
Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz�tku okresu 1 729  0  
wycena akcji Skotan -1 736  1 597  
podatek odroczony 330  -303  
wycena nieruchomo�ci 0 538  
podatek odroczony 0 -103  
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 323  1 729  

 
 

Zyski zatrzymane 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
Stan na pocz�tku okresu 259 841  257 193  
Zysk /Strata netto okresu -101 049  2 648  
Wypłacone dywidendy za poprzedni rok 0 0 
     
Stan na koniec okresu 158 792  259 841  

 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BORYSZEW S.A. w dniu 27 czerwca 2008 r. podj�ło uchwał� postanawiaj�c� 
zysk netto za rok 2007 w wysoko�ci 2 648 tys zł przeznaczy� w cało�ci na kapitał zapasowy prezentowany w 
zyskach zatrzymanych. 
 
 
15. KREDYTY BANKOWE         
 
 

Zobowi�zania z tytułu kredytów  
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
Stan na pocz�tku okresu 192 338  360 752  
zaci�gni�cie nowych kredytów 0 36 144  
spłata kredytów 37 627  141 193  
inne zmniejszenie  0 63 365  
Stan na koniec okresu 154 711  192 338  
cz��� długoterminowa 49 992  69 558  
cz��� krótkoterminowa 104 719  122 780  
   
zapłacone odsetki w okresie 12 385  16 695  
oprocentowanie (efektywne )kredytów  7,14% 6,04% 
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Kredytodawca /po�yczkodawca 
(nazwa, siedziba) 

Kwota 
kredytu 
wg 
umowy- 
tys zł 

Kwota 
kredytu 
pozosta
ła do 
spłaty Oprocentowanie 

Termin  
spłaty 

1.PKO BP S.A O/Warszawa -kredyt 
obrotowy 37 149 37 149 1MWIBOR+mar�a 26.12.2010 
2.Bank Millennium O/Warszawa- kredyt w 
rachunku bie��cym 33 750 30 902 1MWIBOR+mar�a 13.07.2010 
3.PKO BP S.A. O/Toru�- kredyt w 
rachunku bie��cym 69 400 69 193 1MWIBORr+mar�a 24.12.2009 

4.BRE - kredyt obrotowy 1 000 1 000 1MWIBOR+mar�a 30.06.2009 

5.BRE-kredyt w rachunku bie��cym 2 000 2 003 WIBOR ON+mar�a 29.06.2009 

6.Raiffeisen Bank Polska O/Warszawa-
kredyt rewolwingowy 7 000 7 000 1MWIBOR+mar�a 30.04.2009 
7.PKO BP S.A O/Warszawa -kredyt 
inwestycyjny. 5 575 5 575 1MWIBOR+mar�a 31.03.2009 

8.PKO BP S.A O/Warszawa -kredyt w 
rachunku bie��cym 2 000 1 889 1MWIBOR+mar�a  30.01.2009 

Razem 157 874 154 711    

cz��� długoterminowa  49 992    

cz��� krótkoterminowa  104 719    
Mar�a wynosi w zale�no�ci od banku od 0,5% do 2,5% 
 
Kwota zobowi�zania wobec Banku Millenium  zawiera naliczone, niezapłacone odsetki w wysoko�ci 208 tys. zł. 
 
 
1,3,7.  Kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego w PKO BP- zostały podpisane Aneksy nr 12, 13, 14 
dotycz�ce przesuni�cia spłat rat kredytowych z 31.12.2008 i 31.03.2009 do 31.05.2009 roku i ustanowienia 
dodatkowego zabezpieczenia kredytu na 7 500 000 szt. akcji Impexmetal S.A. Spółka do dnia 27.04.2009 spłaciła 
w PKO BP 8,9 mln zł. 
6. Termin spłaty kredytu w Raiffeisen Bank jest w trakcie negocjacji z Bankiem. Do dnia 27.04.2009 roku spółka 
spłaciła 6,1 mln zł. 
 
Zabezpieczenie kredytów 
 
1,3, 8. Zastaw rejestrowy na zapasach surowców i wyrobów gotowych  -19 mln zł.,  
Zastaw na rzeczach ruchomych (24 szt. maszyn i urz�dze�) na ł�czn� warto�� 83.9 mln zł., linii SSP 22,5 mln zł. 
Przelew wierzytelno�ci z umów ubezpieczenia zapasów , surowców, wyrobów gotowych oraz maszyn i urz�dze� 
stanowi�cych przedmiot zabezpieczenia. Przelew wierzytelno�ci z umowy ubezpieczenia maszyn i urz�dze�. 
Hipoteka kaucyjna do kwoty 60 mln zł  z pierwsze�stwem wpisu na przysługuj�cym kredytobiorcy prawie 
własno�ci budynków oraz prawie u�ytkowania wieczystego gruntu poło�onego w Toruniu, hipoteka kaucyjna do 
kwoty 50 mln zł wpisana na nast�pnej pozycji w ksi�dze wieczystej na przysługuj�cym kredytobiorcy prawie 
własno�ci budynków oraz prawie u�ytkowania wieczystego gruntu poło�onego w Toruniu. 
Zastaw rejestrowy na 50 031 900 szt. akcji Impexmetalu o warto�ci bilansowej 112,6 mln zł, 535 949 akcjach 
Izolacji Matizol, oraz 93 642 udziałach Zakładu Tworzyw i Farb. Spółka posiada zobowi�zanie do utworzenia 
zabezpieczenia na 7 500 000 szt. akcji Impexmetalu. Ł�czna warto�� zastawionych akcji Impexmetalu według 
warto�ci bilansowej wynosiłaby wtedy 128,3 mln zł, 
 
2. Zastaw rejestrowy na 8 705 375 szt. akcji Impexmetal, blokada 21 627 842 szt. akcji Impexmetal na podstawie 
umowy zastawu zwykłego i umowy blokady, hipoteki ł�cznej kaucyjnej do kwoty 50,6 mlz zł na nieruchomo�ci 
znajduj�cej si� w Toruniu. Zgodnie z umow� kredytow� warto�� zabezpieczenia powinna stanowi� 130% warto�ci 
kredytu.  Ł�czna warto�� zastawionych akcji według warto�ci bilansowej wynosi 68,2 mln zł,   
 
4.Zastaw rejestrowy na 1 923 077 szt. akcji Impexmetal, weksel In blanco z deklaracj� wekslow�. Zgodnie z 
umow� warto�� zabezpieczenia powinna stanowi� pi�ciokrotno�� warto�ci kredytu. Spółka posiada zobowi�zanie 
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do utworzenia zabezpieczenia na 1 573 427 szt. akcji. Ł�czna warto�� zastawionych akcji według warto�ci 
bilansowej wynosiłaby wtedy 7,9 mln zł. 
 
5.Zastaw rejestrowy na 3 076 923 szt. akcji Impexmetal, weksel In blanco z deklaracj� wekslow�. Zgodnie z 
umow� warto�� zabezpieczenia powinna stanowi� czterokrotno�� warto�ci kredytu. Spółka posiada zobowi�zanie 
do utworzenia zabezpieczenia na 2 517 483 szt. akcji. Ł�czna warto�� zastawionych akcji według warto�ci 
bilansowej wynosiłaby wtedy 12,6 mln zł. 
 
6. Cesja wierzytelno�ci 17,0 mln zł. Weksel in blanco. Zastaw rejestrowy na zapasach włókniny 17,0 mln zł. 
Zastaw rejestrowy na maszynach 31,2 mln. zł., hipoteka kaucyjna 17,0 mln zł. 
 
7. Zastaw rejestrowy na 26 110 000 szt. akcji Impexmetal, o warto�ci bilansowej 58,7 mln zł, zabezpieczenie 
kredytu jest na tych samych akcjach jak w kredycie w poz. 1,3, 8 . 
 
 
 
 

Spółka zawarła aneksy z PKO BP: 
1. Aneks zawarty dnia 29 stycznia 2009 do umowy kredytu 202-127/LW/I/38/2006 w formie limitu kredytu 

wielocelowego. Aneks zmienia termin spłaty raty kredytu w rachunki bie��cym w wysoko�ci 15 000 ty� 
zł z dnia30 stycznia 2009 do dnia 30 marca 2009, oraz raty kredytu w rachunku bie��cym w wysoko�ci 
1 995 tys. zł z dnia 30 stycznia 2009 do dnia 27 lutego 2009 oraz spłaty raty kredytu nieodnawialnego 
w kwocie 4 127 tys. zł z dnia 30 stycznia 2009 do dnia 28 lutego 2009. 

2. Aneks zawarty dnia 27 lutego 2009 do umowy kredytu 202-127/LW/I/38/2006 w formie limitu kredytu 
wielocelowego. Aneks zmienia termin spłaty raty kredytu w rachunki bie��cym w wysoko�ci 13 330 ty� 
zł z dnia30 stycznia 2009 do dnia 30 marca 2009, oraz raty kredytu w rachunku bie��cym w wysoko�ci 
1 995 tys. zł z dnia 30 stycznia 2009 do dnia 30 marca 2009 oraz spłaty raty kredytu nieodnawialnego 
w kwocie 4 127 tys. zł z dnia 30 stycznia 2009 do dnia 31 marca 2009. 

3. Aneks zawarty dnia 31 marca 2009 do umowy kredytu 202-127/LW/I/38/2006 w formie limitu kredytu 
wielocelowego. Aneks zmienia termin spłaty raty kredytu w rachunki bie��cym w wysoko�ci 13 330 ty� 
zł z dnia30 stycznia 2009 do dnia 31 maja 2009, oraz raty kredytu w rachunku bie��cym w wysoko�ci 
695 tys. zł z dnia 30 stycznia 2009 do dnia 30 maja 2009 oraz spłaty raty kredytu nieodnawialnego w 
kwocie 8 255 tys. zł z dnia 31 marca 2009 do dnia 31 maja 2009. Aneks zwi�ksza zabezpieczenie o 
zastaw rejestrowy na 7,5 mln sztuk akcji Impexmetal. Zabezpieczenie nie zostało wpisane do Rejestru 
Zastawów. 

 
 
 
16. ZOBOWI
ZANIA  Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH PAPIERÓW DŁU�NYCH  
 
 

Zobowi�zania z tytułu wyemitowanych obligacji 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
Stan na pocz�tku okresu 155 000  175 000  
emisja  nowych obligacji 55 100  37 980  
Wykup obligacji 19 500  58 680  
Razem zobowi�zanie z tyt. wyemitowanych obligacji 190 600  154 300  
zobowi�zanie odsetkowe 829  1 277  
Stan zobowi�zania razem na koniec okresu 191 429  155 577  
cz��� długoterminowa  112 809  
cz��� krótkoterminowa 191 429  42 768  
   
zobowi�zanie wobec podmiotów powi�zanych 109 669  54 954  
zobowi�zanie wobec podmiotów pozostałych 81 760  100 623  
zapłacone odsetki w okresie,  13 405  9 298  
   
oprocentowanie (efektywne ) papierów  7,76% 5,65% 
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Wyemitowane 
papiery dłu�ne- 
stan na 
21.12.2008     
     

Seria Data emisji Data wykupu warto�� Nabywca 
Seria 01 30.11.2006 30.11.2009 50 000 Rynek 
Seria 03 20.12.2006 30.11.2009 13 520 Rynek 
Seria 04 27.12.2006 30.11.2009 11 000 Impexmetal 
Seria 05 19.01.2007 19.01.2009 11 200 Rynek 
Seria 06 27.09.2007 30.11.2009 5 980 Rynek 
Seria 07 06.12.2007 30.11.2009 20 000 Impexmetal 
Seria 08 27.12.2007 30.11.2009 800 Elana-Pet 
Seria 16 28.11.2008 27.02.2009 7 000 Impexmetal 
Seria 16 28.11.2008 27.02.2009 500 Rynek 
Seria E 31.12.2008 21.03.2009 70 600 Impexmetal 
Razem   190 600  

 
19 stycznia 2009 Spółka dokonała wykupu obligacji serii 05 o warto�ci nominalnej 11 200 tys zł. 
Obligacje o warto�ci 77 600 tys. zł, których data wykupu przypadała na pierwszy kwartał 2009 roku zostały 
rolowane. Nabywc� tych obligacji jest Impexmetal. 
 
17. ZOBOWI
ZANIA Z TYTUŁU 	WIADCZE� EMERYTALNYCH I PODOBNE  
 
 
 Rezerwy krótkoterminowe Długoterminowa 

Zmiana stanu krótkoterminowych rezerw 
na �wiadczenia emerytalne i podobne  

rezerwa na 
niewykorzystan
e urlopy 

rezerwa na 
odprawy 
emerytalne 

razem 
krótkotermi
nowe 

rezerwa na 
odprawy 
emerytalne 

      
    stan na pocz�tek okresu  945 1 377 2 322 1 865 
    Zwi�kszenia 0 165 165 0 
        utworzenie rezerwy 0 165 165 0 
    Zmniejszenia 633 1 304 1 937 837 
        Wykorzystanie 633 105 738 84 
        rozwi�zanie zb�dnych rezerw 0 1 199 1 199 753 
    stan na koniec okresu 312 238 550 1 028 

 
 
 
Rezerwy na nie wykorzystane 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. W 2008 roku nast�pił spadek rezerw na �wiadczenia z powodu 
zmniejszenia zatrudnienia. 
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18. POZOSTAŁE  REZERWY KRÓTKOTERMINOWE  
 
 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 
krótkoterminowych 

rezerwa na 
koszty 
restrukturyzacji 

rezerwa na 
tocz�ce si� 
post�powania 
s�dowe Kuag 

pozostałe 
rezerwy  Razem 

     
    stan na pocz�tek okresu 2008 4 138 0 538 4 676 
    zwi�kszenia 4 184 32 992 0 37 176 
        utworzenie rezerwy 4 184 32 992 0 37 176 
    zmniejszenia 7 526 0 0 7 526 
        wykorzystanie 6 751 0 0 6 751 
        rozwi�zanie 775 0 0 775 

    stan na koniec okresu 2008 796 32 992 538 34 326 
 
W bie��cym okresie spółka utworzyła rezerw� w wysoko�ci 33 mln zł , która miała istotny wpływ na wynik. 
Rezerwa została utworzona na post�powanie s�dowe w sprawie Kuag Elana GmbH. 
 
Post�powanie s�dowe nr 1 
 
Powodem jest syndyk masy upadło�ci spółki Kuag Elana GmbH z siedzib� w Oberbruch. Upadła spółka Kuag 
Elana GmbH była spółk� - córk� Boryszew S.A. nabyt� w lipcu 2005, sprzedan�  27 stycznia 2007 r. 
Powód dochodzi w tym post�powaniu kwoty 3.000.000,00 euro, opieraj�c swoje roszczenie o dwie alternatywne 
podstawy:  
Po pierwsze, powód wskazuje, i� podwy�szenie kapitału o kwot� 3.000.000,00 euro uchwalone przez Spółk� 
działaj�c� jako jedyny wspólnik spółki Kuag Elana GmbH nie zostało w rzeczywisto�ci przeprowadzone (nie 
nast�piło skuteczne wniesienie kapitału), w zwi�zku z czym Spółka  zobowi�zana jest do ponownego wpłacenia 
tej kwoty  
Po drugie, powód uwa�a, i� Spółka por�czyła za zobowi�zanie Kuag Elana GmbH z tytułu kredytu w Banku 
Millenium S.A. w sytuacji, gdy spółka Kuag  znajdowała si� w rozumieniu niemieckiego prawa w tzw. kryzysie 
(Krise), wobec czego por�czenie udzielone przez wspólnika miało charakter zast�puj�cy kapitał własny. Zdaniem 
powoda, skoro w zwi�zku ze spłat� przez Kuag Elana GmbH kredytu ustała odpowiedzialno�� Spółki z tytułu 
udzielonego por�czenia, Spółka  zobowi�zana jest do zwrotu do masy upadło�ci spłaconej kwoty 
zabezpieczonego kredytu. Roszczenie dochodzono pozwem opiewa na kwot� 3.000.000,00 euro z odsetkami 
ustawowymi wg prawa niemieckiego tj. 5 % ponad stop� bazow� od dnia 14 wrze�nia 2006 r. W tym zakresie po-
wództwo zostało wytoczone przeciwko  Spółce  oraz Carlson Private Equity Ltd. jako dłu�nikom solidarnym. Ten 
ostatni podmiot nabył od naszej Spółki udziały w Kuag Elana GmbH dnia 27 stycznia 2007 r. 
Pierwszy termin rozprawy (post�powanie ustne) odbył si� w dniu 30 stycznia 2009 r. W trakcie tej rozprawy nie 
doszło do zawarcia ugody. Kolejny termin został wyznaczony na dzie� 31 lipca 2009 r., Zarz�d Spółki  nie uznaje  
uznania roszczenia powoda S�d w trakcie pierwszej rozprawy wyraził zapatrywanie, i� uwa�a wpłat� na poczet 
podwy�szonego kapitału zakładowego za skuteczn�. W zwi�zku z tym kluczowego znaczenia nabiera ocena 
drugiego wariantu argumentacji powoda, w szczególno�ci rozstrzygni�cie, czy spółka Kuag Elana GmbH 
znajdowała si� w kryzysie w momencie udzielenia jej przez Spółk� przedmiotowego por�czenia. . W naszej 
ocenie kwestia ta powinna zosta� wyja�niona poprzez przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego powołanego 
przez s�d. Poniewa� Spółka  od czasu sprzeda�y udziałów w styczniu 2007 r. nie miała ju� dost�pu do 
dokumentacji spółki Kuag Elana GmbH, nie jest mo�liwe przewidywanie z pewno�ci� wniosków wypływaj�cych z 
opinii biegłego s�dowego.  
Na powy�sze post�powanie Spółka zało�yła rezerw� w wysoko�ci 3 mln euro. ( 12 517 tys zł) 
 
Post�powanie s�dowe nr 2 
 
Powodem jest równie� syndyk masy upadło�ci Kuag Elana GmbH, której Spółka była udziałowcem .Powód 
dochodzi w tym post�powaniu od Spółki  zapłaty kwoty 4.907.269,60 euro. Powód opiera to roszczenie na 
zało�eniu, �e spółka Kuag Elana GmbH znajdowała si� ju� w lipcu 2006 r. w kryzysie. 
Powód wychodzi z zało�enia, i� Spółka udzielała spółce Kuag Elana GmbH, której był udziałowcem, po�yczek o 
charakterze zast�puj�cym kapitał własny w formie pieni��nej oraz rzeczowej, które nast�pnie zostały przez 
spółk� Kuag Elana GmbH zwrócone. Powód dochodzi obecnie zwrotu tych wypłat w wysoko�ci stanowi�cej 
warto�� przedmiot sporu w tej sprawie. Roszczenie dochodzone pozwem opiewa na kwot� 4.907.269,60 euro z 
odsetkami ustawowymi wg prawa niemieckiego w wysoko�ci 5% ponad stop� bazow� od dnia l grudnia 2007 r. 
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Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.Zarz�d  nie rozwa�a ani uznania roszczenia powoda ani 
ugodowego zako�czenia sporu. Tak�e w ramach tego post�powania zasadnicze znaczenie b�dzie miało 
ustalenie, czy spółka KuagElana GmbH znajdowała si� w kryzysie w czasie dokonywania zaskar�onych przez 
syndyka transakcji.. W ocenie Spółki  kwestia ta powinna zosta� wyja�niona poprzez przeprowadzenie dowodu z 
opinii biegłego powołanego przez s�d.  
Na to post�powanie Spółka zało�yła rezerw� w wysoko�� kwoty głównej roszczenia ( 20 474 tys, zł) 
Spólka nie utworzyła rezerwy na odsetki , których wysoko�� na dzie� bilansowy wynosi 2,5 mln zł.   
 
19. ZOBOWI
ZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWI
ZANIA   
 

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

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
zobowi�zania z tytułu dostaw i usług  13 897 103 453 
zaliczki otrzymane na dostawy 10 287 2 694 
z tyt. podatków, ceł, ubezpiecze� i innych �wiadcze� (bez podatku 
dochodowego) 

1 363 2 569 

z tytułu wynagrodze� 1 465 1 680 
z tytułu leasingu 3 214 21 690 
z tytułu factoringu 3 516 4 051 
z tytułu dywidend i innych zob. kap. 829 0 
bierne rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów 166 778 
pozostałe zobowi�zania 2 490 38 678 
   

Razem zobowi�zania , w tym 37 227 175 593 
 0 0 
Długookresowe 2 964 20 292 
Krótkookresowe 34 263 155 301 
   
zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych 7 437 58 501 
zobowi�zania wobec podmiotów pozostałych 29 790 117 092 

 
 
Warto�� zobowi�za� krótkoterminowych odpowiada ich warto�ci godziwej z uwagi na krótkoterminowy charakter. 
Spadek pozostałych zobowi�za� wynika z zapłaty 35 mln zł zobowi�za� dotycz�cych nabycia udziałów NPA 
Skawina Sp. z o.o. (umowa z 30.10.2007).  
Znaczny spadek zobowi�za� z tytułu dostaw spowodowany jest  z wniesieniem w 2007 roku Oddziału Boryszew 
aportem do nowo utworzonej spółki Boryszew ERG S.A. oraz sprzeda� zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa 
w postaci Oddziału Huta Oława..  
 
 

Zobowi�zania handlowe i pozostałe (struktura walutowa) 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
a) w walucie polskiej 31 058 139 049 
b) ) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 6 168 36 544 
    b1. w CHF 0 0 
        w CHF po przeliczeniu na PLN 0 0 
    b2. w EUR 1 051 9 820 
        w EUR po przeliczeniu na PLN 4 387 35 176 
    b3. w GBP 0 0 
        w GBP po przeliczeniu na PLN 0 0 
    b4. w USD 601 561 
        w USD po przeliczeniu na PLN 1 781 1 368 
    b5. pozostałe waluty po przeliczeniu na PLN 0  0 
Razem 37 216 175 593 
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Leasing finansowy 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
 warto�� bilansowa netto aktywów leasingowanych 59 976 62 411 
 ł�czna suma przyszłych minimalnych opłat leasingowych: 15 952 118 205 
             o terminie spłaty do 1 m-ca 5 4 
             o terminie spłaty od 1 m-ca do 3 m-cy 10 11 
             o terminie spłaty od 3 m-cy do 12 m-cy 239 1 480 
             o terminie spłaty od 1 roku do 3 lat 426 2 777 
             o terminie spłaty od 3 do 5 lat 392 2 987 
             o terminie spłaty powy�ej 5 lat 14 880 110 946 
 koszty odsetkowe od opłat o terminie spłaty do 12 m-cy 4 7 
 koszty odsetkowe od opłat o terminie spłaty powy�ej 1 roku 12 734 96 508 
 zobowi�zanie finansowe z tytułu leasingu finansowego 
wykazane w bilansie 3 214 21 690 
 ró�nica mi�dzy sum� przyszłych minimalnych opłat leasingowych a 
ich warto�ci� bie��c� 13 126 -40 721 
koszty odsetek od zob. leasingowych w bie��cym okresie 209  
 0 0 
zobowi�zanie krótkoterminowe 254 1 488 
zobowi�zanie długoterminowe 2 960 20 202 

 
 
20. POZOSTAŁE ZOBOWI
ZANIA 
 
 

Przychody przyszłych okresów 
Stan na  

31/12/2008 
Stan na  

31/12/2007 
   
Zafakturowana sprzeda� zrealizowana w przyszłym okresie 0 1 622 

 
 
21. PRZYCHODY ZE SPRZEDA�Y 
 
 
Głównym rynkiem Oddziału Elana jest rynek krajowy, w eksporcie rynek Europy Zachodniej i �rodkowo-
Wschodniej. 
W zwi�zku z takimi zagro�eniami jak : osłabianie si� dolara do złotówki i euro , tania konkurencja azjatycka , 
import wyrobów poliestrowych z Chin i Turcji w postaci tkanin, dzianin i wyrobów konfekcjonowanych oraz 
pojawienie si� nowych producentów polimeru w tym SK Eurochem, NBG, Equipolymer i włókien ci�tych IMP 
Polowat  utrzymali�my  na rynku krajowym udziały rynkowe tylko na poziomie: ok. 24 % we włóknach i około 6 
%w polimerze. Było to jednak okupione  znacz�cymi dyskontami cenowymi, tak aby  przeciwdziała� próbom 
zepchni�cia  nas z rynku. Z uwagi na agresywne działania nowych producentów udział Oddz.Elany na rynku 
krajowym mo�e spada� z uwagi na nowe inwestycje /IMP Polowat , Indorama w Kłajpedzie, Realiance-Trevira w 
Zielonej Górze/ 
 
Cykliczno�� sprzeda�y 
 
Zarówno produkcja jak i sprzeda� w spółce Boryszew S.A. ma charakter sezonowy. Sezonowo�ci� 
charakteryzuj� si� takie produkty jak polimer butelkowy. 
Sprzeda� polimeru butelkowego zwi�zana jest z popytem na napoje w opakowaniach PET – nasilenie popytu 
nast�puje w okresie letnim.  
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. 
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Struktura sprzeda�y Rok 2008 Rok 2007 
   
Przychody netto ze sprzeda�y produktów 210 262 791 255 
Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów 21 897 46 888 
Przychody netto ze sprzeda�y usług 25 169 23 345 
przychody ze sprzeda�y razem, w tym: 257 328 861 488 
podmiotom powi�zanym 14 526 25 484 

 
 
Spadek warto�ci sprzeda�y wynika głównie ze zmniejszenia sprzeda�y Oddziału Elana. Jest to skutkiem 
zaprzestania sprzeda�y do byłej ju� spółki zale�nej Kuag-Elana GmbH i zmiany struktury sprzeda�y w zwi�zku z 
trwaj�cym procesem restrukturyzacji.   
 
Spadek sprzeda�y ma zwi�zek z wniesieniem aportem Oddziału Boryszew do spółki Boryszew ERG oraz  ze 
sprzeda�� Oddziału Huta Oława. Oddziały te partycypowały w obrocie Spółki w poprzednim okresie ( Oddział 
Boryszew do 31 sierpnia 2007 roku, Oddział Huta Oława do 30 listopada 2007 roku).  
 
 
22. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  
 
 
Koszty według rodzaju Rok 2008 Rok 2007 
   
Amortyzacja 18 130 28 562 
zu�ycie materiałów i energii 149 330 700 965 
usługi obce 15 206 41 819 
podatki i opłaty 10 716 16 291 
koszty �wiadcze� pracowniczych, w tym: 35 588 60 651 
     koszty wynagrodze� 25 662 48 688 
     koszty ubezpiecze� społecznych 4 561 11 963 
     koszt �wiadcze� pracowniczych zwi�zane z restrukturyzacj� 3 725 0 
     koszty �wiadcze� emerytalnych 337 0 
     koszty �wiadcze� po okresie zatrudnienia 0 0 
    pozostałe �wiadczenia 1 303 0 
pozostałe koszty rodzajowe, w tym: 4 628 2 290 
    ubezpieczenia maj�tkowe 666 0 
    podró�e słu�bowe 305 0 
    reprezentacja, reklama, konferencje 35 0 
    opłaty licencyjne 3 425 0 
    Inne 197 2 290 
Koszty według rodzaju, razem 233 598 850 578 
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze� mi�dzyokresowych 47 048 -20183 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielko�� 
ujemna) 0 -944 
Koszty sprzeda�y (wielko�� ujemna) -6 338 -9 277 
Koszty ogólnego zarz�du (wielko�� ujemna) -29 649 -48 162 
      
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 244 659 772 012 
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23. POZOSTAŁE PRZYCHODY 
 
 
Pozostałe przychody  Rok 2008 Rok 2007 
   
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 881 9 859 
Dotacje 0 4 576 
Aktualizacja warto�ci aktywów  0 40 716 
Dywidendy 30 188 26 698 
Inne przychody operacyjne 5 448 35 173 
Razem 41 517 117 022 

 
 
Aktualizacja aktywów  Rok 2008 Rok 2007 
   
wycena nieruchomo�ci inwestycyjnych 0 40 716 
Razem 0 40 716 

 
 
Dywidendy otrzymane  Rok 2008 Rok 2007 
Impexmetal SA 18 057 15 422 
Boryszew ERG SA 2 250 0 
Elimer Sp. zo.o. 0 34 
Izolacja Matizol SA 2 900 3 000 
NPA Skawina Sp. z o.o. 2 795 0 
Elana Pet Sp. z o.o. 2 184 2 080 
Elana Energetyka Sp. z o.o. 1 925 6 162 
ZFiF Sp. z o.o. 77 0 
 30 188 26 698 

 
 

Inne przychody operacyjne Rok 2008 Rok 2007 

   
rozwi�zanie pozostałych rezerw rezerwy: 8 5 860 
    rozwi�zanie rezerwy na tocz�ce si� post�powania s�dowe 0 3 819 
    rozwi�zanie pozostałych rezerw 8 2 041 
pozostałe przychody: 5 440 29 313 
    przychody ze sprzeda�y znaku towarowego 524 0 
    kary, odszkodowania 17 226 
    Darowizny 1 0 
    sprzeda� zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa 0 26 896 
    wynik na likwidacji �rodków trwałych 1 387 0 
    Inne 3 511 2 191 
Inne przychody operacyjne, razem 5 448 35 173 

 
 
24. POZOSTAŁE KOSZTY 
 
 
Pozostałe koszty  Rok 2008 Rok 2007 
   
Aktualizacja warto�ci aktywów  52 635 58 697 
Inne koszty operacyjne 37 859 7 369 
Razem 90 494 66 066 
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Aktualizacja aktywów  Rok 2008 Rok 2007 
   
    utworzenie odpisów aktualizuj�cych nale�no�ci 1 234 12 083 
    utworzenie odpisów aktualizuj�cych zapasy 0 6 608 
    utworzenie odpisów aktualizuj�cych �rodki trwałe 51 401 40 006 
Razem 52 635 58 697 

 
 
 
Inne koszty operacyjne Rok 2008 Rok 2007 
   
pozostałe rezerwy 37 551 5 828 
    utworzenie rezerw na koszty restrukturyzacji 3 409 4 676 
    utworzenie rezerw na koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych 1 150 0 
    utworzenie rezerwy na tocz�ce si� post�powania s�dowe 32 992 1 152 
pozostałe koszty 308 1 541 
    kary, odszkodowania, koszty post�powa� s�dowych 32 201 
    wynik na likwidacji �rodków trwałych 0 44 
    Darowizny 1 36 
    zaniechane inwestycje 49 0 
    Inne 226 1 260 
     
Inne koszty operacyjne, razem 37 859 7 369 

 
 
 
 
25. PRZYCHODY  FINANSOWE  
 
 
Przychody finansowe Rok 2008 Rok 2007 
   
Odsetki, w tym: 667 4 161 
od jednostek powi�zanych 4 51 
Zysk ze zbycia inwestycji 387 241 
Aktualizacja warto�ci inwestycji 0 131 
Inne 20 520 1 154 
 21 574 5 687 

 
 
 
 
Inne przychody finansowe Rok 2008 Rok 2007 
   
    dodatnie ró�nice kursowe 2 208 44 
    zyski z pochodnych instrumentów finansowych 0 1 047 
    instrumenty przeznaczone do obrotu  1 047 
    zmiana szacunku dot. zobowi�zania z tyt. leasingu finansowego 18 312 63 
Inne przychody finansowe, razem 20 520 1 154 
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26. KOSZTY FINANSOWE  
 
 
 
Koszty finansowe Rok 2008 Rok 2007 
   
Odsetki, w tym: 28 470 27 143 
dla jednostek powi�zanych 8 332 2 938 
Strata ze zbycia inwestycji 9 397 0 
Aktualizacja warto�ci inwestycji 1 500 5 737 
Inne 529 5 161 
 39 896 38 041 

 
 
Koszty finansowe z tytułu odsetek  Rok 2008 Rok 2007 
   
     od zaci�gni�tych kredytów 12 385 16 695 
     od wyemitowanych obligacji 13 405 9 298 
     od leasingu 209 271 
     od factoringu 403 0 
     od zobowi�za� 1 156 879 
     pozostałe odsetki 912  0 
Razem 28 470 27 143 

 
 
 
 
 
Zysk/strata ze zbycia inwestycji Rok 2008 Rok 2007 
   
    Przychody ze zbycia 11 500 52 155 
        sprzeda� akcji i udziałów 11 500 52 155 
    Koszty zbycia inwestycji 20 897 52 155 
        sprzeda� akcji i udziałów 20 897 52 155 
Zysk/strata ze zbycia inwestycji -9 397 0 

 
 
 
 
Aktualizacja warto�ci inwestycji Rok 2008 Rok 2007 
   
    utworzenie odpisu aktualizuj�cego udziały i 1 500 5 737 
    
Razem 1 500 5 737 

 
 
Inne koszty finansowe Rok 2008 Rok 2007 
   
    ujemne ró�nice kursowe 0 524 
    straty z pochodnych instrumentów finansowych: 0 3 191 
     instrumenty przeznaczone do obrotu 0 3 191 
    pozostałe koszty finansowe 529 1 446 
    utworzenie odpisów aktualizuj�cych odsetki 15 0 
    warto�� sprzedanych wierzytelno�ci obcych 0 148 
    prowizje bankowe 421 1 012 
    Inne 93 286 
Inne koszty finansowe, razem 529 5 161 
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27. PODATEK DOCHODOWY 
 
Podatek dochodowy Rok 2008 Rok 2007 
   
Zysk (strata) brutto -113 596 8314 
Trwałe ró�nice w podstawie opodatkowania: 55 456 73 670 
    koszty nie stanowi�ce kosztów uzyskania przychodu  131 174 154 720 
    przychody niestanowi�ce przychodów podatkowych  75 718 81 050 
   
Ró�nice przej�ciowe w podstawie opodatkowania -19 460 -99 926 
    Zwi�kszaj�ce podstaw� opodatkowania 4 453 5 339 
    Zmniejszaj�ce podstaw� opodatkowania 23 913 105 265 
   
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -77 600 -17 942 
Podatek dochodowy według stawki ... 0 0 
   
Podatek dochodowy bie��cy wykazany w rachunku zysków i strat -12 547 5 667 
cz��� bie��ca 0 0 
cz��� odroczona -12 547 5 667 

 
 
Podatek dochodowy bie��cy wykazany w rachunku zysków i strat Rok 2008 Rok 2007 
cz��� bie��ca 0 0 
podatek odroczony -12 217 5 667 
minus- odroczony podatek uj�ty bezpo�rednio w kapitale własnym -330  0 
 -12 547 5 667 

 
 
28. ZYSK/STRATA PRZYPADAJ
CY NA JEDN
 AKCJ�  
 
Sposób ustalenia straty /zysku na akcj� Rok 2008 Rok 2007 
Strata/zysk netto (tys. zł) -101 049 2 648 
�rednia wa�ona liczba akcji (szt) 62 686 547 62 686 547 
Rozwodniony zysk/ strata na jedn� akcj�  (zł) -1,61 0,04 

 
 
 
Zysk/strat� na 1 akcj� zwykł� ustalono jako relacj� zysku/straty netto  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/straty 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�cy efekt rozwodnienia zysku na 
akcj� 
 
 
 
29. SEGMENTY DZIAŁALNO	CI – BRAN�OWE I GEOGRAFICZNE 
 
 
 
Jedynym  segmentem bran�owym Spółki wykazywanym w sprawozdaniu skonsolidowanym to – produkcja 
wyrobów chemicznych 
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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.  
 
 
. 
 
 
sprzeda� wg. obszarów geograficznych Rok 2008 Rok 2007 

   
Polska 174 643 388 920 
Unia Europejska 70 160 115 578 
Pozostałe kraje europejskie 12 525 16 610 
     
 257 328 521 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. INSTRUMENTY FINANSOWE  
 
 
Zestawienie instrumentów finansowych według pozycji bilansu i kategorii instrumentów 
 

Aktywa finansowe według bilansu na 31.12.2008 r. 

Po�yczki  i 
nale�no�ci 

Aktywa 
finansowe 
wyceniane  

w 
warto�ci 
godziwej  

Aktywa 
finansowe 
dost�pne 

do 
sprzedazy 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane  
do terminu 

wymagalno�ci Ogółem 

      
Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y   308  308 
Pochodne instrumenty finansowe     0 
Nale�no�ci handlowe  37 122    37 122 
Udzielone pozyczki     0 
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Aktywa finansowe utrzymywane  do terminu 
wymagalno�ci     0 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 4 476    4 476 

Ogółem 41 598 0 308 0 41 906 
      
      

Aktywa finansowe według bilansu na 31.12.2007 r. 

Po�yczki  i 
nale�no�ci 

Aktywa 
finansowe 
wyceniane  

w 
warto�ci 
godziwej  

Aktywa 
finansowe 
dost�pne 

do 
sprzedazy 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane  
do terminu 

wymagalno�ci Ogółem 

      

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y   2 044  2 044 
Pochodne instrumenty finansowe     0 
Nale�no�ci handlowe  78 295    78 295 
Udzielone pozyczki     0 
Aktywa finansowe utrzymywane  do terminu 
wymagalno�ci     0 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 4 476    4 476 

Ogółem 82 771 0 2 044 0 84 815 
 
 
 

Zobowi�zania finansowe na 31.12.2008 Inne 
zobowi�zania 
finansowe Ogółem 

Kredyty i po�yczki 154 711 154 711 
Zobowi�zania z tytułu obligacji 191 429 191 429 
Pochodne instrumenty finansowe  0 
Zobowi�zania handlowe i pozostałe (oprócz podatków) 24 181 24 181 
Umowy leasingu finansowego 3 214 3 214 
Factoring 3 516 3 516 

Ogółem 377 051 377 051 
   
   

Zobowi�zania finansowe na 31.12.2007 Inne 
zobowi�zania 
finansowe Ogółem 

Kredyty i po�yczki 192 338 192 338 
Zobowi�zania z tytułu obligacji 155 577 155 577 
Pochodne instrumenty finansowe  0 
Zobowi�zania handlowe i pozostałe (oprócz podatków) 106 283 106 283 
Umowy leasingu finansowego 1 484 1 484 
Factoring 4 051 4 051 

Ogółem 459 733 459 733 
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31. 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. 
 
Podstawowym zadaniem w procesie zarz�dzania ryzykiem finansowym była identyfikacja, pomiar, monitorowanie 
i ograniczanie podstawowych �ródeł ryzyka, do których zalicza si�: 
ryzyko rynkowe, w tym m.in.: 

• ryzyko kursowe (zmiana kursu PLN wobec innych walut); 
• ryzyko stopy procentowej (wzrost stóp procentowych); 
• ryzyko płynno�ci; 
• ryzyko kredytowe. 

 
Na  czynno�ci które  ograniczały niekorzystny wpływ czynników ryzyka rynkowego  składały si� : 
 

1) identyfikacja �ródeł oraz struktury ryzyka w skali całej firmy; 
2) szacowanie poziomu ryzyka ex ante, umo�liwiaj�ce wła�ciw� ocen� zagro�e� wynikaj�cych z 

niedopasowanych pozycji; 
3) prowadzenie analiz ex post ekspozycji na ryzyko; 
4) podejmowanie decyzji dotycz�cych zamykania lub zmniejszania pozycji generuj�cych ryzyko dla firmy; 
5) monitorowanie warto�ci aktualnie ponoszonego przez spółk� ryzyka z tytułu dotychczas wykonanych 

operacji; 
6) przestrzeganie prawidłowo�ci przeprowadzenia i rozliczenia transakcji; 

 
 
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  bazuj� na zmiennych stopach procentowych (1M 
WIBOR, 3M WIBOR). 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  zobowi�zaniami. 
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Oprocentowane zobowi�zania finansowe 
 
 

 
 
 
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. 
 
Analiza wra�liwo�ci na 
ryzyko zmian stóp 
procentowych    

   
Wra�liwo�� na ryzyko stóp 

procentowych 

 Warto��  Wzrost  Spadek 

 

 na 
31.12.2008 

r. o 1,5 p.p. o 1,5 p.p. 

Aktywa finansowe 0 0 0 
Zobowi�zania finansowe 345 932 5 189 -5 189 
Kredyty i po�yczki  154 503 2 318 -2 318 
Obligacje 191 429 2 871 -2 871 
Factoring       

Wpływ na przyszłe wyniki 
przed opodatkowaniem   5 189 -5 189 
Wpływ na przyszłe wyniki 
netto  4 203 -4 203 
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Ryzyko cen i ryzyko kursów walut   
 
Perspektywy rozwoju do ko�ca 2009 roku zwi�zane s� z prowadzon� restrukturyzacj� firmy  
polegaj�c� na rezygnacji z produkcji własnego polimeru ( zamkni�ciu Wydziału Chemicznego ) i oparciu produkcji 
prz�dzy na znacznie ta�szym od własnego polimerze importowanym a produkcji włókien ci�tych  na 
importowanych płatkach PET oraz  konsolidacji produkcji  włókien ci�tych i ci�głych w jednym obiekcie i 
produkowanie asortymentów najbardziej rentownych  
Zagro�eniem jest jednak niestabilny kurs PLN w stosunku do EUR i USD . 
Kontynuowana  w roku 2009 sprzeda� nieruchomo�ci w znacznym stopniu b�dzie uzale�niona  od cen 
kształtuj�cych si� na tym rynku i postawy banków wobec przedsi�biorców chc�cych zaci�gn�� kredyt na zakup 
nieruchomo�ci.  
 
 
Spółka d��y do zabezpieczenia wielko�ci mar�y realizowanej na zawartych umowach w momencie podpisania 
kontraktu b�d� przyj�cia zamówienia.  
 
 

Przychody ze sprzeda�y /zakupy materiałów, towarów, 
usług (struktura walutowa) 

Sprzeda� 
2008 

Zakupy 
2008 

   
a) przychody w walucie polskiej 174 657 92 653 
b) ) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na 
PLN): 82 671 78 598 
    b1. w CHF 0 3 
        w CHF po przeliczeniu na PLN 0 7 
    b2. w EUR 19 745 18 514 
        w EUR po przeliczeniu na PLN 68 985 64 443 
    b3. w GBP 486 7 
        w GBP po przeliczeniu na PLN 2 132 31 
    b4. w USD 4 905 6 035 
        w USD po przeliczeniu na PLN 11 554 14 117 
Razem 257 328 171 251 

 
 
 
 
 

Analiza wra�liwo�ci na 
ryzyko zmian kursów walut Warto��  

Wzrost kursu 
waluty o 

Spadek 
kursu 
waluty 

   10% 10% 
Przychody w walutach 
obcych 25 136 2 513 -2 513 
EUR 19 745 1 974 -1 974 
GPP 486 49 -49 
USD 4 905 490 -490 
Zakupy 24 556 -2 456 2 456 
EUR 18 514 -1 851 1 851 
GPP 7 -1 1 
USD 6 035 -604 604 

wpływ na wynik   -57 57 

    

Wpływ na  wynik netto  -46 46 
 
 
Warto�� godziwa 
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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  
 
Spółka nara�ona jest na ryzyko cenowe dotycz�ce kapitałowych papierów warto�ciowych z tytułu inwestycji 
posiadanych przez Grup� i sklasyfikowanych w skonsolidowanym bilansie jako dost�pne do sprzeda�y lub 
wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy.  
 
 
Ubezpieczenia 
 
Boryszew S.A. posiadał na 2008 rok polisy ubezpieczeniowe w ramach umów generalnych zawartych  z kilkoma 
towarzystwami ubezpieczeniowymi. 
 
Przedmiotem umów jest ubezpieczenie: 

� posiadanego mienia – suma ubezpieczenia dla Boryszew S.A. – 953,7 mln zł,  
� OC z tytułu prowadzenia działalno�ci gospodarczej - suma ubezpieczenia dla całej Grupy Kapitałowej 

Boryszew 50 mln zł,  
� OC z tytułu prowadzenia działalno�ci gospodarczej i u�ytkowania mienia z sum� ubezpieczenia dla 

ka�dej z ubezpieczonych spółek – 2,0 mln zł,  
� ubezpieczenie odpowiedzialno�ci członków organów spółki kapitałowej- suma ubezpieczenia dla całej 

Grupy Kapitałowej Boryszew – 61,4 mln zł.  
� ubezpieczenie ryzyk monta�owych – 30,5 mln zł,  
� ponadto ubezpieczenie ładunków w transporcie oraz ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW). 
 

Zgodnie z polisami, poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi, ochrona ubezpieczeniowa udzielona została na okres 
14 miesi�cy tj. do 31 marca 2009 roku. 
 
 
 
32.  AKTYWA I ZOBOWI
ZANIA WARUNKOWE 
 

Pozycje pozabilansowe Stan na  
31/12/2008 

Stan na  
31/12/2007 

   
1. Nale�no�ci warunkowe 5 274 5 174 
            - otrzymanych gwarancji i por�cze� 5 274 5 174 
2. Zobowi�zania warunkowe 4 464 30 506 
            - udzielonych gwarancji i por�cze� 4 464 30 506 
3. Inne (z tytułu) 13 704 13 685 
-  PWUG 13 704 13 685 

     
Razem pozycje pozabilansowe 23 442 49 365 

 
 
 
 
  ZOBOWIAZANIA WARUNKOWE NA DZIE� 31.12.2008  
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33. PODMIOTY POWI
ZANE KAPITAŁOWO I ZMIANY W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 
 
 
Podmioty powi�zane kapitałowo wg stanu na 31.12.2008 r.:  
 
 
 
PODMIOTY POWI
ZANE KAPITAŁOWO - GK BORYSZEW siedziba 
Boryszew S.A. – centrala Sochaczew 
Boryszew S.A. - Oddział Elana Toru� 
Boryszew ERG S.A. Sochaczew 
Nylonbor Sp. z o.o. Sochaczew 
Elimer Sp.z o.o. Sochaczew 
Bormir Sp.z o.o. w likwidacji Cz�stochowa 
Elana Pet Sp. z o.o. Toru� 
Elana Energetyka Sp. z o.o. Toru� 
Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Sp. z o.o. Złoty Stok 
Izolacja - Matizol S.A. Gorlice 
NPA Skawina Sp. z o.o. Skawina 
Impexmetal S.A. Warszawa 
Hutmen S.A.  Wrocław 
Walcownia Metali Dziedzice S.A. Czechowice-Dziedzice 
Huta Metali Nie�elaznych Szopienice S.A. - w likwidacji  Katowice 
Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A. Katowice 
Baterpol Sp. z o.o. Katowice 
FŁT Polska Sp. z o.o.  Warszawa 
FLT & Metals Ltd.  Wielka Brytania 
FLT Metall HmbH Niemcy 
Metalexfrance S.A. Francja 
S & I S.A. Szwajcaria  
FLT Bearings Ltd. Wielka Brytania 
FLT France SAS      Francja 
Brest - Bor Sp.z o.o. Brze�� 
Altrans Sp.z o.o. Sochaczew 
Zakład Przetwórstwa Surowców Wtórnych Sp.z o.o. Mohylew / Białoru� 
Elana Ukraina Sp.z o.o. Kijów / Ukraina 
InterFlota Sp. z o.o. Oława 
Złoty Granitol Sp. z o.o. Złoty Stok 
Termex Sp. z o.o. Złoty Stok 
Remoplast Sp. z o.o. Złoty Stok 
Elektryk Sp. z o.o. Złoty Stok 
Sklepy Firmowe Sp.z o.o. Złoty Stok 
Jard Sp.z o.o. Złoty Stok 
Elektromat Sp. z o.o. Złoty Stok 
Umewar Sp. z o.o. Złoty Stok 
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Torlen Sp. zo.o. Toru� 
Brassco Inc. USA 
Przedsi�biorstwo Usługowo-Handlowe Hutnik Sp. z o.o. Konin 
Polski Cynk Sp. z o.o. Oława 
Susmed Sp. z o.o. Wrocław 
Temer Sp. z o.o.,  Wrocław 
Spółka Mieszkaniowa DOM Sp. z o.o. Katowice 
Zakład Elektro-Automatyki ZELA SZOPIENICE Sp. z o.o. Katowice 
Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna Dystrybucja Sp. z o.o. Radom 
Ostrana Internationale HmbH Austria 
Zakład Kadmu Sp. z o.o. - w likwidacji Oława 
FLT Wälzlager GmbH Niemcy 
FLT & Metals s.r.l. Włochy 
FLT (Wuxi) Trading Co. Ltd. Chiny 
FLT Metal Ltd.  - w likwidacji  Kazachstan 
MBO-HUTMEN jv Sp. z o.o.  Wrocław 
KATECH-HUTMEN Sp. z o.o.- w likwidacji  Ukraina 
Bolesław Recycling Sp. z o.o. Bukowno 
Przedsi�biorstwo Remontowe REMAL Sp. z o.o. Konin 
Przedsi�biorstwo ODMECH Sp. z o.o. Konin 
Przedsi�biorstwo Automatyzacji i Pomiarów ALTECH Sp. z o.o. Konin 
NORBLIN S.A. - w upadło�ci Warszawa 
TRANSSZOP Sp. z o.o.- w upadło�ci Katowice 

 
Podmioty powi�zane osobowo 
Suwary S.A. 
Alchemia S.A.  
Skotan S.A. 
Unibax Sp. z o.o. 
Walcownia Rur Andrzej Spółka z o.o. 
Centernet S.A. 
Huta Batory Spółka z o.. 
Nova Capital Spółka z o.o. 
Unibax Włóknina Spółka z o.o. 
Taleja Spółka z o.o. 
KS Toru� Unibax S.A. 
NFI Midas S.A. 
NFI Krezus S.A. 
Karo Roman Karkosik ZPCHR 

 
 
 
 
34. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI
ZANYMI I 	WIADCZENIA DLA KLUCZOWEGO PERSONELU 
 
 

 

nale�no�c
i 
handlowe 

zobowi�zania 
handlowe i 
pozostałe sprzeda� zakup 

zobowi�z
ania z tyt. 
emisji 
obligacji 

zapłacone 
odsetki 

       
Boryszew ERG S.A. 24 86 1 000 254   
Elana Energetyka Sp. z o.o. 1 027 5 055 12 515 43 723   
Elana Pet Sp. z o.o. 55 306 250 14 998 805 
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Izolacja Matizol S.A. 11 11 1 098 23  
NPA Skawina Sp. z o.o.  0 0 0   
Inter Flota 75 86 43 10  
Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Sp. z 
o.o. 70 33 142 202   
Impexmetal S.A. 30 1 855 5 164 108 864 7 432
Zakady Metalurgiczne Silesia S.A. 0 10 53 0   
Huta Metali Nie�elaznych Szopienice S.A. - w 
likwidacji  0 1 47 0   
Baterpol 0 0  82   
FLT Polska 0 0 0 7   
 1 292 7 443 15 153 59 463 109 669 7 516
       
       
       
sprzeda� akcji:       
Boryszew ERG S.A. 5 500      
NPA Skawina Sp. z o.o. 6000      
zakup akcji:       
Izolacja Matizol S.A. 1 286      

 
 
 
Dywidendy otrzymane: 
 
Impexmetal SA 18 057 
Boryszew ERG SA 2 250 
Izolacja Matizol SA 2 900 
NPA Skawina Sp. z o.o. 2 795 
Elana Pet Sp. z o.o. 2 184 
Elana Energetyka Sp. z o.o. 1 925 
ZFiF Sp. z o.o. 77 
 30 188 

 
Transakcje handlowe pomi�dzy podmiotami powi�zanymi zakresie sprzeda�y lub zakupu towarów i usług  
zawierane s� na warunkach rynkowych. 
 
 
 
 
 
 
 
	wiadczenia dla kluczowego personelu 
 
 
 
	wiadczenia dla kluczowego personelu 2 008 2007 

   
Wynagrodzenie kluczowego personelu   

1. krótkoterminowe �wiadczenia pracownicze 2 117 3 728 
- wynagrodzenia 1 916 3 455 
- składki na ubezpieczenia społeczne 186 270 
- �wiadczenia niepieni��ne 15 3 
2. �wiadczenia po okresie zatrudnienia 0  
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3. Pozostałe pracownicze �wiadczenia długoterminowe 0  
4. �wiadczenia z tytułu rozwi�zania stosunku pracy 0 441 
5. Płatno�ci w formie akcji własnych 0   
Razem, w tym: 2 117 4 169 
Wynagrodzenie Zarz�du 360 651 
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 387 398 
Wynagrodzenie pozostałego kluczowego personelu 1 169 2 406 

 
 
 
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 
Cich Adam 57 
Karkosik Roman 57 
Kr��el Arkadiusz 153 
Sierka Wojciech 57 
Urbaniak Zygmunt 61 
  
Wynagrodzenie Zarz�du  
Iwanejko Małgorzata 360 

 
 
 
35. ZATRUDNIENIE 

 
Przeci�tne zatrudnienie w grupach zawodowych w 2008 roku w przeliczeniu na pełne etaty: 
 
 
 
 
Struktura zatrudnienia        2 008 2007 
   
Pracownicy na stanowiskach robotniczych 862 1 770 
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 237 524 
Pracownicy przebywaj�cy na urlopie wychowawczym 20 28 
Razem 1 119 2 322 

 
 
 
. 
 
 
36. WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM  
 
 
POROZUMIENIE W SPRAWIE ZAKO�CZENIA SPORU ZBIOROWEGO   

W dniu 11.03.2009 roku Dyrektor Zarz�dzaj�cy Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu zawiadomił Spółk� i�, 
przedstawiciele zwi�zków zawodowych działaj�cych przy Boryszew S.A. Oddział Elana W Toruniu potwierdzili, �e 
z dniem 11.03.2009 roku zako�czyli spór zbiorowy.  
Powodem zako�czenia sporu było wyra�enie przez Dyrektora Zarz�dzaj�cego Boryszew S.A. Oddział Elana 
zgody na przyznanie od dnia 1 marca 2009 roku podwy�ek wynagrodze� dla najni�ej zarabiaj�cych pracowników 
Działu Ochrony oraz umo�liwienie odej�cia na �wiadczenia przedemerytalne w 2009 roku osób zatrudnionych na 
czas okre�lony w Zespole ds. Technicznego Przygotowania Rozbiórek i Inwestycji, je�li osoby uprawnione 
zgłosz� ch�� odej�cia. 

USTANOWIENIE ZASTAWU NA AKCJACH  

W dniu 19.03.2009 roku Spółka otrzymała postanowienie S�du Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 
Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów, informuj�ce o dokonaniu w dniu 16 marca 2009 roku wpisu do 
rejestru zastawów papierów warto�ciowych, które znajduj� si� w obrocie giełdowym. Przedmiotem 
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ustanowionego zastawu jest 2.000.000 akcji na okaziciela spółki Impexmetal S.A. nale��cych do Boryszew S.A. 
Ustanowiony zastaw stanowi zabezpieczenie wierzytelno�ci Banku Powszechna Kasa Oszcz�dno�ci Bank Polski 
S.A. w kwocie 102,5 mln zł z tytułu kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego udzielonego Boryszew 
S.A.  
Warto�� nominalna udziałów b�d�cych przedmiotem zastawu wynosi 800,0 tys. zł, a ich warto�� bilansowa w 
ksi�gach rachunkowych Boryszew S.A. na dzie� 31 grudnia 2008r. wynosi 4.500,0 tys. zł. Ww. akcje stanowi� 
0,94 % kapitału zakładowego Impexmetal S.A. i daj� 0,94 % głosów na walnym zgromadzeniu. 

EMISJA OBLIGACJI BORYSZEW SA 

W dniu 23.03.2009 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:  
7 060 sztuk obligacji o ł�cznej warto�ci nominalnej 70 600 000 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 zostan� wykupione w dniu 19 czerwca 2009 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki WIBOR 3M + 
mar�a 3,90 % b�dzie ustalane osobno dla ka�dego kwartalnego okresu odsetkowego.  
5) Warto�� zaci�gni�tych zobowi�za� na ostatni dzie� kwartału poprzedzaj�cego udost�pnienie propozycji 
nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowi�za� emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji 
proponowanych do nabycia:  
Powy�sza emisja obligacji nie powoduje wzrostu zadłu�enia, poniewa� przedmiotowe obligacje zast�puj� 
obligacje, których termin wykupu upłyn�ł w dniu 21 marca 2009 roku.  
Ł�czna warto�� emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 70,6 mln PLN. 

POZYTYWNA OPINIA ZARZ
DU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W SPRAWIE 
POWI�KSZENIA POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 

W dniu 30.03.2009 Spółka Boryszew S.A. otrzymała od Dyrektora Zarz�dzaj�cego Boryszew S.A. Oddział Elana 
w Toruniu informacj�, i� w dniu 27.03.2009 r. Zarz�d Województwa Kujawsko – Pomorskiego podj�ł Uchwał� Nr 
24/291/09, moc� której pozytywnie zaopiniował wniosek Spółki Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu w 
sprawie powi�kszenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o nieruchomo�� pozostaj�c� w u�ytkowaniu 
wieczystym Spółki, składaj�c� si� z działek gruntu o ł�cznej powierzchni 7,2342 ha.  
Jednocze�nie Spółka Boryszew S.A. informuje, i� zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994 r. o 
specjalnych strefach ekonomicznych, po uzyskaniu opinii Zarz�du Województwa oraz zgody Rady Gminy 
wła�ciwej ze wzgl�du na poło�enie strefy, minister wła�ciwy do spraw gospodarki uprawniony b�dzie do 
przedstawienia Radzie Ministrów wniosku o powi�kszenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

WYRA�ENIE ZGODY NA USTANOWIENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 

W dniu 2 kwietnia 2009 roku Zarz�d Boryszew S.A. otrzymał od Dyrektora Zarz�dzaj�cego Boryszew S.A. 
Oddział Elana w Toruniu informacj�, i� w dniu 2 kwietnia 2009 roku Rada Miasta Torunia podj�ła Uchwał� Nr 
524/09, moc� której wyraziła zgod� na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej na terenie obejmuj�cym 
nieruchomo�ci oznaczone jako działki ewidencyjne: nr 129/24 o powierzchni 58.480 m2, nr 115/23 o powierzchni 
4.620 m2 oraz nr 137/12 o powierzchni 9.242 m2 stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa, b�d�cych w 
u�ytkowaniu wieczystym Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu.  
 
 
 
 
Wydarzenia po dniu bilansowym w spółkach zale�nych 
 
ZAWARCIE PRZEZ HUTMEN S.A. ZNACZ
CEJ UMOWY 

W dniu 26 stycznia 2009 roku, spółka zale�na Hutmen S.A. podpisała umow� z KGHM Polska Mied� S.A. z 
siedzib� w Lubinie. 
Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostarczenie przez KGHM Polska Mied� S.A. wlewków okr�głych 
miedzianych. Ł�czna ilo�� bazowa wlewków okr�głych miedzianych b�d�cych przedmiotem niniejszej umowy 
wynosi: 13.300 ton, a z uwzgl�dnieniem opcji Kupuj�cego 17.100 ton. 

Cena za poszczególne partie dostarczanych wlewków miedzianych została ustalona jako suma ceny miedzi 
katodowej (�rednia oficjalnych notowa� settlement dla miedzi grade "A" na Londy�skiej Giełdzie Metali z 
uzgodnionego okresu ustalania cen) plus premia do metalu oraz premia przerobowa. 
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Szacowana warto�� umowy, według cen miedzi i walut z dnia zawarcia umowy, wynosi: 206.434,2 tys. zł. Umowa 
została zawarta na czas okre�lony od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegaj� 
od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. 

ZAMIAR NABYCIA AKCJI WŁASNYCH W CELU UMORZENIA PRZEZ HUTMEN S.A. 

W dniu 6 lutego 2009 roku, Zarz�d Hutmen S.A. podj�ł decyzj� o rozpocz�ciu prac nad opracowaniem programu 
nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. Szczegółowe warunki, na jakich b�dzie si� odbywało nabywanie 
akcji własnych zostan� sprecyzowane i uzgodnione w trakcie prac nad programem oraz w formie projektu 
programu, przedstawione organom statutowym spółki celem ich zaopiniowania i zatwierdzenia do realizacji.  
W dniu 20 marca 209 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. podj�ło uchwał� w sprawie 
upowa�nienia Zarz�du do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. 
 
BRAK ZGODY NA KONCENTRACJ� Z BATERPOL SP. Z O.O.  

W dniu 05.03.2009 roku Zarz�d Impexmetal S.A. powzi�ł informacj� o wydaniu negatywnej decyzji Prezesa 
Urz�du Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("Prezes UOKiK") na dokonanie koncentracji Orzeł Biały S.A. / 
Baterpol sp. z o.o. Umowa Przedwst�pna została zawarta z zastrze�eniem spełnienia warunków zawieszaj�cych, 
dotycz�cych m.in. otrzymania przez Orzeł Biały S.A. decyzji Prezesa UOKiK, wyra�aj�cej zgod� na dokonanie 
koncentracji w postaci przej�cia kontroli nad Baterpol sp. z o.o.  
W �wietle informacji posiadanych przez Impexmetal S.A. Prezes UOKiK w uzasadnieniu odmownej decyzji 
stwierdził, i� poł�czenie prowadziłoby do eliminacji konkurencji na rynku przetwarzania odpadów niebezpiecznych 
ze zu�ytych akumulatorów. Spółka Impexmetal S.A. podziela stanowisko spółki Orzeł Biały S.A, w �wietle którego 
pozytywna decyzja Prezesa UOKiK w tej kwestii byłaby korzystna nie tylko dla dalszego funkcjonowania 
poł�czonych spółek, w �wietle post�puj�cych procesów konsolidacyjnych w skali �wiatowej oraz kryzysu 
ekonomicznego, ale tak�e dla bezpiecze�stwa ekologicznego naszego kraju.  
Od decyzji Prezesa UOKiK przysługuj� spółce Orzeł Biały S.A. �rodki odwoławcze. 

 
37. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Boryszew SA za 2008 rok zostało zatwierdzone 
do publikacji przez Zarz�d Boryszew S.A. w dniu 30 kwietnia 2009 r. 
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