Informacja dodatkowa
do skonsolidowanego raportu kwartalnego sporządzonego za IV kwartał 2004 r.

1. Informacja o zasadach przyjętych
kwartalnego za IV kwartał 2004 r.

przy

sporządzeniu

skonsolidowanego

raportu

1.1. Podstawa sporządzenia i format sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie
Skonsolidowane oraz jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe przedstawione w niniejszym
skonsolidowanym raporcie kwartalnym zostały przygotowane zgodnie z przepisami znowelizowanej
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.
1.2. Okres objęty sprawozdaniem i danymi porównywalnymi
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. jest
pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem sporządzonym przez Grupę Kapitałową CCC. W
okresie poprzedzającym w/w okres spółka nie miała obowiązku sporządzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. W związku z tym, jako dane porównywalne za rok 2003 wykazane zostały
porównywalne dane finansowe sporządzone na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych
spółki.
Spółka prezentuje również w załączeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma
obejmujące dane za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz dane porównawcze za okres od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
1.3. Informacje ogólne dotyczące Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.
Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa Kapitałowa CCC składa się z jednostki dominującej CCC S.A. i
spółki zależnej CCC Factory Sp. z o.o. CCC S.A. posiada 100% udziału w kapitałach spółki oraz
100% udziału w całkowitej liczbie głosów.
1.4. Przyjęte zasady rachunkowości
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami). Na
dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa składała się z podmiotu dominującego i jednostki zależnej. Podmiot
zależny skonsolidowany został metodą pełną, zgodnie z art. 59 powołanej wyżej ustawy.
Poszczególne składniki skonsolidowanego sprawozdania finansowego, tj. skonsolidowany bilans,
skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzono poprzez sumowanie
odpowiednich pozycji podmiotu dominującego oraz zależnego, a następnie wyłączenie:
− udziałów posiadanych przez podmiot dominujący z kapitałami własnymi spółki zależnej, które
odpowiadają udziałowi jednostki dominującej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli,
− wzajemnych należności i zobowiązań,
− przychodów i kosztów z operacji dokonanych między podmiotami podlegającymi konsolidacji,
− zysków i strat powstałych w wyniku powyższych operacji, zawartych w wartości aktywów
podlegających konsolidacji.
Zasady obowiązujące przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
jednostkowych sprawozdań nie odbiegały od opisanych powyżej zasad rachunkowości.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody
Przychodami ze sprzedaży są zarówno suma obciążeń odbiorców za sprzedane towary, materiały i
produkty, świadczone usługi na kredyt, jak i wpływy z tytułu sprzedaży za gotówkę, pomniejszone o

opusty cenowe, udzielone rabaty i bonifikaty oraz należny podatek od towarów i usług. Przychody ze
sprzedaży ujmowane są w pełnych wysokościach i dotyczą danego roku obrotowego.
Na wynik finansowy Spółki mają również wpływ:
a) pozostałe przychody operacyjne w zakresie:
− zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
− aktualizacja wyceny aktywów niefinansowych;
b) przychody finansowe w zakresie:
− odsetek,
− zysk ze zbycia inwestycji,
− nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
Koszty
Koszty działalności operacyjnej to wartość ekonomiczna obrazująca wartość zużytych różnych
czynników i zasobów w celu realizacji zamierzonego przez Spółkę celu gospodarczego.
Koszty działalności operacyjnej ujmowane są w pełnej wysokości i prezentowane są w
poszczególnych grupach rodzajowych z zachowaniem zasady współmierności przychodów i
związanych z nimi kosztów oraz porównywalności danych.
Do kosztów Spółki mających wpływ na wynik finansowy zalicza się:
a) pozostałe koszty operacyjne w zakresie:
− strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
− aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych,
− przekazanych darowizn.
b) koszty finansowe w zakresie:
− odsetek,
− strat ze zbycia inwestycji,
− nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto jest korygowany poprzez:
a) bieżącą część podatku dochodowego od osób prawnych
− zobowiązania bieżące z tytułu podatku dochodowego są naliczane zgodnie z przepisami
podatkowymi od osób prawnych;
b) odroczoną część podatku dochodowego od osób prawnych
− w związku z wystąpieniem dodatnich i ujemnych różnic przejściowych pomiędzy wartością księgową
i podatkową składników pasywów i aktywów Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa
z tytułu podatku odroczonego.
BILANS
Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez Spółkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do wykorzystania na potrzeby Spółki.
Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wycenia się według wartości netto tzn. w
wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.
Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się
według metody liniowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się, począwszy od
miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych do używania, a jej
zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością
początkową wartości niematerialnych i prawnych.
Stosowane stawki umorzeniowe:
− nabyte prawa majątkowe 50%
− oprogramowanie komputerów 50%

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3,5 tys. zł w dniu
przyjęcia do używania są odpisywane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów z jednoczesnym
wprowadzeniem do ewidencji pozabilansowej.
Środki trwałe to nabyte przez Spółkę rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi niezaliczane do
inwestycji, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne
do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki.
Obce środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu, leasingu zalicza się do aktywów trwałych
Spółki po spełnieniu warunków zawartych w umowach zgodnych z przepisami Ustawy o
rachunkowości.
Spółka przyjęła, iż wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.5 tys.
zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 3,5 tys. zł uznawane są za
koszty bieżącego okresu.
Środki trwałe prezentowane w bilansie wycenia się według wartości netto, tzn. w wartości początkowej
podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.
Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych dokonuje się według metody
liniowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z
chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego.
Stosowane stawki umorzeniowe:
− budynki i budowle 2,5%
− inwestycje w obcych środkach trwałych 10%
− maszyny i urządzenia 12,5-14%
− środki transportowe 20%
− zespoły komputerowe 30%
− pozostałe 20-50%
Środki trwałe o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do używania są
odpisywane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów z jednoczesnym wprowadzeniem do ewidencji
pozabilansowej.
Środki trwałe w budowie stanowią zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich
budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi, które w przyszłości mają spowodować zmniejszenie podstawy opodatkowania
podatkiem dochodowym, i z tytułu straty podatkowej możliwej do odliczenia, z uwzględnieniem jednak
zasady ostrożności.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych obejmują towary handlowe. Na dzień bilansowy towary
wycenia się według cen nabycia obejmujących cenę zakupu oraz cło i koszty bezpośrednio związane
z zakupem przy wykorzystaniu metody FIFO do wyceny zapasów, z uwzględnieniem odpisów
aktualizujących wartość towarów handlowych z tytułu utraty wartości użytkowej lub handlowej.
Odpisy aktualizujące wartość towarów handlowych tworzone są dla towarów, które utraciły swoją
przydatność po 24 miesiącach według następujących kryteriów:
− jeżeli sprzedaż występowała w ciągu 12 ostatnich miesięcy, a cena sprzedaży była niższa od ceny
zakupu, wysokość odpisów wynosi 100% różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia,
− jeżeli towary nie podlegały sprzedaży w ciągu ostatnich 12 miesięcy, tworzy się odpis w wysokości
75% ceny nabycia,

− w szczególnych przypadkach odpisów aktualizujących dokonuje się w sposób indywidualny.
Rozchody towarów ustala się według metody FIFO, przyjmując, że rozchód towarów wycenia się
kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które Spółka najwcześniej nabyła.
Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.
Instrumenty pochodne występujące w Spółce nie są zazwyczaj określane jako instrumenty
zabezpieczające i są klasyfikowane jako aktywa/pasywa obrotowe i wykazywane w wartości godziwej,
z uwzględnieniem zmian wartości godziwej w rachunku zysków i strat. Do instrumentów pochodnych
zalicza się w szczególności transakcje terminowe, takie jak opcje.
Należności wycenia się w kwocie wymagalności zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Jeżeli należności są wyrażone w walucie obcej, wycenia się je po średnim kursie ustalonym dla danej
waluty obcej przez NBP na ten dzień.
Powstałe w wyniku wyceny tych należności różnice kursowe zalicza się odpowiednio: ujemne – do
kosztów finansowych, zaś dodatnie – do przychodów finansowych.
Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego. Odpis aktualizujący tworzy się na:
a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości
należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub
komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek
dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości
należności,
c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według
oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest
prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
d) należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których
uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub
odpisania,
e) należności przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności – w
przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzenia działalności lub strukturą odbiorców – w
wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub do kosztów finansowych.
Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej, z tym że wartość środków na rachunkach
bankowych obejmuje także skapitalizowane, dopisane do stanu środków na rachunku bankowym
odsetki. Odsetki od lokat środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwiększają ten
fundusz, natomiast w pozostałych przypadkach stanowią przychody finansowe Spółki.
Waluty obce wpływające na rachunek dewizowy jednostki i z niego wydatkowane w ciągu roku
wycenia się po kursie kupna stosowanym w dniu ich wpływu na rachunek bankowy przez bank
prowadzący ten rachunek, natomiast rozchody walut obcych – po kursie sprzedaży walut tego banku,
stosowanym w dniu rozchodu tych walut.

Na dzień bilansowy środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według średniego kursu
ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. W pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów po
stronie aktywów ujęto wydatki poniesione w danym roku obrotowym, a dotyczące następnych okresów
sprawozdawczych. Ich wartość została wiarygodnie określona i spowodują w przyszłości wpływ
korzyści ekonomicznych. Do pozycji tej zaliczane są między innymi: koszty remontów placówek
detalicznych, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty czynszów rozliczanych w czasie.
Kapitały własne wykazuje się według wartości nominalnej udziałów lub akcji w wielkości określonej w
umowie (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) lub statucie (spółki akcyjnej) i wpisanej w rejestrze
sądowym.
Kapitał zapasowy tworzony jest z:
a) z podziału zysku netto,
b) z nadwyżki cen sprzedaży akcji ponad ich wartość nominalną (agio),
c) z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich
dotychczasowym akcjom.
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w
przyszłości. Wysokość tej rezerwy ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego
obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Pozostałe rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe
zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy
zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat
nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalności zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Jeżeli należności są wyrażone w walucie obcej, wycenia się je po średnim kursie ustalonym dla danej
waluty obcej przez NBP na ten dzień.
Powstałe w wyniku wyceny tych należności różnice kursowe zalicza się odpowiednio: ujemne – do
kosztów finansowych, zaś dodatnie – do przychodów finansowych.
Rozliczenie międzyokresowe kosztów biernych – dokonuje się w ich wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze
świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwotę zobowiązania można
oszacować w sposób wiarygodny.
Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe. Za zobowiązania Spółka uznaje potencjalny przyszły
obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest zależne od zaistnienia określonych zdarzeń.
Do zobowiązań warunkowych zaliczono: gwarancje, poręczenia udzielone jednostkom powiązanym i
innym oraz inne zobowiązania.

2. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisów aktualizujących wartość
składników aktywów
2.1. W sprawozdaniu skonsolidowanym wartości odpisów aktualizujących wartość należności i
roszczeń na dzień 31.12.2004 r. wyniosły: 1.917 tys. zł
Ponieważ sprawozdanie skonsolidowane zostało sporządzone po raz pierwszy na 30.06.2004 r. w
związku z tym zmiany wykazane są wyłącznie dla okresu 30.06.-31.12.2004 r.
Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności w okresie 30.06.-31.12.2004 roku
przedstawiają się następująco:

Stan na 30.06.2004 r.
Odpisy dokonane w okresie 01.07-31.12.2004 r.
Zmniejszenie odpisów dokonanych w okresie 01.07-31.12.2004 r.
Stan na dzień 31.12.2004 r.

1.745 tys. zł
508 tys. zł
336 tys. zł
1.917 tys. zł

2.2. W sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym na dzień 31.12.2004 r. Grupa Kapitałowa
zaprezentowała zapasy w wartości skorygowanej o odpisy aktualizujące w wartości 194 tys.zł
2.3. W skonsolidowanym bilansie Grupy Kapitałowej CCC sporządzonym na dzień 31.12.2004 r w
pasywach wykazano rezerwy na zobowiązania w kwocie 1.065 tys. zł. Składają się na nie:
- rezerwa z tytułu podatku odroczonego na podatek dochodowy
- rezerwa na świadczenia emerytalne
- rezerwa na naprawy gwarancyjne
- rezerwa na badanie SF

376 tys. zł
109 tys. zł
560 tys. zł
20 tys. zł

Zmiany w stanie rezerw na zobowiązania w okresie 30.06.-31.12.2004 roku przedstawiają się
następująco:
Stan na 30.06.2004 r.
Utworzenie rezerw w okresie 01.07.-31.12.2004 r.
Rozwiązanie rezerw w okresie 01.07.-31.12.2004 r.
Stan na dzień 31.12.2004 r.

704 tys. zł
816 tys. zł
455 tys. zł
1 065 tys. zł

2.4. W skonsolidowanym bilansie Grupy Kapitałowej CCC sporządzonym na dzień 31.12.2004 r.
w aktywach wykazano aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 667 tys.
zł.
Zmiany w stanie aktywów z tytułu podatku dochodowego w okresie 30.06.-31.12.2004 roku
przedstawiają się następująco:
Stan na dzień 30.06.2004 r.
Utworzenie aktywu w okresie 01.07.-31.12.2004 r.
Rozwiązanie rezerw w okresie 01.07.-31.12.2004 r.
Stan na dzień 31.12.2004 r

602 tys. zł
517 tys. zł
452 tys. zł
667 tys. zł

3. Dokonania grupy kapitałowej Emitenta w okresie objętym raportem oraz czynniki mające
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

1. W czwartym kwartale 2004 r. przeprowadzono ofertę publiczną akcji Spółki w wyniku której Spółka
sprzedała 6 400 000 akcji nowej emisji. Cenę sprzedaży ustalono na 9.5 zł za akcję co
spowodowało zwiększenie kapitałów własnych o 60 800 tyś. zł. Równocześnie w trakcie tej
pierwszej oferty publicznej część posiadanych przez siebie akcji Spółki zbyli jej główni
akcjonariusze: Dariusz Miłek – 600 000 akcji i Leszek Gaczorek – 1 000 000 akcji. Debiut akcji na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. nastąpił w dniu 2 grudnia 2004 roku.
2. W czwartym kwartale Grupa Kapitałowa CCC zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości
81,946 mln zł (po czterech kwartałach – 279,233 mln ), co stanowi wzrost o 13,52% w porównaniu
do roku 2003. Przychody ze sprzedaży z własnych salonów stanowiły 40% przychodów ze
sprzedaży (22,6 % w roku 2003).
Grupa realizuje wyższe marże na sprzedaży we własnych salonach – średnio 43% w 2004 roku –
w porównaniu z pozostałymi formami sprzedaży (średnio 21% w 2004 r.).
Powyższe dane odnoszą się do wyników pro forma, gdyż sprawozdania skonsolidowane w
rozumieniu ustawy o rachunkowości sporządzane są dla grupy 1 czerwca 2004 r.
3. Grupa Kapitałowa CCC
w dalszym ciągu kontynuowała rozbudowę własnej sieci sprzedaży
detalicznej i na koniec grudnia 2004 roku prowadziła 267 salonów sprzedaży, w tym:

- 68 własnych placówek detalicznych oraz 10 sklepów typu kiermasz. W czwartym kwartale
przybyło 7 własnych salonów sprzedaży. Łącznie powierzchnia sprzedaży we własnych
placówkach wzrosła do 23,1 tyś. metrów kwadratowych.
- 189 salonów na zasadzie franszyzy (ubyło 3). Łączna powierzchnia sklepów franszyzowych
na koniec czwartego kwartału 2004 r. wynosiła 32 tyś. metrów kwadratowych.
4. W grudniu 2004 r. zarejestrowana została w Czechach spółka zależna CCC BOTY CZECH s.r.o.
o kapitale zakładowym 200 000 koron czeskich, w której 100% udziałów objętych zostało przez
CCC S.A. Zadaniem nowopowołanego podmiotu będzie budowa sieci sklepów CCC na terenie
Republiki Czeskiej. W pierwszym półroczu 2005 roku przewidywane jest uruchomienie 5 salonów
w takich miastach jak Brno, Ostrawa, Karlove Vary, Ołomuniec.
4. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nie ujęte w sprawozdaniu, a mogące w
znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej.
Od początku 20005 roku Grupa Kapitałowa CCC konsekwentnie prowadzi działania mające na celu
optymalizację sieci sprzedaży i wzmocnienie własnej marki.
W okresie od 31.12.2004 r. do dnia opublikowania raportu powiększono własną bazę sklepów z 68 do
73, a liczbę punktów kiermaszowych zmniejszono z 10 do 8.
W grupie sklepów franszyzowych, ze względu na wielkość obrotów, powierzchnię i położenie,
wyodrębniono grupę 40 sklepów partnerskich, które w dalszym ciągu będą prowadzić na
dotychczasowych zasadach sprzedaż towarów grupy CCC, jednakże bez logo grupy. Do kategorii
sklepów partnerskich zaliczono także 16 innych sklepów, z którymi Grupa Kapitałowa CCC prowadzi
współpracę. Ponadto 2 z sklepów franszyzowych przyjęto jako własne, a 3 zamknięto. Po dokonaniu
powyższych przekształceń, grupa sklepów franszyzowych zmalała z 189 do 144.
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w
stosunku do wyników prognozowanych.
W czwartym kwartale, podobnie jak i w całym roku, utrzymywały się warunki atmosferyczne niezbyt
korzystne dla handlu obuwiem: stosunkowo łagodna zima niekorzystnie wpływała na sprzedaż obuwia
zimowego. Mimo takiej sytuacji, grupa kapitałowa w roku 2004 zrealizowała prognozowane wyniki
finansowe pro forma podane w komunikacie giełdowym w dniu 16 listopada 2004 roku. Przychody ze
sprzedaży wyniosły 279,2 mln zł (prognozowano 270 mln zl), a zysk netto blisko 24 mln zł
(prognozowano 23 mln zł).
Obecnie trwają prace nad sporządzeniem prognozy wyników na rok 2005. Zarząd oczekuje, iż dnia 16
marca 2005 spółka będzie mogła podać tę prognozę do publicznej wiadomości.
6. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu CCC S.A. na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Akcjonariusz
Dariusz Miłek
Leszek Gaczorek

Liczba
posiadanych akcji
23 280 330
5 400 000

% udział w
kapitale
zakładowym
60,63%
14,06%

% udział w głosach
na
Walnym
Zgromadzeniu
28 030 330
62,08%
7 150 000
15,84%

Liczba głosów na
Walnym
Zgromadzeniu

Do dnia przekazania niniejszego skonsolidowanego raportu kwartalnego, Spółka nie otrzymała
zawiadomień o znaczących zmianach w strukturze własności kapitału zakładowego, w stosunku do
stanu wykazanego na dzień bilansowy.
7. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i
nadzorujące.

W okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego, nastąpiły następujące zmiany w stanie
posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące:

Stanowisko/funkcja
Imię nazwisko
Prezes Zarządu
Dariusz Miłek
Wiceprezes Zarządu
Wojciech Fenrich
Wiceprezes Zarządu
Lech Chudy
Członek Zarządu
Teresa Zioła
Członek Zarządu
Mariusz Gnych
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Henryk Chojnacki
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szostak
Członek Rady Nadzorczej
Martyna Kupiecka-Gomułka
Członek Rady Nadzorczej
Robert Buchalski
Członek rady Nadzorczej
Krystyna Siwak

Akcje
Akcje nabyte Akcje zbyte
Akcje
posiadane
w okresie
w okresie
posiadane
na dzień
30.09.2004 – 30.09.2004 –
na dzień
30.09.2004 r. 31.12.2004 r. 31.12.2004 r. 31.12.2004 r.
23 880 330

0

600 000

23 280 330

320 000

0

0

320 000

320 000

0

0

320 000

320 000

0

0

320 000

320 000

2000

0

322 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę przez niego zależną, jednej lub wielu
transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 500.000 EUR.
Emitent nie zawarł transakcji z podmiotami powiązanymi, przekraczających wyrażoną w złotych
równowartość 500.000 EUR, nie będących jednocześnie transakcjami typowymi i rutynowymi.
9. Informacje o postępowaniach sądowych
W ramach grupy kapitałowej kwota przedmiotu sporu nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
10. Informacje o udzielonych poręczeniach i gwarancjach
W okresie objętym raportem, spółki z grupy kapitałowej udzielały poręczeń kredytu lub pożyczek,
których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.
Udzielone gwarancje i poręczenia CCC S.A. wg stanu na 31.12.2004 r.
- wartość udzielonych poręczeń:
17 339 tys. zł
- poręczenia dokonane na rzecz:
CCC Factory Sp. z o.o.
- łączna kwota kredytów poręczonych:
17 339 tys. zł
- warunki finansowe udzielonych poręczeń:
brak
- charakter powiązania:
spółka zależna
11. Dodatkowe informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego grupy kapitałowej emitenta i ich zmian oraz informacji istotnych dla oceny
możliwości realizacji zobowiązań prze grupę kapitałową emitenta.
Raport zawiera informacje, które są istotne dla oceny działalności Grupy Kapitałowej CCC i obecnie
nie istnieją żadne zagrożenia dla realizacji zobowiązań grupy.

12. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzeniu skróconego sprawozdania
finansowego CCC S.A. oraz informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z
tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących
wartość składników aktywów.
Prezentowane skrócone sprawozdanie finansowe spółki CCC S.A. za cztery kwartały bieżącego roku
zostało sporządzone przy uwzględnieniu wszystkich nadrzędnych zasad rachunkowości oraz przyjęto
zasadę kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
W sprawozdaniu jednostkowym odpisy aktualizujące wartość należności i roszczeń na dzień
31.12.2004 r. wyniosły: 1.917 tys. zł
Na stan odpisów należności składają się odpisy aktualizujące wartość roszczeń i należności spornych
od kontrahentów.
Zmiany w stanie odpisów aktualizujących przedstawiają się następująco:
Stan na 31.12.2003 r.
Odpisy dokonane w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 r.
Zmniejszenie odpisów dokonanych w okresie 01.07-31.12.2004 r.
Stan na dzień 31.12.2004 r.

1 746 tys. zł
6 975 tys. zł
6 804 tys. zł
1.917 tys. zł

Odpisy aktualizujące należności zostały zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
Zmniejszenie odpisów aktualizujących zostało zakwalifikowane jako przychody operacyjne.
Na dzień 31.12.2004 roku dokonano odpisu aktualizującego zapasy. Odpis aktualizujący wartość
zapasów na dzień 31.12.2004 r. wynosi 194 tys. zł i zwiększył się w stosunku do stanu na 31.12.2003
o 156 tys. zł.
W pasywach jednostkowego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r spółka wykazała rezerwy
na zobowiązania w kwocie 906 tys. zł. Składają się na nie:
- rezerwa z tytułu podatku odroczonego na podatek dochodowy
- rezerwa na naprawy gwarancyjne

376 tys. zł
530 tys. zł

Zmiany w stanie rezerw na zobowiązania w okresie 01.01.-31.12.2004 roku przedstawiają się
następująco:
Stan na 01.01.2004 r.
300 tys. zł
Utworzenie rezerw w okresie 01.01.-31.12.2004 r.
1 367 tys. zł
Rozwiązanie rezerw w okresie 01.01.-31.12.2004 r.
761 tys. zł
Stan na dzień 31.12.2004 r.
906 tys. zł
W aktywach jednostkowego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r. spółka wykazała aktywa z
tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 667 tys. zł.
Zmiany w stanie aktywów z tytułu podatku dochodowego w okresie 01.01.-31.12.2004 roku
przedstawiają się następująco:
Stan na dzień 01.01.2004 r.
260 tys. zł
Utworzenie aktywu w okresie 01.01.-31.12.2004 r.
1 370 tys. zł
Rozwiązanie rezerw w okresie 01.01.-31.12.2004 r.
963 tys. zł
Stan na dzień 31.12.2004 r
667 tys. zł

