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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Bilans
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pochodne instrumenty finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem
RAZEM AKTYWA
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy
Kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
Udziały mniejszości
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych
Rezerwa na pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Kredyty bankowe
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Kredyty bankowe
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych
Rezerwa na pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe razem
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Stan na dzień
31.12.2007
31.12.2006

729 801
2 740
23 724
36 811
594
12 243
805 913

576 945
2 037
26 759
19 581
615
308
626 245

196 991
194 873
5 295
5876
155 741
0
558 776
1 364 689

157 153
241 875
70
1 142
182 082
5 450
587 772
1 214 017

1 462 140
73 294
-594 829
940 605
5 891
946 496

1 462 140
70 060
-804 563
727 637
4 493
732 130

56 468
53 815
30
0
5 131
799
116 243

46 352
53 221
24
1 405
5 443
140
106 585

267 142
5
284
532
20
6 586
27 381
301 950
1 364 689

245 539
54 703
364
469
120
4 699
69 408
375 302
1 214 017

Noty przedstawione na stronach od 7 do 34 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Rachunek zysków i strat
od 01.10.2007
do 31.12.2007

Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i
materiałów
Koszty sprzedanych
produktów, towarów i
materiałów
Zysk brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody / koszty
operacyjne
Zysk na działalności
operacyjnej
Przychody/Koszty finansowe
Udziały w zyskach (stratach)
netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
Dochody z tytułu udziałów w
jednostkach powiązanych
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
- część bieżąca
- część odroczona
Zysk (strata) netto
Przypadający na:
akcjonariusza jednostki
dominującej
udziały mniejszości

od 01.01.2007 od 01.10.2006
do 31.12.2007 do 31.12.2006

od 01.01.2006
do 31.12.2006

480 623

1 824 229

449 421

1 676 182

-394 710
85 913
-16 163
-26 679

-1 524 575
299 654
-56 556
-87 639

-429 340
20 081
-9 985
-18 789

-1 572 733
103 449
-43 751
-78 857

39 348

37 242

-277 581

-268 055

82 419
13 329

192 701
18 234

-286 274
-836

-287 214
-5 101

897

3 714

1 114

4 171

0
96 645
12 108
-930
13 038
109 664

219
214 868
-1 360
-13 288
11 928
213 508

-285 996
-8 652
-136
-8 516
-294 648

0
-288 144
-14 891
-1 030
-13 861
-303 035

109 176
488

212 945
563

-294 506
-142

-302 683
-352

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki
dominującej)

Kapitał
akcyjny
Stan na 1 stycznia 2007

1 462 140

Uchwała Zarządu Portu
Morskiego

Kapitał własny
akcjonariuszy
mniejszościowych

Kapitał
własny
razem

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Zyski
zatrzymane

70 060
3 234

-804 563
-3 234

727 637

4 493

732 130

212 945

212 945

563

213 508

23

23

835

864

940 605

5 891

946 496

Zysk netto bieżącego
okresu

Razem

Zmiana struktury Grupy
Stan na 31 grudnia 2007

1 462 140

73 294

-594 829

Noty przedstawione na stronach od 7 do 34 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Kapitał
własny
Kapitał
akcjonariusz własny
y
razem

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom
jednostki dominującej)

mniejszościo
wych

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Kapitał akcyjny
Stan na 1 stycznia 2006

1 462 140

67 185

Dywidenda wypłacona
Nagrody z zysku dla
pracowników (uchwała
28-05-2006)

-466 385
-25 500

Razem

1 062 940
-25 500

-7 000

Uchwała z 24.05.2006
r. O podziale zysku cele inwestycyjne

2 875

Zysk netto bieżącego
okresu
Zwiększenie udziału
w spółce zależnej
Stan na 31 grudzień 2006

Zyski
zatrzymane

-7 000

-7 000

-302 683

-352

-120

1 027

907

727 637

4 493

732 130

-120
70 060

1 066 758
-25 500

-2 875

-302 683

1 462 140

3 818

-804 563

-303 035

Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy
środków
pieniężnych
z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty o pozycje:
Udział w zyskach netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja
Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy zapłacone netto
Zysk (strata) z działalności
inwestycyjnej
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń
międzyokresowych biernych
Zmiana stanu rezerw
Pozostałe pozycje
Podatek zapłacony
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Wpływy

od 01.10.2007
do 31.12.2007

od 01.01.2007
do 31.12.2007

od 01.10.2006
do 31.12.2006

od 01.10.2006
do 31.12.2006

97 556
12 459

214 868
-3 784

-285 996
303 348

-288 144
311 357

-897
14 622
9 673
1 520

-3 714
47 745
-806
1 798

-1 114
13 734
-423
-1 078

-4171
59 691
73
-3 425

-38 607
37 467
-5 517

-42 493
75 818
-39 837

207 010
26 967
37 462

210 373
11 703
49 044

5 401
-8 097
-3 106
-5 788

-8 141
-29 426
-4 728
-18 467

35 249
-13517
-942
1 048

3 471
-14 016
-1 386
741

104 227

192 617

18 400

23 954

2 554

13 994

426

105 881

Noty przedstawione na stronach od 7 do 34 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 01.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Zbycie wartości niematerialnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych w tym:
w jednostkach powiązanych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
- odsetki
w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- odsetki
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych
i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz
wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
Inne wydatki inwestycyjne
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów
(emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych
Kredyty i pożyczki
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz
właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli,
wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu umów
leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
RAZEM
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK
OKRESU
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC
OKRESU

72

7197

124

280

2 359
123
123
0

4 740
2 057
2 057
1 579

0
302
302
0

0
105 601
4 291
3 229

107
16
0
0
0
57 106

356
122
0
0
0
176 323

107
195
0
0
0
-15 809

762
300
101 310
100 000
1 310
164 017

52 488

154 925

-10 084

56 849

3 892
0
0
0
726

20 653
0
0
0
745

-1 031
0
100 000
100 000
-4 694

76
100 000
100 000
100 000
7 092

-54 552

-162 329

16 235

-58 136

-35 834

395

-43 710

58 120

0
-36 095
261
32 406

0
0
395
57 832

357
-45 338
1 271
1 315

415
56 434
1 271
36 723

0

0

0

25 500

0
31 922

0
55 052

0
-8

6 926
642

68
375
41

340
2 304
136

54
1 268
1

313
3 340
2

-68 240

-57 437

-45 025

21 397

-18 565

-27 149

-10 390

-12 785

173 570

182154

192 544

194 939

155 005

155 005

182 154

182 154
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Noty do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zakładów
Chemicznych „POLICE” S.A. sporządzonego za IV kwartał 2007 r.
Wstęp
Prezentowane sprawozdanie jest skróconym śródrocznym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za
okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdania finansowe spółek:
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (zwane Z.Ch. „Police” S.A., „Jednostka dominująca”),
z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1 oraz jednostek zależnych (zwanych łącznie
„Grupa Police”; „Grupa”).
Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, Wydział XVII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000015501, Regon: 810822270, NIP:
851-02-05-573 powstały jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa w drodze
przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.
Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji nawozów sztucznych, pigmentów
oraz chemikaliów nieorganicznych.
Konsolidacji pełnej podlegają trzy spółki:
- „InfraPark Police” S.A. w której Emitent posiada 55% akcji.
Spółka prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu Polickim Parkiem
Przemysłowym, zarządzaniu zbędnym majątkiem (tereny inwestycyjne) przejętym od
Z.Ch. „POLICE” S.A. i Gminy Police oraz jego dzierżawie lub sprzedaży, pomocy przy
podejmowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć gospodarczych przedsiębiorcom
działającym na terenie PPP.
- Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o. o., w którym Emitent posiada 90% udziałów.
Spółka prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu Portem Morskim Police na
zasadach wynikających z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach
morskich.
- „Remech” Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o., w której Emitent posiada
100% udziałów.
Spółka prowadzi prace remontowe i inwestycyjne z branży mechanicznej: prace
remontowe wykonywane na instalacjach przemysłowych, wykonawstwo instalacji
i aparatów w tym także z tworzyw sztucznych, prace serwisowe branży mechanicznej,
prace warsztatowe, obróbka metali, prace dozorowe.
Z. Ch. „POLICE” S.A. posiadają udziały mniejszościowe w dwóch spółkach
stowarzyszonych.
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do
publikacji przez Zarząd Jednostki dominującej w dniu 28 lutego 2008 r.
Konsolidacji metodą praw własności podlegają dwie spółki:
- Kemipol sp. z o.o. w której emitent posiada 34% akcji
Spółka wytwarza koagulanty do oczyszczania wody i ścieków.
- budchem sp. z o.o. w której emitent posiada 49%
Spółka działa w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego

Noty przedstawione na stronach od 7 do 34 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Podstawa sporządzenia
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19.11.2005 r. począwszy od
01.01.2006 r. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. stosują standardy rachunkowości
przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi
przez
Komisję
Europejską
przy
sporządzaniu
swoich
jednostkowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Pierwsze roczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe z zastosowaniem zasad rachunkowości zgodnych
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (MSR/MSSF)
zostanie sporządzone za rok zakończony 31.12.2007 r. Spółki należące do Grupy
Kapitałowej Jednostki dominującej sporządzają swoje jednostkowe sprawozdania
zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości. Na potrzeby
przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego informacje zawarte
w sprawozdaniach podmiotów konsolidowanych są dostosowane do zasad
rachunkowości przyjętych przez Jednostkę dominującą.
Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przygotowane
w oparciu o MSR/MSSF, z uwzględnieniem Międzynarodowego Standardu
Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz art. 45 ust 1a-1c
ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami
określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz.1744).
Przygotowanie śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie
z MSR/MSSF wiązało się z koniecznością zmian zasad rachunkowości w porównaniu
do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego Jednostki dominującej
przygotowanego zgodnie z poprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości.
Zgodnie z wymogami MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” zasady
rachunkowości zostały zastosowane w sposób spójny we wszystkich prezentowanych
okresach, a także w przygotowaniu bilansu otwarcia na 1 stycznia 2006 r., to jest dzień
przejścia na MSR/MSSF. Wpływ na wcześniej publikowane wyniki, związany z wyżej
opisanym przejściem na MSR/MSSF, został zaprezentowany w nocie 1.3. Z uwagi na
nieistotność, Jednostka dominująca nie sporządzała wcześniej sprawozdania
skonsolidowanego swojej Grupy Kapitałowej w oparciu o dotychczas stosowane
zasady rachunkowości.
Zarząd Jednostki dominującej wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do wyboru
standardów i interpretacji, jak również metod i zasad wyceny poszczególnych pozycji
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przedstawione
zestawienia i objaśnienia zostały ustalone przy dołożeniu należytej staranności.
Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu oraz różnych
innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich
wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości bilansowej aktywów
i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Szacunki i związane
z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zarząd oświadcza, że prezentowane
śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację
majątkową, finansowe wyniki działalności oraz przepływy środków pieniężnych Grupy.
Ze względu na unikalną infrastrukturę przemysłową, na dzień sporządzenia niniejszego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie został jeszcze zakończony proces
wyceny wybranych środków trwałych dla celów określenia zakładanego kosztu na
dzień przejścia na MSR/MSSF. Wpływ wyceny wybranych środków trwałych będzie
uwzględniony w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2007.
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się
przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego nie stwierdzono istnienia okoliczności wskazujących na
zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę dominującą lub jakąkolwiek
spółkę należącą do Grupy Kapitałowej.
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych
polskich, a wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane inaczej, podane są
w tysiącach (tys. zł).
Dane porównawcze obejmują skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz
skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale
własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu
miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 r.
W okresie, za który jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie
nastąpiło połączenie Grupy z inną jednostką. Nie nastąpiło również zaniechanie żadnej
z prowadzonych działalności, które wymagałoby wyodrębnienia w niniejszym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
1. KONSOLIDACJA
a) Jednostki zależne
Jednostki zależne to wszelkie jednostki (w tym jednostki specjalnego przeznaczenia),
w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową
i operacyjną, co wiążę się z faktem posiadania większości ogólnej liczby głosów
w organach stanowiących, czemu zwykle towarzyszy większościowy udział w kapitale
własnym. Przyjmuje się, że Jednostka dominująca sprawuje kontrolę, jeżeli posiada
bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 50% praw głosu w danej jednostce
gospodarczej lub posiada zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną
jednostki gospodarczej w taki sposób, aby korzystać z wyników jej działalności. Przy
dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę, uwzględnia się istnienie
i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować lub
zamienić. Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi
kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować z dniem ustania kontroli.
Udział akcjonariuszy mniejszościowych wykazywany jest w ramach kapitałów
własnych. Zysk netto należący do akcjonariuszy mniejszościowych wykazywany jest
w rachunku zysków i strat.
Przejęcia jednostek zależnych rozliczane są metodą nabycia. Dla rozliczenia transakcji
pod wspólną kontrolą analogicznie do przepisów MSSF 3 Grupa stosuje również
metodę nabycia. Zgodnie z tą metodą koszt przejęcia ustala się jako wartość godziwą
przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań
zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio
związane z przejęciem. Możliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania
i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych
wycenia się początkowo według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezależnie
od wielkości ewentualnych udziałów mniejszości. Ewentualną nadwyżkę kosztu
przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania
przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. Jeżeli koszt przejęcia jest
niższy od zwartości godziwej aktywów netto przejętej jednostki zależnej, różnicę ujmuje
się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Przejęciu kontroli nad spółkami zależnymi
objętymi niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie towarzyszyło
powstanie wymienianych różnic (nie występuje wartość firmy, ani jednorazowe
obciążenie rachunku zysków i strat).
Noty przedstawione na stronach od 7 do 34 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
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Jednostki nabyte lub zbyte w ciągu roku są uwzględniane w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym odpowiednio od dnia nabycia lub do dnia sprzedaży.
Przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy
spółkami Grupy są eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji,
chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę zwartości przez przekazany składnik
aktywów. Tam, gdzie było to konieczne, zasady rachunkowości stosowane przez
jednostki zależne zostały zmienione, dla zapewnienia zgodności z zasadami
rachunkowości stosowanymi przez Grupę.
b) Udziały mniejszością oraz transakcje z udziałowcami mniejszościowymi
Grupa zastosowała zasadę traktowania transakcji z udziałowcami mniejszościowymi
jako transakcje z podmiotami trzecimi niepowiązanymi z Grupą. Sprzedaż udziałowcom
mniejszościowym powoduje, że zyski lub straty Grupy są ujmowane w rachunku
zysków i strat. Nabycie od udziałowców mniejszościowych skutkuje powstaniem
wartości firmy, będącej różnicą pomiędzy ceną nabycia a odpowiednim udziałem
w nabytych aktywach netto według ich wartości bilansowej.
c) Jednostki stowarzyszone
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, gdzie Grupa wywiera znaczny wpływ na
politykę operacyjną i finansową, lecz ich nie kontroluje. Za jednostki stowarzyszone
uważa się głównie jednostki, w których udział w kapitale podstawowym wynosi od 20%
do 50%. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozlicza się metodą praw
własności i ujmuje początkowo według kosztu.
Udział Grupy w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych od dnia nabycia ujmuje
się w rachunku zysków i strat, zaś jej udział w zmianach stanu innych kapitałów od dnia
nabycia – w pozostałych kapitałach. O łączne zmiany stanu od dnia nabycia koryguje
się wartość bilansową inwestycji. Niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy
Grupą a jej jednostkami stowarzyszonymi, o ile są istotne, eliminuje się proporcjonalnie
do udziału Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Niezrealizowane straty, o ile są
istotne, również są eliminowane chyba, że transakcja dostarcza dowodów na
wystąpienie utraty zwartości przekazywanego składnika aktywów. Zasady
rachunkowości stosowane przez jednostki stowarzyszone zostały tam, gdzie było to
konieczne, zmienione dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości
stosowanymi przez Grupę.
Zyski i straty w jednostkach stowarzyszonych z tytułu rozwodnienia ujmuje się
w rachunku zysków i strat.
2. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI
Segment branżowy to grupa aktywów i rodzajów działalności zaangażowanych
w dostarczanie produktów i usług, które podlegają rodzajom ryzyka i przynoszą zwroty
inne niż pozostałe segmenty branżowe. Segment geograficzny dostarcza produkty lub
usługi w pewnym środowisku gospodarczym, które podlega rodzajom ryzyka i przynosi
zwroty inne niż w przypadku segmentów funkcjonujących w innych środowiskach
gospodarczych.
Za podstawowy wzór sprawozdawczy stosowany w niniejszym sprawozdaniu do
segmentów przyjęto segment branżowy, gdyż na ryzyko i na stopę zwrotu
inwestycyjnego w przeważającym stopniu wpływają różnice między produktami, które
są dostarczane, a nie działanie Grupy na różnych obszarach geograficznych.
Informacje w przekroju geograficznym przedstawione są jako informacje uzupełniające.
Zidentyfikowano dwa podstawowe segmenty branżowe:
• Segment I Bieli Tytanowej – biel tytanowa
• Segment II Nawozowy – nawozy fosforowe, amoniak, mocznik, kwas siarkowy,
kwas fosforowy
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Aktywa użytkowane wspólnie przez oba segmenty zostały przypisane do tych
segmentów, gdyż odnośne przychody i koszty także zostały przypisane. Aktywami
użytkowanymi wspólnie są głównie aktywa związane z działalnością pomocniczą.
Segmentowe zyski oraz aktywa określono przed dokonaniem wyłączeń
międzysegmentowych. Koszty operacyjne segmentu są odpowiednio alokowane do
właściwego segmentu. Rozliczenia pomiędzy segmentami odbywają się po
technicznym koszcie wytworzenia.
Pozostałe koszty, których nie można racjonalnie przyporządkować są ujmowane
w pozycji nieprzypisane koszty Grupy, jako pozycja uzgodnieniowa pomiędzy
sumarycznym zyskiem w podziale na segmenty a zyskiem operacyjnym.
3. WYCENA TRANSAKCJI W WALUCIE OBCEJ
a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Pozycje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie
podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Grupa prowadzi działalność
(„waluta funkcjonalna”). Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest
przygotowane w złotych polskich, które jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji
Grupy.
b) Transakcje i salda
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w walucie
funkcjonalnej na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
• kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, w którym następuje
transakcja, w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty
należności lub zobowiązań,
• średnim, ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Prezesa Narodowego
Banku Polskiego.
Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walucie obcej, do których zalicza się
posiadane jednostki waluty oraz należności i zobowiązania przypadające do
otrzymania lub zapłaty w ustalonej lub możliwej do ustalenia liczbie jednostek waluty,
są na dzień bilansowy przeszacowywane według średniego kursu ustalonego na ten
dzień przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zyski i straty kursowe, powstałe
z tytułu przeliczenia ujmowane są w rachunku zysków i strat, odpowiednio w pozycjach
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, z wyjątkiem różnic kursowych
traktowanych jako część kosztów finansowania zewnętrznego (szerzej – związanych
z działalnością finansową), kapitalizowanych w wartości środków trwałych lub
wykazywanych w kosztach lub przychodach finansowych.
Kursy wymiany ustalone przez prezesa NBP dla podstawowych walut używanych przez
Grupę na dni bilansowe objęte niniejszym sprawozdaniem były następujące:
Kurs wymiany złotego do dolara amerykańskiego
(PLN/USD)
Kurs wymiany złotego do euro (PLN/EURO)

31.12.2007 r.
2,4350
3,5820

31.12.2006 r.
2,9105
3,8312

Aktywa i zobowiązania niepieniężne wyrażone w walucie obcej, obejmujące m.in.
zaliczki na dostawy i usługi, rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, zapasy,
oraz rezerwy, które mają zostać rozliczone w drodze dostarczenia składnika aktywów
niepieniężnych, ujmowane są według kursu historycznego z dnia transakcji.
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Dla wyrażonych w walucie obcej niepieniężnych aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży, zyski lub straty z tytułu różnic kursowych ustalonych na dzień bilansowy
odnosi się bezpośrednio w kapitał własny. Zmiany wartości godziwej pieniężnych
papierów wartościowych wyrażonych w walucie obcej, zaklasyfikowanych do aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży, dzieli się na różnice kursowe wynikające ze
zmian zamortyzowanego kosztu papieru wartościowego oraz pozostałych zmian
wartości bilansowej papieru wartościowego. Różnice kursowe ujmuje się w rachunku
zysków i strat, odpowiednio w pozycjach pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych, natomiast pozostałe zmiany wartości bilansowej ujmowane są w kapitale
własnym.
4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Grupę rzeczowych aktywów trwałych tworzą aktywa o podobnym rodzaju
i zastosowaniu w działalności jednostki gospodarczej.
Na dzień początkowego ujęcia rzeczowe aktywa trwałe wycenia się po cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia.
Wartość początkowa składników majątku może być podwyższona o istotne
szacunkowe koszty demontażu i usunięcia tych składników, do których Grupa jest
zobowiązana w związku z nabyciem pozycji rzeczowych aktywów trwałych.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia powiększają koszty finansowania zewnętrznego,
które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu
dostosowywanego składnika aktywów trwałych. Kwotę kosztów finansowania
zewnętrznego, która jest aktywowana ustala się zgodnie z MSR 23.
Po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych jako składnika aktywów,
wykazuje się ją według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonej
o zakumulowaną amortyzację oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty
wartości.
Nakłady ponoszone w terminie późniejszym na koszty regularnych znaczących
przeglądów i remontów warunkujących dalsze wykorzystywanie składników rzeczowych
aktywów trwałych, zwiększają wartość bilansową odpowiedniego składnika rzeczowych
aktywów trwałych. Wszelkie pozostałe koszty bieżącego utrzymania tych aktywów
(koszty napraw i konserwacji) odnoszone są do rachunku zysków i strat w okresie,
w którym je poniesiono.
Zyski lub straty na usunięciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych ustala się jako
różnicę pomiędzy przychodami netto ze zbycia (jeżeli występują) i wartością bilansową
tych środków i ujmuje w rachunku zysków i strat.
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych (z wyłączeniem gruntów) dokonywane są
metodą liniową przez przewidywany okres użytkowania danego środka trwałego lub
wydzielonego komponentu.
Części zamienne i serwisowe ujmowane jako rzeczowe aktywa trwałe są
amortyzowane zgodnie z przewidywanym okresem użytkowania, ale nie dłuższym niż
okres użytkowania środków trwałych, które serwisują.
Poszczególne istotne części składowe środka trwałego (komponenty), których okres
użytkowania różni się istotnie od okresu użytkowania całego środka trwałego
amortyzowane są odrębnie, z uwzględnieniem ich specyficznego okresu użytkowania.
Grupa stosuje następujące okresy amortyzacji:
• budynki
40-70 lat
• budowle hydrotechniczne (akweny wodne)
90 – 100 lat
• pozostałe budowle
10 – 50 lat
• kotły i maszyny energetyczne
10-20 lat
• maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania
7-60 lat
• specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
7-60 lat
• urządzenia techniczne
7-60 lat
Noty przedstawione na stronach od 7 do 34 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
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• środki transportu
7-20 lat
• sprzęt komputerowy i elektroniczny
4-10 lat
• narzędzia, przyrządy
4-25 lat
Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem po pomniejszeniu o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości. Do wydatków na środki trwałe w budowie zaliczane są
nakłady poniesione na budowę (zakup) nowych środków trwałych oraz na ulepszenie
już istniejących środków trwałych.
Grupa dokonuje odpisów z tytułu utraty wartości, ustalonych na podstawie testu na
utratę wartości na poszczególne składniki aktywów trwałych wchodzących w skład
Ośrodków Wypracowujących Środki Pieniężne. Dokonuje również indywidualnych
odpisów aktualizujących wartości środków trwałych wyłączonych na trwałe
z eksploatacji oraz przeznaczonych do likwidacji do wysokości ich wartość złomowej
lub możliwej do uzyskania cena sprzedaży pomniejszonej o koszty odpowiednio:
likwidacji lub doprowadzenia do sprzedaży.
Odpisy aktualizujące wartość tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Odwrócenie utworzonych odpisów ujmuje się w pozostałych przychodach
operacyjnych.
5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
Za wartości niematerialne uznaje się możliwe do zidentyfikowania niepieniężne
składniki, nie posiadające postaci fizycznej.
Składniki wartości niematerialnych początkowo wycenia się w cenie nabycia
pomniejszonej o skumulowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych i skumulowaną kwotę
odpisów aktualizujących trwałą utratę wartości.
Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych o określonym okresie
użytkowania dokonuje się metodą liniową przez okres przewidywanego użytkowania.
Na każdy dzień bilansowy Grupa analizuje przesłanki, które mogłyby wskazywać na
utratę wartości aktywów niematerialnych i w razie zaistnienia przesłanek przeprowadza
test na utratę wartości.
6. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które Grupa traktuje jako
źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyszły
wzrost ich wartości, względnie obie te korzyści łącznie. Są to nieruchomości, które nie
są zajmowane ani wykorzystywane przez ich właściciela w związku z prowadzoną
działalnością i są one możliwe do wyodrębnienia.
Do nieruchomości inwestycyjnej Spółka zalicza również prawo wieczystego
użytkowania gruntów, które spełnia przeznaczenie nieruchomości inwestycyjnych.
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są na moment początkowego ujęcia w cenie
nabycia lub koszcie wytworzenia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Po
początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne są wykazywane według wartości
godziwej. Zyski lub straty wynikające ze zmiany wartości godziwej są ujmowane
w rachunku zysków i strat w okresie, którego dotyczą.
7. LEASING
Umowa leasingu, w ramach której zasadniczo całość ryzyka i wszystkie pożytki z tytułu
własności przysługują Grupie, klasyfikuje się jako leasing finansowy. Przedmiot
leasingu finansowego ujmuje się w aktywach (środki trwałe, wartości niematerialne,
albo nieruchomości inwestycyjne – w zależności od przedmiotu umowy) z dniem
rozpoczęcia leasingu według niższej z dwóch kwot: wartości godziwej przedmiotu
leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
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Podlegające amortyzacji aktywa nabyte w ramach leasingu finansowego
amortyzowane są przez okres użytkowania aktywów. Jeżeli Grupa nie ma
wystarczającej pewności, że uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu,
dany składnik jest amortyzowany przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub
okres użytkowania, z uwzględnieniem wartości rezydualnej.
Leasing, przy którym znacząca część ryzyka i pożytków z tytułu własności pozostaje
udziałem leasingodawcy (finansującego) stanowi leasing operacyjny. W przypadku
leasingu gruntu, jeżeli nie przewiduje się przeniesienia tytułu prawnego na
leasingobiorcę przed końcem okresu leasingu, klasyfikowany jest jako leasing
operacyjny.
Do umów leasingu operacyjnego klasyfikuje się prawo wieczystego użytkowania
gruntów Skarbu Państwa, a także prawo nabyte odpłatnie na rynku wtórnym.
Jednakże, prawo wieczystego użytkowania gruntów, które spełnia jednocześnie
definicję nieruchomości inwestycyjnej, traktowane jest jako nieruchomość inwestycyjna
i ujmowane w aktywach bilansu w wartości godziwej.
Kwoty zapłacone za nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowią koszt
przedpłacony w czasie, który Grupa rozlicza przez okres leasingu. Koszt rozliczany
w czasie stanowi aktywo długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe), które podlega
obowiązkowi testowania na utratę wartości.
8. AKTYWA FINANSOWE
Instrument finansowy jest to każda umowa, która skutkuje jednocześnie powstaniem
składnika aktywów finansowych u jednej jednostki i zobowiązania finansowego lub
instrumentu kapitałowego u drugiej jednostki gospodarczej.
Inwestycje Grupa klasyfikuje do następujących kategorii:
• aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,
• pożyczki i należności,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia aktywów finansowych. Grupa określa
klasyfikacje swoich aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu, a następnie
poddaje ja weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy.
Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. Grupa nie kompensuje aktywów
i zobowiązań finansowych.
Wartości godziwe notowanych inwestycji określa się na podstawie bieżących cen
kupna. Jeżeli nie ma aktywnego rynku na dane aktywa finansowe (a także
w odniesieniu do nie notowanych papierów wartościowych), Grupa ustala wartość
godziwą przy pomocy technik wyceny. Obejmują one wykorzystanie niedawno
zawartych transakcji (np. z procesu ofertowego przeprowadzanego na określonej
grupie zainteresowanych zakupem udziałów spółek powiązanych), przeprowadzonych
na warunkach rynkowych, odniesienie do innych instrumentów, które są zasadniczo
takie same, analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz modele wyceny
opcji dostosowane do konkretnej sytuacji Grupy.
Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę
wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. W przypadku
instrumentów zaliczonych do dostępnych do sprzedaży, przy ustalaniu, czy nastąpiła
utrata wartości, bierze się pod uwagę między innymi znaczący lub przedłużający się
spadek wartości godziwej papieru wartościowego poniżej kosztu.
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a) Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Kategoria ta obejmuje dwie grupy aktywów: aktywa finansowe przeznaczone do
obrotu oraz aktywa finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia
do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Składnik aktywów
finansowych zalicza się do tej kategorii, jeżeli nabyty został przede wszystkim
w celu sprzedaży w krótkim terminie. Instrumenty pochodne również zalicza się do
„przeznaczonych do obrotu”, o ile nie zostały przeznaczone na zabezpieczenia.
Aktywa z tej kategorii zalicza się do aktywów obrotowych.
Instrumenty pochodne, stosowane w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem
związanym ze zmianami kursów walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe
forward, swap i opcje.
Instrumenty pochodne ujmowane są w księgach w momencie, gdy Grupa staje się
stroną wiążącej umowy. Wyceny instrumentów pochodnych w wartości godziwej
dokonuje się na dzień bilansowy oraz na każdy koniec okresu sprawozdawczego w
oparciu o wyceny przeprowadzone przez banki realizujące transakcje. Oszacowana
wartość godziwa odpowiada kwocie możliwej do uzyskania lub koniecznej do
zapłaty w celu zamknięcia pozycji otwartych na dzień bilansowy. Instrumenty
pochodne o wartości godziwej większej od zera stanowią aktywa finansowe
i wykazywane są w aktywach finansowych, zaś instrumenty o ujemnej wartości
godziwej stanowią zobowiązania finansowe i wykazywane są w zobowiązaniach
finansowych. Zyski/straty z wyceny do wartości godziwej i rozliczenie zamkniętych
instrumentów pochodnych, w związku z tym, że nie stosuje się zasad
rachunkowości zabezpieczeń, traktowane są jako nieefektywna część
zabezpieczenia i ujmowane w kosztach lub przychodach finansowych. Wbudowane
instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty
pochodne, jeżeli wszystkie z następujących warunków są spełnione:
• umowa zawierająca wbudowany instrument pochodny (umowa mieszana) nie
jest wyceniania w wartości godziwej;
• charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle
związane z ekonomicznym charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany
instrument jest wbudowany;
• samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument
wbudowany spełniałby definicję instrumentu pochodnego;
• możliwe jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej instrumentów
wbudowanych;
• nie jest instrumentem hybrydowym (złożonym).
Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny sposób jak
samodzielne instrumenty pochodne.
W okresach sprawozdawczych objętych niniejszym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym Grupa zaklasyfikowała do grupy aktywów
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
(przeznaczone do obrotu) krótkoterminowe pochodne instrumenty finansowe.
b) Pożyczki i należności
Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa
finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na
aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich
wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki
i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia
bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. Pożyczki i należności są wyceniane
na dzień bilansowy według zamortyzowanego kosztu. Do tej grupy zalicza się
również należności handlowe.

Noty przedstawione na stronach od 7 do 34 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

15

Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

W
okresach
sprawozdawczych
objętych
niniejszym
skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym Grupa zaklasyfikowała do tej grupy aktywów
finansowych pożyczki udzielone podmiotom powiązanym (to jest tym, które nie
podlegały konsolidacji) oraz inne należności - w tym głównie należności handlowe.
c) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to instrumenty finansowe nie stanowiące
instrumentów pochodnych wyznaczone na „dostępne do sprzedaży” albo
niezaliczone do żadnej z pozostałych kategorii. Do tej kategorii mogą być zaliczane
również udziały/akcje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zalicza się do aktywów trwałych, o ile nie
istnieje zamiar zbycia inwestycji w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Aktywa
finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane początkowo w cenie nabycia
i wyceniane na dzień bilansowy w wartości godziwej. Zyski i straty na składniku
aktywów finansowych zaliczonym do „dostępnych do sprzedaży” ujmuje się
w kapitale własnym. W momencie usunięcia z ksiąg rachunkowych składnika
aktywów zaliczonego do „dostępnych do sprzedaży”, łączne dotychczasowe zyski
i straty uprzednio ujęte w kapitale ujmuje się w rachunku zysków i strat.
W okresach sprawozdawczych niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Grupa zaklasyfikowała do grupy aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży niektóre inwestycje w jednostkach powiązanych.
d) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to nie zaliczane do
instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do
ustalenia płatnościach i ustalonym terminie wymagalności, które Grupa ma zamiar
i możliwość utrzymywania do terminu wymagalności. Nabycie i sprzedaż aktywów
finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności ujmuje się na dzień
zawarcia transakcji, w którym Grupa zobowiązuje się do nabycia lub sprzedaży
składnika aktywów.
W okresach objętych niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem Grupa nie
posiadała aktywów finansowych należących do tej kategorii.
9. ZAPASY
Zapasy materiałów i towarów wyceniane są według ich ceny nabycia. Rozchód
materiałów i towarów wyceniany jest według metody średniej ważonej. Zapasy
materiałów i towarów na dzień bilansowy wycenia się nie wyżej od ich wartości netto
możliwej do uzyskania.
Zapasy produktów gotowych, półfabrykatów i produkcji w toku wyceniane są według
kosztu wytworzenia. Koszt wyrobów gotowych i produkcji w toku obejmuje koszty
surowców, robociznę bezpośrednią, inne koszty bezpośrednie i odnośne wydziałowe
koszty produkcji (oparte na normalnych zdolnościach produkcyjnych), nie obejmuje
natomiast kosztów finansowania zewnętrznego.
W ciągu roku produkty gotowe, półfabrykaty i produkcję w toku wycenia się po koszcie
standardowym korygowanym o odchylenia od kosztów rzeczywistych.
Odpady własnej produkcji, które można zakwalifikować jako aktywa obrotowe
ujmowane są w zapasach w pozycji półfabrykatów. Zapasy odpadów z własnej
produkcji wyceniane są w wysokości cen sprzedaży netto.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów tworzone są w oparciu o strukturę wiekową
zapasów oraz o przesłanki wskazujące na ich uszkodzenie lub utratę przydatności.
Odpisy są uaktualniane na koniec każdego kwartału każdego roku obrotowego.
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10. NALEŻNOŚCI HANDLOWE
Należności handlowe są aktywami finansowymi, nie będącymi instrumentami
pochodnymi, o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nie notowanymi na
aktywnym rynku. Powstają w wyniku dostaw towarów lub usług albo wydania środków
pieniężnych bezpośrednio dłużnikowi.
Należności i pożyczki zalicza się do aktywów obrotowych, gdy termin ich wymagalności
nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności i pożyczki o terminie
wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego ujmuje się
w aktywach trwałych.
Należności handlowe ujmuje się początkowo według bieżącej wartości oczekiwanych
wpływów pieniężnych lub ich ekwiwalentów, a następnie wycenia według skorygowanej
ceny nabycia (zamortyzowany koszt) metodą efektywnej stopy procentowej
i pomniejsza się o odpisy z tytułu utraty wartości. Należności o krótkim terminie
wymagalności (do 12 miesięcy), wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Uznaje
się, że okres spłaty należności handlowych związany z normalnym tokiem sprzedaży
wynosi do 12 miesięcy.
Na każdy dzień bilansowy tworzy się odpis z tytułu utraty wartości należności
handlowych, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że nie będzie można otrzymać
wszystkich należnych kwot wynikających z pierwotnych warunków umownych.
Ocena, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości pożyczek i należności
przeprowadzana jest na bieżąco, po powzięciu informacji o wystąpieniu obiektywnego
dowodu, który może determinować utratę wartości, nie rzadziej niż na koniec kwartału.
Odwrócenie odpisu ujmuje się, jeżeli w kolejnych okresach utrata wartości uległa
zmniejszeniu a wzrost wartości aktywa finansowego może być przypisany do zdarzeń
występujących po momencie ujęcia odpisu. W wyniku odwrócenia odpisu wartość
bilansowa aktywów finansowych nie może przekraczać wysokości zamortyzowanego
kosztu, jaki zostałby ustalony, gdyby uprzednio nie ujęto odpisu z tytułu utraty wartości.
Odwrócenie odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.
11. ŚRODKI PIENIĘŻNE
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty
bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie
wymagalności do trzech miesięcy od dnia ich założenia, otrzymania, nabycia lub
wystawienia oraz o dużej płynności.
12. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Kapitał zakładowy prezentuje się w wartości nominalnej, z uwzględnieniem wpływu
hiperinflacji.
13. REZERWY
a) Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy są tworzone, gdy na Grupie ciąży obecny obowiązek (prawny lub
zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i prawdopodobne jest,
że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków
zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego
szacunku kwoty tego obowiązku. Rezerwy tworzy się w wysokości stanowiącej
najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego
obowiązku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza
w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie
prognozowanych nakładów do wartości bieżącej. Jeżeli zastosowana została
metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem
czasu jest ujmowane jako koszty finansowe.
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Stan rezerw weryfikuje się na każdy dzień bilansowy i koryguje w celu
odzwierciedlenia bieżącego, najbardziej właściwego szacunku. Jeśli przestało być
prawdopodobne, że wystąpienie wypływu środków zawierających w sobie korzyści
ekonomiczne będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku, to należy rozwiązać
rezerwę.
b) Rezerwy związane z ochroną środowiska
Grupa tworzy rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu kosztów rekultywacji
składowania odpadów lub eliminacji szkodliwych substancji w przypadku
występowania prawnego lub zwyczajowego obowiązku wykonania tych czynności.
Wysokość rezerwy na rekultywację podlega okresowej weryfikacji. Tworzona
rezerwa odzwierciedla koszty przewidziane do poniesienia i jest wykazana
w wartości bieżącej (zdyskontowanej).
14. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
a) Zobowiązania emerytalne
Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Grupy mają prawo
do nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Nagrody jubileuszowe są
wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. Odprawy
emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę.
Wysokość odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zależy od stażu pracy
oraz średniego wynagrodzenia pracownika.
Grupa nie wydziela aktywów, które w przyszłości służyłyby uregulowaniu
zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Grupa tworzy
rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród
jubileuszowych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą.
Wartość bieżąca tych zobowiązań na koniec każdego roku obrotowego jest
obliczona przez niezależnego aktuariusza i przeszacowywana, jeżeli wystąpią
istotne przesłanki mające wpływ na wysokość tego zobowiązania. Naliczone
zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną
dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia
kończącego rok obrotowy. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji
zatrudnienia oparte są o dane historyczne. Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych są
rozpoznawane w rachunku zysków i strat.
b) Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy przypadają do zapłaty w razie
rozwiązania przez Grupę stosunku pracy przed normalnym terminem odejścia
pracownika na emeryturę lub ilekroć pracownik zaakceptuje dobrowolnie
rozwiązanie z nim stosunku pracy w zamian za te świadczenia. Grupa ujmuje
świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, jeżeli jest w sposób ewidentny
zdecydowana rozwiązać stosunek pracy z pracownikami, zgodnie z istniejącym
szczegółowym oficjalnym planem, bez możliwości wycofania się, albo
w następstwie złożonej przez siebie oferty zachęcającej do dobrowolnego
rozwiązania stosunku pracy. Świadczenia przypadające do zapłaty powyżej
12 miesięcy od dnia bilansowego dyskontuje się do poziomu wartości bieżącej.
c) Programy udziału w zyskach i programy premiowe
Grupa ujmuje zobowiązania i koszty z tytułu nagród i premii. Grupa ujmuje z tego
tytułu rezerwę, jeżeli podlega obowiązkowi wynikającemu z umowy lub jeżeli
dotychczasowa praktyka zrodziła zwyczajowo oczekiwany obowiązek.
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15. ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania stanowią obecny, wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek, którego
wypełnienie, według oczekiwań, spowoduje wypływ z Grupy środków zawierających
w sobie korzyści ekonomiczne.
Zobowiązania w bilansie występują w dwóch grupach a kryterium ujmowania do grupy
jest termin wymagalności:
• zobowiązania długoterminowe, zalicza się do nich zobowiązania jeśli Grupa
posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty o co najmniej 12 miesięcy od
dnia bilansowego.
• zobowiązania krótkoterminowe, gdy termin wymagalności nie przekracza
12 miesięcy od dnia bilansowego lub Grupa nie posiada bezwarunkowego prawa
odroczenia spłaty.
Grupa nie kompensuje aktywów i zobowiązań finansowych.
a) Zobowiązania handlowe
Zobowiązania handlowe w początkowym ujęciu wykazuje się w wartości godziwej,
zaś w okresie późniejszym wykazuje się je według skorygowanej ceny nabycia
(zamortyzowanego kosztu), stosując metodę efektywnej stropy procentowej.
b) Kredyty i pożyczki
Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo w wartości godziwej, pomniejszonej
o poniesione koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu, kredyty i pożyczki
wykazuje się według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu).
Wszelkie różnice pomiędzy otrzymaną kwotą (pomniejszoną o koszty transakcyjne)
a wartością wykupu ujmuje się w rachunku zysków i strat przez okres
obowiązywania odnośnych umów metodą efektywnej stopy procentowej.
16. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WARUNKOWE
Przez zobowiązania warunkowe rozumie się obowiązek wykonania świadczeń, których
powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Pozycje warunkowe
nie są wykazywane w bilansie, jednakże ujawnia się o nich informację, chyba, że
prawdopodobieństwo wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne jest
znikome.
17. UJMOWANIE PRZYCHODÓW
Przychodem danego okresu jest wzrost korzyści ekonomicznych powstających
w wyniku zwykłej działalności gospodarczej Grupy przybierających formę wpływów lub
zwiększeń aktywów lub zmniejszeń zobowiązań, które skutkują przyrostem kapitału
własnego, innym niż zwiększenie kapitału wynikające z wpłat akcjonariuszy.
Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź
należnej z uwzględnieniem kwoty rabatów handlowych przyznanych przez jednostki
gospodarcze Grupie oraz po pomniejszeniu o podatek VAT.
Zapłata może być dokonana w formie środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów
a także w formie dostaw towarów / usług odmiennego rodzaju.
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, materiałów i towarów ujmuje się, jeżeli
spełnione są następujące warunki:
• Grupa przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności
wyrobów gotowych, materiałów i towarów,
• Grupa przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi wyrobami
gotowymi, materiałami i towarami w stopniu w jakim zazwyczaj funkcję taką
realizuje się wobec zapasów, do których ma się prawo własności, ani też nie
sprawuje nad nimi efektywnej kontroli,
• kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
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•

istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu
transakcji oraz
• koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą
w związku z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób.
Przychody ze świadczenia usług ujmuje się w tych okresach, w których odbywa się
świadczenie usług. Ujęcie przychodów na dzień bilansowy następuje na podstawie
stopnia zaawansowania realizacji transakcji i pod warunkiem, że wynik transakcji
dotyczącej świadczenia usług można oszacować w wiarygodny sposób. Wynik
transakcji można ocenić w wiarygodny sposób, jeżeli spełnione zostaną wszystkie
następujące warunki:
• kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
• istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu
przeprowadzonej transakcji,
• stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny
sposób oraz
• koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą
być wycenione w wiarygodny sposób.
Przychody powstające w wyniku użytkowania przez inne podmioty gospodarcze
aktywów jednostki gospodarczej przynoszących odsetki, tantiemy i dywidendy ujmuje
się pod warunkiem, że:
• istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane
z przeprowadzoną transakcją oraz
• kwota przychodów może być wyceniona w wiarygodny sposób.
Ujęcie tych przychodów odbywa się zgodnie z zasadami jak niżej:
• odsetki ujmuje się z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej, stanowiącej
stopę dyskontującą przyszłe wpływy gotówkowe przez szacowany okres
użytkowania instrumentów finansowych, sukcesywnie, w miarę ich narastania,
• tantiemy ujmuje się w oparciu o zasadę memoriału, zgodnie z istotą stosownej
umowy,
• dywidendy ujmuje się w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców
do ich otrzymania.
18. DOTACJE
Rzeczowe aktywa trwałe otrzymane w formie dotacji ujmuje się według wartości
godziwej za wyjątkiem praw do emisji dwutlenku węgla. Przyznane nieodpłatnie prawa
do emisji dwutlenku węgla wycenia się w wartości zerowej. Otrzymane dotacje
odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe przychodów w momencie ich otrzymania
i rozliczane są na przychody, powiązane z odnośnymi kosztami, które dotacje mają
w zamierzeniu kompensować proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych.
19. PODATEK DOCHODOWY
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat obejmuje: podatek bieżący oraz
podatek odroczony.
Podatek bieżący obliczany jest zgodnie z aktualnym prawem podatkowym.
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Odroczony podatek dochodowy obliczany jest przy użyciu metody bilansowej przy
zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych, które według przewidywań będą
obowiązywać wtedy, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa
rozliczona, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe), które
obowiązują prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Podatek odroczony tworzy się
od przejściowych różnic pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów lub
pasywów, a jego wartością podatkową oraz od niewykorzystanych strat podatkowych.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego od ujemnych różnic przejściowych, jak również
niewykorzystanych strat podatkowych, są uznawane tylko wówczas, jeśli jest
prawdopodobne wystąpienie w przyszłości wystarczającej wielkości podstawy
opodatkowania, od której te różnice będą mogły być odliczone.
Podatek odroczony ujmuje się w rachunku zysków i strat danego okresu, za wyjątkiem
przypadku, gdy podatek odroczony:
• dotyczy transakcji czy zdarzeń, które ujmowane są bezpośrednio w kapitale
własnym – wówczas podatek odroczony również ujmowany jest w odpowiednim
składniku kapitału własnego, lub
• wynika z połączenia jednostek gospodarczych – wówczas podatek odroczony
wpływa na wartość firmy lub nadwyżkę udziału w wartości godziwej aktywów netto
nad kosztem przejęcia.
Aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się w wartości
skompensowanej, gdy możliwe jest przeprowadzenie kompensat należności
i zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz, gdy aktywa i rezerwy
z tytułu podatku odroczonego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę
samą władzę podatkową na tego samego podatnika.
Aktywa oraz rezerwy z tytułu podatku odroczonego nie są dyskontowane i są
klasyfikowane w bilansie jako aktywa trwałe lub zobowiązania długoterminowe.
Aktywo z tytułu podatku odroczonego, ustalane jest do wysokości rezerwy na podatek
odroczony, przy założeniu, że realizacja aktywa i rezerwy przewidywana jest w tym
samym czasie.
1. Wartość nadwyżki aktywa nad rezerwą z tytułu podatku odroczonego ustala się
na koniec roku obrotowego według planu finansowego przyjętego do testu na
utratę wartości.
2. Ze względu na zasadę ostrożności, nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu
podatku odroczonego, ustalana jest w następujący sposób:
Parametr %
Nadwyżka aktywa
rozpoznania
nad rezerwą rozLp. poznana w wyso- nadwyżki aktywa
nad rezerwą
kości w latach poprzednich
1 rok zysku
1
0%
20%
2
20%
50%
3
50%
100%

Parametr %
rozpoznania
nadwyżki aktywa
nad rezerwą

Parametr %
rozpoznania
nadwyżki aktywa
nad rezerwą

2 rok zysku
50%
100%
100%

3 rok zysku
100%
100%
100%

3. Ustalony parametr % rozpoznania nadwyżki (parametr odpisu nadwyżki) aktywa
nad rezerwą z tytułu podatku odroczonego obowiązuje na koniec danego roku
obrotowego i przez rok następny aż do ustalenia ponownej wartości na koniec
kolejnego roku – na podstawie zaktualizowanych planów finansowych na lata
następne.
4. W przypadku wystąpienia strat za kolejne lata obrotowe ustalenie wysokości
nadwyżki aktywa nad rezerwą z tytułu podatku odroczonego dokonywane jest
w następujący sposób:
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Lp. Nadwyżka aktywa
nad rezerwą rozpoznana w wysokości w latach
poprzednich
1

20%

Parametr %
rozpoznania
nadwyżki
aktywa nad
rezerwą
1 rok straty
0%

Parametr %
rozpoznania
nadwyżki
aktywa nad
rezerwą
2 rok straty
0%

Parametr %
rozpoznania
nadwyżki aktywa
nad rezerwą

2

50%

20%

0%

0%

3

100%

50%

20%

0%

3 rok straty
0%

20. AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA/SPRZEDAŻY
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia są to aktywa spełniające następujące kryteria:
• ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przez transakcje sprzedaży, a nie przez
dalsze wykorzystanie;
• Zarząd Jednostki dominującej złożył deklarację sprzedaży i zainicjowano aktywne
poszukiwanie potencjalnego nabywcy;
• aktywa są dostępne do natychmiastowej sprzedaży w obecnym stanie;
• transakcja sprzedaży jest wysoce prawdopodobna i można ją będzie rozliczyć
w ciągu 12 miesięcy od podjęcia decyzji;
• cena sprzedaży jest racjonalna w stosunku do bieżącej wartości godziwej;
• istnieje małe prawdopodobieństwo wprowadzenia zmian do planu zbycia tych
aktywów.
W przypadku spełnienia kryteriów po dacie bilansowej nie dokonuje się zmiany
klasyfikacji aktywa na koniec roku obrotowego poprzedzającego zdarzenie. Zmiana
klasyfikacji zostaje odzwierciedlona w tym okresie sprawozdawczym, kiedy kryteria
zostały spełnione. Z chwilą przeznaczenia danego aktywa do zbycia następuje
zaprzestanie naliczania amortyzacji.
Aktywa przeznaczone do zbycia wycenia się według niższej z dwóch wartości: wartości
bilansowej netto lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.
21. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ
Zysk na jedną akcję dla każdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie
skonsolidowanego zysku netto za dany okres przez średnią ważoną ilość akcji
w danym okresie.
Rozwodniony zysk na jedną akcję dla każdego okresu jest obliczany poprzez
oddzielenie skonsolidowanego zysku netto za dany okres skorygowanego o zmiany
zysku wynikające z zamiany potencjalnych akcji zwykłych przez przewidywaną średnią
ważoną liczbę akcji.
22. INFLACJA
Wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie dwunastu miesięcy
zakończonych 31 grudnia 2007 r. wyniósł 4,0 % (1,4% w okresie dwunastu miesięcy
zakończonych 31 grudnia 2006 r.). Dane finansowe ujęte w niniejszym sprawozdaniu
(poza korektami związanymi ze zmianami zasad rachunkowości na MSR/MSSF) nie
wymagały korekt o wskaźniki inflacyjne.
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23. SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRÓDROCZNA
a) Sezonowość sprzedaży
a.(i)
Nawozy
Sprzedaż nawozów charakteryzuje się bardzo wyraźną sezonowością, która
jest związana z kalendarzem prac agrotechnicznych, a tym samym z okresem
wegetacyjnym roślin. Największa sprzedaż na rynku krajowym i europejskim
ma miejsce w sezonie wiosennym (w zależności od warunków pogodowych
szczyt popytu przypada na luty, marzec, kwiecień), drugi szczyt przypada na
sezon wczesnojesienny. W IV kwartale rozpoczyna się okres posezonowy,
wtedy zainteresowanie odbiorców ostatecznych (rolników) zakupem nawozów
spada. W sprzedaży krajowej czas ten jest tradycyjnie wykorzystywany przez
dystrybutorów do zgromadzenia zapasów towaru przed kolejnym sezonem
wiosennym (w atrakcyjniejszych niż w sezonie cenach). Dla utrzymania
wysokiej sprzedaży w okresach mniejszego popytu „POLICE”, jak większość
krajowych producentów, wprowadzają promocje cenowe dla wybranych
asortymentów. Oprócz tego, w okresach zmniejszonego popytu na rynkach
europejskich, następuje przesunięcie sprzedaży eksportowej na rynki
zamorskie, spoza europejskiej strefy klimatycznej.
a.(ii)
Biel
Biel znajduje zastosowanie w produkcji farb i lakierów oraz papieru i tworzyw
sztucznych a sezonowość sprzedaży jest determinowana sezonowością tych
branż. Szczególnie wyraźne zjawisko sezonowych wahań występuje
w przypadku pierwszego z wymienionych zastosowań. Poziom sprzedaży bieli
rośnie w okresie wiosenno-letnim (II i III kwartał) – w tradycyjnym okresie
natężenia prac budowlanych. W IV kwartale tradycyjnie następuje spadek
popytu ze strony sektorów podatnych na wahania sezonowe.
a.(iii)
Chemikalia
W przypadku rynku chemikaliów przeważnie brak sezonowości –
sporadycznie można zauważyć w okresie zimowym wzrost sprzedaży kwasu
fosforowego używanego do produkcji fosforanów paszowych.
b) Koszty, aktualizacja rezerw
Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości aktualizacja zobowiązań z tytułu
świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych jest dokonywana przez
aktuariusza na koniec roku kalendarzowego, o ile w ciągu okresu śródrocznego nie
miały miejsca znaczące zmiany założeń wykorzystanych przy dokonywaniu
szacunku aktuarialnego (kwotowe wielkości płac, odpraw, nagród jubileuszowych
lub ilości osób zatrudnionych).
Rezerwy na koszty, które nierównomiernie rozkładają się w ciągu roku są
aktualizowane na koniec śródrocznych okresów sprawozdawczych jedynie
wówczas, jeśli należą do grupy kosztów, które podlegają takiej analizie na koniec
roku obrotowego.
przedstawione w tabeli stanowią niezdyskontowane przepływy pieniężne, które
stanowią maksymalną ekspozycję dla Grupy.
Zastosowanie MSSF po raz pierwszy
Datą przejścia na MSR/MSSF jest 1 stycznia 2006 r. i na ten dzień sporządzono bilans
otwarcia. Datą sprawozdawczą niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego jest 30 września 2007 r.
Przygotowując niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
zgodnie z MSSF 1, Grupa zastosowała obowiązkowe wyłączenia oraz skorzystała
z niektórych opcjonalnych wyłączeń z pełnego retrospektywnego zastosowania
MSR/MSSF.
Noty przedstawione na stronach od 7 do 34 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
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1. OPIS WYBRANYCH ZWOLNIEŃ Z PEŁNEGO ZASTOSOWANIA MSR/MSSF
Grupa na dzień przejścia wybrała następujące opcjonalne wyłączenia z pełnego
retrospektywnego zastosowania MSR/MSSF.
a) połączenia jednostek gospodarczych
Grupa nie zastosowała wyłączenia zawartego w MSSF 1 dotyczącego połączeń
jednostek gospodarczych, które miały miejsce przed datą przejścia na MSR,
tj. 1 stycznia 2006 r. Przy sporządzaniu śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zastosowano obowiązujące standardy,
b) wartość godziwa lub przeszacowanie jako zakładany koszt
Grupa wybrała do wyceny wybranych pozycji środków trwałych na dzień przejścia
na MSR/MSSF następującą zasadę zastosowania tego wyłączenia:
• dla istotnych aktywów nabytych przed 1996 rokiem za zakładany koszt
przyjmuje się wartość godziwą ustaloną w drodze wyceny. Proces wyceny
środków trwałych na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego nie został jeszcze zakończony. Środki trwałe, dla
których ten proces nie został zakończony, są prezentowane według kosztu
historycznego uwzględniającego urzędowe przeszacowania.
c) świadczenia pracownicze
Zwolnienie to nie ma zastosowania.
d) skumulowane różnice z tytułu przeliczenia na walutę obcą
Zwolnienie to nie ma zastosowania, ponieważ wszystkie jednostki wchodzące
w skład Grupy stosują polski złoty jako walutę funkcjonalną.
e) złożone instrumenty finansowe
Zwolnienie to nie ma zastosowania, ponieważ Grupa nie emitowała żadnych
instrumentów złożonych.
f)

aktywa i zobowiązania jednostek zależnych, jednostek stowarzyszonych
i wspólnych przedsięwzięć
Przejście z dotychczas stosowanych zasad rachunkowości na MSR/MSSF dotyczy
Jednostki dominującej, która z dniem 1.01.2006 r. stosuje nowe zasady
rachunkowości przy sporządzaniu jednostkowego i skonsolidowanego statutowego
sprawozdania finansowego.
Tylko Spółka dokonała zmiany zasad rachunkowości na MSR/MSSF w odniesieniu
do sporządzania sprawozdań finansowych. Informacje finansowe podmiotów
konsolidowanych zostały jedynie odpowiednio dostosowane.

g) zwolnienie dotyczące możliwości wyznaczenia (reklasyfikacji) instrumentów
finansowych
Grupa wybrała tę opcję i dokonała reklasyfikacji aktywów finansowych do kategorii
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,
które wg poprzednich zasad rachunkowości klasyfikowane były jako utrzymywane
do terminu wymagalności.
h) płatności w formie akcji
Zwolnienie to nie ma zastosowania, ponieważ w Grupie nie występują płatności
w formie akcji.
i)

umowy ubezpieczeniowe
Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania, ponieważ Grupa nie emituje (nie
zawiera) kontraktów ubezpieczeniowych.
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j)

zobowiązania z tytułu wycofania z eksploatacji rzeczowych aktywów trwałych,
zawarte w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
Z niniejszego wyłączenia nie skorzystano, ponieważ nie stwierdzono w Grupie
istnienia aktywów, wobec których występuje zobowiązanie z tytułu wycofania
z eksploatacji konieczne do ujęcia w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
w rozumieniu MSR/MSSF.

k) Leasing
Zwolnienie to nie ma zastosowania.
2. OBOWIĄZKOWE WYŁĄCZENIA Z PEŁNEGO RETROSPEKTYWNEGO ZASTOSOWANIA MSR/MSSF
Grupa zastosowała następujące obowiązkowe wyłączenia z retrospektywnego
zastosowania MSR/MSSF:
a) usuwanie z bilansu finansowych aktywów i zobowiązań
Aktywa i zobowiązania finansowe usunięte z bilansu przed 1 stycznia 2006 r. nie są
ponownie ujmowane w bilansie według MSR/MSSF.
b) rachunkowość zabezpieczeń
Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, w związku z tym nie naruszono
niniejszego wyłączenia.
c) szacunki księgowe
Szacunki księgowe dokonane zgodnie z MSR/MSSF na dzień 1.1.2006 r. są spójne
z szacunkami dokonanymi na ten dzień zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie
przyjętymi zasadami rachunkowości (chyba, że istniały ewidentne dowody na błędy
we wcześniej dokonanych szacunkach). Nie dokonywano retrospektywnie korekt
szacunków, opierając się na późniejszej wiedzy, ani nie stwierdzono błędów w
dokonywanych uprzednio szacunkach.
d) aktywa zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży oraz działalność zaniechana
Grupa zastosowała MSSF 5 prospektywnie, od 1.1.2006 r.
3. RÓŻNICE ZWIĄZANE Z PRZEJŚCIEM NA MSR/MSSF
Dotychczas sprawozdania finansowe Jednostki dominującej (w tym śródroczna
informacja finansowa) były przygotowywane w oparciu o krajowe standardy
rachunkowości. Jednostka dominująca z uwagi na nieistotność nie przygotowywała
wcześniej skonsolidowanego sprawozdania finansowego swojej Grupy Kapitałowej.
Zgodnie z wymogami MSSF 1 poniżej przedstawiono, jaki wpływ na sytuację
majątkową i wyniki finansowe działalności miała zmiana zasad rachunkowości
z dotychczas stosowanych na MSR/MSSF. Wyliczone różnice, powstałe jako efekt
przekształcenia danych zgodnie z wymogami przejścia na MSR/MSSF przedstawiono
dla:
−

kapitału własnego na 1 stycznia 2006 r. (dzień przejścia)

−

kapitału własnego na 31 grudnia 2006 r.

−

wyniku finansowego za okres 12 miesięcy do 31 grudnia 2006 r.
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Kapitał własny
na 01.01.2006r.

Kapitał własny i wynik finansowy
netto według polskich zasad
rachunkowości jednostki dominującej
Korekta nie wynikające z zastosowania
nowych standardów:
Korekty wartości rezerw
Korekty ŚT 2005 (w netto)

-270 945

746 931

-11 332

-2 211

-13 543

45 028

Po korektach
Korekta wartości nieruchomości
inwestycyjnych do wartości godziwej
(budynki i budowle)
Korekta wartości środków trwałych
z tytułu uwzględnienia wpływu
hiperinflacji, weryfikacji okresów
użytkowania (z uwzględnieniem testu na
utratę wartości)
Użytkowanie wieczyste gruntów
- wycofanie z bilansu
Korekta wartości środków trwałych
z tytułu uwzględnienia wpływu
hiperinflacji, weryfikacji okresów
użytkowania (z uwzględnieniem testu na
utratę wartości)
Korekta wartości udziałów jako aktywów
przeznaczonych do sprzedaży
Korekta odpisów związanych z utratą
wartości należności

Korekty MSR
Kapitał własny i wynik finansowy
netto jednostki dominującej wg
MSR/MSSF
udział w wynikach spółek
konsolidowanych przypadających na
jednostkę dominującą
udział w wynikach spółek
konsolidowanych przypadających na
akcjonariuszy mniejszościowych/ kapitał
akcjonariuszy mniejszościowych
Skonsolidowany kapitał własny i
skonsolidowany wynik finansowy
według MSR/MSSF

-9 181

-32

-32

-8 043

8 043

1 037 958

-273 156

733 388

3 985

3 985

-1 364

-1 364

-33 424

-

-33 222

58 688

-48 723

9 965

-1 724

2 468

-544

7 309

-5 029

2 280

659

659

Różnice kursowe od zaliczek na budowę
środków trwałych
Korekta podatku odroczonego

45 028
-9 181

2 114

Korekty leasingu 2006
Korekty podatku odroczonego

Kapitał własny na
31.12.2006r.

1 049 290

Korekty ŚT 2006 amortyzacja
Korekty leasing 2005

Wynik finansowy
za okres 12
miesięcy
zakończony
31.12.2006 r.

-10 652

10 652

22 818

-39 973

-18 241

1 060 776

-313 129

715 147

2 164

12 490

3 818

4 493

1 066 758

-313 129

732 130
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Korekty kapitału własnego spółki oraz wyników finansowych nie wynikające
z wprowadzenia MSR/MSSF
Podstawą uzgodnienia kapitałów własnych oraz wyników działalności były informacje
finansowe Spółki zgodne z ostatnim publikowanym i zatwierdzonym przez
akcjonariuszy sprawozdaniem finansowym.
W trakcie wdrażania MSR/MSSF, analizując aspekty rachunkowe wszystkich zdarzeń
zaistniałych w przeszłości, zostały również poddane weryfikacji ciążące na Spółce
zobowiązania wynikające z przepisów ochrony środowiska. W wyniku weryfikacji
ustalono, że w latach poprzednich należało rozpoznać w sprawozdaniu finansowym
rezerwy na koszty opróżnienia dwóch zbiorników ziemnych osadu znajdujących się na
terenie zakładowej oczyszczalni ścieków. Ponieważ obowiązek utworzenia rezerwy
istniał już w przeszłości, Zarząd Spółki zdecydował utworzyć rezerwy na ten cel
w ciężar wyniku lat poprzednich.
Korekty kapitału własnego spółki oraz wyników finansowych wynikające
z wprowadzenia MSR/MSSF
1. KOREKTY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH
Ze względu na panującą w Polsce do końca 1996 roku hiperinflację i brak obowiązku
odzwierciedlenia jej skutków w sprawozdaniu finansowym przygotowanym zgodnie
z polskimi zasadami rachunkowości, wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych nie spełniały odpowiednich zasad
wyceny zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.
O niezgodności z MSR/MSSF świadczą również odmienne zasady dotyczące
kapitalizowania
kosztów
finansowania
zewnętrznego,
identyfikacji
pozycji
podlegających rozpoznaniu i amortyzacji i traktowania kosztów modernizacji.
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne na dzień przejścia zostały wycenione
w cenie nabycia pomniejszonej o zakumulowaną amortyzację oraz zakumulowane
odpisy z tytułu utraty wartości.
Podczas dostosowywania wyceny majątku trwałego do zasad określonych
w MSR/MSSF zweryfikowano wartość początkową, klasyfikację oraz okresy
użytkowania środków trwałych, a w szczególności:
a. dla wybranych środków trwałych wybrano opcjonalne zwolnienie przewidziane
w MSSF 1 i przyjęto jako wartość początkową wartość godziwą na dzień przejścia
na MSR,
b. dokonano przeliczenia hiperinflacyjnego wartości początkowej i dotychczasowego
umorzenia dla środków trwałych nadal użytkowanych a przyjętych przed rokiem
1997 za okres;
c. w przypadku specyficznych środków trwałych wydzielono istotne części składowe
(komponenty), których okresy użytkowania różnią się istotnie od siebie i określono
dla nich indywidualne okresy użytkowania;
d. istotne część zamienne do tej pory wykazywane jako zapasy, które można było
bezpośrednio przyporządkować do środków trwałych wykazano w środkach
trwałych z uwzględnieniem właściwego okresu amortyzacji;
e. wykazano jako element zwiększający wartość majątku trwałego koszty znaczących
przeglądów i remontów cyklicznych środków trwałych.
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2. PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
Uznano, że prawo wieczystego użytkowania gruntów użytkowane na własne potrzeby
Z.Ch. „Police” S.A. (tj. inne niż zaliczone do kategorii nieruchomości inwestycyjnych)
nie spełnia definicji środka trwałego i nie powinno być traktowane jako element
własnych aktywów trwałych (gruntów).
Zgodnie z paragrafem 14 MSR 17 „Leasing” prawo wieczystego użytkowania gruntów
zostało uznane za leasing operacyjny, gdyż na końcu okresu użytkowania prawo
własności nie przechodzi na użytkownika wieczystego. Kwota zapłacona za nabycie
prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi koszt przedpłacony w czasie, który
powinien być zgodnie z MSR 17 rozliczany przez okres leasingu.
Dotychczas Spółka wykazywała prawo wieczystego gruntu w środkach trwałych.
1

Wycena udziałów

Zgodnie z MSSF 5 („Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność
zaniechana”) udziały przeznaczone do sprzedaży zostały wycenione w wartości
godziwej. W przypadku udziałów długoterminowych zasady ustalania odpisu z tytułu
utraty wartości są zgodne z MSR 39 („Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”).
Na podstawie MSR 36 („Utrata wartości aktywów”) pkt 21 za wartość odzyskiwalną
przyjęto wartość godziwą, gdyż przyszłe przepływy pieniężne z użytkowania składnika
kwalifikują się do pominięcia.
3. ODPISY NA NALEŻNOŚCI
Zgodnie z MSR 39 („Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”), analogicznie do
stosowanej dotychczas w Spółce polityce rachunkowości do odpisów aktualizujących
wartość należności i pożyczek zastosowana została metoda indywidualnej oceny utraty
wartości składników aktywów finansowych. W przypadkach stwierdzenia zaistnienia
przesłanek poniesienia straty Spółka utworzyła odpisy aktualizujące jako różnicę
pomiędzy wartością bilansową należności a wartością bieżącą oszacowanych
przyszłych przepływów pieniężnych. Wartość bieżącą przyszłych przepływów
pieniężnych ustalono poprzez dyskontowanie za pomocą efektywnej stopy procentowej
ustalonej przy początkowym ujęciu. Gdy należności powstały w trakcie normalnego
toku sprzedaży i nie miały ustalanej przy początkowym ujęciu efektywnej stopy
procentowej, jako tę stopę przyjęto średnią stopę z 20 banków dla kredytów
udzielanych na cele gospodarcze publikowaną w ogólnie dostępnych źródłach.
W prezentowanym sprawozdaniu tworzone odpisy pokrywają w 100% wartość
należności, dla których istniało ryzyko nieściągalności, bez ustalania bieżącej wartości
przyszłych przepływów pieniężnych.
4. PODATEK ODROCZONY
W związku z różnym od poprzednio prezentowanego sprawozdania podejściem do
wyceny i prezentacji niektórych pozycji sprawozdania finansowego zgodnego
z MSR/MSSF powstały nowe różnice między wartością bilansową a podatkową
poszczególnych składników.
5. KAPITAŁ PODSTAWOWY I KAPITAŁ ZAPASOWY - PRZELICZENIE
WSKAŹNIKIEM HIPERINFLACJI
Zgodnie z MSR 29 („Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”) paragraf
24 składniki kapitału własnego (za wyjątkiem niepodzielonego zysku lat ubiegłych oraz
wszelkich nadwyżek z aktualizacji wyceny aktywów) należy przekształcić stosując
ogólny indeks cen począwszy od daty, w których kapitały te zostały wniesione lub
powstały w inny sposób za okres, w którym gospodarka polska była gospodarką
hiperinflacyjną tj. za okres do końca roku 1996.
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

W dniu 30 grudnia 1995 r. przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Chemiczne „Police”
zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Na podstawie aktu
przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną kapitał zakładowy
przekształconego przedsiębiorstwa w wysokości 600 mln zł został pokryty funduszem
założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za
okres działalności przed jego przekształceniem. Pozostałą część funduszy w wysokości
289 mln zł przekazano na kapitał zapasowy.
Do prezentacji kapitałów zgodnie z MSR/MSSF dokonano przeszacowania w/w
kapitału podstawowego i zapasowego z tytuły hiperinflacji ujmując efekt przeliczenia
wskaźnikami inflacji w niepodzielonym wyniku finansowym lat ubiegłych.
Przeszacowanie to nie ma wpływu na wysokość kapitału własnego na 31 grudnia
2005 r. i 31 grudnia 2006r.
6. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
Zgodnie z MSR/MSSF nadwyżka wartości otrzymanych udziałów nad wartością
księgową wnoszonego majątku powinna być odnoszona w wynik finansowy już
w momencie wniesienia aportu. Natomiast w sprawozdaniach prezentowanych wg PSR
nadwyżka wartości otrzymanych udziałów nad wartością księgową wnoszonego
majątku ujęta jest w kapitale z aktualizacji wyceny. Stąd też do prezentacji kapitałów
zgodnie z MSR/MSSF dokonano korekty kapitału z aktualizacji wyceny poprzez jego
pomniejszenie i ujęcie kwot dotyczących nadwyżek wartości otrzymanych udziałów nad
wartością wnoszonego majątku odpowiednio w niepodzielony wynik finansowy lat
ubiegłych oraz wynik roku 2006.
7. AKTUALIZACJA
REZERWY
NA
NIEWYKORZYSTANE
ŚWIADCZENIA
URLOPOWE
Zgodnie z MSR/MSSF zaktualizowano na 31 czerwca 2006 r. wysokość rezerwy na
świadczenia urlopowe pracowników. Zgodnie z uprzednio stosowanymi zasadami
rachunkowości aktualizację dokonywano raz w roku, na koniec okresu.
8. RÓŻNICE KURSOWE OD ZALICZEK NA BUDOWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Zgodnie z MSR/MSSF różnice kursowe od zaliczek na środki trwałe w budowie winny
być odnoszone w wynik finansowy bieżącego okresu. Natomiast według zasad
prezentowanych według PSR obciążały wartość środków trwałych w budowie. Stąd też
do dokonano korekty pomniejszając wartość środków trwałych w budowie i ujęcie kwot
dotyczących różnic kursowych w wynik finansowy 2006 roku.
Wyniki segmentów
Wyniki segmentów wg
sprawozdania skonsolidowanego
za IV kwartał obejmujący okres od
01.10. do 31.12.2007r.
Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu
Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne
Koszty finansowe netto

Segment
Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

42 469
0
42 469

431 113
758
431 871

7 041
0
7 041

480 623
758
481 381

-144 339
-101 870

-284 440
147 431

36 939
43 980

-391 840
89 541
-6 211
13 329
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Udziały w zyskach(stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności

897

Podatek dochodowy od osób
prawnych

12 108
109 664

Wynik netto
Wyniki segmentów wg
sprawozdania skonsolidowanego
narastająco za IV kwartały kończące
się 31.12.2007r.
Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu
Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu

Segment
Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

225 522
0
225 522

1 569 251
3 714
1 572 965

29 456
0
29 456

1 824 229
3 714
1 827 943

-311 283
-85 761

-1 306 811
266 154

34 578
64 034

-1 583 516
244 427

Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne

-51 507
18 234

Koszty finansowe netto
Udziały w zyskach(stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności

3 714
-1 360
213 508

Podatek dochodowy od osób prawnych
Wynik netto

Wyniki segmentów wg
sprawozdania skonsolidowanego
za IV kwartał obejmujący okres
od 01.10. do 31.12.2006r.
Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu
Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne
Koszty finansowe netto
Udziały w zyskach(stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności

Podatek dochodowy od osób prawnych
Wynik netto

Segment
Bieli
Tytanowej

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność
10 071

Ogółem

58 900
0
58 900

380 450
3 245
383 695

10 071

449 421
3 245
452 666

-58 139
761

-401 360
-17 665

13 408
23 479

-446 091
6 575
-292 849
-836
1 114
-8 652
-294 648
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Wyniki segmentów wg
sprawozdania skonsolidowanego
narastająco za IV kwartały
kończące się 31.12.2006r.

Segment
Bieli
Tytanowej

Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu
Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu

Segment
Pozostała
Nawozowy Działalność
43 351

Ogółem

260 494
0
260 494

1 372 337
10 293
1 382 630

43 351

1 676 182
10 293
1 686 475

-249 551
10 943

-1 388 579
-5 949

-8 883
34 468

-1 647 013
39 462

Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne

-326 676
-5 101

Koszty finansowe netto
Udziały w zyskach(stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności

4 171
-14 891
-303 035

Podatek dochodowy od osób prawnych
Wynik netto

Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych
Zgodnie z zapisami standardu MSR 36 na dzień 31.12.2007 r. przeprowadzony został
kolejny test na utratę wartości. W jego wyniku określono użytkową wartość aktywów
trwałych w wysokości 621.890 tys. zł. Rezultat testu polepszył wynik finansowy Spółki
roku 2007 o kwotę 29.781 tys. zł. Test alokowany został na ośrodki wypracowujące
środki pieniężne w następujący sposób:
− Biel - obniżenie wartości aktywów o kwotę 136.075 tys. zł (pogorszenie wyniku
finansowego segmentu)
− Nawozy zwiększenie wartości aktywów o kwotę 165.855 tys. zł (polepszenie
wyniku finansowego segmentu)
Wartość aktywów trwałych na koniec 2007 r. wyniosła 621.890 tys. zł. (przed testem
592.110tys. zł)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Tytuł odpisu
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Stan na
początek
okresu

Zwiększenia

89 833

5 886

Zmniejszenia

26 824

Stan na koniec
IV kwartału

68 895

Odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku
Tytuł odpisu
Odpis na aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Stan na
początek
okresu

Zwiększenia

Zmniejszenia

88 556

50 424

Stan na koniec
IV kwartału

38 132

Aktywa z tytułu podatku odroczonego z uwzględnieniem odpisu
Noty przedstawione na stronach od 7 do 34 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Tytuł odpisu

Stan na
początek
okresu

Zwiększenia

89 833

5 886

Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Zmniejszenia

64 956

Stan na koniec
IV kwartału

30 763

Rezerwy na zobowiązania
Stan rezerw na zobowiązania w okresie 01.01.2007r. do 31.12.2007r. zmniejszył się
o kwotę 11 808 tys. zł, przy czym rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w tym okresie zwiększyła się o 17 557 tys. zł, stan rezerw na świadczenia emerytalne
i podobne zwiększył się o 12 023 tys. zł, zmniejszeniu uległy natomiast pozostałe
rezerwy o 41 496 tys. zł.
Tytuł odpisu

Stan na początek
okresu

Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwy na
świadczenia emerytalne
i podobne
Pozostałe rezerwy

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec IV
kwartału

993

17 833

276

18 550

51 051

15 949

3 926

63 074

122 587

438

41 388

81 199

Odpisy aktualizujące wartość aktywów
W okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 odpisy na materiały zmniejszyły się
o 1 332 tys. zł, odpisy na inwestycje długoterminowe wzrosły o 1 945 tys. zł,
zmniejszyły się natomiast odpisy na należności o 9 199 tys. zł, odpisy na produkty
zmniejszyły się o 499 tys. zł
Tytuł odpisu
Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na
początek
okresu

Zwiększenia

1 532 166

8 872

Inwestycje długoterminowe (bez
pożyczek)

14 812

1 945

Materiały

19 722

Produkty gotowe, półprodukty
i produkcja w toku
Należności
Inwestycje krótkoterminowe (bez
pożyczek)
Udzielone pożyczki (inwestycje
długo- i krótkoterminowe)

Zmniejszenia
13 337

Stan na
koniec IV
kwartału
1 527 701
16 757

1 332

18 390

2 794

5 720

6 219

2 295

56 463

4 053

13 252

47 264

5 782

6 147

1 508

0
1 873

Sezonowość działalności
Segment nawozowy
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Sprzedaż nawozów charakteryzuje się bardzo wyraźną sezonowością, która jest
związana z kalendarzem prac agrotechnicznych, a tym samym z okresem
wegetacyjnym roślin. Największa sprzedaż na rynku krajowym i europejskim ma
miejsce w sezonie wiosennym (w zależności od warunków pogodowych szczyt popytu
przypada na luty, marzec, kwiecień), drugi szczyt przypada na sezon wczesnojesienny.
W IV kwartale rozpoczyna się okres posezonowy, wtedy zainteresowanie odbiorców
ostatecznych (rolników) zakupem nawozów spada. W sprzedaży krajowej czas ten jest
tradycyjnie wykorzystywany przez dystrybutorów do zgromadzenia zapasów towaru
przed kolejnym sezonem wiosennym (w atrakcyjniejszych niż w sezonie cenach). Dla
utrzymania wysokiej sprzedaży w okresach mniejszego popytu „POLICE”, jak
większość krajowych producentów, wprowadzają promocje cenowe dla wybranych
asortymentów. Oprócz tego, w okresach zmniejszonego popytu na rynkach
europejskich, następuje przesunięcie sprzedaży eksportowej na rynki zamorskie, spoza
europejskiej strefy klimatycznej.
Segment bieli tytanowej
Biel znajduje zastosowanie w produkcji farb i lakierów oraz papieru i tworzyw
sztucznych a sezonowość sprzedaży jest determinowana sezonowością tych branż.
Szczególnie wyraźne zjawisko sezonowych wahań występuje w przypadku pierwszego
z wymienionych zastosowań. Poziom sprzedaży bieli rośnie w okresie wiosenno-letnim
(II i III kwartał) – w tradycyjnym okresie natężenia prac budowlanych. W IV kwartale
tradycyjnie następuje spadek popytu ze strony sektorów podatnych na wahania
sezonowe.
Zmiana zobowiązań warunkowych
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

31.12.2007
15 500

31.12.2006
15 500

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
z tytułu należytego wykonania postanowień
umowy sprzedaży udziałów

15 500

15 500

15 500

15 500

Zobowiązania warunkowe

38 370

7 398

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

24 800
24 800

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń:
z tytułu zabezpieczenia długu celnego
z tytułu należytego wykonania postanowień
umowy sprzedaży udziałów
pozostałe
Inne zobowiązania warunkowe

13 520
7 000
6 400

7 398
7 200

120
50

198

Inne pozabilansowe (z tytułu)

321

321

środki trwałe używane na podstawie umowy
najmu, dzierżawy lub innej umowy

321

321

W okresie sprawozdawczym Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
udzielił Zakładom Chemicznym „ Police” S.A. dwóch gwarancji bankowych:
Noty przedstawione na stronach od 7 do 34 stanowią integralna część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
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Grupa Kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

−
−

w kwocie 120 tys. zł na zabezpieczenie rozliczeń za energię na rynku bilansującym
udzieloną do dnia 31.12.2008 r.
w kwocie 7 000 tys. zł na zabezpieczenie zapłaty długu celnego udzieloną do dnia
23.03.2008r.

Zmiany kapitałowe w grupie
W IV kwartale 2007 r. Grupa Kapitałowa Z.Ch. „Police” S.A. nie emitowała, nie
wykupywała i nie spłacała dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
Zdarzenia po dacie bilansu
Po dacie sprawozdania śródrocznego nie wystąpiły zdarzenia, które odnoszą się do
niniejszego okresu.
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Bilans
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Pochodne instrumenty finansowe
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem
RAZEM AKTYWA
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy
Kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych
Rezerwa na pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
Kredyty bankowe
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych
Rezerwa na pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe razem
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Stan na dzień
31.12.2007

31.12.2006

699 939
2 563
26 341
33 636
594

563 146
1 870
24 636
13 076
615
5 140

9 533
772 606
195 575
193 254
5 876
5 295
141 476

608 483
155 372
240 479
1 142

541 476
1 314 082

171 959
6 450
575 402
1 183 885

31.12.2007

31.12.2006

1 462 140
67 185
-607 538
921 787

1 462 140
67 185
-814 178
715 147

53 568
53 742

44 098
53 160

2 649
1 270
111 229

2 950
308
100 516

246 989
5
284
532

238 647
55 153
364
469
120
4 231
69 238
368 222
1 183 885

6 097
27 159
281 066
1 314 082
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Rachunek zysków i strat
za okres
od 01.10.2007 od 01.01.2007 od 01.10.2006 od 01.01.2006
do 31.12.2007 do 31.12.2007 do 31.12.2006 do 31.12.2006

Przychody ze sprzedaży
Koszty sprzedanych produktów
Zysk brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody /
koszty operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej
Przychody / koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
- część bieżąca
- część odroczona
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) na jedną akcje
zwykłą ( zł )

480 341
-400 026
80 315
-16 163
-23 975

1 821 612
-1 533 085
288 527
-56 556
-78 672

450 496
-434 112
16 384
-9 985
-16 728

1 671 363
-1 579 104
92 259
-43 751
-71 405

45 362
85 539
12 142
97 681
9 219
-314
9 533
106 900

38 970
192 269
16 724
208 993
-2 352
-11 885
9 533
206 641

-282 959
-293 288
-966
-294 254
-9 497
-120
-9 377
-303 751

-270 291
-293 188
-4 978
-298 166
-14 963
-727
-14 236
-313 129

1,43

2,76

-4,05

-4,18

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Kapitał
zakładowy
Stan na 01.01.2007r.

1 462 140

Pozostałe
kapitały
67 185

Zysk netto w okresie
Stan na 31.12.2007r.

1 462 140

Kapitał
akcyjny
Stan na 01.01.2006r.
uchwała Walnego Zgromadzenia
z dnia 27.05.2006 r. - wypłata
dywidendy
uchwała Walnego Zgromadzenia
z dnia 27.05.2006 r. - wypłata
nagród z zysku

1 462 140

67 185

1 462 140

Razem
kapitał
własny

-814 178

715 147

206 641

206 641

-607 537

921 788

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Zyski
zatrzymane

67 185

-468 549

1 060 776

-25 500

-25 500

-7 000

-7 000

-313 129

-313 129

-814 178

715 147

Zysk netto w okresie
Stan na 31.12.2006r.

Zyski
zatrzymane

67 185

Razem
kapitał
własny
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Rachunek przepływów pieniężnych
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic
kursowych
Odsetki i udziały w zyskach
(dywidendy)
Zysk (strata) z działalności
inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek
i kredytów
Inne korekty
Podatek zapłacony
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
Wpływy
Zbycie wartości
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Z aktywów finansowych,
w tym:
w jednostkach powiązanych
− dywidendy i udziały w
zyskach
− spłata udzielonych
pożyczek
długoterminowych
− odsetki
− w pozostałych jednostkach
− zbycie aktywów
finansowych
− odsetki
Wydatki
Nabycie wartości
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
− udzielone pożyczki
długoterminowe
w pozostałych jednostkach
− nabycie aktywów
finansowych
Inne wydatki inwestycyjne
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ

97 681
-3 724
14 318

208 993
-17 960
46 572

-294 254
314 055
15 914

-298 166
322 141
60 805

9 672

-808

-424

71

68

-16

847

-1 806

-41 989
-9 127
-8 348
19 081

-42 895
-30 163
-40 203
45 538

210 153
-13 132
37 005
22 895

210 148
-13 348
49 977
2 030

23 155
-3 106
-5 408

8 743
-4 728
-17 300

41 719
-942

15 650
-1 386
-20

95 997

173 733

19 801

23 955

669

11 466

735

107 655

72

7 190

124

280

597
597

4 276
4 276

611
611

107 375
6 065

1 579
432
165

2 076
621

3 229
432
179

52 640

158 813

-17 475

51 914

158 068

-12 781

2 102
734
101 310
100 000
1 310
164 520

55 580
101 848
1 848
1 848
100 000

726

745

-4 694

100 000
7 092

-51 971

-147 347

18 210

-56 865
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Wpływy
Kredyty i pożyczki
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Dywidendy i inne wypłaty na
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu
umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ

-32 999
-33 030
31
32 462

128
128
57 805

55 028
55 028
46 178

36 721
25 500

31 922

55 027

44 939

6 926
642

76
424
40

340
2 304
134

57
1 182

313
3 340

-65 461

-57 677

-46 177

18 307

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
NETTO RAZEM

-21 435

-31 291

-8 166

-14 603

Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych, w tym:

-31 107

-30 483

-57 113

-114 536

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
POCZĄTEK OKRESU

162 175

172 031

180 197

186 634

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
KONIEC OKRESU

140 740

140 740

172 031

172 031

564

564

−

o ograniczonej możliwości
dysponowania
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Noty do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładów
Chemicznych „POLICE” S.A. sporządzonego za IV kwartał 2007 r.
Wstęp
Prezentowane
sprawozdanie
jest
skróconym
śródrocznym
jednostkowym
sprawozdaniem finansowym Zakładów Chemicznych „Police” S.A. za okres od
1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, Wydział XVII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000015501, Regon: 810822270, NIP:
851-02-05-573 powstała jako jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa w drodze
przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.
Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji nawozów sztucznych, pigmentów
oraz chemikaliów nieorganicznych.
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji
przez Zarząd Jednostki dominującej w dniu 28 lutego 2008 r.
Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2005 r. począwszy od
1 stycznia 2006 r. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. stosują standardy rachunkowości
przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi
przez
Komisję
Europejską
przy
sporządzaniu
swoich
jednostkowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Pierwsze roczne jednostkowe
sprawozdanie finansowe z zastosowaniem zasad rachunkowości zgodnych
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (MSR/MSSF)
zostanie sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.
Niniejsze śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przygotowane
w oparciu o MSR/MSSF, z uwzględnieniem Międzynarodowego Standardu
Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz art. 45 ust 1a-1c
ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami
określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz.1744).
Przygotowanie śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie
z MSR/MSSF wiązało się z koniecznością zmian zasad rachunkowości w porównaniu
do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego, przygotowanego zgodnie
z poprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości. Zgodnie z wymogami MSSF 1
„Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” zasady rachunkowości zostały zastosowane
w sposób spójny we wszystkich prezentowanych okresach, a także w przygotowaniu
bilansu otwarcia na 1 stycznia 2006 r., to jest dzień przejścia na MSR/MSSF. Wpływ na
wcześniej publikowane wyniki, związany z wyżej opisanym przejściem na MSR/MSSF,
został zaprezentowany w odrębnym punkcie niniejszego sprawozdania.
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Zarząd Spółki wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do wyboru standardów
i interpretacji, jak również metod i zasad wyceny poszczególnych pozycji śródrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Przedstawione zestawienia i objaśnienia
zostały ustalone przy dołożeniu należytej staranności. Szacunki oraz związane z nimi
założenia opierają się na doświadczeniu oraz różnych innych czynnikach, które są
uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę
profesjonalnego osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie
wynika bezpośrednio z innych źródeł. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają
bieżącej weryfikacji.
Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. oświadcza, że prezentowane śródroczne jednostkowe
sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację majątkową, finansowe wyniki
działalności oraz przepływy środków pieniężnych.
Ze względu na unikalną infrastrukturę przemysłową, na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania nie został jeszcze zakończony proces wyceny wybranych środków
trwałych dla celów określenia zakładanego kosztu na dzień przejścia na
MSR/MSSF. Wpływ wyceny wybranych środków trwałych będzie uwzględniony
w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2007.
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć
przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania finansowego nie
stwierdzono istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności przez spółkę.
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych
polskich, a wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane inaczej, podane są
w tysiącach (tys. zł).
Dane porównawcze obejmują bilans na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz rachunek zysków
i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych
za okres dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 r.
W okresie, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe, nie nastąpiło
połączenie Spółki z inną jednostką. Nie nastąpiło również zaniechanie żadnej
z prowadzonych działalności, które wymagałoby wyodrębnienia w niniejszym
sprawozdaniu finansowym.
2. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI
Segment branżowy to grupa aktywów i rodzajów działalności zaangażowanych
w dostarczanie produktów i usług, które podlegają rodzajom ryzyka i przynoszą zwroty
inne niż pozostałe segmenty branżowe. Segment geograficzny dostarcza produkty lub
usługi w pewnym środowisku gospodarczym, które podlega rodzajom ryzyka i przynosi
zwroty inne niż w przypadku segmentów funkcjonujących w innych środowiskach
gospodarczych.
Za podstawowy wzór sprawozdawczy stosowany w niniejszym sprawozdaniu do
segmentów przyjęto segment branżowy, gdyż na ryzyko i na stopę zwrotu
inwestycyjnego w przeważającym stopniu wpływają różnice między produktami, które
są dostarczane, a nie działanie Spółki na różnych obszarach geograficznych.
Informacje w przekroju geograficznym przedstawione są jako informacje uzupełniające.
Zidentyfikowano dwa podstawowe segmenty branżowe:
• Segment I Bieli Tytanowej – biel tytanowa
• Segment II Nawozowy – nawozy fosforowe, amoniak, mocznik, kwas siarkowy,
kwas fosforowy
Aktywa użytkowane wspólnie przez oba segmenty zostały przypisane do tych
segmentów, gdyż odnośne przychody i koszty także zostały przypisane. Aktywami
użytkowanymi wspólnie są głównie aktywa związane z działalnością pomocniczą.
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Segmentowe zyski oraz aktywa określono przed dokonaniem wyłączeń
międzysegmentowych. Koszty operacyjne segmentu są odpowiednio alokowane do
właściwego segmentu. Rozliczenia pomiędzy segmentami odbywają się po
technicznym koszcie wytworzenia.
Pozostałe koszty, których nie można racjonalnie przyporządkować są ujmowane
w pozycji nieprzypisane koszty Spółki, jako pozycja uzgodnieniowa pomiędzy
sumarycznym zyskiem w podziale na segmenty a zyskiem operacyjnym.
3. WYCENA TRANSAKCJI W WALUCIE OBCEJ
3.1. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego
środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta
funkcjonalna”). Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przygotowane w złotych
polskich, które jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki.
3.2. Transakcje i salda
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w walucie
funkcjonalnej na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, w którym następuje
transakcja, w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty
należności lub zobowiązań,
średnim, ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Prezesa Narodowego
Banku Polskiego.
Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walucie obcej, do których zalicza się
posiadane jednostki waluty oraz należności i zobowiązania przypadające do
otrzymania lub zapłaty w ustalonej lub możliwej do ustalenia liczbie jednostek waluty,
są na dzień bilansowy przeszacowywane według średniego kursu ustalonego na ten
dzień przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zyski i straty kursowe, powstałe
z tytułu przeliczenia ujmowane są w rachunku zysków i strat, odpowiednio w pozycjach
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, z wyjątkiem różnic kursowych
traktowanych jako część kosztów finansowania zewnętrznego (szerzej – związanych
z działalnością finansową), kapitalizowanych w wartości środków trwałych lub
wykazywanych w kosztach lub przychodach finansowych.
Kursy wymiany ustalone przez prezesa NBP dla podstawowych walut używanych przez
Spółkę na dni bilansowe objęte niniejszym sprawozdaniem były następujące:
Kurs wymiany złotego do dolara amerykańskiego (PLN/USD)
Kurs wymiany złotego do euro (PLN/EURO)

31.12.2007 r.
2,4350
3,5820

31.12.2006 r.
2,9105
3,8312

Aktywa i zobowiązania niepieniężne wyrażone w walucie obcej, obejmujące m.in.
zaliczki na dostawy i usługi, rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, zapasy,
oraz rezerwy, które mają zostać rozliczone w drodze dostarczenia składnika aktywów
niepieniężnych, ujmowane są według kursu historycznego z dnia transakcji.
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Dla wyrażonych w walucie obcej niepieniężnych aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży, zyski lub straty z tytułu różnic kursowych ustalonych na dzień bilansowy
odnosi się bezpośrednio w kapitał własny. Zmiany wartości godziwej pieniężnych
papierów wartościowych wyrażonych w walucie obcej, zaklasyfikowanych do aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży, dzieli się na różnice kursowe wynikające ze
zmian zamortyzowanego kosztu papieru wartościowego oraz pozostałych zmian
wartości bilansowej papieru wartościowego. Różnice kursowe ujmuje się w rachunku
zysków i strat, odpowiednio w pozycjach pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych, natomiast pozostałe zmiany wartości bilansowej ujmowane są w kapitale
własnym.
4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Grupę rzeczowych aktywów trwałych tworzą aktywa o podobnym rodzaju
i zastosowaniu w działalności jednostki gospodarczej.
Na dzień początkowego ujęcia rzeczowe aktywa trwałe wycenia się po cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia.
Wartość początkowa składników majątku może być podwyższona o istotne
szacunkowe koszty demontażu i usunięcia tych składników, do których Spółka jest
zobowiązana w związku z nabyciem pozycji rzeczowych aktywów trwałych.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia powiększają koszty finansowania zewnętrznego,
które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu
dostosowywanego składnika aktywów trwałych. Kwotę kosztów finansowania
zewnętrznego, która jest aktywowana ustala się zgodnie z MSR 23.
Po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych jako składnika aktywów,
wykazuje się ją według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonej
o zakumulowaną amortyzację oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty
wartości.
Nakłady ponoszone w terminie późniejszym na koszty regularnych znaczących
przeglądów i remontów warunkujących dalsze wykorzystywanie składników rzeczowych
aktywów trwałych, zwiększają wartość bilansową odpowiedniego składnika rzeczowych
aktywów trwałych. Wszelkie pozostałe koszty bieżącego utrzymania tych aktywów
(koszty napraw i konserwacji) odnoszone są do rachunku zysków i strat w okresie,
w którym je poniesiono.
Zyski lub straty na usunięciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych ustala się jako
różnicę pomiędzy przychodami netto ze zbycia (jeżeli występują) i wartością bilansową
tych środków i ujmuje w rachunku zysków i strat.
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych (z wyłączeniem gruntów) dokonywane są
metodą liniową przez przewidywany okres użytkowania danego środka trwałego lub
wydzielonego komponentu.
Części zamienne i serwisowe ujmowane jako rzeczowe aktywa trwałe są
amortyzowane zgodnie z przewidywanym okresem użytkowania, ale nie dłuższym niż
okres użytkowania środków trwałych, które serwisują.
Poszczególne istotne części składowe środka trwałego (komponenty), których okres
użytkowania różni się istotnie od okresu użytkowania całego środka trwałego
amortyzowane są odrębnie, z uwzględnieniem ich specyficznego okresu użytkowania.
Spółka stosuje następujące okresy amortyzacji:
• budynki
40-70 lat
• budowle hydrotechniczne (akweny wodne)
90 – 100 lat
• pozostałe budowle
10 – 50 lat
• kotły i maszyny energetyczne
10-20 lat
• maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania
7-60 lat
• specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
7-60 lat
• urządzenia techniczne
7-60 lat
• środki transportu
7-20 lat
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•
•

sprzęt komputerowy i elektroniczny
narzędzia, przyrządy

4-10 lat
4-25 lat

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem po pomniejszeniu o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości. Do wydatków na środki trwałe w budowie zaliczane są
nakłady poniesione na budowę (zakup) nowych środków trwałych oraz na ulepszenie
już istniejących środków trwałych.
Spółka dokonuje odpisów z tytułu utraty wartości, ustalonych na podstawie testu na
utratę wartości na poszczególne składniki aktywów trwałych wchodzących w skład
Ośrodków Wypracowujących Środki Pieniężne. Dokonuje również indywidualnych
odpisów aktualizujących wartości środków trwałych wyłączonych na trwałe
z eksploatacji oraz przeznaczonych do likwidacji do wysokości ich wartość złomowej
lub możliwej do uzyskania cena sprzedaży pomniejszonej o koszty odpowiednio:
likwidacji lub doprowadzenia do sprzedaży.
Odpisy aktualizujące wartość tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Odwrócenie utworzonych odpisów ujmuje się w pozostałych przychodach
operacyjnych.
5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
Za wartości niematerialne uznaje się możliwe do zidentyfikowania niepieniężne
składniki, nie posiadające postaci fizycznej.
Składniki wartości niematerialnych początkowo wycenia się w cenie nabycia
pomniejszonej o skumulowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych i skumulowaną kwotę
odpisów aktualizujących trwałą utratę wartości.
Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych o określonym okresie
użytkowania dokonuje się metodą liniową przez okres przewidywanego użytkowania.
Na każdy dzień bilansowy jednostka analizuje przesłanki, które mogłyby wskazywać na
utratę wartości aktywów niematerialnych i w razie zaistnienia przesłanek przeprowadza
test na utratę wartości.
6. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które Spółka traktuje jako
źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyszły
wzrost ich wartości, względnie obie te korzyści łącznie. Są to nieruchomości, które nie
są zajmowane ani wykorzystywane przez ich właściciela w związku z prowadzoną
działalnością i są one możliwe do wyodrębnienia.
Do nieruchomości inwestycyjnej Spółka zalicza również prawo wieczystego
użytkowania gruntów, które spełnia przeznaczenie nieruchomości inwestycyjnych.
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są na moment początkowego ujęcia w cenie
nabycia lub koszcie wytworzenia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Po
początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne są wykazywane według wartości
godziwej. Zyski lub straty wynikające ze zmiany wartości godziwej są ujmowane
w rachunku zysków i strat w okresie, którego dotyczą.
7. LEASING
Umowa leasingu, w ramach której zasadniczo całość ryzyka i wszystkie pożytki z tytułu
własności przysługują Spółce, klasyfikuje się jako leasing finansowy. Przedmiot
leasingu finansowego ujmuje się w aktywach (środki trwałe, wartości niematerialne,
albo nieruchomości inwestycyjne – w zależności od przedmiotu umowy) z dniem
rozpoczęcia leasingu według niższej z dwóch kwot: wartości godziwej przedmiotu
leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
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Podlegające amortyzacji aktywa nabyte w ramach leasingu finansowego
amortyzowane są przez okres użytkowania aktywów. Jeżeli Spółka nie ma
wystarczającej pewności, że uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu,
dany składnik jest amortyzowany przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub
okres użytkowania, z uwzględnieniem wartości rezydualnej.
Leasing, przy którym znacząca część ryzyka i pożytków z tytułu własności pozostaje
udziałem leasingodawcy (finansującego) stanowi leasing operacyjny. W przypadku
leasingu gruntu, jeżeli nie przewiduje się przeniesienia tytułu prawnego na
leasingobiorcę przed końcem okresu leasingu, klasyfikowany jest jako leasing
operacyjny.
Do umów leasingu operacyjnego klasyfikuje się prawo wieczystego użytkowania
gruntów Skarbu Państwa, a także prawo nabyte odpłatnie na rynku wtórnym.
Jednakże, prawo wieczystego użytkowania gruntów, które spełnia jednocześnie
definicję nieruchomości inwestycyjnej, traktowane jest jako nieruchomość inwestycyjna
i ujmowane w aktywach bilansu w wartości godziwej.
Kwoty zapłacone za nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowią koszt
przedpłacony w czasie, który Spółka rozlicza przez okres leasingu. Koszt rozliczany
w czasie stanowi aktywo długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe), które podlega
obowiązkowi testowania na utratę wartości.
8. AKTYWA FINANSOWE
Instrument finansowy jest to każda umowa, która skutkuje jednocześnie powstaniem
składnika aktywów finansowych u jednej jednostki i zobowiązania finansowego lub
instrumentu kapitałowego u drugiej jednostki gospodarczej.
Inwestycje Spółka klasyfikuje do następujących kategorii:
• aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,
• pożyczki i należności,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia aktywów finansowych. Zarząd Spółki
określa klasyfikacje swoich aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu,
a następnie poddaje ja weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy.
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. Spółka nie kompensuje aktywów
i zobowiązań finansowych.
Wartości godziwe notowanych inwestycji określa się na podstawie bieżących cen
kupna. Jeżeli nie ma aktywnego rynku na dane aktywa finansowe (a także
w odniesieniu do nie notowanych papierów wartościowych), Spółka ustala wartość
godziwą przy pomocy technik wyceny. Obejmują one wykorzystanie niedawno
zawartych transakcji (np. z procesu ofertowego przeprowadzanego na określonej
grupie zainteresowanych zakupem udziałów spółek powiązanych), przeprowadzonych
na warunkach rynkowych, odniesienie do innych instrumentów, które są zasadniczo
takie same, analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz modele wyceny
opcji dostosowane do konkretnej sytuacji Spółki.
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę
wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. W przypadku
instrumentów zaliczonych do dostępnych do sprzedaży, przy ustalaniu, czy nastąpiła
utrata wartości, bierze się pod uwagę między innymi znaczący lub przedłużający się
spadek wartości godziwej papieru wartościowego poniżej kosztu.
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8.1. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Kategoria ta obejmuje dwie grupy aktywów: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
oraz aktywa finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia do wyceny
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Składnik aktywów finansowych
zalicza się do tej kategorii, jeżeli nabyty został przede wszystkim w celu sprzedaży
w krótkim terminie. Instrumenty pochodne również zalicza się do „przeznaczonych do
obrotu”, o ile nie zostały przeznaczone na zabezpieczenia. Aktywa z tej kategorii
zalicza się do aktywów obrotowych.
Instrumenty pochodne, stosowane w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem
związanym ze zmianami kursów walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe
forward, swap i opcje.
Instrumenty pochodne ujmowane są w księgach w momencie, gdy Spółka staje się
stroną wiążącej umowy. Wyceny instrumentów pochodnych w wartości godziwej
dokonuje się na dzień bilansowy oraz na każdy koniec okresu sprawozdawczego
woparciu o wyceny przeprowadzone przez banki realizujące transakcje. Oszacowana
wartość godziwa odpowiada kwocie możliwej do uzyskania lub koniecznej do zapłaty
w celu zamknięcia pozycji otwartych na dzień bilansowy. Instrumenty pochodne
o wartości godziwej większej od zera stanowią aktywa finansowe i wykazywane są
w aktywach finansowych, zaś instrumenty o ujemnej wartości godziwej stanowią
zobowiązania finansowe i wykazywane są w zobowiązaniach finansowych. Zyski/straty
z wyceny do wartości godziwej i rozliczenie zamkniętych instrumentów pochodnych,
w związku z tym, że nie stosuje się zasad rachunkowości zabezpieczeń, traktowane są
jako nieefektywna część zabezpieczenia i ujmowane w kosztach lub przychodach
finansowych. Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane
jak instrumenty pochodne, jeżeli wszystkie z następujących warunków są spełnione:
• umowa zawierająca wbudowany instrument pochodny (umowa mieszana) nie jest
wyceniania w wartości godziwej;
• charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane
z ekonomicznym charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest
wbudowany;
• samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument
wbudowany spełniałby definicję instrumentu pochodnego;
• możliwe jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej instrumentów wbudowanych;
• nie jest instrumentem hybrydowym (złożonym).
Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny sposób jak
samodzielne instrumenty pochodne.
W okresach sprawozdawczych objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka
zaklasyfikowała do grupy aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) krótkoterminowe pochodne
instrumenty finansowe.
8.2. Pożyczki i należności
Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe
o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym
rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie
przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie
wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do
aktywów trwałych. Pożyczki i należności są wyceniane na dzień bilansowy według
zamortyzowanego kosztu. Do tej grupy zalicza się również należności handlowe
W okresach sprawozdawczych objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka
zaklasyfikowała do tej grupy aktywów finansowych pożyczki udzielone podmiotom
powiązanym oraz inne należności - w tym głównie należności handlowe.
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8.3. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to instrumenty finansowe nie stanowiące
instrumentów pochodnych wyznaczone na „dostępne do sprzedaży” albo niezaliczone
do żadnej z pozostałych kategorii. Do tej kategorii mogą być zaliczane również
udziały/akcje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zalicza się do aktywów trwałych, o ile nie
istnieje zamiar zbycia inwestycji w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Aktywa
finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane początkowo w cenie nabycia
i wyceniane na dzień bilansowy w wartości godziwej. Zyski i straty na składniku
aktywów finansowych zaliczonym do „dostępnych do sprzedaży” ujmuje się w kapitale
własnym. W momencie usunięcia z ksiąg rachunkowych składnika aktywów
zaliczonego do „dostępnych do sprzedaży”, łączne dotychczasowe zyski i straty
uprzednio ujęte w kapitale ujmuje się w rachunku zysków i strat.
W okresach sprawozdawczych niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka
zaklasyfikowała do grupy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży niektóre
inwestycje w jednostkach powiązanych.
8.4. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to nie zaliczane do
instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia
płatnościach i ustalonym terminie wymagalności, które Spółka ma zamiar i możliwość
utrzymywania do terminu wymagalności. Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych
utrzymywanych do terminu wymagalności ujmuje się na dzień zawarcia transakcji,
w którym Spółka zobowiązuje się do nabycia lub sprzedaży składnika aktywów.
9. ZAPASY
Zapasy materiałów i towarów wyceniane są według ich ceny nabycia. Rozchód
materiałów i towarów wyceniany jest według metody średniej ważonej. Zapasy
materiałów i towarów na dzień bilansowy wycenia się nie wyżej od ich wartości netto
możliwej do uzyskania.
Zapasy produktów gotowych, półfabrykatów i produkcji w toku wyceniane są według
kosztu wytworzenia. Koszt wyrobów gotowych i produkcji w toku obejmuje koszty
surowców, robociznę bezpośrednią, inne koszty bezpośrednie i odnośne wydziałowe
koszty produkcji (oparte na normalnych zdolnościach produkcyjnych), nie obejmuje
natomiast kosztów finansowania zewnętrznego.
W ciągu roku produkty gotowe, półfabrykaty i produkcję w toku wycenia się po koszcie
standardowym korygowanym o odchylenia od kosztów rzeczywistych.
Odpady własnej produkcji, które można zakwalifikować jako aktywa obrotowe
ujmowane są w zapasach w pozycji półfabrykatów. Zapasy odpadów z własnej
produkcji wyceniane są w wysokości cen sprzedaży netto.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów tworzone są w oparciu o strukturę wiekową
zapasów oraz o przesłanki wskazujące na ich uszkodzenie lub utratę przydatności.
Odpisy są uaktualniane na koniec każdego kwartału każdego roku obrotowego.
10. NALEŻNOŚCI HANDLOWE
Należności handlowe są aktywami finansowymi, nie będącymi instrumentami
pochodnymi, o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nie notowanymi na
aktywnym rynku. Powstają w wyniku dostaw towarów lub usług albo wydania środków
pieniężnych bezpośrednio dłużnikowi.
Należności i pożyczki zalicza się do aktywów obrotowych, gdy termin ich wymagalności
nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności i pożyczki o terminie
wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego ujmuje się
w aktywach trwałych.
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Należności handlowe ujmuje się początkowo według bieżącej wartości oczekiwanych
wpływów pieniężnych lub ich ekwiwalentów, a następnie wycenia według skorygowanej
ceny nabycia (zamortyzowany koszt) metodą efektywnej stopy procentowej
i pomniejsza się o odpisy z tytułu utraty wartości. Należności o krótkim terminie
wymagalności (do 12 miesięcy), wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Uznaje
się, że okres spłaty należności handlowych związany z normalnym tokiem sprzedaży
wynosi do 12 miesięcy.
Na każdy dzień bilansowy tworzy się odpis z tytułu utraty wartości należności
handlowych, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że nie będzie można otrzymać
wszystkich należnych kwot wynikających z pierwotnych warunków umownych.
Ocena, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości pożyczek i należności
przeprowadzana jest na bieżąco, po powzięciu informacji o wystąpieniu obiektywnego
dowodu, który może determinować utratę wartości, nie rzadziej niż na koniec kwartału.
Odwrócenie odpisu ujmuje się, jeżeli w kolejnych okresach utrata wartości uległa
zmniejszeniu a wzrost wartości aktywa finansowego może być przypisany do zdarzeń
występujących po momencie ujęcia odpisu. W wyniku odwrócenia odpisu wartość
bilansowa aktywów finansowych nie może przekraczać wysokości zamortyzowanego
kosztu, jaki zostałby ustalony, gdyby uprzednio nie ujęto odpisu z tytułu utraty wartości.
Odwrócenie odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.
11. ŚRODKI PIENIĘŻNE
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty
bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie
wymagalności do trzech miesięcy od dnia ich założenia, otrzymania, nabycia lub
wystawienia oraz o dużej płynności.
12. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Kapitał zakładowy prezentuje się w wartości nominalnej, z uwzględnieniem wpływu
hiperinflacji.
13. REZERWY
13.1. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy są tworzone, gdy na spółce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i prawdopodobne jest, że wypełnienie
tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie
korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego
obowiązku. Rezerwy tworzy się w wysokości stanowiącej najbardziej właściwy
szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień
bilansowy. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość
rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych nakładów do wartości
bieżącej. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu,
zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty
finansowe.
Stan rezerw weryfikuje się na każdy dzień bilansowy i koryguje w celu odzwierciedlenia
bieżącego, najbardziej właściwego szacunku. Jeśli przestało być prawdopodobne, że
wystąpienie wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne będzie
niezbędne do wypełnienia obowiązku, to należy rozwiązać rezerwę.
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13.2. Rezerwy związane z ochroną środowiska
Spółka tworzy rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu kosztów rekultywacji
składowania odpadów lub eliminacji szkodliwych substancji w przypadku występowania
prawnego lub zwyczajowego obowiązku wykonania tych czynności. Wysokość rezerwy
na rekultywację podlega okresowej weryfikacji. Tworzona rezerwa odzwierciedla koszty
przewidziane do poniesienia i jest wykazana w wartości bieżącej (zdyskontowanej).
14. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
14.1. Zobowiązania emerytalne
Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Spółki mają prawo do
nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Nagrody jubileuszowe są
wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. Odprawy emerytalne
są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw
emerytalnych i nagród jubileuszowych zależy od stażu pracy oraz średniego
wynagrodzenia pracownika.
Spółka nie wydziela aktywów, które w przyszłości służyłyby uregulowaniu zobowiązań
z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Spółka tworzy rezerwę na
przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w celu
przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Wartość bieżąca tych
zobowiązań na koniec każdego roku obrotowego jest obliczona przez niezależnego
aktuariusza i przeszacowywana, jeżeli wystąpią istotne przesłanki mające wpływ na
wysokość tego zobowiązania. Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym
płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji
zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia kończącego rok obrotowy. Informacje
demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne.
Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych są rozpoznawane w rachunku zysków i strat.
14.2. Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy przypadają do zapłaty w razie
rozwiązania przez Spółkę stosunku pracy przed normalnym terminem odejścia
pracownika na emeryturę lub ilekroć pracownik zaakceptuje dobrowolnie rozwiązanie
z nim stosunku pracy w zamian za te świadczenia. Spółka ujmuje świadczenia z tytułu
rozwiązania stosunku pracy, jeżeli jest w sposób ewidentny zdecydowana rozwiązać
stosunek pracy z pracownikami, zgodnie z istniejącym szczegółowym oficjalnym
planem, bez możliwości wycofania się, albo w następstwie złożonej przez siebie oferty
zachęcającej do dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy. Świadczenia przypadające
do zapłaty powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego dyskontuje się do poziomu
wartości bieżącej.
14.3. Programy udziału w zyskach i programy premiowe
Spółka ujmuje zobowiązania i koszty z tytułu nagród i premii. Spółka ujmuje z tego
tytułu rezerwę, jeżeli podlega obowiązkowi wynikającemu z umowy lub jeżeli
dotychczasowa praktyka zrodziła zwyczajowo oczekiwany obowiązek.
15. ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania stanowią obecny, wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek, którego
wypełnienie, według oczekiwań, spowoduje wypływ ze Spółki środków zawierających
w sobie korzyści ekonomiczne.
Zobowiązania w bilansie występują w dwóch grupach a kryterium ujmowania do grupy
jest termin wymagalności:
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•

zobowiązania długoterminowe, zalicza się do nich zobowiązania jeśli Spółka
posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty o co najmniej 12 miesięcy od
dnia bilansowego.
• zobowiązania krótkoterminowe, gdy termin wymagalności nie przekracza
12 miesięcy od dnia bilansowego lub Spółka nie posiada bezwarunkowego prawa
odroczenia spłaty.
Spółka nie kompensuje aktywów i zobowiązań finansowych.
15.1. Zobowiązania handlowe
Zobowiązania handlowe w początkowym ujęciu wykazuje się w wartości godziwej, zaś
w okresie późniejszym wykazuje się je według skorygowanej ceny nabycia
(zamortyzowanego kosztu), stosując metodę efektywnej stropy procentowej.
15.2. Kredyty i pożyczki
Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo w wartości godziwej, pomniejszonej
o poniesione koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu, kredyty i pożyczki wykazuje
się według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu). Wszelkie różnice
pomiędzy otrzymaną kwotą (pomniejszoną o koszty transakcyjne) a wartością wykupu
ujmuje się w rachunku zysków i strat przez okres obowiązywania odnośnych umów
metodą efektywnej stopy procentowej.
16. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WARUNKOWE
Przez zobowiązania warunkowe rozumie się obowiązek wykonania świadczeń, których
powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Pozycje warunkowe
nie są wykazywane w bilansie, jednakże ujawnia się o nich informację, chyba, że
prawdopodobieństwo wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne jest
znikome.
17. UJMOWANIE PRZYCHODÓW
Przychodem danego okresu jest wzrost korzyści ekonomicznych powstających
w wyniku zwykłej działalności gospodarczej Spółki przybierających formę wpływów lub
zwiększeń aktywów lub zmniejszeń zobowiązań, które skutkują przyrostem kapitału
własnego, innym niż zwiększenie kapitału wynikające z wpłat akcjonariuszy.
Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź
należnej z uwzględnieniem kwoty rabatów handlowych przyznanych przez jednostki
gospodarcze Spółce oraz po pomniejszeniu o podatek VAT.
Zapłata może być dokonana w formie środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów
a także w formie dostaw towarów / usług odmiennego rodzaju.
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, materiałów i towarów ujmuje się, jeżeli
spełnione są następujące warunki:
• Spółka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw
własności wyrobów gotowych, materiałów i towarów,
• Spółka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi wyrobami
gotowymi, materiałami i towarami w stopniu w jakim zazwyczaj funkcję taką
realizuje się wobec zapasów, do których ma się prawo własności, ani też nie
sprawuje nad nimi efektywnej kontroli,
• kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
• istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu
transakcji oraz
• koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą
w związku z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób.
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Przychody ze świadczenia usług ujmuje się w tych okresach, w których odbywa się
świadczenie usług. Ujęcie przychodów na dzień bilansowy następuje na podstawie
stopnia zaawansowania realizacji transakcji i pod warunkiem, że wynik transakcji
dotyczącej świadczenia usług można oszacować w wiarygodny sposób. Wynik
transakcji można ocenić w wiarygodny sposób, jeżeli spełnione zostaną wszystkie
następujące warunki:
• kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
• istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu
przeprowadzonej transakcji,
• stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny
sposób oraz
• koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą
być wycenione w wiarygodny sposób.
Przychody powstające w wyniku użytkowania przez inne podmioty gospodarcze
aktywów jednostki gospodarczej przynoszących odsetki, tantiemy i dywidendy ujmuje
się pod warunkiem, że:
• istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne związane
z przeprowadzoną transakcją oraz
• kwota przychodów może być wyceniona w wiarygodny sposób.
• Ujęcie tych przychodów odbywa się zgodnie z zasadami jak niżej:
• odsetki ujmuje się z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej, stanowiącej
stopę dyskontującą przyszłe wpływy gotówkowe przez szacowany okres
użytkowania instrumentów finansowych, sukcesywnie, w miarę ich narastania,
• tantiemy ujmuje się w oparciu o zasadę memoriału, zgodnie z istotą stosownej
umowy,
• dywidendy ujmuje się w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców
do ich otrzymania.
18. DOTACJE
Rzeczowe aktywa trwałe otrzymane w formie dotacji ujmuje się według wartości
godziwej za wyjątkiem praw do emisji dwutlenku węgla. Przyznane nieodpłatnie prawa
do emisji dwutlenku węgla wycenia się w wartości zerowej. Otrzymane dotacje
odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe przychodów w momencie ich otrzymania
i rozliczane są na przychody, powiązane z odnośnymi kosztami, które dotacje mają
w zamierzeniu kompensować proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych.
19. PODATEK DOCHODOWY
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat obejmuje: podatek bieżący oraz
podatek odroczony.
Podatek bieżący obliczany jest zgodnie z aktualnym prawem podatkowym.
Odroczony podatek dochodowy obliczany jest przy użyciu metody bilansowej przy
zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych, które według przewidywań będą
obowiązywać wtedy, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa
rozliczona, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe), które
obowiązują prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Podatek odroczony tworzy się
od przejściowych różnic pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów lub
pasywów, a jego wartością podatkową oraz od niewykorzystanych strat podatkowych.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego od ujemnych różnic przejściowych, jak również
niewykorzystanych strat podatkowych, są uznawane tylko wówczas, jeśli jest
prawdopodobne wystąpienie w przyszłości wystarczającej wielkości podstawy
opodatkowania, od której te różnice będą mogły być odliczone.
Podatek odroczony ujmuje się w rachunku zysków i strat danego okresu, za wyjątkiem
przypadku, gdy podatek odroczony:
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dotyczy transakcji czy zdarzeń, które ujmowane są bezpośrednio w kapitale
własnym – wówczas podatek odroczony również ujmowany jest w odpowiednim
składniku kapitału własnego, lub
• wynika z połączenia jednostek gospodarczych – wówczas podatek odroczony
wpływa na wartość firmy lub nadwyżkę udziału w wartości godziwej aktywów netto
nad kosztem przejęcia.
Aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się w wartości
skompensowanej, gdy Spółka posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł do
przeprowadzenia kompensat należności i zobowiązań z tytułu bieżącego podatku
dochodowego oraz, gdy aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego dotyczą
podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na tego samego
podatnika.
Aktywa oraz rezerwy z tytułu podatku odroczonego nie są dyskontowane i są
klasyfikowane w bilansie jako aktywa trwałe lub zobowiązania długoterminowe.
Aktywo z tytułu podatku odroczonego, ustalane jest do wysokości rezerwy na podatek
odroczony, przy założeniu, że realizacja aktywa i rezerwy przewidywana jest w tym
samym czasie.
1. Wartość nadwyżki aktywa nad rezerwą z tytułu podatku odroczonego ustala się na
koniec roku obrotowego według planu finansowego przyjętego do testu na utratę
wartości.
2. Ze względu na zasadę ostrożności, nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu podatku
odroczonego, ustalana jest w następujący sposób:
Nadwyżka aktywa
nad rezerwą
rozpoznana
Lp.
w wysokości w latach
poprzednich
1
2
3

0%
20%
50%

Parametr %
rozpoznania
nadwyżki aktywa
nad rezerwą

Parametr %
rozpoznania
nadwyżki aktywa
nad rezerwą

Parametr %
rozpoznania
nadwyżki aktywa
nad rezerwą

1 rok zysku
20%
50%
100%

2 rok zysku
50%
100%
100%

3 rok zysku
100%
100%
100%

3. Ustalony parametr % rozpoznania nadwyżki (parametr odpisu nadwyżki) aktywa
nad rezerwą z tytułu podatku odroczonego obowiązuje na koniec danego roku
obrotowego i przez rok następny aż do ustalenia ponownej wartości na koniec
kolejnego roku – na podstawie zaktualizowanych planów finansowych na lata
następne.
4. W przypadku wystąpienia strat za kolejne lata obrotowe ustalenie wysokości
nadwyżki aktywa nad rezerwą z tytułu podatku odroczonego dokonywane jest
w następujący sposób:
Nadwyżka aktywa
nad rezerwą
rozpoznana
w wysokości w
latach
poprzednich

Parametr %
rozpoznania
nadwyżki
aktywa nad
rezerwą
1 rok straty

Parametr %
rozpoznania
nadwyżki
aktywa nad
rezerwą
2 rok straty

Parametr %
rozpoznania
nadwyżki aktywa nad
rezerwą

1

20%

0%

0%

0%

2

50%

20%

0%

0%

3

100%

50%

20%

0%

Lp.

3 rok straty
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20. AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA/SPRZEDAŻY
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia są to aktywa spełniające następujące kryteria:
• ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przez transakcje sprzedaży, a nie przez
dalsze wykorzystanie;
• Zarząd Spółki złożył deklarację sprzedaży i zainicjowano aktywne poszukiwanie
potencjalnego nabywcy;
• aktywa są dostępne do natychmiastowej sprzedaży w obecnym stanie;
• transakcja sprzedaży jest wysoce prawdopodobna i można ją będzie rozliczyć
w ciągu 12 miesięcy od podjęcia decyzji;
• cena sprzedaży jest racjonalna w stosunku do bieżącej wartości godziwej;
• istnieje małe prawdopodobieństwo wprowadzenia zmian do planu zbycia tych
aktywów.
W przypadku spełnienia kryteriów po dacie bilansowej nie dokonuje się zmiany
klasyfikacji aktywa na koniec roku obrotowego poprzedzającego zdarzenie. Zmiana
klasyfikacji zostaje odzwierciedlona w tym okresie sprawozdawczym, kiedy kryteria
zostały spełnione. Z chwilą przeznaczenia danego aktywa do zbycia następuje
zaprzestanie naliczania amortyzacji.
Aktywa przeznaczone do zbycia wycenia się według niższej z dwóch wartości: wartości
bilansowej netto lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.
21. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ
Zysk na jedną akcję dla każdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto
za dany okres przez średnią ważoną ilość akcji w danym okresie.
Rozwodniony zysk na jedną akcję dla każdego okresu jest obliczany poprzez
oddzielenie zysku netto za dany okres skorygowanego o zmiany zysku wynikające
z zamiany potencjalnych akcji zwykłych przez przewidywaną średnią ważoną liczbę
akcji.
22. INFLACJA
Wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie dwunastu miesięcy
zakończonych 31 grudnia 2007 r. wyniósł 4,0% (1,4% w okresie dwunastu miesięcy
zakończonych 31 grudnia 2006 r.). Dane finansowe ujęte w niniejszym sprawozdaniu
(poza korektami związanymi ze zmianami zasad rachunkowości na MSR/MSSF) nie
wymagały korekt o wskaźniki inflacyjne.
23. SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRÓDROCZNA
23.1. Sezonowość sprzedaży
23.1.1. Nawozy
Sprzedaż nawozów charakteryzuje się bardzo wyraźną sezonowością, która jest
związana z kalendarzem prac agrotechnicznych, a tym samym z okresem
wegetacyjnym roślin. Największa sprzedaż na rynku krajowym i europejskim ma
miejsce w sezonie wiosennym (w zależności od warunków pogodowych szczyt popytu
przypada na luty, marzec, kwiecień), drugi szczyt przypada na sezon wczesnojesienny.
W IV kwartale rozpoczyna się okres posezonowy, wtedy zainteresowanie odbiorców
ostatecznych (rolników) zakupem nawozów spada. W sprzedaży krajowej czas ten jest
tradycyjnie wykorzystywany przez dystrybutorów do zgromadzenia zapasów towaru
przed kolejnym sezonem wiosennym (w atrakcyjniejszych niż w sezonie cenach). Dla
utrzymania wysokiej sprzedaży w okresach mniejszego popytu „POLICE”, jak
większość krajowych producentów, wprowadzają promocje cenowe dla wybranych
asortymentów. Oprócz tego, w okresach zmniejszonego popytu na rynkach
europejskich, następuje przesunięcie sprzedaży eksportowej na rynki zamorskie, spoza
europejskiej strefy klimatycznej.
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23.1.2. Biel
Biel znajduje zastosowanie w produkcji farb i lakierów oraz papieru i tworzyw
sztucznych a sezonowość sprzedaży jest determinowana sezonowością tych branż.
Szczególnie wyraźne zjawisko sezonowych wahań występuje w przypadku pierwszego
z wymienionych zastosowań. Poziom sprzedaży bieli rośnie w okresie wiosenno-letnim
(II i III kwartał) – w tradycyjnym okresie natężenia prac budowlanych. W IV kwartale
tradycyjnie następuje spadek popytu ze strony sektorów podatnych na wahania
sezonowe.
23.1.3. Chemikalia
W przypadku rynku chemikaliów przeważnie brak sezonowości – sporadycznie można
zauważyć w okresie zimowym wzrost sprzedaży kwasu fosforowego używanego do
produkcji fosforanów paszowych.
23.2. Koszty, aktualizacja rezerw
Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości aktualizacja zobowiązań z tytułu
świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych jest dokonywana przez aktuariusza
na koniec roku kalendarzowego, o ile w ciągu okresu śródrocznego nie miały miejsca
znaczące zmiany założeń wykorzystanych przy dokonywaniu szacunku aktuarialnego
(kwotowe wielkości płac, odpraw, nagród jubileuszowych lub ilości osób
zatrudnionych).
Rezerwy na koszty, które nierównomiernie rozkładają się w ciągu roku są
aktualizowane na koniec śródrocznych okresów sprawozdawczych jedynie wówczas,
jeśli należą do grupy kosztów, które podlegają takiej analizie na koniec roku
obrotowego.
Różnice związane z przejściem na międzynarodowe standardy rachunkowości
Dotychczas sprawozdania finansowe Spółki (w tym śródroczna informacja finansowa)
były przygotowywane w oparciu o krajowe standardy rachunkowości.
Zgodnie z wymogami MSSF 1 poniżej przedstawiono, jaki wpływ na sytuację
majątkową i wyniki finansowe działalności miała zmiana zasad rachunkowości
z dotychczas stosowanych na MSR/MSSF. Wyliczone różnice, powstałe jako efekt
przekształcenia danych zgodnie z wymogami przejścia na MSR/MSSF przedstawiono
dla:
−
−
−

kapitału własnego na 1 stycznia 2006 r. (dzień przejścia)
kapitału własnego na 31 grudnia 2006 r.
wyniku finansowego za okres 12 miesięcy do 31 grudnia 2006 r.
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Wynik finansowy
za okres 12
miesięcy
zakończony
31.12.2006 r.

Kapitał własny na
31.12.2006r.

1 049 290

-270 945

746 931

-11 332

-2 211

-13 543

Kapitał własny
na 01.01.2006r.

Kapitał własny i wynik finansowy
netto według polskich zasad
rachunkowości jednostki dominującej
Korekta nie wynikające z zastosowania
nowych standardów:
Korekty wartości rezerw
Korekty ŚT 2005 (w netto)
Korekty ŚT 2006 amortyzacja

45 028
2 114

45 028
-9 181

Korekty leasing 2005

2 114

Korekty leasingu 2006
Korekty podatku odroczonego
Po korektach
Korekta wartości nieruchomości
inwestycyjnych do wartości godziwej
(budynki i budowle)
Korekta wartości środków trwałych
z tytułu uwzględnienia wpływu
hiperinflacji, weryfikacji okresów
użytkowania (z uwzględnieniem testu na
utratę wartości)
Użytkowanie wieczyste gruntów
- wycofanie z bilansu
Korekta wartości środków trwałych
z tytułu uwzględnienia wpływu
hiperinflacji, weryfikacji okresów
użytkowania (z uwzględnieniem testu na
utratę wartości)
Korekta wartości udziałów jako aktywów
przeznaczonych do sprzedaży
Korekta odpisów związanych z utratą
wartości należności

-32
-8 043

8 043

1 037 958

-273 156

Korekty MSR
Kapitał własny i wynik finansowy
netto jednostki dominującej wg
MSR/MSSF

-32
733 388

3 985

3 985

-1 364

-1 364

-33 424

-

-33 222

58 688

-48 723

9 965

-1 724

2 468

-544

7 309

-5 029

2 280

659

659

Różnice kursowe od zaliczek na budowę
środków trwałych
Korekta podatku odroczonego

-9 181

-10 652

10 652

22 818

-39 973

-18 241

1 060 776

-313 129

715 147

Korekty kapitału własnego spółki oraz wyników finansowych nie wynikające
z wprowadzenia MSR/MSSF
Podstawą uzgodnienia kapitałów własnych oraz wyników działalności były informacje
finansowe Spółki zgodne z ostatnim publikowanym i zatwierdzonym przez
akcjonariuszy sprawozdaniem finansowym.
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W trakcie wdrażania MSR/MSSF, analizując aspekty rachunkowe wszystkich zdarzeń
zaistniałych w przeszłości, zostały również poddane weryfikacji ciążące na Spółce
zobowiązania wynikające z przepisów ochrony środowiska. W wyniku weryfikacji
ustalono, że w latach poprzednich należało rozpoznać w sprawozdaniu finansowym
rezerwy na koszty opróżnienia dwóch zbiorników ziemnych osadu znajdujących się na
terenie zakładowej oczyszczalni ścieków. Ponieważ obowiązek utworzenia rezerwy
istniał już w przeszłości, Zarząd Spółki zdecydował utworzyć rezerwy na ten cel
w ciężar wyniku lat poprzednich.
Korekty kapitału własnego spółki oraz wyników finansowych wynikające
z wprowadzenia MSR/MSSF
1. KOREKTY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH
Ze względu na panującą w Polsce do końca 1996 roku hiperinflację i brak obowiązku
odzwierciedlenia jej skutków w sprawozdaniu finansowym przygotowanym zgodnie
z polskimi zasadami rachunkowości, wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych nie spełniały odpowiednich zasad
wyceny zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.
O niezgodności z MSR/MSSF świadczą również odmienne zasady dotyczące
kapitalizowania
kosztów
finansowania
zewnętrznego,
identyfikacji
pozycji
podlegających rozpoznaniu i amortyzacji i traktowania kosztów modernizacji.
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne na dzień przejścia zostały wycenione
w cenie nabycia pomniejszonej o zakumulowaną amortyzację oraz zakumulowane
odpisy z tytułu utraty wartości.
Podczas dostosowywania wyceny majątku trwałego do zasad określonych
w MSR/MSSF zweryfikowano wartość początkową, klasyfikację oraz okresy
użytkowania środków trwałych, a w szczególności:
a. dla wybranych środków trwałych wybrano opcjonalne zwolnienie przewidziane
w MSSF 1 i przyjęto jako wartość początkową wartość godziwą na dzień przejścia
na MSR,
b. dokonano przeliczenia hiperinflacyjnego wartości początkowej i dotychczasowego
umorzenia dla środków trwałych nadal użytkowanych a przyjętych przed rokiem
1997 za okres;
c. w przypadku specyficznych środków trwałych wydzielono istotne części składowe
(komponenty), których okresy użytkowania różnią się istotnie od siebie i określono
dla nich indywidualne okresy użytkowania;
d. istotne część zamienne do tej pory wykazywane jako zapasy, które można było
bezpośrednio przyporządkować do środków trwałych wykazano w środkach
trwałych z uwzględnieniem właściwego okresu amortyzacji;
e. wykazano jako element zwiększający wartość majątku trwałego koszty znaczących
przeglądów i remontów cyklicznych środków trwałych.
2. PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
Uznano, że prawo wieczystego użytkowania gruntów użytkowane na własne potrzeby
Z.Ch. „Police” S.A. (tj. inne niż zaliczone do kategorii nieruchomości inwestycyjnych)
nie spełnia definicji środka trwałego i nie powinno być traktowane jako element
własnych aktywów trwałych (gruntów).
Zgodnie z paragrafem 14 MSR 17 „Leasing” prawo wieczystego użytkowania gruntów
zostało uznane za leasing operacyjny, gdyż na końcu okresu użytkowania prawo
własności nie przechodzi na użytkownika wieczystego. Kwota zapłacona za nabycie
prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi koszt przedpłacony w czasie, który
powinien być zgodnie z MSR 17 rozliczany przez okres leasingu.
Dotychczas Spółka wykazywała prawo wieczystego gruntu w środkach trwałych.
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3. WYCENA UDZIAŁÓW
Zgodnie z MSSF 5 („Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność
zaniechana”) udziały przeznaczone do sprzedaży zostały wycenione w wartości
godziwej. W przypadku udziałów długoterminowych zasady ustalania odpisu z tytułu
utraty wartości są zgodne z MSR 39 („Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”).
Na podstawie MSR 36 („Utrata wartości aktywów”) pkt 21 za wartość odzyskiwalną
przyjęto wartość godziwą, gdyż przyszłe przepływy pieniężne z użytkowania składnika
kwalifikują się do pominięcia.
4. ODPISY NA NALEŻNOŚCI
Zgodnie z MSR 39 („Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”), analogicznie do
stosowanej dotychczas w Spółce polityce rachunkowości do odpisów aktualizujących
wartość należności i pożyczek zastosowana została metoda indywidualnej oceny utraty
wartości składników aktywów finansowych. W przypadkach stwierdzenia zaistnienia
przesłanek poniesienia straty Spółka utworzyła odpisy aktualizujące jako różnicę
pomiędzy wartością bilansową należności a wartością bieżącą oszacowanych
przyszłych przepływów pieniężnych. Wartość bieżącą przyszłych przepływów
pieniężnych ustalono poprzez dyskontowanie za pomocą efektywnej stopy procentowej
ustalonej przy początkowym ujęciu. Gdy należności powstały w trakcie normalnego
toku sprzedaży i nie miały ustalanej przy początkowym ujęciu efektywnej stopy
procentowej, jako tę stopę przyjęto średnią stopę z 20 banków dla kredytów
udzielanych na cele gospodarcze publikowaną w ogólnie dostępnych źródłach.
W prezentowanym sprawozdaniu tworzone odpisy pokrywają w 100% wartość
należności, dla których istniało ryzyko nieściągalności, bez ustalania bieżącej wartości
przyszłych przepływów pieniężnych.
5. PODATEK ODROCZONY
W związku z różnym od poprzednio prezentowanego sprawozdania podejściem do
wyceny i prezentacji niektórych pozycji sprawozdania finansowego zgodnego
z MSR/MSSF powstały nowe różnice między wartością bilansową a podatkową
poszczególnych składników.
6. KAPITAŁ PODSTAWOWY I KAPITAŁ ZAPASOWY - PRZELICZENIE WSKAŹNIKIEM HIPERINFLACJI
Zgodnie z MSR 29 („Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”) paragraf
24 składniki kapitału własnego (za wyjątkiem niepodzielonego zysku lat ubiegłych oraz
wszelkich nadwyżek z aktualizacji wyceny aktywów) należy przekształcić stosując
ogólny indeks cen począwszy od daty, w których kapitały te zostały wniesione lub
powstały w inny sposób za okres, w którym gospodarka polska była gospodarką
hiperinflacyjną tj. za okres do końca roku 1996.
W dniu 30 grudnia 1995 r. przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Chemiczne „Police”
zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Na podstawie aktu
przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną kapitał zakładowy
przekształconego przedsiębiorstwa w wysokości 600 mln zł został pokryty funduszem
założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za
okres działalności przed jego przekształceniem. Pozostałą część funduszy w wysokości
289 mln zł przekazano na kapitał zapasowy.
Do prezentacji kapitałów zgodnie z MSR/MSSF dokonano przeszacowania w/w
kapitału podstawowego i zapasowego z tytuły hiperinflacji ujmując efekt przeliczenia
wskaźnikami inflacji w niepodzielonym wyniku finansowym lat ubiegłych.
Przeszacowanie to nie ma wpływu na wysokość kapitału własnego na 31 grudnia
2005 r. i 31 grudnia 2006r.
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7. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
Zgodnie z MSR/MSSF nadwyżka wartości otrzymanych udziałów nad wartością
księgową wnoszonego majątku powinna być odnoszona w wynik finansowy już
w momencie wniesienia aportu. Natomiast w sprawozdaniach prezentowanych wg PSR
nadwyżka wartości otrzymanych udziałów nad wartością księgową wnoszonego
majątku ujęta jest w kapitale z aktualizacji wyceny. Stąd też do prezentacji kapitałów
zgodnie z MSR/MSSF dokonano korekty kapitału z aktualizacji wyceny poprzez jego
pomniejszenie i ujęcie kwot dotyczących nadwyżek wartości otrzymanych udziałów nad
wartością wnoszonego majątku odpowiednio w niepodzielony wynik finansowy lat
ubiegłych oraz wynik roku 2006.
8. AKTUALIZACJA
URLOPOWE

REZERWY

NA

NIEWYKORZYSTANE

ŚWIADCZENIA

Zgodnie z MSR/MSSF zaktualizowano na 31 czerwca 2006 r. wysokość rezerwy na
świadczenia urlopowe pracowników. Zgodnie z uprzednio stosowanymi zasadami
rachunkowości aktualizację dokonywano raz w roku, na koniec okresu.
9. RÓŻNICE KURSOWE OD ZALICZEK NA BUDOWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Zgodnie z MSR/MSSF różnice kursowe od zaliczek na środki trwałe w budowie winny
być odnoszone w wynik finansowy bieżącego okresu. Natomiast według zasad
prezentowanych według PSR obciążały wartość środków trwałych w budowie. Stąd też
dokonano korekty pomniejszając wartość środków trwałych w budowie i ujęcie kwot
dotyczących różnic kursowych w wynik finansowy 2006 roku.
WYNIKI SEGMENTÓW
Wyniki segmentów wg
sprawozdania jednostkowego za IV
kwartał obejmujący okres od 01.10.
do 31.12.2007r.
Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu
Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne
Koszty finansowe netto
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Wynik netto

Segment
Bieli
Tytanowej

Segment
Pozostała
Nawozowy Działalność

Ogółem

42 469
0
42 469

431 113
758
431 871

6 759
0
6 759

480 341
758
481 099

-144 776
-102 307

-283 328
148 543

38 755
45 514

-389 349
91 750
-6 211
12 142
9 219
106 900
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Wyniki segmentów wg
sprawozdania jednostkowego
narastająco za IV kwartały
kończące się 31.12.2007r.
Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami

Segment
Bieli
Tytanowej

Przychody segmentu
Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

225 522
0
225 522

1 569 251
3 714
1 572 965

26 839
0
26 839

1 821 612
3 714
1 825 326

-310 785

-1 303 375

31 250

-1 582 910

-85 263

269 590

58 089

242 416

Nieprzypisane przychody/koszty
operacyjne
Koszty finansowe netto

-50 147
16 724

Podatek dochodowy od osób
prawnych
Wynik netto

-2 352
206 641

Wyniki segmentów wg sprawozdania
Segment
jednostkowego za IV kwartał
Bieli
obejmujący okres od 01.10. do
Tytanowej
31.12.2006r.
Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami
Przychody segmentu
Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane
przychody/koszty
operacyjne

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

380 450
3 245
383 695

11 146
0
11 146

450 496
3 245
453 741

-58 256
644

-401 899
-18 204

5 975
17 121

-454 180
-439
-292 849
-966

Podatek dochodowy od osób prawnych

-9 497
-303 751

Wynik netto
Wyniki segmentów wg sprawozdania Segment
jednostkowego narastająco za IV
Bieli
kwartały kończące się 31.12.2006r.
Tytanowej

Przychody segmentu
Koszty segmentu
Wynik operacyjny segmentu
Nieprzypisane
operacyjne

Segment
Nawozowy

Pozostała
Działalność

Ogółem

260 494
0
260 494

1 372 337
10 293
1 382 630

38 532
0
38 532

1 671 363
10 293
1 681 656

-249 251
11 243

-1 388 148
-5 518

-13 998
24 534

-1 651 397
30 259

przychody/koszty

Koszty finansowe netto
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wynik netto

Ogółem

58 900
0
58 900

Koszty finansowe netto

Sprzedaż zewnętrzna
Sprzedaż między segmentami

Ogółem

-323 447
-4 978
-14 963
-313 129
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Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych
Zgodnie z zapisami standardu MSR 36 na dzień 31.12.2007 r. przeprowadzony został
kolejny test na utratę wartości. W jego wyniku określono użytkową wartość aktywów
trwałych w wysokości 621.890 tys. zł. Rezultat testu polepszył wynik finansowy Spółki
roku 2007 o kwotę 29.781 tys. zł. Test alokowany został na ośrodki wypracowujące
środki pieniężne w następujący sposób:
− Biel - obniżenie wartości aktywów o kwotę 136.075 tys. zł (pogorszenie wyniku
finansowego segmentu)
− Nawozy zwiększenie wartości aktywów o kwotę 165.855 tys. zł (polepszenie
wyniku finansowego segmentu)
Wartość aktywów trwałych na koniec 2007 r. wyniosła 621.890 tys. zł. (przed testem
592.110tys. zł)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Tytuł odpisu
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Stan na
początek
okresu

Zwiększenia

89 525

3 484

Zmniejszenia

26 824

Stan na koniec
IV kwartału

66 185

Odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku
Tytuł odpisu
Odpis na aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Stan na
początek
okresu

Zwiększenia

88 556

Zmniejszenia

50 424

Stan na koniec
IV kwartału

38 132

Aktywa z tytułu podatku odroczonego z uwzględnieniem odpisu
Tytuł odpisu
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Stan na
początek
okresu

Zwiększenia

89 525

3 484

Zmniejszenia

64 956

Stan na koniec
IV kwartału

28 053

Rezerwy na zobowiązania
Stan rezerw na zobowiązania w okresie 01.01.2007r. do 31.12.2007r. zmniejszył się
o kwotę 12 609 tys. zł, przy czym rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w tym okresie zwiększyła się o 17 551 tys. zł, stan rezerw na świadczenia emerytalne
i podobne zwiększył się o11 336 tys. zł, zmniejszeniu uległy natomiast pozostałe
rezerwy o 41 496 tys. zł.

Noty przedstawione na stronach od 39 do 61 stanowią integralna część niniejszego skróconego jednostkowego sprawozdania
finansowego
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Tytuł odpisu

Stan na początek
okresu

Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwy na
świadczenia emerytalne
i podobne
Pozostałe rezerwy

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec IV
kwartału

969

17 813

262

18 520

48 329

15 262

3 926

59 665

122 397

330

41 826

80 901

Odpisy aktualizujące wartość aktywów
W okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 odpisy na materiały zmniejszyły się
o 1 332 tys. zł, odpisy na inwestycje długoterminiowe wzrosły o 1 945 tys. zł,
zmniejszyły się natomiast odpisy na należności o 9 199 tys. zł, odpisy na produkty
zmniejszyły się o 499 tys. zł, wzrosły odpisy z tytułu udzielonych pożyczek
o 4 775 tys. zł.
Tytuł odpisu

Stan na
początek
okresu

Rzeczowe aktywa trwałe

1 532 166

8 872

Inwestycje długoterminowe (bez
pożyczek)

14 812

1 945

Materiały

19 722

Produkty gotowe, półprodukty
i produkcja w toku
Należności
Inwestycje krótkoterminowe (bez
pożyczek)
Udzielone pożyczki (inwestycje
długo- i krótkoterminowe)

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec IV
kwartału

13 337

1 527 701
16 757

1 332

18 390

2 794

5 720

6 219

2 295

56 463

4 053

13 252

47 264

5 782

1 007

6 648

0
1 873

Sezonowość działalności
Segment nawozowy
Sprzedaż nawozów charakteryzuje się bardzo wyraźną sezonowością, która jest
związana z kalendarzem prac agrotechnicznych, a tym samym z okresem
wegetacyjnym roślin. Największa sprzedaż na rynku krajowym i europejskim ma
miejsce w sezonie wiosennym (w zależności od warunków pogodowych szczyt popytu
przypada na luty, marzec, kwiecień), drugi szczyt przypada na sezon wczesnojesienny.
W IV kwartale rozpoczyna się okres posezonowy, wtedy zainteresowanie odbiorców
ostatecznych (rolników) zakupem nawozów spada. W sprzedaży krajowej czas ten jest
tradycyjnie wykorzystywany przez dystrybutorów do zgromadzenia zapasów towaru
przed kolejnym sezonem wiosennym (w atrakcyjniejszych niż w sezonie cenach). Dla
utrzymania wysokiej sprzedaży w okresach mniejszego popytu „POLICE”, jak
większość krajowych producentów, wprowadzają promocje cenowe dla wybranych
asortymentów. Oprócz tego, w okresach zmniejszonego popytu na rynkach
europejskich, następuje przesunięcie sprzedaży eksportowej na rynki zamorskie, spoza
europejskiej strefy klimatycznej.
Noty przedstawione na stronach od 39 do 61 stanowią integralna część niniejszego skróconego jednostkowego sprawozdania
finansowego

60

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR
za okres od 1.10.2007 do 31.12.2007r.
(kwoty wyrażone są w tys. złotych)

Segment bieli tytanowej
Biel znajduje zastosowanie w produkcji farb i lakierów oraz papieru i tworzyw
sztucznych a sezonowość sprzedaży jest determinowana sezonowością tych branż.
Szczególnie wyraźne zjawisko sezonowych wahań występuje w przypadku pierwszego
z wymienionych zastosowań. Poziom sprzedaży bieli rośnie w okresie wiosenno-letnim
(II i III kwartał) – w tradycyjnym okresie natężenia prac budowlanych. W IV kwartale
tradycyjnie następuje spadek popytu ze strony sektorów podatnych na wahania
sezonowe.
Zobowiązania i należności warunkowe

Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

31.12.2007
15 500

31.12.2006
15 500

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
z tytułu należytego wykonania postanowień
umowy sprzedaży udziałów

15 500

15 500

15 500

15 500

Zobowiązania warunkowe

38 370

7 398

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

24 800
24 800

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń:
z tytułu zabezpieczenia długu celnego
z tytułu należytego wykonania postanowień
umowy sprzedaży udziałów
pozostałe
Inne zobowiązania warunkowe

13 520
7 000
6 400

7 398
7 200

120
50

198

Inne pozabilansowe (z tytułu)

321

321

środki trwałe używane na podstawie umowy
najmu, dzierżawy lub innej umowy

321

321

W okresie sprawozdawczym Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
udzielił Zakładom Chemicznym „ Police” S.A. dwóch gwarancji bankowych:
− w kwocie 120 tys. zł na zabezpieczenie rozliczeń za energię na rynku bilansującym
udzieloną do dnia 31.12.2008 r.
− w kwocie 7 000 tys. zł na zabezpieczenie zapłaty długu celnego udzieloną do dnia
23.03.2008 r.
Zmiany kapitałowe w grupie
W IV kwartale 2007 r. Grupa Kapitałowa Z.Ch. „Police” S.A. nie emitowała, nie
wykupywała i nie spłacała dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
Zdarzenia po dacie bilansu
Po dacie sprawozdania śródrocznego nie wystąpiły zdarzenia, które odnoszą się do
niniejszego okresu.
Noty przedstawione na stronach od 39 do 61 stanowią integralna część niniejszego skróconego jednostkowego sprawozdania
finansowego
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INFORMACJA DODATKOWA
Omówienie wyników finansowych
Wynik finansowy
W IV kwartale 2007 r. Grupa kapitałowa Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
osiągnęła zysk na działalności operacyjnej na poziomie 82,4 mln zł w porównaniu do
straty w wysokości 286,3 mln zł w IV kwartale 2006 r, przy uzyskanych przychodach ze
sprzedaży w wysokości 480,6 mln zł. Większość przychodów ze sprzedaży generują
Z.Ch. „POLICE” S.A. - w IV kwartale 2007 r. przychody wyniosły 480,3 mln. zł, co
oznacza wzrost o 6,6% w stosunku do IV kwartału 2006 r. Jednocześnie koszt
sprzedanych produktów zmniejszył się o 7,9%. W konsekwencji Spółka uzyskała wynik
na sprzedaży w wysokości 80,3 mln zł, który przewyższał wynik na sprzedaży
w analogicznym okresie 2006 roku o 63,9 mln zł.
Osiągnięty zysk brutto na sprzedaży miał swoje źródło w wykorzystaniu bardzo dobrej
koniunktury na rynkach nawozów, w szczególności wysokich cen i wyższej
zrealizowanej marży na sprzedaży. Narastająco po czterech kwartałach 2007 roku zysk
brutto na sprzedaży wyniósł 288,5 mln zł, co stanowiło wzrost o prawie 200 mln zł
w porównaniu z rokiem 2006.
Po ujęciu kosztów sprzedaży w wysokości 16,2 mln zł, kosztów ogólnego zarządu oraz
salda pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych uzyskany wynik na działalności
operacyjnej wyniósł w IV kwartale 2007 roku 85,5 mln zł, co stanowiło wzrost
o 378,8 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku 2006. Emitent zamknął
IV kwartał 2007 wynikiem netto w wysokości 106,9 mln zł.
W ujęciu narastającym po czterech kwartałach 2007 roku zysk operacyjny Emitenta
wyniósł 192,3 mln zł. Spółka zamknęła rok wynikiem netto w wysokości 206,6 mln zł.
Konsekwencją poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki oraz jej perspektyw jest zmiana
szacunków odpisów i rezerw dokonana na koniec roku bilansowego. W związku
z powyższym dokonano odwrócenie części odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości aktywów trwałych, co w efekcie przyniosło poprawę wyniku o 29,8 mln zł,
rozwiązano część odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach zależnych, co
poprawiło wynik o kwotę 14,1 mln zł, saldo operacji na rezerwach na zobowiązania
wyniosło 4,9 mln zł, dokonano rozwiązania części odpisu aktualizującego wartość
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 9,5 mln.
Sprzedaż
Głównym czynnikiem mającym wpływ na uzyskany zysk brutto na sprzedaży było
utrzymywanie się bardzo dobrej koniunktury na rynkach nawozów i uzyskania wysokich
cen sprzedaży, przy jednoczesnym wolniejszym wzroście kosztów surowcowych.
Przełożyło się to na uzyskanie wyższych marż na sprzedaży w porównaniu
z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Segment nawozowy
Nawozy

IV kwartał 2007

IV kwartał 2006

Wolumen tys. ton

415,7

418,8

Przychody mln zł

411,4

327,1
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W segmencie nawozów początek IV kwartału zbiega się z zamknięciem jesiennego
sezonu sprzedaży. Ostatnie trzy miesiące roku to spadek popytu na nawozy polowe,
związany z okresem posezonowym i wstrzymaniem prac polowych. W analizowanym
okresie przychody ze sprzedaży w segmencie nawozowym wyniosły 411,4 mln zł, co
stanowiło wzrost o 26% w porównaniu z IV kwartałem 2006 roku. Jednocześnie
zanotowano niewielki 1% spadek wolumenu sprzedaży w tym segmencie działalności.
We wszystkich grupach nawozów w sprzedaży krajowej osiągnięte w IV kwartale ceny
były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W przypadku nawozów
NPK zanotowany wzrost cen wyniósł średnio 15% natomiast w przypadku cen
nawozów NP wzrost sięgnął 36%, co wynikało z ogólnego światowego trendu.
W przypadku eksportu zanotowano znaczy spadek wolumenu sprzedaży nawozów NP
rekompensowany wzrostem sprzedaży tych nawozów na rynku krajowym.
We wszystkich grupach nawozów zanotowano wzrost średnich cen sprzedaży
w eksporcie. Największy zanotowały nawozy NP – ponad 80%, co wynikało
z utrzymującego się na rynku światowym wysokiego poziomu cen DAP. W przypadku
nawozów NPK i mocznika wzrost cen przekroczył 30%.
Chemikalia
Chemikalia

IV kwartał 2007

IV kwartał 2006

Wolumen tys. ton

38,6

68,1

Przychody mln zł

10,5

52,7

Pomimo poprawy w światowych trendach cen amoniaku nadal nie wznowiono
wielkotonażowej sprzedaży amoniaku ze względu na to, że w dalszym ciągu poziom
cen nie gwarantuje opłacalnej sprzedaży. W segmencie chemikaliów na uwagę
zasługuje dynamiczny wzrost wolumenu sprzedaży kwasu siarkowego. W IV kwartale
sprzedaż eksportowa kwasu siarkowego osiągnęła 25,5 tys. ton. Jednakże, ze względu
na brak sprzedaży wielkotonażowej amoniaku łączne przychody ze sprzedaży w tym
segmencie znacząco spadły w porównaniu z IV kwartałem 2006 roku osiągając wartość
10,5 mln zł.
Segment bieli tytanowej
Biel tytanowa

IV kwartał 2007

IV kwartał 2006

Wolumen tys. ton

7,6

9,6

Przychody mln zł

42,5

58,9

W związku z niekorzystną sytuacją na światowym rynku pigmentów tytanowych łączna
wielkość sprzedaży bieli tytanowej w IV kwartale 2007 roku wyniosła 7,6 tys. ton i była
o 2 tys. ton niższa od osiągniętej w IV kwartale 2006 roku. Zrealizowane w IV kwartale
ceny sprzedaży były niższe do uzyskanych w IV kwartale 2006 roku, średnio o 9%
w kraju i 8% w eksporcie. Słabsze wyniki w tym segmencie sprzedaży wynikały
z niekorzystnych dla mniejszych europejskich producentów zmian na rynku światowym,
napływu na rynki europejskie tańszych pigmentów z Ameryki i Azji oraz silnej presji
wywieranej przez odbiorców.
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Koszty
W strukturze kosztów rodzajowych Spółki dominującą pozycję (ponad 60%) stanowią
koszty zużycia materiałów i energii. Największy udział w kosztach zużycia materiałów
i energii mają kolejno: koszt zużycia gazu ziemnego, soli potasowej i fosforytów,
stanowiące odpowiednio 31%, 22% i 12,8% w strukturze zużycia materiałów i energii.
W IV kwartale nie uległy zmianie ceny najważniejszych surowców. Jedynie ceny siarki
uległy podwyższeniu o 25%, ze względu na znaczny światowy wzrost cen tego
surowca. Spodziewane są podwyżki cen gazu ziemnego, soli potasowej i fosforytów
w 2008 roku.
Struktura kosztów rodzajowych:
Struktura kosztów w układzie
rodzajowym

IV kwartał 2007

Materiały i energia

3,3%

Usługi obce

61,0%

Wynagrodzenia z narzutami

17,9%

Amortyzacja

13,6%

Podatki i opłaty

3,6%

Pozostałe

0,6%

Struktura kosztów zużycia materiałów i energii:
Wyszczególnienie
Gaz
Sól potasowa
Fosforyty
Energia
Węgiel
Siarka
Szlaka tytanowa
Ilmenit
Inne

IV kwartał 2007

31,1%
22,3%
12,8%
7,5%
5,1%
5,0%
1,8%
1,7%
12,7%

Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz
istotne dokonania i niepowodzenia Emitenta w IV kwartale 2007 roku
Surowce
Ceny fosforytów nie uległy zmianie od II kwartału 2007 r. Trwają negocjacje
z dostawcami z Syrii. Na chwilę obecną zakup niskokadmowych fosforytów syryjskich
realizowany jest w formie zakupów spotowych.
Frachty dla Maroka i Tunezji pozostały bez zmian (obowiązuje umowa roczna na okres
01.04.07 – 31.03.08), frachty dla Syrii (pojedyncze zafrachtowania) wzrosły podążając
za trendem na rynku frachtowym. Tendencja wzrostowa nadal się utrzymuje.
Ceny soli (rosyjskiej, białoruskiej i niemieckiej) wzrosły już w III kw. o 15-16 %. Pomimo
trendu wzrostowego na rynkach światowych w IV kw. pozostały bez zmian.
Ceny ilmenitu i szlaki nie uległy zmianie – obowiązują ceny całoroczne na rok 2007.
W związku ze znacznym wzrostem światowych cen siarki, doszło do renegocjacji
umowy z ICT. Wydłużono umowę do 2011 r. (wcześniej do 2008 r.) oraz podwyższono
cenę na IV kwartał o 25%.
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Produkty
Nawozy
W IV kwartale nadal utrzymywał się dynamiczny wzrost cen DAP-u – w grudniu cena
na bazie fob Central Florida przekroczyła 520 USD/t, na bazie fob Tampa – wynosiła
606 USD/t a w Europie na bazie fob Antwerp 635 USD/t.
Ceny mocznika przekroczyły poziom 350 USD/t. Od drugiej połowy grudnia ich poziom
w Yuzhnym waha się w okolicy 380 USD/t.
Biel tytanowa.
Popyt na biel tytanową utrzymywał się na stosunkowo stabilnym, choć tradycyjnie
niższym w ostatnim kwartale, poziomie. Jednak w związku z pogłębiającymi się
negatywnymi sygnałami z rynku i dalszą silną presją odbiorców, w IV kwartale
„POLICE” wprowadziły kolejną obniżkę cen bieli, zarówno na rynku krajowym jak
i eksportowym. Ceny eksportowe zostały obniżone średnio o 2% na tonie, natomiast
dla rynku krajowego o średnio 3%. Pomimo wprowadzenia obniżek nie udało się
uniknąć spadku wolumenu sprzedaży, szczególnie niski był poziom osiągnięty
w grudniu (łączna sprzedaż nie osiągnęła 2 tys. ton).
Chemikalia
Ceny amoniaku zaczęły sukcesywnie wzrastać. W ciągu ostatniego kwartału wzrosły
o ponad 100 USD/t. co jednak nadal nie gwarantuje opłacalnej sprzedaży.
Kursy walut
Październik był kolejnym miesiącem aprecjacji polskiej waluty, przy czym umacnianie
złotego trwało przez cały ten okres, bez wystąpienia korekty. Sile naszej waluty sprzyjał
rekordowo mocny eurodolar, który z poziomu 1,42 na początku miesiąca podrożał do
1,45 na jego koniec. Fatalne dane gospodarcze płynące ze Stanów Zjednoczonych,
potwierdzające niepokojące reperkusje kryzysu na rynku kredytów hipotecznych dla
gospodarki amerykańskiej, skłaniały inwestorów do wyprzedaży dolara. Dodatkowo
dolarowi nie sprzyjały spekulacje odnośnie obniżki stóp procentowych przez FED, co
ostatecznie nastąpiło. Na posiedzeniu 31.10 amerykański Komitet Otwartego Rynku
obniżył koszt pieniądza o 25 punktów bazowych. W konsekwencji dolar osłabił się do
euro do poziomu 1,45.
Poza wydarzeniami zagranicznymi, złotemu sprzyjały wydarzenia lokalne. Zwycięstwo
w wyborach parlamentarnych Platformy Obywatelskiej, której program gospodarczy jest
postrzegany jako prorynkowy, zachęciło inwestorów do zakupu naszej waluty.
Eurozłoty wybił się dołem z kilkumiesięcznej konsolidacji, co poskutkowało
umocnieniem złotego z poziomu 3,76 na początku miesiąca, do 3,60 na koniec
października. Również para USD/PLN wyszła dołem z kilkudniowej konsolidacji pod
koniec września. Siłę trendu spadkowego na tej parze obrazuje skala spadku:
z poziomu 2,67 na 2,4950.
Listopad był miesiącem, w którym obserwowaliśmy wyhamowanie dotychczasowego
trendu aprecjacyjnego polskiej waluty. W połowie listopada nastąpiła lekka korekta,
która wyniosła kurs USD/PLN powyżej poziomu 2,50 (z poziomu 2,45), a kurs
EUR/PLN do poziomu 3,6950 (z poziomu 3,61). Główną przyczyną fundamentalną
osłabienia złotego był wzrost awersji do ryzyka na rynkach finansowych, który zawsze
skutkuje wycofywaniem aktywów z rynków wschodzących. Jednak w ostatnim tygodniu
miesiąca, kiedy Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny w tym roku podniosła
o 25 punktów bazowych stopy procentowe, sytuacja odwróciła się. Złoty ponownie
zaczął zyskiwać na wartości. Pod koniec listopada kurs pary USD/PLN ponownie
kształtował się w pobliżu poziomu 2,45, a kurs EUR/PLN zatrzymał się na wysokości
3,61.
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Do połowy grudnia nasza waluta kontynuowała dynamiczną aprecjację do EUR i USD,
umacniając się po raz kolejny do rekordowych poziomów (odpowiednio 3,56 i 2,42).
Potem nastąpiło lekkie odreagowanie spadków obu złotowych par walutowych do
poziomów 3,62 EUR/PLN i 2,52 USD/PLN, spowodowane głównie niesprzyjającym
międzynarodowym otoczeniem makroekonomicznym (rekordowo drogie złoto i ropa
oraz umacniający się jen, zwiększały awersję do ryzyka i inwestowania w waluty
rynków wschodzących). Silniejszą korektę złotego w grudniu powstrzymywały
oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Inwestycje i rozwój
W IV kwartale 2007 roku zamknięto122 inwestycje o łącznej wartości 72,2 mln złotych,
w tym w grudniu 2007 roku zakończono 78 zadań inwestycyjnych o wartości 41,7 mln
złotych.
Zakład bieli tytanowej
W dniu 05 października 2007 roku PROCHEM S.A. Warszawa odstąpił częściowo od
umowy dotyczącej Projektu Technicznego rozbudowy istniejącej instalacji bieli
tytanowej. Odstąpienie nie dotyczy tej części przedmiotu Umowy, jaka została
wykonana przez PROCHEM S.A. do dnia 05 października 2007 roku.
Zakład nawozów
Uchwałą z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarząd Z.Ch. „POLICE” S.A. wyraził zgodę na
podjęcie współpracy z hiszpańską firmą INCRO S.A. w sprawie modernizacji instalacji
NPK II (inwestycja giełdowa) oraz zlecenie na wykonanie na wprost firmie INCRO S.A.
opracowania projektu podstawowego technicznego (Basic Engineering) modernizacji
instalacji NPK II.
Zakład azotowy
W dniu 30 listopada 2007 roku zakończono realizację projektu „Dostosowanie
przedsiębiorstwa do wymogów pozwolenia zintegrowanego poprzez zakup rur
katalitycznych” dofinansowanego na podstawie umowy z NFOŚiGW. Kwota dotacji –
4,5 mln złotych. Przedsięwzięcie zakończono w terminie i zakresie ustalonym
w umowie o dofinansowanie.
Rozwój
Decyzją z dnia 30 listopada 2007 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał
Z.Ch. „POLICE” S.A. środki finansowe w wysokości 1,818 mln na realizację w ramach
Przedsięwzięcia „Inicjatywa technologiczna I” próby technologicznej termicznego
odgazowania węgla.
Sezonowość działalności
W segmencie nawozów początek IV kwartału zbiega się z zamknięciem jesiennego
sezonu sprzedaży. Ostatnie trzy miesiące roku to spadek popytu na nawozy polowe,
związany z okresem posezonowym i wstrzymaniem prac polowych. Koniec grudnia to
okres przygotowań do nowego sezonu sprzedażowego.
Również w segmencie bieli ostatni kwartał roku to spadek sprzedaży wynikający
z zimowego zastoju w budownictwie oraz przemyśle farb i lakierów.
Zastosowane kursy walut
Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą
przeliczania:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu
obowiązującego na ostatni dzień okresu:
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kurs na 31.12.2007 wynosił: 1 EUR = 3,5820 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2007)
kurs na 29.12.2006 wynosił: 1 EUR = 3,8312 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2006)

-

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR,
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.-12.2007 wynosił 1 EUR = 3,7833 PLN
kurs średni w okresie 01.-12.2006 wynosił 1 EUR = 3,8955 PLN

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez
podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Emisja, wykup, spłata papierów wartościowych
W IV kwartale 2007 r. Spółka nie emitowała, nie wykupywała i nie spłacała dłużnych
i kapitałowych papierów wartościowych
Dywidenda
W okresie sprawozdawczym Emitent nie wypłacał ani nie deklarował wypłaty
dywidendy.
Zdarzenia po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe
Od stycznia wznowiona została wielkotonażowa sprzedaż eksportowa amoniaku
Zobowiązania i należności warunkowe
Informacja znajduje się w rozdz. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE str. 33 oraz w rozdz. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE na str.61.
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POZOSTAŁE INFORMACJE
Opis organizacji grupy kapitałowej
Podmioty zależne i stowarzyszone z Z. Ch. „POLICE” S.A.
L.p.
1

Nazwa spółki

Udział Z.Ch. „POLICE” S.A.
w kapitale zakładowym

Czy podlega
konsolidacji

100,0%

Nie

100,0%

Nie

„AUTOMATIKA” Usługi KontrolnoPomiarowe Sp. z o.o.

2

CENTRUM Elektrotechnika Instalacje Serwis
Sp. z o.o.

3

„Koncept” Sp. z o.o.

4

REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna

100,0%
100,0%

Sp. z o.o.
5

„Supra” Agrochemia Sp. z o.o.

6

„Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe
Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

8

„INFRAPARK POLICE” S.A.

9

„budchem” Sp. z o.o.

10

„KEMIPOL” Sp. z o.o.

Tak

100,0%
100,0%

Nie

90,0%
55,0%
49,0%
34,0%

Tak

Sp. z o.o.
7

Nie

Nie

Tak
Nie
Nie

Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognozy wyników na
rok 2007
Dynamiczne zmiany, jakie zaszły na rynku nawozów sztucznych spowodowały, że
Zarząd Spółki dwukrotnie w ciągu roku obrotowego musiał dokonać korekty planu
finansowego, a co za tym idzie korekty prognozy opublikowanej w raporcie bieżącym
nr 24/2007 z dnia 25.04.2007 r. O dokonanych korektach Emitent poinformował
w raportach bieżących nr 30/2007 z dnia 21.06.2007 r. oraz nr 42/2007 z dnia
23.10.2007 r. Utrzymanie się silnego trendu wzrostowego na rynkach nawozów do
końca roku spowodowało, że uzyskane wyniki były wyższe od prognozowanych.
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Akcjonariat
AKCJONARIUSZ
SKARB PAŃSTWA 1

Ilość akcji

Ilość
głosów

Wartość
nominalna

51 149 940

68,20%

511 499 400

68,20%

Udział

Fundusze Inwestycyjne
2
zarządzane przez ING TFI S.A.
Pozostali akcjonariusze

3 781 907

5,04%

37 819 070

5,04%

20 068 153

26,76%

200 681 530

26,76%

Razem

75 000 000

100,00%

750 000 000

100,00%

Spółka nie ma informacji na temat pozostałych akcjonariuszy posiadających
bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające
i nadzorujące
Stan na dzień
przekazania
poprzedniego
raportu

Wskazanie zmian w stanie
posiadania
NABYCIE

Stan na dzień
przekazania
raportu

ZBYCIE

ZARZĄD
Ryszard Siwiec

0

-

-

0

Andrzej Niewiński

0

-

-

0

Zbigniew Koźlarek

2 381

-

-

2 381

836

-

-

836

-

-

1

-

1 860

500

Janusz Motyliński
RADA NADZORCZA
Anna Tarocińska
Wiesław Markwas

1
2 360

3

Agnieszka Małachowska

0

-

-

0

Jan Rafał Bis

0

-

-

0

Mariusz Piotrowski

0

-

-

0

Leszek Droździel

0

-

-

0

Postępowania sądowe, arbitrażowe i administracyjne
Spółka nie jest stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, które
dotyczyłoby zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej,
którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, ani stroną dwu
lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna
wartość stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

1
2

3

Ilość akcji ustalona przez Emitenta w wyniku przeprowadzonej oceny realizacji procesu nieodpłatnego
wydawania akcji osobom uprawnionym.
Według informacji uzyskanej od akcjonariusza w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych.
Pan Wiesław Markwas poinformował Emitenta, iż w informacji do raportu kwartalnego za III kwartał
2007 r. błędnie podał liczbę posiadanych akcji. Zamiast 2839 powinno być 2360.
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Transakcje z podmiotami powiązanymi
Umowa ramowa na wykonywanie prac w branży elektrycznej zawarta w dniu 4 grudnia
2007 r. pomiędzy Z. Ch. „POLICE” S.A. a CENTRUM Elektrotechnika Instalacje Serwis
Sp. z o. o. - podmiotem, w którym Emitent posiada 100% udziałów.
Umowa zawarta została na czas nieokreślony z sześciomiesięcznym okresem
wypowiedzenia. Szacunkowa łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej
umowy na okres 5 lat wynosi 119 628 tys. zł (wartość ustalono na podstawie wartości
usług realizowanych w latach ubiegłych).
Usługi w ramach umowy realizowane będą na podstawie zleceń jednostkowych.
Umowa zastępuje umowę ramową zawartą w dniu 15.02.2007 r.
O zawarciu umowy Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 46/2007 z dnia
12.12.2007 r.
Umowa ramowa na wykonywanie prac w branży automatyki zawarta w dniu 21 grudnia
2007 r. pomiędzy Z. Ch. „POLICE” S.A. a „AUTOMATIKA” Usługi Kontrolno Pomiarowe
Sp. z o. o. - podmiotem, w którym Emitent posiada 100% udziałów.
Umowa zawarta została na czas nieokreślony z dziewięciomiesięcznym okresem
wypowiedzenia. Szacunkowa łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej
umowy na okres 5 lat wynosi 90 815 tys. zł (wartość ustalono na podstawie wartości
usług realizowanych w latach ubiegłych).
Usługi w ramach umowy realizowane będą na podstawie zleceń jednostkowych.
Umowa zastępuje umowę ramową zawartą w dniu 19.02.2007 r.
O zawarciu umowy Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 48/2007 z dnia
21.12.2007 r.
Poręczenia kredytów, pożyczek lub udzielenie gwarancji
W IV kwartale 2007 r. Spółka i jednostki od niej zależne nie udzielały poręczeń
kredytów lub pożyczek oraz nie udzielały gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub
jednostce zależnej od tego podmiotu, w efekcie czego ich łączna wartość stanowiłaby
równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
Informacje istotne dla oceny Emitenta, które nie zostały przedstawione w innych
częściach raportu
W dniu 19 grudnia 2007 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła zmianę w Regulaminie
Zarządu Z. Ch. „POLICE” S.A. polegającą na zmianie dotychczasowych funkcji Członka
Zarządu na Wiceprezesa Zarządu. W wyniku tej zmiany podział funkcji w Zarządzie
Z. Ch. „POLICE” S.A. przedstawia się następująco:
Ryszard Siwiec
Andrzej Niewiński
Zbigniew Koźlarek
Janusz Motyliński

- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu

Czynniki kształtujące perspektywiczne wyniki Spółki
Kształtowanie się cen surowców i cen produktów w kolejnym kwartale
Surowce
Utrzymujący się, bardzo dynamiczny wzrost światowych cen podstawowych surowców
stanowi trudne do oszacowania co do siły i okresu zagrożenie dla Z.Ch. „POLICE” S.A.
Postępujący wzrost światowych cen soli potasowej, siarki i fosforytów oraz spadek ich
dostępności będzie miał niewątpliwy wpływ na wyniki finansowe w nadchodzących
kwartałach 2008 roku.
Przewidywany jest około 10% wzrost cen gazu i energii w 2008 r.
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Produkty
W sprzedaży nawozów polowych z początkiem nowego roku nastąpi wzrost cen.
Przewiduje się, że będą one sukcesywnie wzrastały w kolejnych miesiącach, co wiąże
się z dynamicznym wzrostem cen surowców i koniecznością przeniesienia części
kosztów produkcji na odbiorców. Pomimo wzrostu cen utrzyma się wysokie
zapotrzebowanie na nawozy, w dużej mierze dzięki dynamicznemu rozwojowi rynku
biopaliw.
Niesłabnący popyt na świecie eliminuje zagrożenie ze strony importu na rynku
krajowym.
Obserwowana jest zmiana polityki cenowej Gazpromu w zakresie cen gazu - stopniowe
odstępowanie od preferencyjnych warunków dla krajów byłej WNP. Stawki dla Ukrainy
już wzrosły o blisko 40%, trwają negocjacje z odbiorcami białoruskimi (skala wzrostu
wyniesie pomiędzy 20 - 60%). W efekcie wzrosną koszty produkcji, co wymusi wzrost
cen wyrobów gotowych (m.in. nawozy, biel) i zniweluje przewagę konkurencyjną oraz
zagrożenie dla rynku polskiego tanim importem z tego kierunku.
W 2008 roku Spółka uruchomi paletyzację nawozów, co znacznie podniesie możliwości
wysyłkowe. W niedługim czasie uruchomiony zostanie też nowy magazyn wyrobów
gotowych.
Na początek maja przewidywane są zmiany stawek VAT na nawozy – odstąpienie od
preferencyjnej stawki 3%.
Utrzymuje się presja cenowa odbiorców bieli tytanowej.
Ze względu na spadek wolumenu sprzedaży na początku 2008 roku kontynuowane
będą obniżki cen bieli, zarówno na rynku krajowym (średnio o 0,5% na tonie) jak
i eksportowym (średnio o około 1,5% na tonie). Taka polityka wynika z silnej presji
rynku i jest konieczna w celu utrzymania poziomu sprzedaży pigmentów.

71

