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SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIAŁALNO CI GRUPY
KAPITAŁOWEJ CCC S.A.
I.

STATUS PRAWNY I ORGANIZACJA GK CCC SA

1.1.

Informacja o zmianach w powi zaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta
oraz okre lenie jego głównych inwestycji krajowych
i zagranicznych.
Nazwa Emitenta:

CCC Spółka Akcyjna

Siedziba Emitenta:

Polkowice

Adres:

ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice

Telefon:

( 0-prefix-76 ) 845 84 00

Telefax:

( 0-prefix-76 ) 845 84 31

Poczta elektroniczna:

ccc@ccc.com.pl

Strona internetowa:

www.ccc.com.pl

Rejestracja:

S d Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego,

KRS:

0000211692

Regon:

390716905

NIP

692-22-00-609

Przedmiot działalno ci:

Głównym przedmiotem działalno ci Emitenta według
Europejskiej Klasyfikacji Działalno ci to handel hurtowy i
detaliczny odzie i obuwiem ( EKD 5142 )

Na mocy uchwały zgromadzenia wspólników z dnia 15 czerwca 2004 spółka CCC Sp. z o.o. została
przekształcona w spółk akcyjn CCC S.A. Przekształcenie zostało zarejestrowane w KRS na mocy
postanowienia S du Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy
KRS w dniu 30 czerwca 2004 roku. Wraz z przekształceniem przeprowadzona została emisja akcji
serii B o warto ci 975 tys. zł i serii C o warto ci 200 tys. zł, któr to emisj obj li dotychczasowi
akcjonariusze. Po podwy szeniu, kapitał zakładowy CCC S.A. wynosił 3 200 000 zł i dzielił si na 3
200 000 akcji o warto ci nominalnej 1 zł. Dnia 26 sierpnia 2004 roku Walne Zgromadzenie dokonało
zmian statutu Spółki polegaj cych na zmianie warto ci nominalnej akcji (split w stosunku 1do10) z 1 zł
do 10 groszy, a tak e zmieniło uprawnienia niektórych serii akcji w ten sposób, e w wyniku tych
zmian powstało:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

6 750 000 Akcji Serii A1 (uprzywilejowanych co do głosu - 2 głosy z jednej akcji);
13 500 000 Akcji Serii A2 (zwykłych na okaziciela);
9 750 000 Akcji Serii B (zwykłych na okaziciela);
2 000 000 Akcji Serii C (zwykłych na okaziciela).

Równocze nie Walne Zgromadzenie podj ło uchwał o podwy szeniu kapitału zakładowego do 3 840
000 zł w drodze publicznej emisji Akcji Serii D w ilo ci nie wi kszej ni 6 400 000 i z wył czeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta publiczna Akcji Serii D została przeprowadzona
w listopadzie 2004 i wszystkie oferowane akcje zostały obj te. Równolegle z ofert publiczn Akcji
Serii D dotychczasowi akcjonariusze zbyli 500 tys. akcji Serii B i 1 100 tys. Akcji Serii C.
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Na dzie sporz dzenia sprawozdania akcjonariat CCC S.A. przedstawia si nast puj co:

Rys. 1. Struktura akcjonariatu wg udziału w
kapitale zakładowym

Rys. 2 Struktura akcjonariatu wg głosów na
walnym zgromadzeniu

15,84%

14,06%
25,31%

22,08%

60,63%

62,08%

Leszek Gaczorek

Leszek Gaczorek
Pozostali akcjonariusze
Dariusz Miłek

Pozostali akcjonariusze

Dariusz Miłek

Na dzie publikacji niniejszego raportu półrocznego za I połow roku 2005 Emitent nie posiadał
informacji o innych akcjonariuszach z liczb głosów na Walnym Zgromadzeniu równ co najmniej 5%.
Spółka akcyjna CCC S.A. jest podmiotem dominuj cym w Grupie Kapitałowej CCC. Struktura
organizacyjna Grupy CCC przedstawia si nast puj co:

CCC S.A.
100%

CCC Factory Sp. z o.o.

100%

CCC Boty Czech s.r.o.

Tabela 1 Grupa Kapitałowa CCC oraz podmioty powi zane wg stanu na 30.06.2005 r.
Podmioty zale ne CCC S.A.

Udział w kapitale podmiotu %

Warto

nominalna udziałów
(tys.)

CCC Factory Sp.z o.o.

100

15 036 PLN

CCC Boty Czech s.r.o.

100

200 000 CZK
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1.2.

Organy Emitenta

1.3.

Walne Zgromadzenie

W dniu 9 maja 2005 odbyło si Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy CCC S.A.,
w trakcie którego zatwierdzono roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie zarz du za rok obrotowy 2004. Rozpatrzono wniosek Zarz du co do podziału zysku za
rok obrotowy 2004. Udzielono członkom Zarz du oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowi zków w 2004 roku. Zatwierdzono zmiany w składzie Rady Nadzorczej i ustalono
zasady wynagradzania jej członków. Podj to uchwał w sprawie sporz dzania sprawozda
finansowych zgodnie z MSR i MSSF. Rozpatrzono i przyj to o wiadczenie Zarz du w sprawie
przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych”.
1.4.

Rada Nadzorcza

Skład osobowy Rady Nadzorczej do dnia 9.05.2005 roku przedstawiał si nast puj co:
-

Henryk Chojnacki
- Przewodnicz cy Rady Nadzorczej
Piotr Szostak
- Członek Rady Nadzorczej
Martyna Kupiecka-Gomułka - Członek Rady Nadzorczej
Robert Buchajski
- Członek Rady Nadzorczej
Krystyna Siwak
- Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 27.04.2005 roku członkowie Rady Nadzorczej, Pani Krystyna Siwak, Pan Piotr Szostak oraz
Pan Robert Buchajski zło yli rezygnacj z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
Dnia 09.05.2005 roku ZWZA powołało nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Obecnie skład
osobowy Rady Nadzorczej przedstawia si nast puj co:
-

Henryk Chojnacki
- Przewodnicz cy Rady Nadzorczej
Martyna Kupiecka-Gomułka - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Zydorowicz
- Członek Rady Nadzorczej
Marek Wiza
- Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Olszewski
- Członek Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2005 do 30.06.2005 wyniosły 8.000, zł.
1.5.

Zarz d Emitenta

Od dnia 1 lipca 2004 roku na trzyletni
CCC S.A.:
-

Dariusz Miłek
Wojciech Fenrich
Lech Chudy
Teresa Zioła
Mariusz Gnych

kadencj

zostały wybrane nast puj ce osoby do Zarz du

– Prezes Zarz du
– Wiceprezes Zarz du
– Wiceprezes Zarz du
– Członek Zarz du
– Członek Zarz du

Wynagrodzenia członków Zarz du CCC S.A. w okresie od 01.01.2005 do 30.06.2005 wyniosły
578.399,43 zł.
Pan Mariusz Gnych jednocze nie pełni funkcj Prezesa Zarz du CCC Faktory Sp. z o.o. Z tytułu
pełnienia tej funkcji nie pobiera wynagrodzenia.
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1.6.

Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach.

Działalno gospodarcza GK CCC S.A. obejmuje poni sze zasadnicze obszary:
1. sprzeda detaliczn i hurtow obuwia poprzez odpowiednio własn i franszyzow sie dystrybucji,
2. projektowanie i produkcj obuwia,
3. import towarów z Azji i Europy,
4. sprzeda detaliczn i hurtow akcesoriów i drobnej galanterii odzie owej.
W strukturze sprzeda y GK CCC S.A. dominuje obuwie damskie stanowi ce blisko 48% warto ci
sprzeda y w 2005 roku. W I półroczu 2005 roku CCC S.A. sprzedała ponad 3,9 mln par obuwia.
Działalno
1.7.

usługowa GK CCC S.A. obejmuje podnajem lokali w sieci franszyzowej.

Informacje o zmianach rynków zbytu oraz informacje o zmianach ródeł zaopatrzenia w
materiały do produkcji, w towary i usługi.

Grupa CCC prowadzi sprzeda w ramach sieci salonów firmowych CCC, których liczba na koniec
czerwca 2005 roku wynosiła 267. Na sie salonów składaj si :
oł

Sklepy franszyzowe – 141 salonów,
Sklepy partnerskie – 49 salonów,
Sklepy własne – 89 salonów,
Punkty kiermaszowe – 8 salonów,
cznej powierzchni około 62,9 tys. m2.

Rysunek 1 Historyczne kształtowanie si liczby sklepów.
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Rozwój własnych salonów sprzeda y jest obecnie głównym elementem strategii Grupy Kapitałowej. W
ci gu ostatniego półrocza liczba sklepów tego typu wzrosła z 78 do 97 (wliczaj c kiermasze). Nowo
otwierane lokale s zazwyczaj usytuowane w du ych centrach handlowych. W I połowie 2005 roku
udział sprzeda y z własnych sklepów wyniósł 52,7% (40% w roku 2004). Rozwój własnych salonów
sprzeda y jest istotnym czynnikiem poprawiaj cym rentowno działalno ci gospodarczej ze wzgl du
na uzyskiwanie wy szej mar y ze sprzeda y detalicznej. W przypadku sklepów franszyzowych
Emitent realizuje ni sz mar hurtow .
W I kwartale 2005 z sieci franszyzowej wydzielono sie sklepów partnerskich, które obecnie sprzedaj
produkty Grupy Kapitałowej bez posługiwania si logo marki.
Kiermasze maj charakter sklepów dyskontowych i ich zadaniem jest wyprzeda ko cówek serii oraz
posezonowa wyprzeda obuwia.
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Tabela 2 Struktura sprzeda y CCC S.A. wg kanałów dystrybucyjnych.
I połowa 2005

KATEGORIA

tys. zł

I połowa 2004

udział %

tys. zł

udział %

Sprzeda detaliczna
towarów i materiałów

82 903

53,32

47 517

36,80

Sprzeda hurtowa
towarów i materiałów

67 703

43,54

76 755

59,43

4 876

3,14

4 874

3,77

155 482

100,0

129 146

100,0

Pozostała sprzeda
Razem

GK CCC S.A. prawie cało sprzeda y generuje na rynku krajowym. W kolejnych latach, w zwi zku z
uruchamianiem punktów sprzeda y poza granicami Polski, spodziewany jest stopniowy wzrost
warto ci sprzeda y poza granicami RP.
Głównymi ródłami zaopatrzenia Grupy Kapitałowej w I połowie 2005 roku byli dostawcy krajowi,
własna fabryka i import. W stosunku do roku 2004 zmniejszył si udział dostawców krajowych. Zmiana
ta jest wynikiem pozyskania atrakcyjnych cenowo dostawców z rynku chi skiego. W zale no ci od
warunków ekonomicznych Grupa CCC S.A. posiada mo liwo szybkiej zmiany zagranicznych ródeł
zaopatrzenia. Importowane z terenu Chin obuwie pochodzi od kilkudziesi ciu producentów, przy czym
główna cz
dostaw realizowana jest przez jeden podmiot pełni cy rol agencji eksportowoimportowej.

Rysunek 2 Główne kierunki zaopatrzenia w produkty Grupy CCC.

Struktura terytorialna zakupów w I połowie 2005 roku
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5

Sprawozdanie Zarz du z działalno ci GK CCC S.A.

1.8.

Opis istotnych czynników ryzyka i zagro e , z okre leniem w jakim stopniu emitent jest
na nie nara ony.

Podstawowym celem obecnej strategii Emitenta jest dynamiczne wzmocnienie swojej pozycji na
rozproszonym krajowym rynku detalicznego handlu obuwiem, przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiego poziomu rentowno ci.
Dla realizacji strategicznych zada i celów GK, w roku 2005 b d szczególnie istotne:
1. Czynniki wewn trzne:
-

Wzmocnienie własnej sieci sprzeda y. Do ko ca 2005 roku CCC S.A. planuje uruchomi 35
nowych własnych salonów sprzeda y w Polsce. Te nowe punkty b d tworzone w nowo
powstaj cych, atrakcyjnych lokalizacjach w centrach handlowych oraz przy głównych ulicach
handlowych miast. Powierzchnia sprzeda y zostanie zwi kszona do 33 tys. metrów
kwadratowych (23,1 tys. na koniec 2004 roku).
Równocze nie kontynuowana b dzie racjonalizacja sieci franszyzowej w kierunku zast pienia
sklepów a ni szej sprzeda y sklepami lepiej zlokalizowanymi i o wi kszej powierzchni.

-

Działania maj ce na celu wzrost rozpoznawalno ci i warto ci marki. Odpowiednie instrumenty
reklamowo-promocyjne, wystrój salonów i obecno w presti owych lokalizacjach, fakt wej cia
na GPW, powinny wpływa na systematyczne polepszanie wizerunku CCC.

2. Czynniki zewn trzne:
-

Poziom kursów walutowych. Z uwagi na fakt, i Grupa CCC S.A. prawie wszystkie przychody
realizuje w złotych, a wi kszo kosztów ponosi w walutach obcych, kursy wymian USD i EUR
(praktycznie cało
importu Emitenta denominowana jest w tych walutach, a tak e du y
odsetek kosztów wynajmu powierzchni) b d mie wpływ na struktur kosztów, ewentualn
zmian ródeł zaopatrzenia lub te wykazywanie ró nic kursowych w rachunku zysków i strat.
Poniewa od ubiegłego roku głównym rynkiem zaopatrzeniowym dla CCC S.A. jest rynek
chi ski, nie bez znaczenia pozostaje tak e kurs waluty chi skiej do głównych walut
wiatowych. Jej aprecjacja mo e pogorszy warunki importu. Dla zabezpieczenia si przed
niekorzystnymi trendami na rynku walutowym CCC S.A. zawiera transakcje zabezpieczaj ce.
Ponadto cz
kosztów wywołanych wahaniami kursów mo e by przerzucana na
konsumentów.

-

Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce. Zdecydowana cz
przychodów Grupy Kapitałowej
generowana jest w Polsce, st d dla grupy istotna jest siła nabywcza krajowych konsumentów i
ich skłonno
do konsumpcji. Pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju mo e mie
negatywny wpływ na wyniki działalno ci i sytuacj finansow Emitenta.

-

Sezonowo sprzeda y i warunki pogodowe. Sprzeda i warto zapasów uzale nione s od
sezonowo ci popytu (szczyt popytu to wiosna i jesie ).Zaburzenie warunków pogodowych
mo e skutkowa odło eniem przez klientów decyzji zakupowych lub te skróceniem sezonu
najwy szej sprzeda y. Czynnikiem pozwalaj cym na obni enie wra liwo ci Grupy CCC S.A.
na czynniki sezonowe i pogodowe jest posiadanie własnych mocy wytwórczych. Emitent jest
w stanie w szybkim tempie dopasowa produkcj i dostarczy do sklepów towar zbie ny
z oczekiwaniami i aktualnymi warunkami pogodowymi.
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II.

SYTUACJA MAJ TKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.

2.1.

Omówienie podstawowych wielko ci ekonomiczno-finansowych.

Podstawowe wielko ci i wska niki ekonomiczno – finansowe zawarte s w tabelach zamieszczonych
poni ej.
Tabela 5 Podstawowe wielko ci ekonomiczno – finansowe GK CCC S.A.
I połowa 2004
(tys. zł)

I połowa 2005
(tys. zł)

zmiana %

przychody netto ze sprzeda y

129 146

155 482

20,39

zysk brutto ze sprzeda y

40 669

68 457

68,33

zysk z działalno ci operacyjnej (EBIT)

12 089

24 113

99,46

zysk brutto

10 314

24 081

133,48

zysk netto

7 435

18 413

147,65

kapitał własny

53 834

143 940

167,38

zobowi zania:

85 376

38 820

-54,53

zobowi zania długoterminowe

3 564

1 907

-46,49

zobowi zania krótkoterminowe

81 812

36 913

-54,88

aktywa trwałe

42 442

52 286

23,19

aktywa obrotowe

96 768

130 474

34,83

Zapasy

59 671

92 112

54,37

nale no ci krótkoterminowe

35 861

30 869

-13,92

Wielko

W pierwszym półroczu 2005 roku GK zanotowała wzrost przychodów ze sprzeda y o 20,39 %
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Został on osi gni ty został przede wszystkim za
spraw rozwoju sieci własnej oraz zwi kszeniu udziału sprzeda y detalicznej w sprzeda y ogółem, co
jest zgodne ze strategi rozwoju Grupy Kapitałowej.
Ci gła optymalizacja ródeł zaopatrzenia oraz korzystny stosunek wymiany złotego do walut obcych
zaowocowały wi ksz , ni w przypadku przychodów ze sprzeda y, dynamik wzrostu zysku brutto ze
sprzeda y.
Wzrost przychodów, zwi kszenie mar spowodowało w konsekwencji zwi kszenie zysku netto
w I półroczu 2005 o 147,65 % w stosunku do I półrocza 2004.
Skonsolidowany bilans na dzie 30.06.2005 r. po stronie aktywów i pasywów zamkn ł si kwot
182.760 tys. zł. Suma bilansowa wzrosła o 31,3 % w stosunku do wielko ci z dnia 30.06.2004 r.
Warto kapitałów własnych na dzie 30.06.2005 r. wynosiła 143.940 tys. zł, i była wy sza o 167,38 %
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tak znaczny wzrost kapitałów własnych
spowodowany został emisj akcji w II półroczu 2004 r. Z innych istotnych zmian pozycji bilansowych
nale y wymieni spadek o 54,53% warto ci zobowi za ogółem wg stanu na dzie 30.06.2005
7
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w stosunku do roku poprzedniego oraz wzrost warto ci aktywów obrotowych o 34,8 % w stosunku do
roku poprzedniego.
Tabela 6 Wska niki rentowno ci
I połowa 2004
%

I połowa 2005
%

Zmiana %

mar a zysku brutto na sprzeda y

31,49

44,03

39,82

rentowno

operacyjna (mar a EBIT)

9,36

15,51

65,71

rentowno

netto

5,76

11,84

105,56

rentowno

brutto

7,99

15,49

93,87

rentowno

aktywów (ROA)

6,87

11,44

66,52

rentowno

kapitałów własnych (ROE)

27,99

18,62

-33,48

Wielko

Definicje:
a) mar a zysku brutto na sprzeda y – stosunek zysku brutto na sprzeda y do przychodów ze
sprzeda y,
b) rentowno
operacyjna (mar a EBIT) – stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze
sprzeda y,
c) rentowno netto – stosunek zysku netto do przychodów ze sprzeda y,
d) rentowno brutto- stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzeda y,
e) rentowno
aktywów (ROA) – stosunek zysku netto do redniego stanu aktywów w ci gu
roku,
f) rentowno
kapitałów własnych (ROE) – stosunek zysku netto do redniego stanu
kapitałów własnych w ci gu roku.
Tabela 7 Wska niki płynno ci
Wielko

I połowa 2004

I połowa 2005

Zmiana %

wska nik płynno ci I

1,18

3,53

199,15

wska nik płynno ci II

0,45

1,04

131,11

Definicje:
a) wska nik płynno ci I – stosunek aktywów obrotowych ogółem do warto ci zobowi za
krótkoterminowych,
b) wska nik płynno ci II – stosunek aktywów obrotowych ogółem pomniejszonych o zapasy do
zobowi za krótkoterminowych.

Tabela 8 Wska niki zadłu enia i finansowania maj tku
Wielko
udział rodków własnych w finansowaniu maj tku
obrotowego (%)

I połowa
2004

I połowa 2005

Zmiana %

55,63

110,32

98,31
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udział zapasów w aktywach obrotowych (%)

61,66

70,60

14,50

udział nale no ci w aktywach obrotowych (%)

37,06

23,66

-36,16

wska nik pokrycia maj tku trwałego kapitałem własnym

1,27

2,75

116,54

wska nik zadłu enia ogólnego

0,61

0,21

-65,57

wska nik zadłu enia długoterminowego

0,07

0,01

-85,71

wska nik zadłu enia krótkoterminowego

1,52

0,26

-82,89

wska nik zobowi za do kapitału własnego

1,59

0,27

-83,02

Definicje:
a) udział rodków własnych, zapasów, nale no ci, w aktywach obrotowych – stosunek
odpowiednio kapitałów własnych, zapasów, nale no ci do aktywów obrotowych,
b) wska nik pokrycia maj tku trwałego kapitałem własnym – stosunek kapitału własnego do
maj tku trwałego,
c) wska nik zadłu enia ogólnego – stosunek warto ci zobowi za i rezerw ogółem do
warto ci aktywów,
d) wska nik zadłu enia długoterminowego, krótkoterminowego – stosunek odpowiednio
zobowi za długoterminowych, krótkoterminowych do kapitału własnego,
e) wska nik zobowi za do kapitału własnego – stosunek zobowi za i rezerw ogółem na
koniec okresu do warto ci kapitałów własnych.
Jak wynika z powy szych danych, wszystkie wska niki ulegaj zamianom w pozytywnym kierunku. Na
szczególn uwag zasługuj wska niki rentowno ci. Ich wzrost wiadczy o prawidłowo przyj tej
i realizowanej strategii rozwoju i działalno ci Grupy Kapitałowej. Spadek wska nika rentowno ci
kapitałów własnych w I półroczu 2005 w stosunku do roku poprzedniego, spowodowany został
znacznym przyrostem kapitałów własnych za spraw emisji akcji pod koniec 2004 r.
Wska niki płynno ci oraz wska niki zadłu enia nale y uzna prawidłowe.

Dariusz Miłek

Prezes Zarz du

Wojciech Fenrich

Leszek Chudy

Wiceprezes Zarz du

Wiceprezes Zarz du

Teresa Zioła

Członek Zarz du

Mariusz Gnych

Członek Zarz du

9

GRUPA KAPITAŁOWA CCC

Sprawozdanie finansowe

PS I/2005

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC

1. Wybrane dane finansowe
w tys. PLN

w tys. EUR

2 kwartał(y)
2 kwartał(y)
2 kwartał(y)
2 kwartał(y)
narastaj co / narastaj co / narastaj co / narastaj co /
2005 okres
2004 okres
2005 okres
2004 okres
od 2005-01-01 od 2004-01-01 od 2005-01-01 od 2004-01-01
do 2005-06-30 do 2004-06-30 do 2005-06-30 do 2004-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów

155 482

129 146

38 104

27 297

II. Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej

24 113

12 089

5 909

2 555

III. Zysk (strata) brutto

24 081

10 314

5 901

2 180

IV. Zysk (strata) netto

18 413

7 435

4 512

1 572

V. Przepływy pieni

ne netto z działalno ci operacyjnej

(2 688)

(5 523)

(659)

(1 167)

VI. Przepływy pieni

ne netto z działalno ci inwestycyjnej

(8 054)

(1 568)

(1 974)

(331)

VII. Przepływy pieni

ne netto z działalno ci finansowej

(12 811)

6 460

(3 140)

1 365

VIII. Przepływy pieni

ne netto, razem

(23 553)

(631)

(5 772)

(133)

182 760

139 210

45 239

30 646

38 820

85 376

9 609

18 796

XI. Zobowi zania długoterminowe

1 907

3 564

472

785

XII. Zobowi zania krótkoterminowe

36 913

81 812

9 137

18 012

143 940

53 834

35 628

11 852

3 840

3 200

950

705

38 400 000

3 200 000

38 400 000

3 200 000

XVI. Zysk (strata) na jedn akcj (w zł/ EUR)

0,48

2,32

0,12

0,51

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj (w zł/EUR)

0,48

2,32

0,12

0,51

XVIII. Warto

3,75

16,82

0,89

3,66

ksi gowa na jedn akcj (w zł/EUR)

3,75

16,82

0,89

3,66

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w
zł/EUR)

-

-

-

-

IX. Aktywa, razem
X. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania

XIII. Kapitałwłasny
XIV. Kapitałzakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)

ksi gowa na jedn akcj (w zł/EUR)

XIX. Rozwodniona warto
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2. Skonsolidowany bilans

SKONSOLIDOWANY BILANS
(w tys. PLN)

stan na
stan na
stan na
2004-12-31 koniec
2004-06-30
Nr noty 2005-06-30 koniec
poprz. roku
koniec kwartału
kwartału / 2005
obrotowego
/ 2004

Aktywa trwałe
Warto

firmy

Pozostałe warto ci niematerialne

5

290

282

280

Rzeczowe aktywa trwałe

6

51 762

45 026

41 560

234

667

602

52 286

46 002

42 442

Nieruchomo ci inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
konsolidowanych metod praw własno ci
Aktywa finansowe dost pne do sprzeda y

7

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

3

27

Aktywa obrotowe
Zapasy

8

92 112

65 499

59 671

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

9

30 869

40 023

35 861

Pochodne instrumenty finansowe

10

845

11

6 619

30 152

1 236

130 474

135 674

96 768

182 760

181 676

139 210

rodki pieni

ne i ich ekwiwalenty

Pozostałe aktywa obrotowe

29

Aktywa razem

Kapitałwłasny
Kapitałakcyjny

12

3 840

3 840

3 200

Nadwy ka ze sprzeda y akcji powy ej ich warto ci
nominalnej

12

57 881

57 956

0

Kapitał z aktualizacji wyceny

12

276

286

0

12

67 428

44 971

43 199

12

14 515

18 706

7 435

143 940

125 759

53 834

Udziały i akcje własne
Pozostałe kapitały
Kapitałz wyceny transakcji zabezpieczaj cych i
ró nice kursowe z konsolidacji
Niepodzielony wynik finansowy
Razem kapitały własne
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Zobowi zania długoterminowe
Długoterminowe po yczki i kredyty bankowe

9 990

1 869

Rezerwa na podatek odroczony

3

847

439

287

Rezerwy długoterminowe

14

708

710

733

Zobowi zania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego

15

352

575

675

1 907

11 714

3 564

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

16

22 467

29 825

31 782

Krótkoterminowe po yczki i kredyty bankowe

13

8 770

10 639

47 140

5 198

3 080

2 288

478

659

602

36 913

44 203

81 812

182 760

181 676

139 210

Zobowi zania z tytułu podatku dochodowego
Pochodne instrumenty finansowe
Rezerwy krótkoterminowe

14

Razem pasywa

3. Pozycje pozabilansowe

stan na
stan na
stan na
2005-06-30
2004-12-31
2004-06-30
koniec kwartału / koniec poprz. koniec kwartału /
2005
roku obrotowego
2004

POZYCJE POZABILANSOWE
(w tys. PLN)

1. Nale no ci warunkowe
1.1. Od jednostek powi zanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i por cze
- nale no ci wekslowe
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i por cze
2. Zobowi zania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powi zanych (z tytułu)
- weksle gwarancyjne
- udzielonych gwarancji i por cze
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- gwarancje celne
- pozostałe gwarancje
- weksle gwarancyjne
- udzielone zabezpieczenia
- akredytywa
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

12

-

-

-

15 598
-

16 674
-

9 405
-

15 598
7 500
8 098

16 674

9 405

10 500
6 174

5 000
4 405

15 598

16 674

9 405
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4. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(w tys. PLN)

Działalno

Nr noty

2 kwartały / 2005
okres
od 2005-01-01
do 2005-06-30

2 kwartały / 2004
okres
od 2004-01-01 do
2004-06-30

kontynuowana

Przychody ze sprzeda y

1

155 482

129 146

Koszt własny sprzeda y

1

(87 025)

(88 477)

68 457

40 669

1

941

1 855

Koszty sprzeda y

1

(35 979)

(22 337)

Koszty ogólne zarz du

1

(7 984)

(5 233)

Pozostałe koszty operacyjne

1

(1 322)

(2 865)

24 113

12 089

Zysk ( strata ) brutto na sprzeda y
Pozostałe przychody operacyjne

Udziały w zyskach jednostek obj tych konsolidacj
metod praw własno ci
Koszty restrukturyzacji
Zysk i strata na działalno ci operacyjnej
Przychody finansowe

1

1 021

2

Koszty finansowe

1

(1 053)

(1 777)

24 081

10 314

(5 668)

(2 879)

18 413

7 435

18 413

7 435

- zwykły

0,48

2,32

- rozwodniony

0,48

2,32

Zyski ( strata ) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

3

Zysk ( strata) netto na działalno ci kontynuowanej
Działalno

zaniechana

Strata netto z działalno ci zaniechanej
Zysk ( strata ) netto
4

Zysk ( strata ) na jedn akcj
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5. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. PLN)

Wyszczególnienie

1 stycznia 2005

Kapitałakcyjny

3 840

Nadwy ka ze
sprzeda y akcji
powy ej ich
warto ci
nominalnej

Kapitałz wyceny
transakcji
Niepodzielony
Pozostałe kapitały zabezpieczaj cych
wynik finansowy
i ró nice kursowe
z konsolidacji

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

57 956

286

44 971

Zysk netto
Podziałzysku

(75)

(10)

Korekta bł dów podstawowych
30 czerwca 2005

3 840

Wyszczególnienie

1 stycznia 2004

Kapitałakcyjny

57 881

Nadwy ka ze
sprzeda y akcji
powy ej ich
warto ci
nominalnej

276

1 500

Podziałzysku

18 413

18 413

(24 637)

(85)

(2180)

2 033

(147)

14 515

143 940

67 428

0

Razem kapitały
własne

24 799

1 784
7 435

7 435

18 272

(1 716)

16 556

128

(68)

60

7 435

53 834

1 700

28 083

1 700

Korekta bł dów podstawowych
30 czerwca 2004

125 759

24 637

Zysk netto
Emisja akcji

18 706

Kapitałz wyceny
transakcji
Niepodzielony
Pozostałe kapitały zabezpieczaj cych
wynik finansowy
i ró nice kursowe
z konsolidacji

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

Razem kapitały
własne

3 200

0

14

0

43 199

0
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Kapitałz wyceny
transakcji
Niepodzielony
Pozostałe kapitały zabezpieczaj cych
wynik finansowy
i ró nice kursowe
z konsolidacji

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

24 799

1 500

Zysk netto
Podziałzysku
Emisja akcji

20 172
2 340

28 083

20 744

20 744

(3 606)

16 566
60 296

286

286

Korekta bł dów podstawowych
31 grudnia 2004

1 784

57 956

Kapitałz wyceny

3 840

57 956

15

Razem kapitały
własne

286

44 971

0

(216)

(216)

18 706

125 759
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6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieni

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI
(w tys. PLN)

A. Przepływy rodków pieni
po rednia

nych

NYCH

01.01.2005
– 30.06.2005

01.01.2004
– 30.06.2004

nych z działalno ci operacyjnej - metoda

I. Zysk (strata) netto

18 413

7 435

(21 101)

(12 958)

1 749

951

4. (Zyski) straty z tytułu ró nic kursowych

144

1 380

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

804

1 986

6. (Zysk) strata z tytułu działalno ci inwestycyjnej

(90)

(123)

7. Zmiana stanu rezerw

215

376

(26 634)

(7 854)

(6 761)

21 635

10 392

(30 487)

II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszo ci
2. Udziałw (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod
praw własno ci
3. Amortyzacja, w tym:
- odpisy warto ci firmy jednostek popdporz dkowanych lub
ujemnej warto ci firmy jednostek podporz dkowanych

8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu nale no ci
10. Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, z wyj tkiem
po yczek i kredytów
11.Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych

(396)

(53)

12. Inne korekty

(524)

(778)

(2 688)

(5 523)

351

614

351

614

III. Przepływy pieni

ne netto z działalno ci operacyjnej (I+/-II)

B. Przepływy rodków pieni

nych z działalno ci inwestycyjnej

I. Wpływy
1. Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i
prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powi zanych
- zbycie aktywów finansowych

-

- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych po yczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych po yczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne

Informacja dodatkowa
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II. Wydatki
1. Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne

8 405

2 182

7 178

2 182

1 227

3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powi zanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone po yczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone po yczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieni

ne netto z działalno ci inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy rodków pieni

(8 054)

(1 568)

104

12 668

(5)

6 086

nych z działalno ci finansowej

I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i po yczki

3 082

3. Emisja dłu nych papierów warto ciowych
4. Inne wpływy finansowe

3 500
109

II. Wydatki

12 915

6 208

11 859

4 721

8. Odsetki

804

1 487

9. Inne wydatki finansowe

252

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła cicieli
3. Inne, ni wpłaty na rzecz wła cicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku
4. Spłaty kredytów i po yczek
5. Wykup dłu nych papierów warto ciowych
6. Z tytułu innych zobowi za finansowych
7. Płatno ci zobowi za z tytułu umów leasingu finansowego

III. Przepływy pieni
D. Przepływy pieni

ne netto z działalno ci finansowej (I-II)
ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni
- zmiana stanu rodków pieni

nych, w tym:

nych z tytułu ró nic kursowych

F. rodki pieni

ne na pocz tek okresu

G. rodki pieni

ne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

(12 811)

6 460

(23 553)

(631)

(23 555)

(631)

(2)
30 174

1 867

6 619

1 236

- o ograniczonej mo liwo ci dysponowania

Informacja dodatkowa
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7. Informacje dodatkowe.
7.1. Informacje ogólne
7.1.1.O wiadczenie o zgodno ci z MSSF oraz format sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz dzone zostało zgodnie z Mi dzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej (MSFF).
7.1.2.Okres obj ty sprawozdaniem i danymi porównywalnymi
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres za I półrocze 2005 roku, ko cz cy si 30
czerwca 2005 oraz analogiczne dane porównywalne za I półrocze 2004 roku.
7.1.3.Informacje ogólne dotycz ce Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
Na dzie 30 czerwca 2005 roku Grupa Kapitałowa CCC składa si z jednostki dominuj cej CCC S.A
i dwóch spółek zale nych CCC FACTORY sp. z o.o z siedzib w Polkowicach oraz CCC BOTY
CZECH, s.r.o z siedzib w Ostrawie (Czechy). Spółka CCC S.A posiada 100% udziału w kapitałach
Spółek oraz 100% udziału w całkowitej liczbie głosów Spółek.
7.1.4.O wiadczenie Zarz du w sprawie sprawozdania finansowego.
Zarz d CCC S.A. o wiadcza, e wedle najlepszej wiedzy, półroczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne sporz dzone zostały zgodnie z obowi zuj cymi zasadami
rachunkowo ci oraz e odzwierciedlaj w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj maj tkow
i finansow oraz wynik finansowy Spółki.
Ponadto Zarz d o wiadcza, e półroczne sprawozdanie zarz du zawiera prawdziwy obraz rozwoju
i osi gni oraz sytuacji GK CCC S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagro e .
7.1.5.O wiadczenie Zarz du w
sprawozdania finansowego.

sprawie

podmiotu

uprawnionego

do

badania

Zarz d CCC S.A. o wiadcza, e podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych,
dokonuj cy przegl du półrocznego sprawozdania finansowego zostałwybrany zgodnie z przepisami
prawa oraz e podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonuj cy tego przegl du spełnili warunki do
wykonania bezstronnego i niezale nego raportu z przegl du, zgodnie z wła ciwymi przepisami prawa
krajowego.
7.2. Stosowane zasady rachunkowo ci
7.2.1.Zasady rachunkowo ci
Sprawozdanie finansowe zostało sporz dzone zgodnie z MSSF, przekształcone i zaprezentowane
według wymogów MSSF 1.
Sprawozdanie jest sporz dzone zgodnie z koncepcj kosztu historycznego, za wyj tkiem aktualizacji
wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych.
Najwa niejsze zasady rachunkowo ci stosowane przez GK CCC S.A. przedstawione zostały poni ej.
7.2.2.Podstawa konsolidacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie jednostki dominuj cej CCC S.A oraz
sprawozdania jednostek zale nych.
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Jednostki zale ne podlegaj konsolidacji w okresie od dnia przej cia kontroli przez grup do dnia
ustania kontroli.
Spółka zale na CCC FACTORY Sp. z o.o. została obj ta kontrol od dnia 01.06.2004, a CCC BOTY
CZECH s.r.o. od dnia 01.01.2005 r.
W zwi zku z powy szym skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane spółki CCC Factory
Sp. z o.o. za I półrocze 2005 oraz dane porównywalne za m-c czerwiec 2004 roku, oraz dane spółki
CCC BOTY CZECH s.r.o. za okres I półrocza 2005.
Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomi dzy podmiotami powi zanymi obj tymi
konsolidacj podlegaj wył czeniom konsolidacyjnym.
7.2.3.Przychody ze sprzeda y
Przychody ze sprzeda y ujmowane s w warto ci godziwej zapłat otrzymanych lub nale nych
i przedstawiaj
nale no ci za towary, produkty i usługi dostarczone w ramach działalno ci
gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki zwi zane za sprzeda .
Sprzeda towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania praw własno ci.
7.2.4.Leasing
Umowy leasingu finansowego, które przenosz na Spółk zasadniczo całe ryzyko i wszystkie po ytki
wynikaj ce z posiadanego przedmiotu leasingu, s aktywowane na dzie rozpocz cia leasingu
według warto ci godziwej rodka stanowi cego przedmiot leasingu. Opłaty leasingowe s rozdzielane
pomi dzy koszty finansowe i zmniejszenia salda zobowi zania w sposób umo liwiaj cy uzyskanie
stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowi zania. Koszty finansowe s ujmowane
bezpo rednio w rachunku zysków i strat.
Aktywowane rodki trwałe u ywane na mocy umów leasingu finansowego s amortyzowane przez
okres ich ekonomicznej u yteczno ci, odpowiednio jak aktywa własne.
7.2.5.Waluty obce
Transakcje przeprowadzone w walucie innej ni polski złoty (PLN) s ksi gowane po kursie waluty
obowi zuj cej na dzie transakcji. Na dzie bilansowy , aktywa i pasywa pieni ne denominowane w
walutach obcych s przeliczane według kursu obowi zuj cego na ten dzie . Zyski i straty wynikłe z
przeliczenia walut s odnoszone bezpo rednio w rachunku zysków i strat. Aktywa i pasywa
niepieni ne wyceniane s w warto ci godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia si
według kursu obowi zuj cego w dniu ustalenia warto ci godziwej. Powstałe na wskutek wyceny
aktywów i pasywów niepieni nych zyski i straty odnosi si bezpo rednio na kapitał.
1.2.6.Dotacje pa stwowe
Je eli istnieje uzasadniona pewno , e dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostan wszystkie
zwi zane z ni warunki, wówczas dotacje pa stwowe s ujmowane według ich warto ci godziwej.
Je eli dotacja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób
współmierny do kosztów, które dotacja ma w zamierzeniu kompensowa . Je eli dotacja dotyczy
składnika aktywów , wówczas jego warto godziwa jest ujmowana na koncie przychodów przyszłych
okresów, a nast pnie stopniowa, równych odpisów rocznych , odpisywana do rachunku zysków i strat
przez szacowany okres u ytkowania zwi zanego z ni aktywa.
7.2.6.Podatek dochodowy
Na obowi zkowe obci

enia wyniku składaj si podatek bie

cy ( CIT ) oraz podatek odroczony.

Bie ce obci enie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego danego okresu
sprawozdawczego. Wynik podatkowy ró ni si od ksi gowego w zwi zku z wył czeniem przychodów
podlegaj cych opodatkowaniu oraz kosztów stanowi cych koszty uzyskania przychodów w latach
nast pnych oraz przychodów i kosztów , które nigdy nie b d podlegały opodatkowaniu. Obci enia
podatkowe s wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowi zuj ce w danym roku podatkowym.
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Podatek odroczony jest wyliczany jako podatek podlegaj cy zapłaceniu lub zwrotowi w przyszło ci na
ró nicach pomi dzy warto ciami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadaj cymi im warto ciami
podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich ró nic
przej ciowych:
• z wyj tkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku amortyzacji
warto ci firmy lub pocz tkowego uj cia składnika aktywów b d pasywów przy transakcji nie
stanowi cej poł czenia przedsi biorstw i w chwili jej zawierania nie ma wpływu na wynik
finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub strat podatkow oraz
• w przypadku dodatnich ró nic przej ciowych wynikaj cych z inwestycji w jednostkach
zale nych lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsi wzi ciach – z wyj tkiem
sytuacji, gdy terminy odwracania si ró nic przej ciowych podlegaj kontroli i gdy
prawdopodobne jest, i w daj cej si przewidzie przyszło ci ró nice przej ciowe nie ulegn
odwróceniu.
Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych
ró nic przej ciowych, jak równie niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku i
niewykorzystanych strat podatkowych poniesionych na nast pne lata, w takiej wysoko ci, w jakiej jest
prawdopodobne, e zostanie osi gni ty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzysta w/w
ró nice, aktywa i straty:
• z wyj tkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku powstaj w wyniku
pocz tkowego uj cia składników aktywów przy transakcji nie stanowi cej nie stanowi cej
poł czenia przedsi biorstw i w chwili jej zawierania nie maj wpływu ani na wynik finansowy
brutto, ani na dochód do opodatkowania lub strat podatkow ; oraz
• w przypadku ujemnych ró nic kursowych z tytułu inwestycji w jednostkach zale nych lub
stowarzyszonych oraz udziału we wspólnych przedsi wzi ciach, składnik aktywów z tytułu
odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysoko ci, w jakiej jest
prawdopodobne, i w daj cej si przewidzie przyszło ci w/w ró nice przej ciowe ulegn
odwróceniu i osi gni ty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potr cenie
ujemnych ró nic przej ciowych.
Warto
bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na ka dy
dzie bilansowy i ulega stosownemu obni eniu o tyle, o ile przestało by prawdopodobne osi gni cie
dochodu do opodatkowania wystarczaj cego do cz ciowego lub całkowitego zrealizowania składnika
z tytułu odroczonego podatku.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wycenione s z
zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywa b d obowi zywa w okresie, gdy
składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwi zana, przyjmuj c za podstaw stawki
podatkowe prawne lub faktycznie obowi zuj ce na dany dzie .
7.2.7.Rzeczowe aktywa trwałe
Grunty, budynki i budowle s wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonego o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci. Grunty nie podlegaj
amortyzacji.
rodki trwałe w budowie (inwestycja w obcych rodkach trwałych) prezentowane s w bilansie wg
kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty warto ci. Amortyzacja dotycz ca tych
rodków trwałych rozpoczyna si w momencie przyj cia ich do u ytkowania , zgodnie z zasadami
dotycz cymi własnych aktywów trwałych.
rodki transportowe wykazane s w bilansie w warto ci przeszacowanej równej kwocie uzyskanej z
wyceny składnika aktywów o jego warto ci godziwej, dokonanej przez rzeczoznawc w oparciu o
zało enie rynkowe (na dzie 01.01.2005 rok) pomniejszonej w kolejnym okresie o odpisy
amortyzacyjne. Zwi kszenie warto ci wynikaj ce z przeszacowania ujmowany jest w pozycji kapitału z
aktualizacji wyceny.
Maszyny i urz dzenia oraz pozostałe rodki trwałe prezentowane s w bilansie w warto ci kosztu
historycznego pomniejszonego o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci.
Amortyzacj wylicza si dla wszystkich rodków trwałych , z pomini ciem gruntów oraz rodków
trwałych w budowie , przez oszacowany okres ekonomicznej przydatno ci tych rodków, u ywaj c
metody liniowej , przy zastosowaniu nast puj cych stawek amortyzacji:
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- od 10 - 40 lat
- od 2 – 7 lat

Zyski i straty wynikłe ze sprzeda y , likwidacji , lub zaprzestania u ytkowania rodków trwałych s
okre lane jako ró nica pomi dzy przychodami ze sprzeda y a warto ci netto tych rodków trwałych i
s ujmowane w rachunku zysków i strat.
7.2.8.Warto ci niematerialne
Warto ci niematerialne nabyte od jednostki gospodarczej w ramach oddzielnej transakcji s
aktywowane według ceny nabycia. Warto ci niematerialne wytworzone przez jednostk we własnym
zakresie nie s ujmowane w aktywach, a nakłady poniesione na ich wytworzenie s ujmowane w
ci ar rachunku zysku i strat w roku w którym zostały poniesione. W przypadku, gdy zaistniały
zdarzenia b d zaszły zmiany wskazuj ce na to, e warto bilansowa warto ci niematerialnych mo e
nie by mo liwa do odzyskania, s one poddawane weryfikacji pod k tem ewentualnej utraty warto ci.
7.2.9.Patenty i znaki towarowe
Patenty i znaki towarowe ujmowane s w bilansie w cenie nabycia pomniejszonej o dokonane
umorzenie przy u yciu metody liniowej przez okres ich ekonomicznej u yteczno ci.
7.2.10. Utrata warto ci
Na ka dy dzie bilansowy GK CCC S.A. dokonuje przegl du warto ci netto składników maj tku
trwałego w celu stwierdzenia czy nie wyst puj przesłanki wskazuj ce na mo liwo
utraty ich
warto ci.
W przypadku gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest warto
odzyskiwalna
danego składnika aktywów w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy
składnik aktywów nie generuje przepływów pieni nych, które s w znacznym stopniu niezale nymi
od przepływów generowanych przez inne aktywa, analiz przeprowadza si dla grupy aktywów
generuj cych przepływy pieni ne, do której nale y dany składnik aktywów.
W przypadku warto ci niematerialnych o nieokre lonym okresie u ytkowania, test na utrat warto ci
przeprowadza si corocznie oraz dodatkowo, gdy wyst puj przesłanki wskazuj ce na mo liwo
wyst pienia utraty warto ci.
7.2.11. Zapasy
Zapasy s wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wy szych ni cena
sprzeda y netto. Na koszt wytworzenia składaj si koszty materiałów bezpo rednich oraz w
stosownych przypadkach koszty wynagrodze bezpo rednich oraz uzasadniona cz
kosztów
po rednich.
Towary i materiały wyceniane s na dzie bilansowy według ceny nabycia obejmuj cej cen zakupu
oraz cło i koszty bezpo rednio zwi zane z wykorzystaniem metody FIFO z uwzgl dnieniem odpisów
aktualizuj cych warto towarów handlowych z tytułu trwałej utraty warto ci u ytkowej lub handlowej.
7.2.12. Instrumenty finansowe
Aktywa i zobowi zania finansowe ujmowane s
wi
cej umowy.

w bilansie

w momencie, gdy

staje si

stron

7.2.13. Nale no ci z tytułu dostaw i usług
Nale no ci z tytułu dostaw i usług nie s instrumentami generuj cymi odsetki i wyceniane s
w ksi gach w warto ci nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizuj ce warto
nale no ci w tpliwych.
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ne i ekwiwalenty rodków pieni

nych

rodki pieni ne i ekwiwalenty rodków pieni nych obejmuj rodki pieni ne w banku i kasie oraz
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadło ci nie przekraczaj cym trzech miesi cy.
Saldo rodków pieni nych wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieni nych składa
si z okre lonych powy ej rodków pieni nych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone
kredyty w rachunkach bie cych
7.2.15. Kredyty bankowe i po yczki
W momencie pocz tkowego uj cia, kredyty bankowe i po yczki s ujmowane według ceny nabycia
odpowiadaj cej warto ci godziwej otrzymanych rodków pieni nych, pomniejszonej o koszty
zwi zane z uzyskaniem kredytu lub po yczki.
W nast pnych okresach, kredyty i po yczki s wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustaleniu zamortyzowanej ceny nabycia
uwzgl dnia si koszty zwi zane z uzyskaniem kredytu, lub po yczki oraz dyskonta lub premie
uzyskane przy rozliczeniu zobowi zania.
Zyski i straty s ujmowane w rachunku zysków i strat z chwil usuni cia zobowi zania z bilansu lub
stwierdzenia utraty warto ci, a tak e w wyniku amortyzacji.
7.2.16. Zobowi zania finansowe
Zobowi zania finansowe oraz instrumenty kapitałowe s
ekonomicznej wynikaj cej z zawartych umów.
7.2.17. Instrumenty pochodne i rachunkowo

klasyfikowane w zale no ci od ich tre ci
zabezpiecze

W zwi zku z prowadzon działalno ci Spółka jest nara ona na ryzyko finansowe zwi zane ze
zmianami kursów walutowych. W celu zabezpieczenia przed tym ryzykiem, Spółka. wykorzystuje
walutowe kontrakty typu forward. Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe s wyceniane według
warto ci godziwej.
Warto
godziwa walutowych kontraktów terminowych jest ustalana w odniesieniu do bie
kursów terminowych wyst puj cych przy kontraktach o podobnym terminie zapadło ci.
Zyski i straty powstałe w wyniku zmian warto ci godziwej instrumentu pochodnego s
bezpo rednio w rachunku zysków i strat za bie cy okres.

cych

ujmowane

7.2.18. Rezerwy
Rezerwy tworzone s wówczas, gdy na Spółce ci y istniej cy obowi zek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwany) wynikaj cy ze zdarze przyszłych, i gdy prawdopodobne jest, e wypełnienie tego
obowi zku spowoduje konieczno
wypływu rodków uosabiaj cych korzy ci ekonomiczne oraz
mo na dokona wiarygodnego oszacowania kwoty zobowi zania. Je eli grupa spodziewa si , e
koszty obj te rezerw zostan zwrócone wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odr bny składnik
aktywów. W przypadku, gdy wpływ warto ci pieni dza w czasie jest istotny, wielko rezerwy jest
ustalona poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieni nych do warto ci
bie cej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlaj cej aktualne oceny rynkowe
warto ci pieni dza w czasie oraz ewentualnego ryzyka zwi zanego z danym zobowi zaniem. Je eli
zastosowana została metoda polegaj ca na dyskontowaniu, zwi kszenie rezerwy w zwi zku
z upływem czasu jest ujmowane jako koszty odsetek.
7.3. Opis przekształcenia bilansu na dzie przej cia na MSSF 01.01.2005

Zestawienie korekt niezb dnych w celu dokonania przej cia ze sprawozdawczo ci zgodnej
z ustaw o Rachunkowo ci na sprawozdawczo
zgodn z Mi dzynarodowymi Standardami
Rachunkowo ci
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• Warto ci niematerialne
poprzez:
korekt stawek amortyzacji do warto ci odzwierciedlaj cej okres u ytkowania poprzez zmian
oszacowania: dokonano korekty umorzenia o kwot 94,81 tys. zł w wyniku czego warto
netto WNiP wzrosła z 198,01 tys. złdo 292,82 tys. zł
•
rodki trwałe
poprzez:
Korekt stawek amortyzacji do warto ci odzwierciedlaj cej okres u ytkowania poprzez zmian
oszacowania: dokonano korekty umorzenia o kwot 294,67 tys. złw wyniku czego warto
netto T wzrosła z 533,58 tys. złdo 828,25 tys. zł.
Wyeliminowanie z warto ci brutto rodków trwałych ró nic kursowych oraz kosztów
finansowania zewn trznego (odsetki) w korespondencji z niepodzielnym wynikiem lat
ubiegłych: dokonano wył czenia na ł czn kwot 436,41 tys. zł w wyniku czego warto
brutto T zmniejszyła si z 31.687,81 tys. złdo 31.431,40 tys. zł.
•

Rezerwy na wiadczenia pracownicze

Spółka przyj ła w bilansie otwarcia rezerwy ustalone metod aktuarialn : ł czna warto rezerwy
z tytułu wiadcze pracowniczych wyniosła 364,45 tys. zł (w tym 0,42 tys. zł jest rezerw
krótkoterminow )
•

Zobowi zania finansowe

Spółka dokonała korekty warto ci zobowi za finansowych przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej. Warto kredytu długoterminowego skorygowano o kwot 9,98 tys. złw wyniku czego
warto bilansowa zmniejszyła si z 10.000,00 tys. złdo 9.990,02 tys. zł
•

Wycena warto ci aktywów rzeczowych

Dokonano korekty warto ci rodków trwałych w oparciu o wycen niezale nego biegłego
w odniesieniu do rodków transportowych: ustalono rynkow warto
rodków trwałych w wyniku
której nast piłwzrost warto ci netto z 569,67 tys. złdo 845,27 tys. zł– ł czna korekta wynosi 275,60
tys. zł.
Wpływ przekształcenia sprawozda na skonsolidowane aktywa netto oraz na zysk netto

WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA S.A.-R
(W TYS. ZŁ)

DANE WYKAZANE W
SPRAWOZDANIU S.A R
2004

ZMIANA

DANE PORÓWNYWALNE ZA
2004 ROK WYKAZANE W
SPRAWOZDANIU S.A. -QR
I/2005

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem

45 560
135 674
181 234

442
442

46 002
135 674
181 676

Kapitałwłasny
Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
Pasywa razem

125 369
55 865
181 234

390
52
442

125 759
55 917
181 676
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7.4. Sprawozdanie według segmentów bran owych.
Ze wzgl du na charakter prowadzonej działalno ci podział podstawowy to podział na segmenty
bran owe. W Grupie s wyodr bnione trzy segmenty bran owe:
•
•
•

Działalno
Działalno
Działalno

hurtowa
detaliczna
usługowa (najem)

Segment bran owy okre lono jako daj ce si wyodr bni obszary jednostki gospodarczej, w ramach
której nast puje dystrybucja towarów lub wiadczenie usług podlegaj ce ryzyku i charakteryzuj ce si
poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych ró ni cych si od tych, które s wła ciwe
dla innych segmentów bran owych.
Zasady rachunkowo ci segmentu s
zasadami przyj tymi do sporz dzenia i prezentacji
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, jak równie zasadami rachunkowo ci, które
odnosz si konkretnie do sprawozdawczo ci dotycz cej segmentów.
Przychody segmentu s przychodami osi ganymi b d to ze sprzeda y zewn trznym klientom, b d z
transakcjami z innymi segmentami grupy, które s wykazywane w rachunku zysków i strat Grupy i
daj si bezpo rednio przyporz dkowa do danego segmentu wraz z odpowiedni cz ci
przychodów Grupy, któr w oparciu o racjonalne przesłanki mo na przypisa do tego segmentu.
Koszty segmentu s kosztami składaj cymi si z kosztów sprzeda y zewn trznym klientom oraz
kosztów transakcji z innymi segmentami grupy, które wynikaj z działalno ci operacyjnej danego
segmentu wraz z odpowiedni cz ci Grupy, które w oparciu o racjonalne przesłanki mo na
przypisa do danego segmentu.
Wynik segmentu jest ró nic pomi dzy przychodami segmentu i kosztami segmentu.
Aktywa segmentu s aktywami operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalno ci
operacyjnej, które daj si bezpo rednio przyporz dkowa do danego segmentu lub w oparciu o
racjonalne przesłanki przypisa do tego segmentu.
Pasywa segmentu s pasywami operacyjnymi powstałymi w wyniku działalno ci operacyjnej
segmentu, które daj si bezpo rednio przyporz dkowa do danego segmentu lub w oparciu o
racjonalne przesłanki przypisa do tego segmentu.
7.4.1. Podziałpodstawowy według segmentów bran owych
Rodzaj produktów i usług w ramach ka dego wykazywanego segmentu bran owego
1. Segment : działalno hurtowa
W ramach tego segmentu CCC S.A. oraz CCC FACTORY Sp. z o.o dokonuj sprzeda y obuwia do
odbiorców hurtowych.
2. Segment działalno ci detalicznej
W ramach tego segmentu CCC S.A. oraz CCC BOTY CZECH s r.o dokonuj sprzeda y do sieci
własnych sklepów detalicznych.
3. Segment działalno ci usługowej
W ramach tego segmentu CCC S.A. wiadczy usługi podnajmu lokali (placówki handlowe) w sieci
franszyzowej.
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Sprzeda
detaliczna

Sprzeda
hurtowa

Usługi
najmu

Pozycje nie
przypisane

Grupa

przychody ze sprzeda y

82 903

67 703

4 876

155 482

koszt własny sprzeda y

(38 351)

(43 555)

(4 687)

(87 025)

44 552

24 148

189

(24 201)
(4 434)

(11 778)
(3 484)

zysk brutto ze sprzeda y
koszty sprzeda y
koszty zarz du
pozostałe przychody (koszty) operacyjne –
(saldo)
zysk operacyjny
Przychody (koszty) finansowe –(saldo)

15 917

8 886

-

(35 979)
(7 984)

(66)

123

68 457

(381)

(381)

(813)

24 113

(32)

(32)

zysk przed opodatkowaniem

24 081

podatek dochodowy

(5 668)

zysk netto

18 413

7.5. Informacja nt. zastosowanych rednich kursów wymiany złotego w okresie obj tym
sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do
EURO, ustalane przez NBP.
a) przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów, zysk z działalno ci operacyjnej,
zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej, przepływy pieni ne
netto z działalno ci inwestycyjnej, przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej i przepływy
pieni ne netto razem za II kwartały 2005 roku, obliczono przyjmuj c redni kurs EURO według
kursu stanowi cego redni arytmetyczn
rednich kursów NBP na ostatni dzie poszczególnych
miesi cy I półrocza 2005 roku, tj.: 4,0805 PLN
b) przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów, zysk z działalno ci operacyjnej,
zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej, przepływy pieni ne
netto z działalno ci inwestycyjnej, przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej i przepływy
pieni ne netto razem za II kwartał 2004 roku, obliczono przyjmuj c redni kurs EURO według kursu
stanowi cego redni arytmetyczn rednich kursów NBP na ostatni dzie poszczególnych miesi cy I
półrocza 2004 roku, tj. : 4,7311 PLN
c) aktywa razem, zobowi zania i rezerwy na zobowi zania, zobowi zania długoterminowe,
zobowi zania krótkoterminowe, kapitałwłasny oraz kapitałzakładowy na 30.06.2005 roku obliczono
przyjmuj c redni kurs EURO na dzie 30.06.2005 roku, tj.: 4,0401 PLN
d) aktywa razem, zobowi zania i rezerwy na zobowi zania, zobowi zania długoterminowe,
zobowi zania krótkoterminowe, kapitałwłasny oraz kapitałzakładowy na 30.06.2004 roku obliczono
przyjmuj c redni kurs EURO na dzie 30.06.2004 roku, tj.: 4,5422 PLN
W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2005 do 30.06.2005 kurs minimalny i maksymalny
ukształtował si odpowiednio na poziomie 3,8839 w dniu 7-ego marca 2005 roku oraz 4,2756
w dniu 29-ego kwietnia 2005 roku.
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8. Noty obja niaj ce
NOTA NR 1 - PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody ze sprzeda y

Przychody z wynajmu lokali
Sprzeda towarów
- hurt
- detal
Razem przychody ze sprzeda y

Pozostałe przychody operacyjne

Koniec okresu
30.06.2005

Koniec okresu
30.06.2004

PLN' 000

PLN' 000
4 876

4 874

150 606

124 272

67 703

76 755

82 903

47 517

155 482

129 146

Koniec okresu
30.06.2005

Koniec okresu
30.06.2004

PLN' 000

PLN' 000

Zysk na sprzeda y aktywów trwałych
Rozwi zanie rezerw
Odsetki od niezapłaconych w terminie nale no ci
Pozostałe przychody

89

Razem pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Razem przychody finansowe
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386

1 477

941

1 855

Koniec okresu
30.06.2004

PLN' 000

PLN' 000
630
542

Razem pozostałe koszty operacyjne

Przychody z tytułu odsetek od rachunku bie cego i lokat
Przeszacowanie do warto ci godziwej kontraktu na opcjach

114

Koniec okresu
30.06.2005

Utworzenie rezerw
Ró nice kursowe
Rozliczenie inwentaryzacji
Odsetki od zobowi za
Pozostałe koszty operacyjne

Przychody finansowe

123

352

1 122

35

19

6

249

739

1 475

1 322

2 865

Koniec okresu
30.06.2005

Koniec okresu
30.06.2004

PLN' 000

PLN' 000
176

2

845
1 021

2

26

GRUPA KAPITAŁOWA CCC

PS I/2005

Koszty finansowe

Koniec okresu
30.06.2005

Koniec okresu
30.06.2004

PLN' 000

PLN' 000

Odsetki od po yczek i kredytów

958

1 395

53

101

Odsetki od leasingu finansowego
Pozostałe koszty finansowe
Razem koszty finansowe

Pozostałe koszty

42

281

1 053

1 777

Koniec okresu
30.06.2005

Koniec okresu
30.06.2004

PLN' 000

PLN' 000

W koszcie własnym sprzeda y uj to:
Koszt własny sprzeda y usług
Koszt własny sprzeda y towarów
- hurt
- detal
warto odpisu aktualizuj cego warto

4 687

zapasów

Razem koszt własny sprzeda y

81 906

88 109

38 351

59 680

43 555

28 429

432

368

87 025

88 477

W kosztach sprzeda y uj to:
Zu ycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Koszty pracownicze
Koszty reprezentacji i reklamy
Pozostałe koszty
Odpisy aktualizuj ce nale no ci
Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych
Razem koszty sprzeda y
W kosztach zarz du uj to:
Amortyzacja rodków trwałych
Amortyzacja warto ci niematerialnych
Zu ycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Koszty pracownicze
Pozostałe koszty
Razem koszty zarz du
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1 490

12 340

9 928

74

299

12 150

7 903

4 860

2 339

536

376

4 074
1 051

2

35 979

22 337

1 706

909

30

42

841

1 266

3 138

1 585

603

303

1 217

778

449

350

7 984

5 233
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NOTA NR 2 - KOSZTY ZATRUDNIENIA
W tabeli poni ej przedstawiono informacj o przeci tnym zatrudnieniu (z uwzgl dnieniem zarz du):
2005
Liczba
pracowników
Pracownicy administracja
Pracownicy zatrudnieniu w placówkach handlowych
Pracownicy na stanowiskach produkcyjnych
Pracownicy zatrudnieni w hurtowni

2004
Liczba
pracowników

159

123

870

418

324

302

90

70

1 443

913

Wynagrodzenia
Składki na ubezpieczenie społeczne
Inne wiadczenia pracownicze

14 168

7 512

2 817

1 245

312

611

Razem

17 297

9 368

Razem
Koszty zatrudnienia:

NOTA NR 3 - PODATEK DOCHODOWY

Koniec okresu Koniec okresu
30.06.2005
30.06.2004
PLN' 000

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek przy zastosowaniu stawki 19%
Efekt podatkowy kosztów nie b d cych kosztem uzyskania
przychodu
Podatek odroczony

Podatek dochodowy bie

PLN' 000

24 081

10 314

4 575

1 960

131

998

962

-79

5 668

2 879

cy ustalony zostałwedług stawki równej 19%, 2004 rok 19%

PODATEK ODROCZONY
Odroczony podatek dochodowy za I półrocze 2005 roku zako czone 30 czerwca 2005 roku wynika
z nast puj cych pozycji.
Koniec okresu
Koniec okresu
30.06.2005
30.06.2004
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

Przy pieszona Zyski z tytułu
amortyzacja zmian warto ci
podatkowa
godziwej

Pozostałe
zmiany

Razem

Stan na dzie 30.06.2004

139

38

110

287

Stan na dzie 31.12.2004

181

63

195

439

Stan na dzie 30.06.2005

382

343

122

847
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Straty z tytułu
Rezerwa z tytułu
zmian warto ci
utraty warto ci
godziwej

Pozostałe
zmiany

Razem

Stan na dzie 30.06.2004

367

24

211

602

Stan na dzie 31.12.2004

158

162

347

667

Stan na dzie 30.06.2005

140

10

84

234

NOTA NR 4 - ZYSK PRZYPADAJ CY NA JEDN AKCJ

Zyski

Zysk netto danego roku dla celów wyliczenia zysku na jedn akcj
podlegaj cy podziałowi mi dzy akcjonariuszy jednostki dominuj cej

Koniec okresu
30.06.2005

Koniec okresu
30.06.2004

PLN' 000

PLN' 000

18 413

7 435

18 413

7 435

Koniec okresu
30.06.2005

Koniec okresu
30.06.2004

PLN' 000

PLN' 000

38 400

32 000

38 400

32 000

Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:
Odsetki od obligacji zamiennych na akcje (po opodatkowaniu)
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia warto ci zysku rozwodnionego
przypadaj cego na jedn akcj

Liczba wyemitowanych akcji

rednia wa ona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia
warto ci zysku zwykłego za jedn akcj
Efekt rozwodnienia potencjalnej liczby akcji zwykłych:
Opcje na akcje
Obligacje zamienne na akcje
rednia wa ona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb
wyliczenia warto ci zysku rozwodnionego na jedn akcj
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NOTA NR 5 - WARTO CI NIEMATERIALNE

WARTO

Patenty i licencje

Znaki towarowe

Razem

PLN' 000

PLN' 000

PLN' 000

BRUTTO

Na dzie 1 stycznia 2004

450

Zwi kszenia w okresie 01.01. - 30.06.
Na dzie 30 czerwca 2004

55

505

107

5

112

557

60

617

Na dzie 1 stycznia 2005
Zwi kszenia w okresie 01.01. - 30.06.
Zmniejszenia w okresie 01.01. - 30.06.

618

60

678

48

11

59

Na dzie 30 czerwca 2005

492

71

563

Na dzie 1 stycznia 2004
Amortyzacja za okres 01.01. - 30.06.

268

37

305

31

1

32

Na dzie 30 czerwca 2004

299

38

337

Na dzie 1 stycznia 2005
Amortyzacja w okresie 01.01. - 30.06.
Korekta amortyzacji w okresie 01.01. - 30.06.

349

47

396

37

6

174

174

UMORZENIE

Na dzie 30 czerwca 2005

(166)

43
(166)

220

53

273

Na dzie 30 czerwca 2005

272

18

290

Na dzie 30 czerwca 2004

258

22

280

WARTO

NETTO

Informacja dodatkowa

30

GRUPA KAPITAŁOWA CCC

PS I/2005

NOTA NR 6 - RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Grunty,
budynki i
budowle

Maszyny i
urz dzenia

rodki
transportowe

Inne

rodki
trwałe w
budowie

Razem

PLN' 000

PLN' 000

PLN' 000

PLN' 000

PLN' 000

PLN' 000

WARTO
POCZ TKOWA
LUB WYCENA
Na dzie 1 stycznia 2004
Zwi kszenia
z tytułu przeszacowania
Zmniejszenia
ró nice kursowe

Na dzie 1 stycznia 2005
Zwi kszenia
z tytułu przeszacowania
Zmniejszenia
ró nice kursowe
Na dzie 30 czerwca 2005

35 612

7 223

1 467

1 931

295

46 528

51

156

246

166

1 440

2 059

41

583

0
542
35 121

7 379

1 713

2 097

1 694

48 004

38 893

8 050

2 395

2 293

2 151

53 782

4 784

583

881

303

5 359

11 910

123

98

0

0

4 514

4 735

43 554

8 535

3 276

2 596

2 996

60 957

43 554

8 535

3 276

2 596

2 996

60 957

2 028

2 421

347

818

5 614

370

166

149

186

871

0

UMORZENIE I UTRATA
WARTO CI
Na dzie 1 stycznia 2004
Amortyzacja za okres 01.01 - 30.06
Utrata warto ci
Ró nice kursowe

0
0

Zmniejszenia z tytułu sprzeda y
lub likwidacji

50

50

Zmniejszenia z tytułu
przeszacowania

9

9

Na dzie 1 stycznia 2005
Amortyzacja za okres 01.01 - 30.06
Utrata warto ci
Ró nice kursowe
Zmniejszenia z tytułu sprzeda y
lub likwidacji

2 339

2 587

496

1 004

0

6 444

2 988

2 632

685

1 245

0

7 550

755

370

318

226

1 669
0
0

7

17

24

Zmniejszenia z tytułu
przeszacowania

0
3 727

2 985

1 003

1 471

0

9 186

3 727

2 985

1 003

1 471

0

9 186

Na dzie 30 czerwca 2005

39 818

5 550

2 273

1 125

2 996

51 762

Na dzie 30 czerwca 2004

32 782

4 792

1 217

1 093

1 694

41 560

Na dzie 30 czerwca 2005
WARTO

NETTO
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Warto
bilansowa maszyn i urz dze oraz rodków transportowych u ytkowana na dzie 30 czerwca 2005
roku na mocy umów leasingu finansowego z opcj wykupu wynosi 755 577 PLN (799 284 PLN – na dzie
30.06.2004 roku).
Grunty i budynki o warto ci bilansowej 18 531 270 PLN (19 065 236 PLN – 2004) obj te s
ustanowion w celu zabezpieczenia kredytów bankowych.

hipotek

Na dzie 31 grudnia 2004 roku niezale ny rzeczoznawca maj tkowy, nie zwi zany ze spółk CCC S.A dokonał
wyceny rodków transportowych do warto ci godziwych opartych o warto rynkow .
Warto
rodków transportowych okre lono na podstawie notowa rynkowych oraz korekt maj cych wpływ na
warto pojazdu.
NOTA NR 7 - AKTYWA FINANSOWE DOST PNE DO SPRZEDA Y
Koniec okresu
30.06.2005

Koniec okresu
31.12.2004

Koniec okresu
30.06.2004

PLN' 000

PLN'000

PLN' 000

Udziały w CCC Factory Sp. z o.o.
Udziały w CCC Boty Czech s.r.o.

15 036

15 036

27

27

Udziały w spółkach nie notowanych na giełdzie

15 063

15 063

15 036
15 036

Aktywa finansowe dost pne do sprzeda y obejmuj inwestycje w udziałach, a zatem nie maj one ustalonego
terminu zapadło ci ani oprocentowania
NOTA NR 8 - ZAPASY
30.06.2005

31.12.2004

30.06.2004

PLN'000

PLN'000

PLN'000

Materiały
Produkcja w toku
Towary
Wyroby gotowe
Zaliczki na poczet dostaw

27

22

28

85 386

57 387

56 232

6 699

8 090

3 411

Zapasy razem

92 112

65 499

59 671

Na dzie bilansowy zapasy o warto ci ksi gowej 50,8 mln PLN (2004: 50,2 mln PLN) stanowiły zabezpieczenie
zaci gni tych kredytów i po yczek.
NOTA NR 9 - Nale no ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale no ci

Nale no ci z tytułu dostaw i usług
Pozostałe nale no ci bie ce
Rozliczenia mi dzyokresowe
Po yczka

30.06.2005

31.12.2004

30.06.2004

PLN'000

PLN'000

PLN'000

28 560

36 789

32 906

49

13

11

2 260

3 221

2 944

30 869

40 023

35 861

redni okres kredytowania odbiorców wynosi 35 dni. Spółka nalicza odsetki karne na koniec ka dego kwartału
w wysoko ci 20% od kwoty nieuregulowanego w terminie zadłu enia.
Oszacowana warto
odpisów aktualizuj cych od nale no ci handlowych uznanych za nie ci galne wynosi
4 649 653,17 PLN (2004 - 1 925 820,99 PLN)
Kwoty tych odpisów zostały ustalone na podstawie przeszłych do wiadcze Spółki w odniesieniu do tego typu
nale no ci.
Emitent uwa a, e warto ksi gowa netto nale no ci jest zbli ona do warto ci godziwej. Odpisy aktualizuj ce
uj to w kosztach sprzeda y w rachunku zysków i strat.
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NOTA NR 10 - Pochodne instrumenty pochodne
Spółka stosuje instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia istotnych, przyszłych transakcji. Spółka zawarła
kontrakty walutowe typu forward, które stanowi element zarz dzania ryzykiem walutowym.
Na dzie bilansowy, warto
nominalna nie zrealizowanych kontraktów walutowych zawartych przez Spółk
przedstawia si nast puj co:
30.06.2005

31.12.2004

30.06.2004

PLN'000

PLN'000

PLN'000

Kontrakty walutowe typu forward

0

845

0

Na dzie 30 czerwca 2005 roku warto
godziwa walutowych instrumentów pochodnych posiadanych przez
Spółk wynosiła 22 747 787 PLN (2004: 0,00). Warto
ta ustalona została w oparciu o warto
rynkow
podobnych instrumentów finansowych na dzie bilansowy.
NOTA 11 - rodki pieni

ne i ekwiwalenty rodków pieni

nych

30.06.2005

31.12.2004

30.06.2004

PLN'000

PLN'000

PLN'000

rodki pieni ne w banku i kasie
Lokaty krótkoterminowe

1 788

1 288

4 831

28 864

6 619

30 152

1 236
1 236

rodki pieni ne w banku s oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych, których wysoko zale y od
stopy oprocentowania 1- dniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe s dokonywane na ró ne okresy,
od 1 dnia do 30 dni, w zale no ci od aktualnego zapotrzebowania Spółki na rodki pieni ne, i s oprocentowane
według ustalonych dla nich stóp procentowych.
Saldo rodków pieni nych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieni
z nast puj cych pozycji:

rodki pieni ne w banku i kasie
Lokaty krótkoterminowe
Zmiana stanu rodków pieni nych z tyt. Ró nic
kursowych

30.06.2005

31.12.2004

30.06.2004

PLN'000

PLN'000

PLN'000

1 790

1 288

4 831

28 864

1 236

(2)
6 619
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NOTA 12 - Kapitałpodstawowy
liczba akcji

akcje zwykłe

razem

stan na dzie 30 czerwca 2004 roku.
wpływ z emisji akcji

3 200 000

3 200

3 200

640 000

640

640

stan na dzie 31 grudnia 2004 roku

3 840 000

3 840

3 840

stan na dzie 30 czerwca 2005 r.

3 840 000

3 840

3 840

Wszystkie wyemitowane akcje zostały w cało ci opłacone.
Kapitałz
nadwy ka ze
Niepodzielny
aktualizacji
sprzeda y akcji
Pozostałe kapitały
wyceny rodków powy ej warto ci
wynik finansowy
trwałych
nominalnej

stan na dzie 30 czerwca 2004 r.

0

wpływ z emisji akcji

43 199

Razem kapitały
własne

7 435

50 634

57 956

wycena rodków transportowych

276

wycena instr. długoterminowych
zysk
stan na 31 grudnia 2004 r.

10
286

wycena instr. długoterminowych
zysk

(10)

stan na dzie 30 czerwca 2005 r.

276

57 956
276
10
1 772

11 271

13 043

57 956

44 971

18 706

121 919

(75)

22 457

(4 191)

18 191

57 881

67 428

14 515

140 100

(10)

NOTA 13 - Kredyty i po yczki

Krótkoterminowe
Kredyt w rachunku bie

30.06.2005

31.12.2004

30.06.2004

PLN'000

PLN'000

PLN'000

cym

Kredyt bankowy
Kredyt bankowy

19 438
8 770

10 639

22 202

8 770

10 639

47 140

5 500

Termin spłaty kredytu 31.08.2005 rok.

Kredyt bankowy w kwocie 18 770 tys. PLN oprocentowany jest w wysoko ci WIBOR + 1,5%. Cz
kredytu
w wysoko ci 10 000 tys. PLN została spłacona w dniu 01.06.2005 r. Powy sze kredyty s zabezpieczone
poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomo ciach, zastawu rejestrowego na towarach, cesja wierzytelno ci
oraz por czenie wekslowe.
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NOTA NR 14- REZERWY
Rezerwa dot.
Rezerwa na Rezerwa na tocz cego Rezerwa na
si
naprawy
wiadczenia
niewykorzysgwarancyjne pracownicze post powani tane urlopy
a s dowego
PLN'000

PLN'000

PLN'000

Stan na dzie 1 stycznia 2005
Utworzenie rezerwy w ci gu roku
Wykorzystanie rezerwy

292
42
184

602
399
366

0
120

Stan na dzie 30 czerwca 2005

150

635

Rezerwy do 1 roku
Rezerwy powy ej 1 roku

150

271
364

ZFSS

Razem

PLN'000

PLN'000

262

213

172

22

1 369
561
744

120

90

191

1 186

120

90

191

822
364

Rezerwa na naprawy gwarancyjne
Grupa kapitałowa tworzy rezerw na przewidywane naprawy gwarancyjne produktów sprzedanych w ci gu
ostatniego roku obrotowego, w oparciu o poziom napraw gwarancyjnych oraz zwrotów odnotowanych w latach
ubiegłych.
Rezerwa na wiadczenia pracownicze
Grupa kapitałowa tworzy rezerw na przyszłe wiadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe w oparciu o
wycen aktuarialn
Rezerwa dotycz ca tocz cego si post powania s dowego
Wykazana kwota stanowi rezerw na roszczenie prawne wniesione przeciwko Spółce. Przedmiotem rezerwy jest
dochłodzone na drodze s dowej roszczenie Rafała Senderek o odszkodowanie w kwocie 439 200 PLN z tytułu
niezrealizowanej w cało ci umowy kolporta u ocenie Spółki roszczenie nie jest uzasadnione w cało ci. S d I
instancji zas dziłod Spółki kwot 120 000 PLN z tytułu tzw. minimalnej (zaliczanej) kary umownej i w pozostałym
zakresie powództwo oddalił. S d II instancji zasadził na rzecz powoda kwot 379 800 PLN i w pozostałym
zakresie powództwo oddalił. W chwili obecnej wywiedziono w sprawie kasacj , a S d wstrzymał wykonanie
wyroku. W ocenie Radcy Prawnego Spółki, co najwy ej do kwoty 120 000 PLN powództwo mo e by uznane za
zasadne, natomiast w pozostałym zakresie s realne szanse na uchylenie wyroku i powództwa.
NOTA NR 15 – Zobowi zania z tytułu leasingu finansowego
Minimalne raty
leasingowe

Zobowi zania z tytułu leasingu finansowego,
wymagalne w ci gu:
jednego roku
dwóch do pi ciu lat
powy ej pi ciu lat

30.06.2005

30.06.2004

PLN'000

PLN'000

352

675

352

675

352

675

Pomniejszone o przyszłe odsetki:
Warto bie ca przyszłych zobowi za
Pomniejszona o kwoty wymagalne
w ci gu 12 miesi cy (uj te w
zobowi zaniach krótkoterminowych)
Zobowi zanie wymagalne w okresie
po 12 miesi cach

Warto bie ca
minimalnych rat
leasingowych
30.06.2005 30.06.2004
PLN'000

PLN'000
0

0

0
nie dotyczy

0
nie dotyczy

352

675

0

0

352

675

0

0

Grupa kapitałowa u ytkuje urz dzenia oraz rodki transportowe na mocy umów leasingu finansowego z opcj
wykupu. Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu tych umów oraz warto
bie ca minimalnych opłat
leasingowych przedstawiaj si powy ej.
Wszystkie zobowi zania z tytułu leasingu denominowane s w złotych polskich.
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NOTA NR 16 - Zobowi zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi zania

Zobowi zania handlowe
pozostałe

30.06.2005

31.12.2004

30.06.2004

PLN'000

PLN'000

PLN'000

15 545

23 149

17 818

6 922

6 676

13 964

22 467

29 825

31 782

NOTA NR 17 - Obja nienia dotycz ce przekształcenia na MSSF
Rok 2005 jest pierwszym rokiem, w którym sprawozdanie finansowe sporz dzono zgodnie z MSSF.
Dane przedstawione poni ej wymagane s do ujawnienia w roku, w którym zastosowano MSSF po raz pierwszy.
Ostatnim sprawozdaniem finansowym sporz dzonym zgodnie z ustaw o rachunkowo ci było sprawozdanie za
rok zako czony 31 grudnia 2004 roku zatem za dat przej cia na zasady zgodne z MSSF uznaje si
dzie 1 stycznia 2005.

Uzgodnienie na dzie 1 stycznia 2005 (data przej cia na zasady zgodne z MSSF)
Ustawa o
rachunkowo ci
Aktywa trwałe
Warto

45 560

Efekt przej cia
na MSSF
442

MSSF

46 002

firmy

Pozostałe warto ci niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe

236

46

282

44 630

396

45 026

Nieruchomo ci inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
konsolidowanych metod praw własno ci
Aktywa finansowe dost pne do sprzeda y
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa obrotowe

27

27

667

667

135 674

135 674

Zapasy

65 499

65 499

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

40 023

40 023

30 152

30 152

Pochodne instrumenty finansowe
rodki pieni

ne i ich ekwiwalenty

Pozostałe aktywa obrotowe
Aktywa razem

181 234

442

181 676

Kapitałwłasny
Kapitałakcyjny
Nadwy ka ze sprzeda y akcji powy ej ich warto ci
nominalnej

3 840

3 840

57 956

Kapitał z aktualizacji wyceny

57 956
286

286

Udziały i akcje własne
Pozostałe kapitały

44 971

44 971

Kapitałz wyceny transakcji zabezpieczaj cych i
ró nice kursowe z konsolidacji
Niepodzielny wynik finansowy
Razem kapitały własne
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Zobowiazania długoterminowe

11 662

52

11 714

Długoterminowe po yczki i kredyty bankowe

10 000

(10)

9 990

Rezerwa na podatek odroczony

377

62

439

Rezerwy długoterminowe

710

710

Zobowiazania długoterminowe z tytułu leasingu
finansowego

575

575

Zobowiazania krótkoterminowe

44 203

44 203

Zobowiazania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiazania

29 825

29 825

Krótkoterminowe po yczki i kredyty bankowe

10 639

10 639

Zobowiazania z tytułu podatku dochodowego

3 080

3 080

659

659

Pochodne instrumenty finansowe
Rezerwy krótkoterminowe
Razem pasywa

181 234

442

181 676

NOTA NR 18 – Transakcje z podmiotami powi zanymi

Transakcje z podmiotami powi zanymi: stan na 30-06-2005
CCC Factory
Nale no ci z tytułu usług
Zobowi zania z tytułu dostaw i usług

CCC Boty Czech
2

2 495

6 797

10

Udzielone po yczki

797

Naliczone odsetki

Transakcje z podmiotami powi zanymi: stan na 31-12-2004
CCC Factory

CCC Boty Czech

Nale no ci z tytułu usług
Zobowi zania z tytułu dostaw i usług

32
3 968

Udzielone po yczki
Naliczone odsetki

Transakcje z podmiotami powi zanymi: stan na 30-06-2004
CCC Factory

CCC Boty Czech

Nale no ci z tytułu usług
Zobowi zania z tytułu dostaw i usług

13 105

Udzielone po yczki
Naliczone odsetki
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PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSI G RACHUNKOWYCH
Teresa Zioła

Członek Zarz du, Dyrektor ds.
Ekonomicznych, Główny Ksi gowy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZ DU
Dariusz Miłek

Prezes Zarz du

Wojciech Fenrich

Wiceprezes Zarz du

Lech Chudy

Wiceprezes Zarz du

Mariusz Gnych

Członek Zarz du

Teresa Zioła

Członek Zarz du
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