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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
 
 
 
Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CIECH S.A. 
 
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej, dla której podmiotem dominującym jest 
CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, ulica Powązkowska 46/50,  obejmującego: 

− wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

− skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który 
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.479.960 tys. złotych, 

− skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku 
do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 79.250 
tys. złotych, 

− zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 
1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie 
kapitału własnego w kwocie 78.181 tys. złotych, 

− skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu 
środków pieniężnych w kwocie 5.220 tys. złotych, 

− dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
Za sporządzenie wymienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
odpowiedzialność ponosi Zarząd CIECH S.A.  Naszym zadaniem było zbadanie i 
wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego skonsolidowanego 
sprawozdania w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania.  
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH S.A. za 
poprzedni rok obrotowy zakończony 31 grudnia  2003 podlegało badaniu przez 
innego biegłego rewidenta, który z datą 30 kwietnia 2004 roku wyraził o tym 
sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń ze zwróceniem uwagi. Nasza opinia 
dotyczy jedynie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2004 roku. 
 
Nie przeprowadziliśmy badania sprawozdań finansowych podlegających 
konsolidacji dwóch jednostek zależnych, jednej jednostki współzależnej oraz 
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dwóch jednostek stowarzyszonych. Sprawozdania finansowe tych Spółek  były 
badane  przez innych biegłych rewidentów, a opinie z tych badań zostały nam 
dostarczone. Dane ze sprawozdań finansowych jednostek zależnych, co do 
których oparliśmy się całkowicie na opiniach innych biegłych rewidentów 
stanowią 3,84 % i 6,83 % odpowiednio skonsolidowanych aktywów i 
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed dokonaniem wyłączeń 
konsolidacyjnych.  
 
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy 
i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

− rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 
2002 r. Nr 76, poz. 694), 

− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, 

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia 
opinii, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych 
błędów. Badanie obejmowało w szczególności sprawdzenie dokumentacji 
konsolidacyjnej, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także ocenę zastosowanych 
zasad  (polityki) rachunkowości, dokonanych przez Zarząd Spółki dominującej 
znaczących szacunków oraz ogólną ocenę prezentacji skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego.   

 

Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam 
wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii. 
 
 
W naszej opinii, w oparciu o wyniki naszego badania oraz opinie innych 
biegłych rewidentów, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej CIECH S.A. za rok obrotowy 2004 zostało sporządzone we 
wszystkich istotnych aspektach: 
− zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 o 

rachunkowości i w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne 
niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek 
powiązanych,  

− zgodnie co do formy i treści z wymogami przywołanych wyżej przepisów 
prawa oraz wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 16 października 2001 (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.) w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 186, poz. 1921 z późn. zm.) w 
sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt 
emisyjny oraz skrót prospektu 

 
 
i odzwierciedla ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny 
sytuacji majątkowej i finansowej  Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2004 
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roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 
31 grudnia 2004 roku. 
 
Nie zgłaszając zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego będącego przedmiotem niniejszej opinii, 
chcielibyśmy zwrócić uwagę na: 
 
- sprawy sądowe toczące się przeciwko podmiotowi dominującemu Grupy 
Kapitałowej, które Zarząd opisuje w punkcie nr 2 dodatkowych not 
objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wartość 
ogółem roszczeń wobec podmiotu dominującego wynosi 35.582,0 tys zł. 
Obecnie trwają postępowania procesowe a ostatecznego rozstrzygnięcia i 
skutków sporów  nie da się w pełni ocenić. Zarząd  oszacował  rezerwę na 
pokrycie ewentualnych zobowiązań z tego tytułu  i ujął w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym w łącznej kwocie 10.000 tys. zł. Na pozostałą część 
ewentualnego zobowiązania, które może powstać w razie niekorzystnych dla 
Spółki wyroków sądowych nie utworzono rezerw. 
 
- informacje zawarte w pkt. O) wprowadzenia do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, w którym przedstawiono uzgodnienie pomiędzy 
kapitałem własnym i zyskiem netto wykazanym w niniejszym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym a kapitałem własnym i zyskiem 
netto jakie byłyby wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF). W ww. punkcie wprowadzenia Zarząd objaśnił przyczyny, 
dla których zidentyfikowane różnice i ich wpływ na zysk netto oraz kapitał 
własny według MSSF mogą różnić się od porównywalnego kapitału własnego 
oraz zysku netto za 2004 rok, jakie będą wykazane w raporcie rocznym za rok 
2005 sporządzonym zgodnie z MSSF. Ponadto, zgodnie z MSSF tylko 
kompletne sprawozdanie finansowe, zawierające bilans, rachunek zysków i 
strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych wraz 
z danymi porównywalnymi i notami objaśniającymi może przedstawiać 
w sposób rzetelny sytuację finansową, wyniki działalności i przepływy 
pieniężne zgodnie z MSSF. 
 
- fakt, iż biegły rewident badający spółkę pośrednio stowarzyszoną z Ciech 
S.A. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wydał opinię ze zwróceniem uwagi 
na „opisaną jako dodatkowa informacja kwestię nie notowanych w obrocie 
publicznym akcji Spółki Pro Futuro S.A. o wartości bilansowej 19.059 tys. zł., 
nie mających aktualnie pokrycia w wartości księgowej tej Spółki, a otrzymane 
przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń jako wkład niepieniężny do kapitału 
zakładowego i ujęte jako lokata. Przyszłe korzyści ekonomiczne z tej lokaty 
zależą od realizacji długoterminowego planu działania tej Spółki oraz od tempa 
rozwoju usług teletransmisyjnych a Zarząd Polskiego Towarzystwa 
Ubezpieczeń S.A. ocenił, że utrata wartości akcji nie ma trwałego charakteru.” 
Zarząd Ciech S.A. podziela przedstawione stanowisko Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A.  
 
 
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 jest 
kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie 
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informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych, a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze 
zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 
 
 
 
 
 
Maria Rzepnikowska 
 
 
Biegły rewident ………………………………………………… 
nr ewid. 3499 osoby reprezentujące podmiot 
 
 
 
 
 
                                                          ………………………………………………… 
 podmiot uprawniony do badania 
 sprawozdań finansowych wpisany  
 na listę podmiotów uprawnionych  
 pod nr ewidencyjnym 73  
 prowadzoną przez KRBR 
 
 
 
 
 
Warszawa, 15 kwietnia 2005 roku 
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Grupa Kapitałowa CIECH S.A. 
 

 
RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ  

Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CIECH S.A.  

ZA ROK OBROTOWY 2004 
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową CIECH S.A.  
 
 
Podmiot dominujący działa pod firmą CIECH Spółka Akcyjna. 
Siedzibą podmiotu dominującego jest miasto Warszawa, ulica Powązkowska 
46/50. 
 
Podmiot dominujący prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej 
aktem notarialnym w dniu 30 maja 1995 roku przed notariuszem Pawłem 
Błaszczakiem w Warszawie (Repertorium A Nr 7513/95).  
W oparciu o Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIX Wydział 
Gospodarczy Rejestrowy w Warszawie z dnia 24 maja 2001 roku, podmiot 
dominujący jest wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000011687. 
 
Podmiot dominujący posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-00-19-
377 nadany przez Urząd Skarbowy Warszawa Żoliborz w dniu 15 czerwca 1993 
roku. 
Urząd statystyczny nadał podmiotowi dominującemu REGON o numerze  
011179878. 
 
Podmiot dominujący działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek 
handlowych. 
 
W badanym okresie w ramach Grupy Kapitałowej prowadzona była przede 
wszystkim następująca działalność: 
 
 Spółki dominującej: 

− działalność w zakresie sprzedaży chemikaliów na rynku krajowym, 
eksportu i importu produktów branży chemicznej. 

 
 Grupy Kapitałowej Petrochemia-Blachownia S.A.: 

− produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych, 
− wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 
− sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 
− sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 

pochodnych, 
− towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi oraz 

uniwersalnymi. 
 
 Grupy Kapitałowej Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A.: 

− produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, 
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− produkcja barwników i pigmentów, 
− produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych, 
− produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych, 
− produkcja gipsu, 
− produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody). 
 
 Grupy Kapitałowej IZCh Soda Mątwy S.A.: 

− produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, 
− sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 
− wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej. 
 
 Spółki Vitrosilicon S.A.: 

− produkcja chemikaliów nieorganicznych, 
− produkcja szkła wodnego, sodowego i potasowego,  
− produkcja szkliwa sodowego i potasowego,  
− produkcja lampionów oraz pustaków szklanych. 
 
 Spółki JZS Janikosoda S.A.: 

− produkcja soli, 
− produkcja gazów technicznych, 
− produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, 
− produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana. 
 
 Grupy Kapitałowej GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.: 

− produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych, 
− produkcja pozostałych chemikaliów nieorganicznych,  
− produkcja pozostałych chemikaliów organicznych, 
− wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 
− produkcja tworzyw sztucznych, 
− sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt. 
 
 Spółki Ciech – Polfa Sp. z o.o.: 

− sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, 
− sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 
− sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 
− sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych. 
 
 Spółki Cheman S.A.: 
- sprzedaż hurtowa i dystrybucja chemikaliów nieorganicznych stałych  

i organicznych stałych, 
- sprzedaż hurtowa i dystrybucja surowców do chemii gospodarczej, 
- sprzedaż hurtowa i dystrybucja surowców kosmetycznych  

i farmaceutycznych, 
- sprzedaż hurtowa i dystrybucja wypełniaczy, pigementów, surowców do 

farb i lakierów, 
- sprzedaż hurtowa i dystrybucja dodatków do żywności i pasz, 
- sprzedaż hurtowa i dystrybucja kwasów, zasad i innych chemikaliów 

płynnych. 
 
 Spółki Polsin Ltd.: 

- wielobranżowa sprzedaż hurtowa i detaliczna na rynkach dalekowschodnich. 
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 Spółki Daltrade PLC: 
- dystrybucja i sprzedaż hurtowa chemikaliów na brytyjskim rynku 

chemicznym. 
 
Kapitałem podstawowym Grupy Kapitałowej jest kapitał zakładowy podmiotu 
dominującego – CIECH S.A., który według stanu na dzień 31 grudnia 2004 
roku wynosił 98.982 tys. zł i dzielił się na 19.796.016 akcji zwykłych o wartości 
nominalnej 5 złotych każda. Zgodnie z uchwałą WZA z 21 maja 1996 roku 
umorzono 284 sztuk akcji serii A z czystego zysku za 1995 rok. 
Według stanu na dzień 17 sierpnia 2004 roku (data ostatniego Walnego 
Zgromadzenia) wśród akcjonariuszy podmiotu dominującego znajdowali się:  
− Skarb Państwa                                – 51,88% akcji, 
− PTU S.A.                                         – 11,57% akcji, 
− drobni akcjonariusze, osoby fizyczne – 36,55% akcji. 
 
W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału zakładowego 
podmiotu dominującego. 
 
Po dniu bilansowym natomiast nastąpiły następujące zmiany w kapitale 
zakładowym podmiotu dominującego:  

− W dniu 19 maja 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło 
uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego do kwoty 140.001,42 tys. zł w 
wyniku emisji 8.203.984 akcji serii C o wartości nominalnej 5 zł każda.  
W dniu 16 lutego 2005 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
zarejestrował wyżej opisane podwyższenie kapitału akcyjnego.  

 

W dniu 10 lutego 2005 roku miał miejsce debiut podmiotu dominującego na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 
Rokiem obrotowym Spółek Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy. 
 
W skład Zarządu podmiotu dominującego - CIECH S.A na dzień wydania opinii 
wchodzili: 
 
− Ludwik Klinkosz    -  Prezes Zarządu, 
− Jerzy Golis -  Członek Zarządu, 
− Stefan Rojewski  -  Członek Zarządu. 
 
Prokurentem podmiotu dominującego jest Kazimierz Przełomski. 
 
W badanym okresie oraz do dnia zakończenia badania nie wystąpiły zmiany  
w składzie Zarządu podmiotu dominującego. 
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Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęte zostały następujące Spółki: 
Podmiot dominujący – CIECH S.A. 
Jednostki skonsolidowane metodą pełną - spółki zależne od CIECH S.A., wymienione w poniższej tabeli: 

 

Nazwa i siedziba Spółki 

 

Nazwa podmiotu który przeprowadził badanie 
sprawozdania  finansowego, data i rodzaj wydanej 

opinii  

Wartość 
bilansowa akcji 

udziałów  

(w tys. zł) 

Procent 
posiadanego 

kapitału 
akcyjnego-

zakładowego 
(zależność 

bezpośrednia  i 
pośrednia) 

Dzień 
bilansowy na 

który 
sporządzono 
sprawozdanie 

Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman 
S.A., Warszawa 

Moore Stephens - Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. – 
opinia bez zastrzeżeń z datą 18 lutego 2005 roku 

13.731 100,00% 31 grudnia 2004 

Petrochemia-Blachownia S.A., 
Kędzierzyn-Koźle 

w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania 
finansowego: 

Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. – opinia bez 
zastrzeżeń z datą 28 lutego 2005 roku  

w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego: 

Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. – opinia bez 
zastrzeżeń z datą 14 marca 2005 roku 

 

25.243 
100,00% 31 grudnia 2004 

IZCh Soda Mątwy S.A., Inowrocław w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania 
finansowego: 

Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. – opinia bez 
zastrzeżeń z datą 28 lutego 2005 roku 

w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego: 

Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. – opinia bez 
zastrzeżeń ze zwróceniem uwagi z datą 13 kwietnia 2005 
roku* 

 

149.607 
91,37% 31 grudnia 2004 

JZS Janikosoda S.A., Janikowo Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. – opinia bez 
zastrzeżeń z datą 28 lutego 2005 

147.107 90,31% 31 grudnia 2004 

GZNF Fosfory Sp. z o.o., Gdańsk w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania 
finansowego: 

 

14.176 

 

79,72 % 
31 grudnia 2004 
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Grupa Kapitałowa CIECH S.A. 
 

Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. – opinia bez 
zastrzeżeń z datą 28 lutego 2005 roku 

w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego: 

Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. – opinia bez 
zastrzeżeń z datą 14 marca 2005 roku 

Zakłady Chemiczne Alwernia S.A., 
Alwernia 

w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania 
finansowego: 

Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. – opinia bez 
zastrzeżeń z datą 14 marca 2005 roku 

w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego: 

Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. – opinia bez 
zastrzeżeń z datą 21 marca 2005 roku 

 

50.156 
73,75% 31 grudnia 2004 

Polsin Pte. Ltd, Singapur Deloitte & Touche Certified Public Accountants - opinia 
bez zastrzeżeń z datą 4 lutego 2005 roku 

2.916 65,00 % 31 grudnia 2004 

Daltrade Plc., Wielka Brytania  Coveney Nicholls Accountants & Registered Auditors – 
opinia bez zastrzeżeń z datą 1 kwietnia 2005 roku 

3.426 61,20 % 31 grudnia 2004 

Vitrosilicon S.A., Iłowa Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. – opinia bez 
zastrzeżeń z datą 28 lutego 2005 roku 

13.110** 96,21 % 31 grudnia 2004 

Ciech Polfa Sp. z o.o., Warszawa Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. – opinia bez 
zastrzeżeń z datą 14 marca 2005 roku 

 

1.912 
100,00 % 31 grudnia 2004 

* Zwróciliśmy uwagę, iż biegły rewident badający sprawozdanie finansowe spółki stowarzyszonej Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. zwrócił 
uwagę na „kwestie nie notowanych w obrocie publicznym akcji Spółki Pro Futuro S.A. o wartości bilansowej 19.059 tys., nie mających aktualnie pokrycia 
w wartości księgowej tej Spółki, a otrzymanych przez PTU S.A. jako wkład niepieniężny do kapitału zakładowego i ujętych jako lokata. Przyszłe korzyści 
ekonomiczne z tej lokaty zależą od realizacji długoterminowego planu działania tej Spółki oraz od tempa rozwoju usług teletransmisyjnych, a Zarząd 
Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A ocenił, że utrata wartości akcji nie ma trwałego charakteru”. Zarząd IZCh Soda Mątwy S.A. podziela 
przedstawione stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A.  
 
** wartość bezpośredniego udziału podmiotu dominującego wg ceny nabycia wynosi 7.436,7 tys. zł.
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Grupa Kapitałowa CIECH S.A. 
 

 
Jednostki skonsolidowane metodą pełną - spółki pośrednio zależne od CIECH S.A. wymienione w poniższej tabeli: 
 

 

 

Nazwa i siedziba 
Spółki 

 

Spółka dominująca 

Nazwa podmiotu który 
przeprowadził 

badanie sprawozdania  
finansowego, data i rodzaj wydanej 

opinii 

Wartość 
bilansowa 
udziałów 

(w tys. zł) 

Procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego  

(zależność 
bezpośrednia  i 

pośrednia) 

Dzień 
bilansowy na 

który 
sporządzono 
sprawozdanie 

BI-Trans Sp. z o.o. 
Kędzierzyn-Koźle 

Petrochemia-Blachownia S.A. Zespół Biegłych Rewidentów "FABER" – 
opinia bez zastrzeżeń z datą 31 
stycznia 2005 roku 

 

774 

 

99,87 % 

31 grudnia   
2004 roku 

Transoda Sp. z o.o. 
Inowrocław 

Izch Soda Mątwy S.A.  Deloitte & Touche Audit Services Sp. z 
o.o. – opinia bez zastrzeżeń z datą 28 
lutego 2005 roku 

 

11.637 

 

91,28 % 

31 grudnia   
2004 roku 

Elektrociepłownie 
Kujawskie Sp. z o.o. 
Inowrocław 

Izch Soda Mątwy S.A. Deloitte & Touche Audit Services Sp. z 
o.o. – opinia bez zastrzeżeń z datą 28 
lutego 2005 roku 

 

51 

 

90,85 % 

31 grudnia   
2004 roku 

Agrochem Sp. z o.o. 
Człuchów 

GZNF Fosfory Sp. z o.o. DORADCA Auditors Sp. z o.o. z siedzibą 
w  Gdańsku– opinia bez zastrzeżeń z 
datą 16 lutego 2005 roku 

 

500 

 

79,72% 

31 grudnia   
2004 roku 

Agrochem Sp. z o.o. 
Dobre Miasto 

GZNF Fosfory Sp. z o.o. DORADCA Auditors Sp. z o.o. z siedzibą 
w  Gdańsku– opinia bez zastrzeżeń z 
datą 14 lutego 2005 roku 

 

500 

 

79,72 % 

31 grudnia   
2004 roku 

Alwernia Chrom  

Sp. z o.o.,  Alwernia 

Zakłady Chemiczne  

Alwernia S.A. 

nie podlega badaniu zgodnie z art. 64 
ustawy o rachunkowości  

 

50 

 

73,75 % 

31 grudnia   
2004 roku 
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Grupa Kapitałowa CIECH S.A. 
 

 
Jednostki wyceniane metodą praw własności – Spółki współzależne i stowarzyszone z CIECH S.A., wymienione w poniższej 
tabeli: 
 

 

Nazwa i siedziba Spółki 

 

Nazwa podmiotu który przeprowadził 
badanie sprawozdania  finansowego i 

rodzaj wydanej opinii  

Wartość 
bilansowa 
udziałów  

Procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

(zależność 
bezpośrednia  i 

pośrednia) 

Dzień 
bilansowy na 

który 
sporządzono 
sprawozdanie 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe 
TRANSCLEAN Sp. z o.o., Bydgoszcz 

Biuro Badania Sprawozdań Finansowych i 
Rachunkowości Barbara Lewandowska; 
opinia bez zastrzeżeń z dnia 8 kwietnia 2005 

2.193  50,0% 31 grudnia   
2004 roku 

Zach – Ciech Sp. z o.o., Chorzów “ISTECH-COMP” Wiesława Romanowska; 
opinia negatywna* 

0 35,65% 31 grudnia   
2004 roku 

 
Jednostką stowarzyszoną pośrednio od CIECH S.A. wycenianą metodą praw własności jest Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A. z siedzibą w Warszawie, którego akcje posiadają Spółki zależne od Ciech S.A.: JZS Janikosoda S.A. (22,71% 
posiadanych akcji) i IZCh Soda Mątwy S.A. (22,71% posiadanych akcji). Łączny pośredni udział Ciech S.A. w kapitale 
zakładowym Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. wynosi 41,26%. O sprawozdaniu finansowym PTU S.A. sporządzonym 
na dzień 31.12.2004 Agencja Konsultingu i Audytingu Gospodarczego „Accord’AB” Sp. z o.o.  wydała w dniu 31 marca 2005 
opinię ze zwróceniem uwagi. 
 
*Biegły rewident badający spółkę stowarzyszoną z Ciech S.A. „Zach-Ciech” Sp. z o.o. wydał o sprawozdaniu finansowym tej spółki opinię negatywną 
stwierdzając, iż „w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności Spółki zawarto informacje o braku możliwości dalszego kontynuowania 
działalności. Do dnia zakończenia badania podejmowane przez Zarząd działania zmierzające do sprzedaży majątku Spółki wskazują na faktyczne 
zakończenie działalności spółki w 2005 roku. W opisanej sytuacji do wyceny aktywów i pasywów jednostki nie jest właściwe stosowanie postanowień art. 
28 ustawy o rachunkowości, u podstaw których leży założenie kontynuacji działalności, lecz art. 29 tej ustawy, w myśl których wycena następuje po 
cenach rynkowych możliwych do uzyskania. Naszym zdaniem, ze względu na wagę i skutki opisanych faktów, zbadane sprawozdanie finansowe nie 
przedstawia prawidłowo i rzetelnie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2004 roku, jak też 
jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2004 i nie odpowiada wymogom ustawy o rachunkowości – dlatego nie możemy wyrazić o nim opinii 
pozytywnej”. Podmiot dominujący ujął w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpis aktualizujący wartość udziałów wycenionych metodą praw 
własności Spółki „Zach-Ciech” Sp. zo.o.  
 

 
Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.  11 



Grupa Kapitałowa CIECH S.A. 
 

Spółki zależne wyłączone z konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości na szczeblu Spółki 
dominującej, wymienione w poniższej tabeli: 

Nazwa i siedziba Spółki 
Wartość bilansowa 

akcji/udziałów   (w tys. zł) 
 

Procent posiadanego kapitału 
akcyjnego (zakładowego) 
(zależność bezpośrednia  i 

pośrednia) 

Przyczyna wyłączenia z 
konsolidacji 

 
Chemia.com S.A.; Warszawa 0 

 
100% 

Dane finansowe tej jednostki są 
nieistotne dla realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości 

 
Polcommerce GmbH, Austria 

 
653 

 
100% 

Dane finansowe tej jednostki są 
nieistotne dla realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości 

 
Ciech-Service Sp. z o.o.; Warszawa 1 305 

 
100% 

Dane finansowe tej jednostki są 
nieistotne dla realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości 

 
Boruta Kolor Sp. z o.o.; Zgierz 

 
15.051 

 
100% 

Dane finansowe tej jednostki są 
nieistotne dla realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości 

 
Polcommerce Ltd.; Węgry 203 

 
100% 

Dane finansowe tej jednostki są 
nieistotne dla realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości 

 
Nordiska Unipol AB; Szwecja 487 

 
97,78 % 

Dane finansowe tej jednostki są 
nieistotne dla realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości 

 
Chemiapetrol GmbH; Niemcy 43 

 
60% 

Dane finansowe tej jednostki są 
nieistotne dla realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości 

 
Danske Umipol A/S; Dania 101 

 
55% 

Dane finansowe tej jednostki są 
nieistotne dla realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości 
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Grupa Kapitałowa CIECH S.A. 
 

 
Spółki pośrednio zależne od Spółki dominującej, wyłączone z konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
rachunkowości, wymienione w poniższej tabeli: 
 

Nazwa i siedziba Spółki 
 

Spółka dominująca 

 
Wartość bilansowa 

akcji/udziałów (w tys.zł) 
 

Procent posiadanego 
kapitału akcyjnego –

zakładowego  
(zależność bezpośrednia  

i pośrednia) 

Przyczyna wyłączenia z 
konsolidacji 

Soda-Med Sp. z o.o.; 
Inowrocław 

Izch Soda Mątwy S.A.  
2.700 

 
90,96% 

Dane finansowe tej 
jednostki są nieistotne dla 
realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 
ustawy o rachunkowości 

Jantrans – Janikowo Sp. z 
o.o.; Janikowo 

JZS Janikosoda S.A.  
7.907 

 
90,31% 

Dane finansowe tej 
jednostki są nieistotne dla 
realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 
ustawy o rachunkowości 

Alwernia Fosforany Sp. z 
o.o.; Alwernia 

Zakłady Chemiczne Alwernia 
S.A. 

 
50 

 
73,75% 

Dane finansowe tej 
jednostki są nieistotne dla 
realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 
ustawy o rachunkowości 

Oczyszczalnia Alwernia Sp. z 
o.o.; Alwernia 

Zakłady Chemiczne Alwernia 
S.A. 

 
622 

 
71,45% 

Dane finansowe tej 
jednostki są nieistotne dla 
realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 
ustawy o rachunkowości 

Soc.-Al. Sp. z o.o.; Alwernia Zakłady Chemiczne Alwernia 
S.A. 

 
1.209 

 
69,88% 

Dane finansowe tej 
jednostki są nieistotne dla 
realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 
ustawy o rachunkowości 
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Grupa Kapitałowa CIECH S.A. 
 

 
Dodatkowo wyłączono z konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o rachunkowości, dwie spółki powiązane:  
- Suomen Unipol Oy - spółka stowarzyszona z CIECH S.A.  
- InChem Sp. z o.o., Warszawa – spółka współzależna z CIECH S.A. 
Dane finansowe tych jednostek są nieistotne dla realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 
 
Ponadto, Spółka dominująca posiada akcje i udziały jednostek powiązanych, 
nad którymi nastąpiło ograniczenie lub utrata sprawowania kontroli: 
 
- Calanda Polska Sp. z o.o. – spółka w likwidacji; CIECH S.A. posiada 

bezpośrednio 95,70% udziałów i głosów; 
- ZAO-Polfa Ciech, Rosja – spółka w upadłości, CIECH S.A. posiada 

bezpośrednio 65 % udziałów i głosów; 
- Polsin-Karbid Sp. z o.o. – spółka w upadłości, CIECH S.A. posiada 

pośrednio (poprzez Polsin Pte. Ltd) 22,76% udziałów i głosów; 
- K. Foster & Son Ltd. – utrata kontroli, w 2003 powołany został zarząd 

administratorów, CIECH posiada pośrednio (poprzez Daltrade Plc.) 46,51% 
udziałów i głosów; 

- Polfa Nigeria – utrata kontroli, brak kontaktu ze spółką, CIECH posiada 
bezpośrednio 20% udziałów i głosów, 

 
W 2004 roku miały miejsce następujące istotne zmiany w strukturze Grupy 
Kapitałowej CIECH S.A.: 
 
- 9 lipca 2004 nastąpiło połączenie dwóch jednostek zależnych bezpośrednio 

od CIECH S.A., konsolidowanych metodą pełną. Połączenie jednostek 
Cheman S.A. z jednostką Ciech-Petrol Sp. z o.o. nastąpiło metodą łączenia 
udziałów; 

- 13 czerwca 2004 nastąpiła sprzedaż udziałów spółki Zakłady Tworzyw i 
Farb Sp. z o.o. poza Grupę Kapitałową. Spółka na dzień 31 grudnia 2003 
była wyceniana metodą praw własności; 

- Z dniem 1 stycznia 2004 spółka Alwernia Chrom Sp. z o.o.  rozpoczęła 
działalność w związku z czym podlegała, jako spółka pośrednio zależna od 
CIECH S.A., konsolidacji w roku 2004. 

 
Ponadto konsolidacją objęto w 2004 roku spółkę Ciech Polfa Sp. z o.o., która w 
latach poprzednich była wyłączona z konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 
pkt 1 ustawy o rachunkowości. 
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Grupa Kapitałowa CIECH S.A. 
 

2. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 
poprzedni rok obrotowy 

 
 
Spółka CIECH S.A. jako podmiot dominujący sporządzała skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003 roku. 
 
Działalność Grupy Kapitałowej w 2003 roku zamknęła się zyskiem netto w 
wysokości 75.922,00 tys. zł. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 
rok obrotowy 2003 podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie 
zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony KPMG Audyt Sp. z o. o. 
Warszawa. Biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu w dniu 30 kwietnia 
2004 roku opinię bez zastrzeżeń ze zwróceniem uwag na następujące kwestie: 
 
– „Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu 
wydał decyzję dotyczącą umorzenia zobowiązań z tytułu opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska w dwóch podmiotach Grupy Kapitałowej, 
naliczonych za pierwsze trzy kwartały roku 2002 w wysokości 16.800 tys. 
złotych. Kwota opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążyła rachunek 
wyników w roku 2002. Umorzenie zobowiązań zostało zaksięgowane pod datą 
wydania decyzji o umorzeniu, tj. w roku 2003, 
 
– W roku 2003 Spółka zależna Janikosoda S.A. rozpoznała przychód w 
wysokości 3.912 tys. złotych w związku ze zwrotem podatku dochodowego od 
osób prawnych dotyczącego roku 1996 wraz z należnościami odsetkowymi 
stosownie do decyzji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2003 
roku. 
 
– Stosownie do Komunikatu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 roku, 
Spółka Fosfory Sp. z o.o. rozpoznała prawo wieczystego użytkowania gruntów 
w bilansie na dzień 31 grudnia 2001 roku, w pozycji środki trwałe – grunty i 
rozliczenia międzyokresowe. Przyjęta wartość została ustalona w wysokości 
33.120 tys. złotych, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w celu 
ustalenia opłaty za wieczyste użytkowanie. W 2003 roku Spółka otrzymała 
nową decyzję Urzędu Miasta Gdańsk z dnia 10 września, ustalającą nową 
wartość gruntów użytkowanych wieczyście. W wyniku nowej wyceny wartość 
prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz rozliczenia międzyokresowe 
uległy obniżeniu o kwotę 14.502 tys. złotych.” 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003 odbyło się w dniu 28 czerwca 
2004.  
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003 zostało 
zgodnie z przepisami prawa złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 
07 lipca 2004 roku i zgłoszone do opublikowania w Monitorze Polskim-B w dniu 
7 lipca 2004 roku. Sprawozdanie to zostało opublikowane w Monitorze Polskim-
B nr 1092 z dnia 12 października 2004 roku. 
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Grupa Kapitałowa CIECH S.A. 
 

 
3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz biegłego 

rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie 
 
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone 
zgodnie z umową z dnia 01 października 2004 roku, zawartą pomiędzy CIECH 
S.A. a firmą Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Fredry 6, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod 
nadzorem biegłego rewidenta Marii Rzepnikowskiej (nr ewidencyjny 3499) w 
dniach od 4 do 15 kwietnia 2005 roku. 
 
Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza uchwałą z dnia  
28 września 2004 roku na podstawie upoważnienia zawartego w par. 21 
statutu Spółki. 
 
Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. oraz biegły rewident Maria 
Rzepnikowska potwierdzają, iż są uprawnieni do badania sprawozdań 
finansowych oraz iż spełniają oni warunki określone w art. 66 ust 2 i 3 ustawy 
o rachunkowości, do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CIECH S.A. 
 
4. Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa jednostki 
 
Podmiotowi uprawnionemu i biegłemu rewidentowi w trakcie badania 
udostępniono wszystkie żądane dokumenty i dane, jak również udzielono 
wyczerpujących informacji i wyjaśnień, co między innymi zostało potwierdzone 
pisemnym oświadczeniem Zarządu Spółki dominującej z dnia 15 kwietnia 2004 
roku. 
 
 
5. Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy Kapitałowej 
 
 
Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości ze skonsolidowanego 
rachunku zysków i strat oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy 
Grupy Kapitałowej, jej sytuację finansową i majątkową w porównaniu do 
analogicznych wielkości za lata ubiegłe. 
 
 
Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego 
rachunku zysków i strat (w tys. zł)

2004 2003 2002*

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 2.315.385 1.909.329 1.879.409    

Koszty działalności operacyjnej 2.149.215 1.754.427 1.805.702 

Pozostałe przychody operacyjne 50.807 42.896 38.799 

Pozostałe koszty operacyjne 67.765 52.755 80.492 

Przychody finansowe 15.824 17.410 22.509 

Koszty finansowe 51.391 43.638 71.002 

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych 

(1.763) (5.552) 0 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (545) (100) 0 
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Odpis wartości firmy 6.897 7.178 2.201 

Odpis ujemnej wartości firmy 6.127 6.361 6.773 

Podatek dochodowy 
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego 

23.498 35.813 (4.065) 

Zysk z udziałów w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności 

(1.130) 4.176 (311) 

Zyski (straty) mniejszości (6.690) (5.855) 3.975 

Zysk (strata) netto 79.250 74.854 (4.178) 

    

 
Wskaźniki rentowności           2004  2003   2002*
 
• rentowność sprzedaży 7,18% 8,11% 3,92% 
zysk ze sprzedaży x 100% 
przychody ze sprzedaży 
 
• rentowność sprzedaży netto 3,42% 3,92% -0,22% 
zysk netto x 100% 
przychody ze sprzedaży 
 
• rentowność netto kapitału własnego 14,37% 15,82% -1,07% 
zysk netto    
kapitał własny 
 
Wskaźniki efektywności
 
• wskaźnik rotacji majątku 1,56 1,39 1,33 
przychody ze sprzedaży 
razem aktywa 
 
• wskaźnik rotacji należności w dniach                       65           68           70 
należności z tytułu dostaw, robót i usług x 365 
przychody ze sprzedaży 
 
• wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach 44 48 54 
zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług x 365 
koszty działalności operacyjnej 
 
• wskaźnik rotacji zapasów w dniach 23 28 27 
zapasy x 365 
koszty działalności operacyjnej 
 
 
Płynność/Kapitał obrotowy netto
 
• stopa zadłużenia 44,84% 47,66% 53,05% 
razem zobowiązania 
razem pasywa 
 
 
• stopień pokrycia majątku kapitałem własnym 37,26% 34,33% 27,63% 
kapitał własny 
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razem aktywa 
 
• kapitał obrotowy netto (w tys. zł) 83.018    -121  -36.900 
majątek obrotowy – zobowiązania krótkoterminowe 
 
• wskaźnik płynności 1,14 1,00 0,94 
majątek obrotowy 
zobowiązania krótkoterminowe 
 
• wskaźnik podwyższonej płynności 0,91 0,77 0,73 
majątek obrotowy - zapasy 
zobowiązania krótkoterminowe 
 
* dane finansowe zgodne z prospektem emisyjnym Akcji Ciech S.A.  
 
 
Analiza powyższych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie w roku 
2004 w porównaniu do roku 2003 następujących zjawisk:  

− spadek wskaźników rentowności, 

− skrócenie cyklu rotacji należności, zobowiązań, zapasów w dniach przy 
jednoczesnym wydłużeniu cyklu rotacji majątku, 

− spadek stopy zadłużenia, 

− wzrost wartości kapitału obrotowego netto, 

− poprawa wskaźników płynności. 
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II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Zakres badania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego 
 
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego objęło okres od 
1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku i skupiło się głównie na: 
– badaniu prawidłowości i rzetelności przygotowanego przez Zarząd podmiotu 

dominującego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
– badaniu dokumentacji konsolidacyjnej, 
– ocenie prawidłowości zastosowanych w trakcie konsolidacji metod i procedur 

konsolidacyjnych, 
– przeglądzie sporządzonych przez innych biegłych rewidentów opinii  

i raportów z badania sprawozdań finansowych spółek zależnych, 
podlegających konsolidacji, 

– przeglądzie pakietów konsolidacyjnych wraz z listami zapewniającymi 
podpisanymi przez innych biegłych rewidentów badających te pakiety.  

 
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone 
zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa oraz normami 
wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów. 
 
Dokumentacja konsolidacyjna 
 
Jednostka dominująca przedstawiła dokumentację konsolidacyjną spełniającą 
wymogi § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w 
sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki  
i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych 
obejmującą: 
 
1. sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, w tym: 

− podstawowe (oryginalne) sprawozdania finansowe jednostek 
powiązanych, 

− sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych dostosowane do 
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy konsolidacji za 
wyjątkiem sprawozdań spółek Daltrade Plc. oraz Polsin Pte. Ltd, które 
przygotowano według zasad obowiązujących w kraju siedziby Spółki, co 
ujawnia pkt l) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, 

− sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych przeliczane na 
walutę polską, 

2. wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane podczas konsolidacji, niezbędne 
do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

3. obliczenia wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy i ich odpisów, w tym 
korygujących, 

4. obliczenia kapitałów mniejszości, 
5. obliczenia różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań finansowych 

jednostek podporządkowanych. 
 
 
Podstawy sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 
2004 sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości, oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 
2001r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż 
banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek 
powiązanych. 
 
Okres obrotowy 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na ten sam 
dzień bilansowy i za ten sam rok obrotowy, co sprawozdanie finansowe 
jednostki dominującej CIECH S.A.  Jednostki podporządkowane objęte 
konsolidacją sporządziły sprawozdania finansowe na ten sam dzień bilansowy 
co jednostka dominująca. Rok obrotowy wszystkich spółek 
podporządkowanych objętych konsolidacją został zakończony 31 grudnia 2004 
roku.  
 
Określenie jednostek Grupy Kapitałowej 
 
Przy określaniu stosunku podporządkowania stosowano w szczególności 
kryteria określone w art. 3 ust. 1 pkt. 39, 40 i 41 ustawy z dnia 29 września 
1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 Nr 76  poz. 694 z późniejszymi 
zmianami).   
 
Jednostki objęte konsolidacją - metoda konsolidacji 
 
Konsolidacja sprawozdań Grupy Kapitałowej została przeprowadzona metodą 
pełną w odniesieniu do jednostek zależnych, przez sumowanie poszczególnych 
pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostek zależnych  
i  podmiotu dominującego. 
 
Po dokonaniu sumowania dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, które 
dotyczyły: 
- wartości nabycia udziałów posiadanych przez podmiot dominujący w 

jednostkach zależnych i części aktywów netto jednostek zależnych, 
odpowiadających udziałowi podmiotu dominującego we własności tych 
jednostek, 

- wzajemnych należności i zobowiązań jednostek zależnych objętych 
konsolidacją, 

- istotnych przychodów i kosztów dotyczących operacji pomiędzy 
jednostkami objętymi konsolidacją, 

- niezrealizowanych zysków i strat powstałych na operacjach dokonanych 
pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją zawartych w wartości 
podlegających konsolidacji aktywów i pasywów, 

- dywidend należnych podmiotowi dominującemu od jednostek zależnych, 
 
Wyżej opisane korekty i wyłączenia konsolidacyjne zostały przeprowadzone 
poprawnie. 
 
Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 obok podmiotu 
dominującego zostało włączonych metodą pełną szesnaście spółek zależnych. 
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W odniesieniu do objętych konsolidacją spółek stowarzyszonych i spółki 
współzależnej zastosowano metodę praw własności. Wartość udziału jednostki 
dominującej w jednostkach stowarzyszonych i jednostce współzależnej 
skorygowano o przypadające na rzecz jednostki dominującej zwiększenia lub 
zmniejszenia kapitału własnego jednostek stowarzyszonych i jednostki 
współzależnej, które nastąpiły w ciągu okresu objętego konsolidacją oraz 
pomniejszono o należne od tych jednostek dywidendy. 
 
Wyłączenia z konsolidacji
 
Konsolidacją objęto wszystkie jednostki zależne, współzależne  
i stowarzyszone, za wyjątkiem wyłączonych z konsolidacji na podstawie art. 58 
ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (dane finansowe nie istotne dla realizacji 
obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości) oraz tych, co 
do których nastąpiła utrata kontroli bądź ograniczenie w jej sprawowaniu.  
 
Wszystkie jednostki bezpośrednio oraz pośrednio zależne od podmiotu 
dominującego objęte konsolidacją podlegały badaniu przez biegłego rewidenta 
za wyjątkiem spółki Alwernia Chrom Sp. z o.o. Spółka ta nie podlegała badaniu 
na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości. 
 
Nie przeprowadziliśmy badania sprawozdań finansowych podlegających 
konsolidacji dwóch jednostek zależnych, jednej jednostki współzależnej oraz 
dwóch jednostek stowarzyszonych. Sprawozdania finansowe tych Spółek  były 
badane  przez innych biegłych rewidentów, a opinie z tych badań zostały nam 
dostarczone. Dane ze sprawozdań finansowych jednostek zależnych, co do 
których oparliśmy się całkowicie na opiniach innych biegłych rewidentów 
stanowią 3,84 % i 6,83 % odpowiednio skonsolidowanych aktywów  
i skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed dokonywaniem wyłączeń 
konsolidacyjnych.  
 
 
2. Informacje na temat badanego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego 
 
Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 
31 grudnia 2004 roku i obejmuje: 

− wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

− skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który 
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.479.960 tys. złotych, 

− skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku 
do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 79.250 
tys. złotych, 

− zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 
1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie 
kapitału własnego w kwocie 78.180 tys. złotych, 

− skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu 
środków pieniężnych w kwocie 5.220 tys. złotych, 
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− dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujących wynik finansowy 
została przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
 
Przyjęte przez Spółki Grupy Kapitałowej zasady rachunkowości są zgodne z 
ustawą o rachunkowości i były stosowane w sposób ciągły, za wyjątkiem 
kwestii opisanych w punkcie 17 dodatkowych not objaśniających do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
 
3. Kompletność i poprawność sporządzenia wprowadzenia do 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dodatkowych 
informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalności Grupy 
Kapitałowej 

 
Spółka dominująca dokonała prawidłowej prezentacji poszczególnych 
składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Wprowadzenie do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans, 
skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w 
skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływów 
pieniężnych wraz z dodatkowymi notami, informacjami i objaśnieniami, 
stanowiącymi ich integralną część, zawierają wszystkie pozycje, których 
ujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest wymagane 
przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie 
szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady 
ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 (Dz. U. Nr 139, 
poz. 1569 z późn. zm.) w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 186, 
poz. 1921 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien 
odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. 
 
Zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz 
sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały 
prawidłowo i kompletnie opisane we wprowadzeniu do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. Spółka dominująca potwierdziła, iż sprawozdania 
finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć 
przyszłości. 
 

Spółka sporządziła dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not 
tabelarycznych do poszczególnych pozycji skonsolidowanego bilansu i 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz opisów słownych. 

Noty objaśniające do pozycji: rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i 
prawne, inwestycje, zobowiązania i rezerwy prawidłowo przedstawiają 
zwiększenia i zmniejszenia oraz tytuły tych zmian w ciągu roku obrotowego. 
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Dla poszczególnych aktywów wykazanych w bilansie przedstawiono możliwość 
dysponowania nimi z uwagi na zabezpieczenia poczynione na rzecz wierzycieli. 
 
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego w sposób prawidłowy i kompletny opisują pozycje sprawozdawcze 
oraz jasno prezentują pozostałe informacje wymagane według załącznika nr 6 
do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie 
szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady 
ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 (Dz. U. Nr 139, 
poz. 1569 z późn. zm.) w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 186, 
poz. 1921 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien 
odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. 
 
Zarząd sporządził i załączył do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2004. 
Sprawozdanie z działalności zawiera informacje wymagane art. 49 ustawy o 
rachunkowości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 
2001 (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.) w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 
Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim 
tych informacji, dla których bezpośrednim źródłem jest zbadane 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  
 
 
4. Uzasadnienie wydanej opinii 
 
W oparciu o wyniki przeprowadzonego przez nas badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ciech S.A. za 2004 rok 
wydaliśmy opinię ze zwróceniem uwagi na kwestie opisane poniżej. 
 
Przeciwko podmiotowi dominującemu Grupy Kapitałowej toczą się sprawy 
sądowe, które Zarząd opisuje w punkcie nr 2 dodatkowych not objaśniających 
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wartość ogółem tych 
roszczeń wobec podmiotu dominującego wynosi 35.582,0 tys zł. Obecnie 
trwają postępowania procesowe a ostatecznego rozstrzygnięcia i skutków 
sporów  nie da się w pełni ocenić. Zarząd  oszacował  rezerwę na pokrycie 
ewentualnych zobowiązań z tego tytułu  i ujął w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym w łącznej kwocie 10.000 tys. zł. Na pozostałą część 
ewentualnego zobowiązania, które może powstać w razie niekorzystnych dla 
Spółki wyroków sądowych nie utworzono rezerw. 
 
W pkt. O) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
przedstawiono uzgodnienie pomiędzy kapitałem własnym i zyskiem netto 
wykazanym w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym a 
kapitałem własnym i zyskiem netto jakie byłyby wykazane w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Zarząd objaśnił przyczyny 
dla których zidentyfikowane różnice i ich wpływ na zysk netto oraz kapitał 
własny według MSSF mogą różnić się od porównywalnego kapitału własnego 
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Grupa Kapitałowa CIECH S.A. 
 

oraz zysku netto za 2004 rok, jakie będą wykazane w raporcie rocznym za rok 
2005 sporządzonym zgodnie z MSSF oraz stwierdził iż, zgodnie z MSSF, tylko 
kompletne sprawozdanie finansowe, zawierające bilans, rachunek zysków i 
strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych wraz 
z danymi porównywalnymi i notami objaśniającymi może przedstawiać 
w sposób rzetelny sytuację finansową, wyniki działalności i przepływy 
pieniężne zgodnie z MSSF. 
 
Biegły rewident badający spółkę pośrednio stowarzyszoną z Ciech S.A. Polskie 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wydał opinię w której zwrócił uwagę na 
„opisaną jako dodatkowa informacja kwestię nie notowanych w obrocie 
publicznym akcji Spółki Pro Futuro S.A. o wartości bilansowej 19.059 tys. zł., 
nie mających aktualnie pokrycia w wartości księgowej tej Spółki, a otrzymane 
przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń jako wkład niepieniężny do kapitału 
zakładowego i ujęte jako lokata. Przyszłe korzyści ekonomiczne z tej lokaty 
zależą od realizacji długoterminowego planu działania tej Spółki oraz od tempa 
rozwoju usług teletransmisyjnych a Zarząd Polskiego Towarzystwa 
Ubezpieczeń S.A. ocenił, że utrata wartości akcji nie ma trwałego charakteru.” 
Zarząd Ciech S.A. podziela przedstawione stanowisko Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. 
 

 
Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.  24 



Grupa Kapitałowa CIECH S.A. 
 

 
5. Informacje i ustalenia końcowe 
 
Oświadczenia Zarządu
 
Biegły rewident otrzymał od Zarządu Spółki dominującej pisemne 
oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iż Grupa Kapitałowa przestrzegała 
przepisów prawa. 
 
 
 
 
 
Maria Rzepnikowska 
 
 
Biegły rewident ………………….........…………………… 
nr ewid. 3499 osoby reprezentujące podmiot 
 
 
 
 
 
 podmiot uprawniony do badania 
 sprawozdań finansowych wpisany  
 na listę podmiotów uprawnionych  
 pod nr ewidencyjnym 73  
 prowadzoną przez KRBR 
 
 
 
 
 
Warszawa, 15 kwietnia 2005 roku 

 
Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.  25 



 
 

LIST PREZESA ZARZĄDU CIECH S.A.  
 
 
 
 
Szanowni Państwo! 
  
Rok temu, prezentując sprawozdanie Zarządu wyraziłem opinię, że CIECH S.A. znalazł się 
w sytuacji pozwalającej z optymizmem patrzeć w przyszłość.  
Minione dwanaście miesięcy przepracowaliśmy ciężko, ale sądzę, że powinniśmy czuć satysfakcję 
z naszych dokonań.  
Prezentujemy tutaj podsumowanie roku 2004, ale wypada wspomnieć o zdarzeniu, które było 
kulminacją naszych wysiłków, a dokonało się 10 lutego 2005 roku – mam na myśli debiut akcji 
spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Otworzyło to nową kartę w historii 
CIECH S.A. , stwarzając zarazem podstawy do godnych obchodów we wrześniu 2005 roku 
sześćdziesiątej rocznicy istnienia CIECH S.A. 
  
Nasz optymizm opieramy na dobrych wynikach osiągniętych w 2004 roku i prognozach 
dotyczących Grupy CIECH na rok 2005.  
Chciałbym zwrócić uwagę, że zysk netto CIECH S.A. w porównaniu do roku 2003 wzrósł ponad 
dwukrotnie. Utrzymaliśmy zatem pozytywną, trwającą od 2002 roku tendencję. Istnieją solidne 
podstawy by sądzić, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy, także uzyskamy wyniki zadowalające 
akcjonariuszy.  
  
Przygotowując się do debiutu na warszawskiej GPW wdrożyliśmy nową strategię, której podstawą 
była głęboka analiza rynków. Wyselekcjonowaliśmy podstawowy portfel naszych produktów 
i towarów gwarantujących największe szanse sukcesu.  Idąc konsekwentnie dalej, stworzyliśmy 
listę potencjalnie najbardziej atrakcyjnych dla CIECH S.A.  akwizycji. Umożliwiło to zbudowanie 
planu inwestycji rozwojowych oraz zakupów nowych spółek chemicznych. 
  
Szanowni Państwo! W minionych trzech latach CIECH S.A. przeobraził się w silny holding, którego 
podstawową wartością są spółki produkcyjne.   
W okresie tym zaczęliśmy realizować program doskonalący nasze możliwości operacyjne. Dzięki 
temu poprawiły się wyniki, wzrosła wartość CIECH S.A. oraz spółek wchodzących w skład naszej 
Grupy.  
Realizacji strategii wzrostu wartości sprzyja wprowadzona w 2004 roku zmiana struktury 
organizacyjnej. Powstał pion korporacyjny oraz silne jednostki biznesowe – dywizje. 
  
Jestem przekonany, że dzięki wdrożeniu nowej strategii i struktury organizacyjnej, która w pełni 
odpowiada najlepszym praktykom w branży chemicznej, Grupa CIECH nadal będzie się 
dynamicznie rozwijać. Mamy ambicję być silnym, regionalnym koncernem chemicznym, 
z przemyślanym portfelem produktów, który zapewni realne możliwości stabilnego wzrostu. 
  
 
 
Prezes Zarządu CIECH S.A. 
  
  
Ludwik Klinkosz 
  
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPA KAPITAŁOWA CIECH  
 
 
 
 

SKONSOLIDOWANE  
SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

ZA ROK OBROTOWY  2004 
 
 



Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 

a) Dane identyfikujące spółkę dominującą 

CIECH Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 46/50, zarejestrowana jest pod numerem 
0000011687 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego. 
 
Podstawowym przedmiotem działalności spółki dominującej (PKD 5170) zgodnie ze statutem jest między innymi: 
prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej działalność handlową, inwestycyjną, produkcyjną, usługową i 
operacje finansowe ze szczególnym uwzględnieniem działalności w zakresie handlu zagranicznego i krajowego 
chemikaliami oraz działalności z tym handlem związanej. Spółka może prowadzić działalność przedstawicielską na rzecz 
firm krajowych i zagranicznych. 
 

b) Czas trwania działalności 

Czas trwania jednostki dominującej CIECH S.A. oraz jednostek Grupy Kapitałowej jest nieograniczony.  
  

c) Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe 

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 
2004 roku oraz dane porównywalne za rok obrotowy kończący się 31.12.2003 roku. 
 
Wszystkie dane finansowe wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. 
  

d) Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej jednostki dominującej. 

Skład Zarządu CIECH S.A. w 2004 roku: 
Ludwik Klinkosz   - Prezes Zarządu 
Jerzy Golis    - Członek Zarządu 
Stefan Rojewski   - Członek Zarządu 

 
Skład Rady Nadzorczej w 2004 roku CIECH S.A. 
W okresie od 1 stycznia do 17sierpnia 2004 roku: 

Zygmunt Bosiakowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrzej Buczak   - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Marian Sewerski   - Sekretarz Rady Nadzorczej 
Stanisław Danis   - Członek Rady Nadzorczej 
Roman Gawroński   - Członek Rady Nadzorczej 
Dariusz Krajowski – Kukiel  - Członek Rady Nadzorczej 
Agnieszka Małocha  - Członek Rady Nadzorczej 
Janusz Wiśniewski   - Członek Rady Nadzorczej 

 
W dniu 17 sierpnia 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej: 
Stanisława Danisa, Romana Gawrońskiego i Mariana Sewerskiego, na nowych członków powołało: 
Bożenę Dyjak, Edmunda Kozaka, Krzysztofa Jasińskiego, Olgierda Cieślika 

 
Skład Rady Nadzorczej po 17 sierpnia 2004 roku: 
Zygmunt Bosiakowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrzej Buczak   - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Agnieszka Małocha  - Sekretarz Rady Nadzorczej 
Olgierd Cieślik  - Członek Rady Nadzorczej 
Bożena Dyjak  - Członek Rady Nadzorczej 
Krzysztof Jasiński  - Członek Rady Nadzorczej 
Edmund Kozak  - Członek Rady Nadzorczej 
Dariusz Krajowski-Kukiel - Członek Rady Nadzorczej 
Janusz Wiśniewski  - Członek Rady Nadzorczej 

 

e)  Dane łączne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, gdyż spółka dominująca oraz 
jednostki konsolidowane nie posiadają wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne 
sprawozdania finansowe. 
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f) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe po połączeniu 

W dniu 9 lipca 2004 roku nastąpiło połączenie dwóch jednostek zależnych w 100% od CIECH S.A., konsolidowanych 
metodą pełną. Połączenie jednostki Cheman S.A. z jednostką Ciech-PETROL Sp. z o. o. nastąpiło metodą łączenia 
udziałów. 
 
W okresie 2003 roku (dane porównywalne), nie nastąpiło połączenie jednostek powiązanych. 
 

g) Informacja o okolicznościach wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostki grupy 
kapitałowej 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co 
najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej, zarówno przez jednostkę dominującą CIECH S.A., jak również jednostki zależne 
i współkontrolowane z Grupy Kapitałowej.  W spółce stowarzyszonej  Zach- Ciech Sp. z o. o., wycenianej metodą praw 
własności  po dniu bilansowym, w dniu 11 marca 2005 roku została podjęta Uchwała Nr3/2005 o otwarciu likwidacji 
spółki.  
 

h) Struktura organizacyjna jednostek powiązanych. 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku CIECH SA posiada kontrolę, współkontrolę lub jest znaczącym inwestorem  w 
stosunku do 36 podmiotów gospodarczych, w tym 28 krajowych oraz 8 zagranicznych. 
Grupa jednostek powiązanych Ciech składa się z: 

• jednostki dominującej CIECH S.A., 
• 31 jednostek zależnych (bezpośrednio i pośrednio w tym krajowych 24, zagranicznych 7, 
• 2 jednostek krajowych współzależnych, 
• 3 jednostek stowarzyszonych (bezpośrednio i pośrednio) w tym krajowych 2, zagranicznych 1. 

 
Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej jednostek powiązanych wchodzących w skład grup kapitałowych 
niższego szczebla:  

 

Bl-Trans Sp. z 
o.o. 99,87% 

Soc-Al. Sp. z o.o. 
94,75% 

Oczyszczalnia 
Alwernia Sp. z o.o. 

96 89%

Alwernia Fosforany 
Sp. z o.o. 100% 

Alwernia Chrom 
Sp. z o.o. 100% 

Agrochem Sp. z o.o.
Człuchów  100% 

Agrochem Sp. z 
o.o. Dobre Miasto 

100%

Jan-trans Janikowo Sp. 
z o.o. 100% 

Vitrosilicon S.A. 
19,77% 

PTU S.A. 22,71% 

Elektrociepłownie 
Kujawskie Sp. z 

o.o.; 49,5% 

Soda Med. Sp. z  
o.o. 39,15% 

Transoda  Sp. 
o.o.  9,36% 

Petrochemia 
Blachownia S.A. 

100%

ZCh Alwernia S.A. 
73,75% 

Vitrosilicon S.A. 
19,77% 

PTU S.A. 22,71% 

Elektrociepłownie 
Kujawskie Sp. z 

o o ; 50 5%

Soda Med. Sp. z  
o.o. 60,85% 

Transoda  Sp. 
o.o.  90,64% 

GZNF Fosfory Sp. z 
o.o. 79,72% 

Jzs Janikosoda S.A. 
90,31% 

Izch Soda Mątwy S.A. 
91,37% 

CIECH S.A. 

Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej pozostałych jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 
(również pośrednio). 
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CIECH S.A. 

Vitrosilicon S.A. 60,28% Boruta-Kolor Sp. z o.o. 100% 

Ciech POLFA Sp. z o.o. 100% Chemia Com S.A. 100% 

Cheman S. A. 100% Ciech-SERVICE Sp. z o.o. 100%

Daltrade Plc 61,20% InChem Sp. z o.o.* 50% 

Polsin Pte Ltd 65% Polcommerce GmbH 100% 

Polcommerce Ltd 100% 

Calanda Polska Sp. z o. o. w 
likwidacji 95,75% 

Nordiska Unipol AB 97,78% 

Transclean Sp. z o.o. 50% Suomen Unipol Oy 10% 

Zach- Ciech Sp. z o.o. 35,65% 
Soumen Unipol Oy 15% 

Danske Unipol A/S 55% 

Chemiepetrol GmbH 60% 
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i)  Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją oraz jednostek 
wycenianych metodą praw własności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

 
Grupa Kapitałowa Ciech na dzień 31.12.2004 roku : 
 
 konsoliduje metodą pełną 

• podmioty gospodarcze: 
– CIECH S.A. – podmiot dominujący 
– Ciech Petrol Sp. z o.o., Błaszki (konsolidowany metodą pełną do dnia połączenia z Cheman S.A. czyli do 

dnia 8 lipca 2004roku) 
– JZS Janikosoda S.A., Janikowo 
– Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A., Warszawa (od dnia 9 lipca 2004 roku spółka połączona z Ciech 

Petrol Sp. z o.o.) 
– Vitrosilicon S.A., Iłowa 
– Ciech-Polfa Sp. z o.o., Warszawa 
– Polsin Pte. Ltd., Singapur 
– Daltrade Plc, Wielka Brytania 
 

• grupy kapitałowe niższego szczebla 
– Grupa Kapitałowa Alwernia, Alwernia 
– Grupa Kapitałowa Petrochemia-Blachownia, Kędzierzyn-Koźle 
– Grupa Kapitałowa GZNF Fosfory, Gdańsk 
– Grupa Kapitałowa IZCh Soda Mątwy, Inowrocław 
 
 wycenia metodą praw własności  podmioty 
– Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o., Bydgoszcz 
– Zach-Ciech  Sp. z o.o., Chorzów 
– Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o., Złoty Stok – spółka wyceniana do dnia sprzedaży 13.06.2004 
 
Szczegółowy wykaz jednostek/grup kapitałowych niższego szczebla wchodzący w skład skonsolidowanego 
sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Ciech (GK) na dzień 31 grudnia 2004 roku wraz z danymi 
porównywalnymi przedstawia poniższa tabela: 
 
 

Nazwa Spółki/Grupy Metoda konsolidacji na dzień 31.12.2003 oraz 
stopień zależności do CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 31.12.2004 
oraz stopień zależności do CIECH S.A. 

1) CIECH S.A. Jednostka dominująca Jednostka dominująca 

2) Ciech-PETROL Sp. z o.o. Jednostka zależna od CIECH S.A - konsolidacja 
metodą pełną 

Jednostka zależna, konsolidowana metodą 
pełną połączona z jednostką Cheman S.A. 
od dnia 9 lipca 2004 r. 

3) Przedsiębiorstwo 
Chemiczne Cheman S.A. 

Jednostka zależna od CIECH S.A.- konsolidacja 
metodą pełną 

Jednostka zależna od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną 

4) Grupa Kapitałowa 
Petrochemia-Blachownia 

Konsolidacja Grupy Kapitałowej niższego 
szczebla metodą pełną 

Konsolidacja Grupy Kapitałowej niższego 
szczebla-metoda pełna 

4.1) Petrochemia-Blachownia 
S.A.  

Jednostka dominująca niższego szczebla (zależna 
w stosunku do CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca niższego szczebla 
(zależna w stosunku do CIECH S.A.) 

4.2) Bl-Trans Sp. z o.o. 
 

Jednostka zależna pośrednio- konsolidacja metodą 
pełną na niższym szczeblu. 

Jednostka zależna pośrednio- konsolidacja 
metodą pełną na niższym szczeblu. 

5) Grupa Kapitałowa Soda 
Mątwy 

Konsolidacja Grupy Kapitałowej niższego 
szczebla metodą pełną 

Konsolidacja Grupy Kapitałowej niższego 
szczebla-metoda pełna 

5.1) Inowrocławskie Zakłady 
Chemiczne SODA MĄTWY S.A. 

Jednostka dominująca niższego szczebla (zależna 
w stosunku do CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca niższego szczebla 
(zależna w stosunku do CIECH S.A.) 

5.2) Transoda Sp. z o.o. Jednostka zależna pośrednio od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną na niższym szczeblu. 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną na niższym 
szczeblu. 

5.3) Elektrociepłownie Kujawskie 
Sp. z o.o. 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną na niższym szczeblu za 
cały rok obrotowy 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną na niższym 
szczeblu  

5.4) Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. 

Od 30.04.2003 jednostka stowarzyszona pośrednio 
od CIECH S.A - wycena metodą praw własności na 
niższym szczeblu. 

Jednostka stowarzyszona pośrednio od 
CIECH S.A - wycena metodą praw własności 
na niższym szczeblu.- 

6.) Janikowskie Zakłady 
Sodowe Janikosoda S.A. 

Jednostka dominująca niższego szczebla 
(zależna stosunku do CIECH S.A.) 

Jednostka zależna od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną 
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Nazwa Spółki/Grupy Metoda konsolidacji na dzień 31.12.2003 oraz 
stopień zależności do CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 31.12.2004 
oraz stopień zależności do CIECH S.A. 

6.1) Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A.  

Od 30.04.2003 jednostka stowarzyszona pośrednio 
od CIECH S.A - wycena metodą praw własności na 
niższym szczeblu (dla celów konsolidacji CIECH 
S.A.)  

Jednostka stowarzyszona pośrednio od 
CIECH S.A - wycena metodą praw własności 
na niższym szczeblu.- 

7) Grupa Kapitałowa Fosfory Konsolidacja Grupy Kapitałowej niższego 
szczebla-metoda pełna 

Konsolidacja Grupy Kapitałowej niższego 
szczebla-metoda pełna 

7.1) Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. 

Jednostka dominująca niższego szczebla (zależna 
w stosunku do CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca niższego szczebla 
(zależna w stosunku do CIECH S.A.) 

7.2) Agrochem Sp. z o.o. Dobre 
Miasto 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną na niższym szczeblu. 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną na niższym 
szczeblu. 

7.3) Agrochem Sp. z o.o. 
Człuchów 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną na niższym szczeblu. 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną na niższym 
szczeblu. 

7.4) Amiga Sp. z o.o. 
 

Jednostka stowarzyszona pośrednio w stosunku 
do CIECH S.A. do dnia 30.05.2003- wycena 
metodą praw własności na niższym szczeblu  

- 

8) Grupa Kapitałowa Zakłady 
Chemiczne Alwernia 

Konsolidacja Grupy Kapitałowej niższego 
szczebla-metoda pełna 

Konsolidacja Grupy Kapitałowej niższego 
szczebla-metoda pełna 

8.1) Zakłady Chemiczne 
Alwernia S. A. 

Jednostka zależna od CIECH S.A.- konsolidacja 
metodą pełną – jednostka nie sporządzała 
skonsolidowanego sprawozdania 

Jednostka dominująca niższego szczebla 
(zależna w stosunku do CIECH S.A.) 

8.1) Alwernia Chrom Sp. z o. o Jednostka zależna pośrednio od CIECH S.A.- nie 
konsolidowana (spółka nie podjęła działalności) 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną na niższym 
szczeblu od 01.01.2004r.- spółka rozpoczęła 
działalność  

9) Polsin Pte. Ltd. Jednostka zależna od CIECH S.A.- konsolidacja 
metodą pełną 

Jednostka zależna od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną 

10) Grupa Kapitałowa Daltrade Konsolidacja Grupy Kapitałowej niższego 
szczebla metodą pełną 

Jednostka zależna od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną 

10.1) Daltrade Plc. Jednostka dominująca niższego szczebla (zależna 
w stosunku do CIECH S.A.) 

Jednostka zależna od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną 

10.2) K. Foster & Son Ltd. 
 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną na niższym szczeblu. 
do dnia 30.11.2003r. 

- 

11) Vitrosilicon S.A. Jednostka zależna od CIECH S.A.- konsolidacja 
metodą pełną 

Jednostka zależna od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną 

12) Przedsiębiorstwo 
Transportowo-Usługowe 
TRANSCLEAN Sp. z o.o. 

Jednostka współzależna przez CIECH S.A.- 
wycena metodą praw własności. 

Jednostka współzależna od CIECH S.A.- 
wycena metodą praw własności. 

13) Zach-CIECH Sp. z o.o. 
 

Jednostka stowarzyszona w stosunku do 
CIECH S.A.- wycena metodą praw własności. 

Jednostka stowarzyszona w stosunku do 
CIECH S.A.- wycena metodą praw 
własności. 

14) Zakłady Tworzyw i Farb Sp. 
z o.o. 

Jednostka stowarzyszona w stosunku do 
CIECH S.A.- wycena metodą praw własności od 
01.01.2003 r. 

Jednostka stowarzyszona w stosunku do 
CIECH S.A.- wycena metodą praw 
własności. do dnia sprzedaży 13.06.2004 r. 

15) Ciech POLFA Sp. z o.o. Jednostka zależna od CIECH S.A.- nie 
konsolidowana ze względu na nieistotność. 

Jednostka zależna od CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą pełną 

 
 
Informacje dotyczące nazw (firm), siedzib, przedmiotów działalności, udziału posiadanego przez CIECH w 
kapitale jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów jednostek podporządkowanych na dzień 31 grudnia 
2004 roku przedstawia nota 5g oraz załącznik nr 2 do noty 5e i 5f skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
 
Podstawowe dane dotyczące zmian jednostek podporządkowanych na dzień 31 grudnia 2004 roku w stosunku do 
31 grudnia 2003 roku (dane porównywalne). 
 
1) Spółka Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o. o. była wyceniana metodą praw własności na dzień 31 grudnia 

2003 roku-przez CIECH S.A. Na dzień 31 grudnia 2004 roku nie podlega wycenie metodą praw 
własności z powodu sprzedaży udziałów poza Grupę Kapitałową w dniu 13 czerwca 2004 roku. 
Skonsolidowana strata na sprzedaży udziałów Zakładów Tworzyw i Farb Sp. z o. o. wyniosła 1 763 tys. 
złotych. Podstawowe dane spółki prezentowane są poniżej: 
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Nazwa Spółki/Grupy Metoda konsolidacji na dzień 31.12.2003 
oraz stopień zależności do CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 
31.12.2004 oraz stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o. o  
Jednostka stowarzyszona w stosunku do 

CIECH S.A.(33,64%)- wycena metodą praw 
własności 

Jednostka stowarzyszona  w stosunku 
do CIECH S.A.(33,64%)- wycena 
metodą praw własności do dnia 

sprzedaży 13.06.2004r. 
Przychody netto ze sprzedaży 28 722 13 087

Przychody z operacji finansowych 74 32

Zysk/(strata) netto 1 422 645

Kapitał własny 11 433 12 078

Suma bilansowa 15 051 17 398
 
 
2) Spółka Ciech POLFA Sp. z o.o. nie była konsolidowana na dzień 31 grudnia 2003 roku z powodu 

niematerialności danych. Z dniem 1 stycznia 2004 roku CIECH S.A. przekazał całość handlu towarami 
farmaceutycznymi do spółki zależnej Ciech POLFA Sp. z o.o. W związku z powyższym, w celu 
zachowania porównywalności danych, spółka Ciech POLFA Sp. z o.o. z dniem 01 stycznia 2004 roku 
została włączona do konsolidacji metodą pełną w Grupie Kapitałowej Ciech. Podstawowe dane spółki 
prezentowane są poniżej: 

 

Nazwa Spółki/Grupy Metoda konsolidacji na dzień 31.12.2003 
oraz stopień zależności do CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 
31.12.2004 oraz stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Ciech POLFA S p .z o. o. Jednostka zależna w stosunku do CIECH S.A 
(100%).- nie konsolidowana  

Jednostka zależna w stosunku do 
CIECH S.A (100%).- konsolidacja 
metodą pełną. 

Przychody netto ze sprzedaży 31 152 55 762

Przychody z operacji finansowych 11 441

Zysk/(strata) netto 1 505 2 898

Kapitał własny 2 397 5 956

Suma bilansowa 19 084 54 741
 
 

3) Alwernia Chrom Sp. z o. o. nie była konsolidowana w roku 2003 ponieważ nie prowadziła działalności. Z 
dniem 01 stycznia 2004 roku spółka jest konsolidowana metodą pełna przez podmiot dominujący 
niższego szczebla Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. Podstawowe dane spółki prezentowane są poniżej: 

 
 

Nazwa Spółki/Grupy Metoda konsolidacji na dzień 31.12.2003 
oraz stopień zależności do CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 
31.12.2004 oraz stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Alwernia Chrom Sp. z o. o  Jednostka zależna pośrednio w stosunku do 
CIECH S.A (73,75%).- nie konsolidowana  

Jednostka zależna pośrednio w stosunku 
do CIECH S.A (73,75%).- konsolidacja 
metodą pełną na niższym szczeblu. 

Przychody netto ze sprzedaży 11 375

Przychody z operacji finansowych 54

Zysk/(strata) netto 24

Kapitał własny 50 2 074

Suma bilansowa 50 4 183
 
 
4) Podstawowe dane finansowe jednostki Amiga Sp. z o. o, która nie jest wyceniana metodą praw 

własności na dzień 31 grudnia 2004 roku a była wyceniana metodą praw własności w roku 2003 do dnia 
sprzedaży czyli 30.05.2003. Amiga Sp. z o.o. była spółką stowarzyszoną (46,69%) w stosunku do GZNF 
Fosfory Sp. z o.o. i została sprzedana poza grupę jednostek powiązanych 30 maja 2003 roku.  
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Nazwa Spółki/Grupy Metoda konsolidacji na dzień 31.12.2003 oraz 
stopień zależności do CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 
31.12.2004 oraz stopień zależności 

do CIECH S.A. 

Amiga Sp. z o.o., Mrągowo- Grupa 
Kapitałowa Fosfory 
 

Jednostka stowarzyszona pośrednio w stosunku 
do CIECH S.A.(37,2%)- do dnia 30.05.2003- 
wycena metodą praw własności na niższym 
szczeblu  

Jednostka poza Grupą Kapitałową  

Przychody netto ze sprzedaży 10 361

Przychody z operacji finansowych 1

Zysk/(strata) netto 158

Kapitał własny 990

Suma bilansowa 4 647
 
Skonsolidowany zysk na sprzedaży udziałów Amiga Sp. z o.o. w 2003 roku  wyniósł 7 tys. złotych. 
 
 
5) Podstawowe dane finansowe jednostki K. Foster & Son Ltd, która nie jest konsolidowana metodą pełną 

na dzień 31 grudnia 2004 roku a była konsolidowane metodą pełną w 2003 roku do dnia utraty kontroli.
 K. Foster & Son Ltd.- to była spółką zależną (76%) od Daltrade Plc. Dnia 30 listopada 2003 roku 
nastąpiła utrata kontroli nad spółką która  została postawiona w stan upadłości (zgodnie z prawem 
angielskim został powołany  zarząd administratorów). W roku 2004 K. Foster & Son Ltd. nie jest 
jednostką kontrolowaną przez CIECH S. A. w związku z powyższym nie podlega konsolidacji. 

 
 

Nazwa Spółki/Grupy Metoda konsolidacji na dzień 31.12.2003 oraz 
stopień zależności do CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 
31.12.2004 oraz stopień zależności 

do CIECH S.A. 

K. Foster & Son Ltd.- East Riding, Yorks- 
Grupa Kapitałowa Daltrade 
 

Jednostka zależna pośrednio w stosunku do 
CIECH S.A. (46,51%) - do dnia 30.11.2003 - 
konsolidacja metodą pełną na niższym szczeblu 

Jednostka poza Grupą Kapitałową 

Przychody netto ze sprzedaży 6 696

Przychody z operacji finansowych 2

Zysk/(strata) netto -962

Kapitał własny 7 216

Suma bilansowa 10 467
 
 
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 listopada 2003 roku strata na utracie kontroli nad 
udziałami K.Foster & Son Ltd. wyniosła 5 504 tys. złotych 
Dodatkowo w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Daltrade Plc. w czerwcu 2003 roku, w 
którym CIECH S.A. nie brał udziału nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez CIECH 
S.A. na WZA z 61,50% na 61,20%. Skonsolidowana strata na utraconych 0,20 % kontroli wyniosła 55 tys. złotych. 
 
  
Poniższa tabela przedstawia wykaz sądów lub innych organów prowadzących rejestry spółek objętych 
konsolidacją lub wycenianych metodą praw własności na dzień 31 grudnia  2004 roku. 
 
 

Nazwa jednostki konsolidowanej lub wycenianej metodą 
praw własności ze wskazaniem formy prawnej Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki. 

1) CIECH S.A. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIX Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000011687 

2) Ciech-PETROL Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście, 
XX Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000114881 

3) Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIX Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000023365 

4) Grupa Kapitałowa Petrochemia Blachownia  

CIECH S.A.     8



Nazwa jednostki konsolidowanej lub wycenianej metodą 
praw własności ze wskazaniem formy prawnej Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki. 

4.1) Petrochemia-Blachownia S.A. Sąd Rejonowy w Opolu 
VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000007570 

4.2) Bl-Trans Sp. z o.o. Sąd Rejonowy w Opolu 
VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000004447 

5) Grupa Kapitałowa Soda Mątwy  

5.1) Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. Sąd Rejonowy Bydgoszcz XIII Wydział Gospodarczy KRS,        nr 
0000022064 

5.2) Transoda Sp. z o.o. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 
XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000065799 

5.3) Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 
KRS, nr 0000092016 

5.4) Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy 
KRS, nr 0000033882 

6.) Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 
XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000023517 

6.1) Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Sąd Rejonowy dla m .st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy 
KRS, nr 0000033882 

7) Grupa Kapitałowa Fosfory  

7.1) Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z 
o.o. Sąd Rejonowy Gdańsk XII Wydział Gosp. KRS, nr 0000033530 

7.2) Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto Sąd Rejonowy w Olsztynie 
VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000092691 

7.3) Agrochem Sp. z o.o. Człuchów Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście 
XI Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000102737 

8) Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście 
XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000049603 

8.1) Alwernia Chrom Sp. z o. o  Sąd Rejonowy Kraków -Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy KRS 
0000039009 

9) Polsin Pte. Ltd. Sąd w Singapurze 

10) Daltrade Plc. Companies House 
Registration No. 0633860 

11) Vitrosilicon S.A. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, 
VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000043185 

12) Ciech POLFA  Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział 
Gospodarczy KRS nr.0000129175 

13) PTU Transclean Sp. z o.o. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział KRS, nr 0000136572 

14) Zach-Ciech Sp. z o.o. Sąd Rejonowy Katowice VIII Wydział KRS, nr 0000063295 

15) Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział 
KRS, nr 0000018883 
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Wykaz jednostek nie objętych konsolidacją oraz dane uzasadniające wyłączenia. 
 
W oparciu o art. 58 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości odstąpiono od 
konsolidacji pozostałych spółek Grupy Kapitałowej Ciech. Przy wyborze jednostek do konsolidacji Zarząd 
jednostki dominującej kierował się kryterium istotności ich danych finansowych dla realizacji obowiązku 
rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy 
Kapitałowej. Przyjęto założenie, że podmioty, których suma bilansowa i przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów oraz operacji finansowych są nieistotne w stosunku do analogicznych wielkości jednostki dominującej, 
a ich dane łączne są niższe niż 5% odpowiednich wielkości łącznych (wszystkich spółek zależnych w GK Ciech), 
są nieistotne dla realizacji obowiązku wynikającego z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości. 
 
Poniższe informacje zawierają dane za rok 2004 roku (tys. zł) 

Jednostki nie objęte 
konsolidacją 

Udziały 
CIECH S. A. 

w spółce 
(bezpośredn

ie + 
pośrednie) 

Przychody 
netto ze 

sprzedaży 
towarów i 
produktów 

oraz operacji 
finansowych 

** 

Suma 
bilansowa 

danej 
jednostki/ 
Grupy** 

Zysk / 
Strata 
netto 

Procent 
przychodów 
CIECH S.A. 

Procent 
sumy 

bilansowej 
CIECH 

S.A. 

Stopień 
zależności 

od CIECH S. 
A. 

1) Chemia.com S.A. 100,00 % 945  947  62  0,06% 0,12% Spółka 
zależna  

2) Polcommerce GmbH,  
    Austria 100,00 % 22 569  4 004  218  1,51% 0,49% Spółka 

zależna 

3) Ciech-SERVICE Sp. z o.o. 100,00 % 4 316  2 029  13  0,29% 0,25% Spółka 
zależna 

4) Boruta-Kolor Sp. z o.o. 100,00 % 21 916  21 444  533  1,47% 2,61% Spółka 
zależna 

5) Polcommerc Ltd., Węgry 100,00 % 3 134  1 334  387  0,21 % 0,16% Spółka 
zależna 

6) Grupa Kapitałowa Soda  
     Mątwy        

6.1.) Soda-Med. Sp. z o.o. 90,96 % 1 010  2 816  39
 

0,07% 0,34%
Spółka 
zależna 
pośrednio 

7) Grupa Kapitałowa  
    Janikosoda        

7.1.) Jantrans - Janikowo  
        Sp. z o.o. 90,31 % 12 927  11 086  124  0,87% 1,35%

Spółka 
zależna 
pośrednio 

8) Nordiska Unipol AB 97,78 % 1 912 809  -79  0,13% 0,10% Spółka 
zależna 

9) Grupa Kapitałowa  
     Alwernia        

9.1.) Alwernia Fosforany  
         Sp. z o.o.* 73,75 % 0  50  0  0,00% 0,01%

Spółka 
zależna 
pośrednio 

9.2.) Oczyszczalnia Alwernia  
         Sp. z o.o. 71,46 % 282  681  6  0,02% 0,08%

Spółka 
zależna 
pośrednio 

9.3.) Soc-Al. Sp. z o.o. 69,88 % 2 000  1 725  4  0,13% 0,21%
Spółka 
zależna 
pośrednio 

10) Chemiepetrol GmbH 60,00 % 37 188  6 776  693  2,49% 0,82% Spółka 
zależna 

11) Danske Umipol A/S 55,00 % 19 969  2 957 383 1,34% 0,36% Spółka 
zależna 

* jednostka nie prowadzi działalności 

** przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych prezentowane są za okres 01 
stycznia - 31 grudnia 2004, suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2004 roku. 

 
Łączna wartość Jednostki nie objęte 

konsolidacją 
Grupa Ciech 

(bez wyłączeń) Udział w % 

Sum bilansowych 56 659 2 229 153 2,54 %

Przychodów netto ze sprzedaży towarów i 
produktów oraz operacji finansowych 128 168 3 863 057 3,32 %
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Dodatkowo nie wyceniono metodą praw własności spółki stowarzyszonej pośrednio w Grupie Kapitałowej Ciech 
Suomen Unipol Oy oraz spółki współzależnej InChem Sp.z o.o. Wycena tych podmiotów w skonsolidowanym 
sprawozdaniu nie jest istotna, Wpływ na  kapitał własny wyniósłby 611 tys. złotych. 

 
 

Jednostki nie wyceniane 
metodą praw własności 

Udziały  
bezpośrednie 
CIECH S.A. w 

spółce 

Udziały CIECH 
S.A. w spółce 

(bezpośrednie+ 
pośrednie). 

K1apitał własny na dzień 
31.12.2004 przypadający 

GK Ciech  

Wartość 
nabycia 

Odpisy 
aktualizujące 

wartość 
nabycia 

1) Suomen Unipol Oy 15,00% 23,22% 744 133 0 

2) Inchem Sp. z o.o. 50,00% 50,00% -2 371 2 702 2 702 

 

Jednostki nie wyceniane 
metodą praw własności 

Przychody netto ze 
sprzedaży towarów i 

produktów oraz operacji 
finansowych danej jednostki 

Suma bilansowa danej 
jednostki Zysk / (strata) netto 

1) Suomen Unipol Oy 45 333 8 043 589 

2) Inchem Sp. z o.o. 3 258 12 464 -2 416 
 
 
CIECH S.A. posiada dodatkowo akcje/udziały jednostek nad którymi nastąpiło ograniczenie lub utrata 
sprawowania kontroli: 

1) Calanda Polska Sp. z o.o.- spółka w likwidacji, 95,70% udziałów/głosów bezpośrednio posiada CIECH 
S.A.  

2) ZAO-Polfa Ciech, Rosja – spółka w upadłości, 65,00 % udziałów/głosów bezpośrednio posiada CIECH 
S.A.  

3) Polsin-Karbid Sp. z o. o – spółka w upadłości, 22,76% łącznych udziałów/głosów posiada CIECH S.A, 
udziały/głosy (bezpośrednie+pośrednie) poprzez CIECH S.A. i Polsin Pte.Ltd. 

4) K.Foster & Son Ltd.- utrata kontroli powołany zarząd administratorów pod koniec 2003 roku - 46,51%, 
udziały/głosy pośrednie CIECH S.A. poprzez Daltrade Plc. 

5) Polfa Nigeria - utrata kontroli, brak kontaktu ze spółką, 20% udział bezpośredni CIECH S.A. 
 
 
 
Zestawienie udziałów jednostek wchodzących w skład jednostek powiązanych z CIECH S.A. w kapitałach 
innych podmiotów wchodzących w skład jednostek powiązanych na dzień 31 grudnia 2004 roku. 

 

L.P. Nazwa Spółki 
Udział % jednostki 
Grupy w kapitale 
innego podmiotu 
Grupy 

Udział CIECH 
S.A.  bezpośredni 
w % 

Udział CIECHu S.A. 
łączny (bezpośredni i 
pośredni) w % i w 
liczbie głosów 

  

1. Chemia com S.A. 0,00 100,00 100,00   

2. Petrochemia-Blachownia S.A.  100,00 100,00   

2.1. Bl-Trans sp. z o.o. 99,87 0,00 99,87   

2.2. CIECH S.A. 1,20    H 

3. Polcommerce GmbH  100,00 100,00   

4. Ciech-SERVICE Sp. z o.o.  100,00 100,00   

5. Ciech POLFA Sp. z o.o.  100,00 100,00   

6. Boruta-Kolor Sp. z o.o.  100,00 100,00   

7. Polcommerce Ltd  100,00 100,00   

8. Cheman S.A.  100,00 100,00   

9. Nordiska Unipol AB  97,78 97,78 H 

9.1. Suomen Unipol Oy 10,00 15,00 24,78 F 

10. Calanda Polska Sp. z o.o.  95,70 95,70 *** 

11. Soda Mątwy S.A.   91,37 91,37   

11.1 Transoda Sp. z o.o.  90,64 0,00 91,28 A 

11.2 Soda Med. Sp. z o.o.  60,85 0,00 90,96 B 

11,3 Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 50,50 0,00 90,85 C 
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L.P. Nazwa Spółki 
Udział % jednostki 
Grupy w kapitale 
innego podmiotu 
Grupy 

Udział CIECH 
S.A.  bezpośredni 
w % 

Udział CIECHu S.A. 
łączny (bezpośredni i 
pośredni) w % i w 
liczbie głosów 

  

11.4 Vitrosilicon S.A. 19,77 60,28 96,21 D 

11,5 PTU S.A. 22,71 0,00 41,26 E 

11.5.1.              CIECH S.A. 11,57    H 

11.6 CIECH S.A. 1,70    H 

12. Janikosoda S.A.  90,31 90,31   

12.1 Jantrans Janikowo Sp. z o.o. 100,00 0,00 90,31   

12.2 Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 49,50 0,00 90,85 C 

12.3 Soda Med. Sp. z o.o. 39,15 0,00 90,96 b 

12.4 PTU S.A. 22,71 0,00 41,26 e 

12.4.1              CIECH S.A. 11,57    h  

12.5 Vitrosilicon S.A. 19,77 60,28 96,21 d 

12.6 Transoda Sp- z o.o.  9,36 0,00 91,28 a 

12.7 CIECH S.A.. 2,22    h 

13. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych 
Fosfory Sp. z o.o.  79,72 79,72   

13.1 Agrochem Sp. z o.o.-Dobre Miasto 100,00 0,00 79,72   

13.2 Agrochem Sp. z o.o.-Człuchów 100,00 0,00 79,72   

13.3 CIECH S.A.. 0,96    h 

14. Zakłady Chemiczne Alwernia S.A.  73,75 73,75   

14.1 Alwernia Chrom Sp. z o.o. 100,00 0,00 73,75   

14.2 Alwernia Fosforany Sp. z o.o. 100,00 0,00 73,75  * 

14.3 Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o. 96,89 0,00 71,45  

14.4 Soz-Al. Sp.z o.o. 94,75 0,00 69,88   

14.5 CIECH S.A. 0,48    h 

15. Polsin Pte.Ltd.  65,00 65,00   

15.1 Polsin Karbid Sp. z o.o. 13,79 13,79 22,76 g ** 

16. ZAO Polfa Ciech  65,00 65,00 ** 

17. Daltrade Plc.  61,20 61,20   

17.1 K.Foster & Son Ltd 76,00 0,00 46,51 **** 

18. Vitrosilicon S.A.  60,28 96,21 d 

19. Chemiepetrol GmbH  60,00 60,00   

20. Danske Unipol A/S  55,00 55,00   

21. Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe 
TRANSCLEAN Sp. z o.o.  50,00 50,00   

22. InChem  Sp. z  o.o.  50,00 50,00 ****** 

22.1. Pol-Plast S.A. 32,14 0,00 32,14 ** 

22.2. CIECH S.A. 3,80    h 

23. Zach-Ciech  Sp.z o.o.  35,65 35,65  ***** 

24. Suomen Unipol Oy  15,00 23,22 f 

25.  Polfa Nigeria  20,00 20,00 **** 

26. Polsin-Karbid Sp. z o.o.  13,79 22,76 g ** 

 
(a)  łączny udział CIECHu (bezpośredni i pośredni) w spółce wynosi 91,28 poprzez Sodę Mątwy S.A. oraz Janikosodę S.A. 
(b) łączny udział CIECHu (bezpośredni i pośredni) w spółce wynosi 90,96 poprzez Sodę Mątwy S.A. oraz Janikosodę S.A. 
(c)łączny udział CIECHu (bezpośredni i pośredni) w spółce wynosi 90,85 poprzez Sodę Mątwy oraz Janikosodę S.A.  
(d) łączny udział CIECHu (bezpośredni i pośredni) w spółce wynosi 96,21 poprzez CIECH S.A., Sodę Mątwy oraz Janikosodę 
S.A. 

CIECH S.A.     12



(e) łączny udział CIECHu (bezpośredni i pośredni) w spółce wynosi 41,26 poprzez Sodę Mątwy S.A. oraz Janikosodę S.A. 
łączny udział w liczbie głosów wynosi 41,89 
(f) łączny udział CIECHu (bezpośredni i pośredni) w spółce wynosi 24,78 poprzez CIECH S.A. oraz .Nordiska Unipol AB 
(g) łączny udział CIECHu (bezpośredni i pośredni) w spółce wynosi 22,76 poprzez CIECH S.A. i  Polsin Pte. Ltd. 
 na 50% głosów – spółka współzależna. 
(h) po dniu bilansowym 31.12.2004 spółki odsprzedały całkowicie lub częściowo akcje CIECH S.A. 
*nie prowadzi działalności 
**- spółka w upadłości 
***- w likwidacji 
****-utrata kontroli  
*****- likwidacja po dniu bilansowym 31.12.04 
****** - od 14.04.2005 spółka zależna. 
 
Informacje na temat przedmiotu działalności poszczególnych jednostek powiązanych z CIECH S.A. zostały 
zawarte w załączniku nr 2 do noty 5e i 5f sprawozdania finansowego. 
 

j) Korekty i przekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz porównywalne skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skonsolidowane sprawozdanie za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2004, 31 grudnia 2003 roku zostało doprowadzone do porównywalności w 
związku ze zmianami zasad rachunkowości oraz zmianami prezentacyjnymi; zmiany te zostały opisane w 
dodatkowych notach objaśniających w punkcie 17.  
 

k)  Korekty wynikające z zastrzeżeń i uwag w opiniach podmiotów uprawnionych do badania 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach i 
raportach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 
  
W danych porównywalnych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt wynikających z 
zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata, za które 
sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone. 
 

l)  Podstawowe zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku 
finansowego oraz sposób sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ciech („Grupy”) sporządzone zostało zgodnie z 
przepisami zawartymi w: 

 ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości . 
 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w  sprawie szczegółowych zasad 

sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek 
powiązanych 

 
W celu dostosowania i ujednolicenia polityki rachunkowości w Grupie Kapitałowej opracowano jednolite zasady 
rachunkowości oraz jednolite zasady konsolidacji Grupy. Jednostki Grupy Kapitałowej są zobowiązane do 
stosowania wymienionych zasad przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.  
Dniem bilansowym wszystkich jednostek wchodzących w skład Grupy jest dzień 31 grudnia. Rokiem obrotowym 
spółek objętych konsolidacją lub wycenianych metodą praw własności jest rok kalendarzowy. 
 
Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem przygotowują dane z zastosowaniem zasad wyceny aktywów 
i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Spółka Polsin Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze oraz Grupa Kapitałowa Daltrade z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 
stosują zasady rachunkowości zgodne z prawem obowiązującym w krajach ich siedzib. Sumy bilansowe i 
przychody ze sprzedaży tych podmiotów stanowią około 2,48 % i 5,04 % sumy bilansowej i przychodów Grupy 
Kapitałowej Ciech przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, wobec czego skutki ewentualnych różnic w 
stosowanych zasadach ewidencji i wyceny nie są niematerialne. 
 
Zasady obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym opisane zostały w 
punkcie i) wprowadzenia do prezentowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy zastosowano metodę konsolidacji pełnej 
w odniesieniu do jednostek zależnych. 
 
Udziały w podmiotach stowarzyszonych są wyceniane w sprawozdaniu skonsolidowanym przy zastosowaniu 
metody praw własności.  
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Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjmowane po raz pierwszy do użytkowania wyceniane są wg: 

 cen nabycia lub kosztu wytworzenia – nabyte, przyjęte ze środków trwałych w budowie, 
 cen rynkowych – otrzymane nieodpłatnie, wniesione aportem. 

Środki trwałe mogą zwiększać swoją wartość początkową w wyniku ulepszeń i aktualizacji. 
 
Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub wydłużenia okresu użytkowania środków 
trwałych są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. 
 
Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: 

 dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości wyższej niż 3.500 PLN odpisów 
amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych 
odzwierciedlających oczekiwany okres ekonomicznej użyteczności, od następnego miesiąca po 
miesiącu przekazania do użytkowania, 

 dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości równej lub niższej niż 3.500 PLN 
odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu, w którym 
przyjęto je do użytkowania. 

Środki trwałe uległy na dzień 01 stycznia 1995 roku przeszacowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Prawo wieczystego użytkowania gruntów, które zostało ujęte przez spółki z grupy kapitałowej w relacji z 
rozliczeniami międzyokresowymi, amortyzowane jest przy zastosowaniu różnych stawek amortyzacyjnych. Różne 
stawki amortyzacji stosowane są ze względu na specyfikę i charakter działalności spółek. Zastosowanie jednolitej 
stawki amortyzacyjnej np. stosowanej przez jednostkę dominującą - 20%, skutkowałoby zwiększeniem odpisu 
amortyzacyjnego i zmniejszeniem kwoty rozliczeń międzyokresowych w roku bieżącym o kwotę 7 769 tys. 
złotych. Korekta ta, nie miałaby wpływu na zysk netto za 2004 rok. 
 
Środki trwałe w budowie 
Wartość rozpoczętych inwestycji wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji. 
 
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 
Wartość firmy z konsolidacji stanowi nadwyżkę ceny przejęcia udziałów nad odpowiadającą im częścią aktywów 
netto wycenianych według ich wartości godziwej. 
 
Wartość firmy z konsolidacji jest wyliczana oddzielnie dla każdego kolejnego nabycia udziałów. Wartość firmy 
odpisywana jest na skonsolidowany rachunek zysków i strat, począwszy od miesiąca, w którym dokonano zakupu 
udziałów. 
 
W przypadku weryfikacji wartości godziwej składników aktywów netto jednostki podporządkowanej do końca roku 
w którym nastąpiło nabycie, korygowana jest wyliczona pierwotnie wartość firmy. Okoliczności ujawnione w latach 
następnych wpływają na wynik roku bieżącego. 
 
Wartość firmy podlega systematycznym odpisom przez okres 5 lat. W uzasadnionych przypadkach okres ten 
może być wydłużony maksymalnie do 20 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. 
 
Inwestycje długoterminowe 
Udziały i akcje notowane na giełdzie i nie notowane wycenie są wg cena nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. 
Wysokość odpisu aktualizującego wartość udziałów i akcji ustalana jest indywidualnie dla każdej ze spółek, z 
uwzględnieniem wielkości kapitałów własnych i wyniku finansowego za ostatnie 3 lata obrotowe. 
Skutki obniżenia wartości inwestycji długoterminowych zalicza się do kosztów finansowych. 
Inwestycje w nieruchomości wyceniane są wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 
 
Instrumenty finansowe 
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 
grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu 
prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001r. nr 149, poz. 1674) Źródłem dodatkowych wyjaśnień i 
interpretacji jest MSR nr 32 i MSR nr 39. 
 
W odniesieniu do instrumentów pochodnych takich jak opcje, swap, forward stosowane są zasady rachunkowości 
zabezpieczeń tylko w przypadku spełnienia wszystkich warunków wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Jeżeli takie warunki nie zostały spełnione to 
instrument pochodny podlega zasadom wyceny stosowanym dla aktywów i zobowiązań przeznaczonych do 
obrotu. 
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Rzeczowe składniki majątku obrotowego 
Ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi ewidencja ilościowo wartościowa, w 
której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych. 
 
Przychody składników rzeczowego majątku obrotowego ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia 
obejmujących: 

 cenę należną sprzedającemu bez naliczonego podatku VAT podlegającego odliczeniu, a w przypadku 
importu powiększoną o obciążenia o charakterze publiczno prawnym w postaci cła i akcyzy, 

 w przypadku transakcji krajowych cena nabycia obejmuje również koszty bezpośrednio związane z 
zakupem i przystosowaniem towaru do sprzedaży. 

Koszty transportu związane z zakupem towarów na magazyn odnoszone są bezpośrednio w wynik okresu. 
Wycena rozchodów dokonywana jest metodą FIFO.  
 
Na dzień bilansowy dokonywane jest oszacowanie utraty wartości zapasów wg ogólnej zasady: 

 30% odpisu w przypadku zapasów zalegających 1  - 2 lata, 
 50% odpisu w przypadku zapasów zalegających 2  -  3 lata 
 100% odpisu w przypadku zapasów zalegających powyżej 3 lat. 

 
Od przyjętej zasady można dokonać odstępstwa w przypadku uzasadnienia prawdopodobieństwa sprzedaży 
danej grupy towarowej w następnym okresie sprawozdawczym. Powyższe zasady dotyczące ustalania odpisów 
aktualizujących wartość zapasów nie mają zastosowania dla zapasów części zamiennych, chyba że utraciły one 
ekonomiczną użyteczność. 
W bilansie odpisy aktualizujące zmniejszają wartość zapasów.  
 
Należności handlowe 
Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności tzn. po 
uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. 
 
Odpisy aktualizujące dla należności ustalone są w następujących wysokościach: 

 odpis 100% dokonywany indywidualnie dla salda transakcji ewidencjonowanej   na roszczenia sporne, 
na należności od kontrahentów, którzy ogłosili upadłość bądź toczy się postępowanie układowe, 

 odpis 100% pomniejszony o zobowiązania, gwarancje, rabaty, ubezpieczenia dokonywany miesięcznie 
od należności przeterminowanych powyżej 6 miesięcy, 

 odpis 100% dokonywany na koniec każdego miesiąca od należności odsetkowych od faktur 
uregulowanych, 

 odpis 100%  dokonywany na koniec roku od należności odsetkowych naliczonych na koniec roku (tzw. 
odsetki bilansowe) od faktur nieuregulowanych.  

Odpisów aktualizujących nie dokonuje się w przypadku, gdy należność została w sposób wiarygodny 
zabezpieczona. 

 
Aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych – wycena, zasady tworzenia odpisów 
aktualizujących, ewidencja 
Otwarte pozycje należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na koniec okresu sprawozdawczego wg 
kursu średniego ustalonego na ten dzień dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 
  
Otwarte pozycje zobowiązań wyrażone w walutach obcych wycenia się na koniec okresu sprawozdawczego wg 
kursu średniego ustalonego na ten dzień dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 
 
Powstałe w wyniku przeliczenia po kursach średnich NBP różnice kursowe prezentowane są per saldo w 
przychodach bądź kosztach finansowych okresu sprawozdawczego.  
 
Według tej samej zasady co należności wyceniane są odpisy aktualizujące dotyczące powyższych należności. Na 
dzień bilansowy waluty zgromadzone na rachunkach bankowych, w kasach dewizowych i na rachunkach 
przedstawicielstw zagranicznych wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego. 
 
Inwestycje krótkoterminowe 
Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według wartości rynkowej, a dla inwestycji dla których nie istnieje 
aktywny rynek wg ceny nabycia skorygowanej o odpis aktualizujący ustalony na podstawie sytuacji finansowej 
Spółki w danym roku obrotowym. 
Skutki przeszacowania wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się do rachunku zysków i strat. 
 
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyrażone w walucie krajowej wycenia się w wartościach 
nominalnych. 
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Lokaty bankowe wyceniane są według wartości godziwej, za którą uważana jest ich wartość nominalna 
powiększona o należne odsetki. 
 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – wycena i sposób prezentacji 
 
1) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne. 
Spółki dokonują czynnych RMK jeżeli koszty dotyczą okresów następujących po okresie, w którym je poniesiono. 
RMK czynne obejmują: 

 rozliczenia międzyokresowe kosztów – poniesione wydatki, które w przyszłych okresach będą uznawane 
jako koszty operacyjne lub finansowe, 

 pozostałe rozliczenia międzyokresowe – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
RMK czynne w momencie ich zarachowania są ujmowane na kontach zespołu 4. 
 
Nie podlegają rozliczeniu w czasie kwoty poniesionych jednorazowych wydatków na określony tytuł dotyczące 
danego roku obrotowego, jeżeli nie przekraczają kwoty 2 500 złotych miesięcznie. \W momencie poniesienia 
obciążają wynik danego okresu. 
 
2)  Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne.  
RMK bierne dotyczące kosztów operacyjnych i finansowych  obejmują koszty poniesione w danym okresie, 
współmierne do przychodów danego okresu tzw. memoriał kosztów, który wymaga oszacowania. Stanowią one 
krótkoterminowe RMK bierne i są prezentowane jako inne rozliczenia międzyokresowe kosztów. 
 
RMK bierne dotyczące kosztów operacyjnych w momencie ich tworzenia obciążają odpowiednie konta zespołu 5, 
natomiast koszty zespołu 4 w momencie ich realizacji. 
 
Ewentualne różnice pomiędzy wartością RMK biernego a kwotą zobowiązania powstałego z tego tytułu korygują 
koszty w okresie rozliczenia. 
 
3) Rozliczenia międzyokresowe przychodów. 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, zgodnie z definicją zobowiązań i przychodów, dzieli się na: 

 rozliczenia międzyokresowe o charakterze zobowiązań – to stan długo i krótkoterminowych przychodów 
w wartości nominalnej, których realizacja będzie następowała w okresach przyszłych, 

 rozliczenia międzyokresowe przychodów o charakterze kapitałowym – jest to równowartość przyjętych 
nieodpłatnie ( w tym także w drodze darowizny) środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych oraz środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub 
wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych.  

Pozycje RMP o charakterze kapitałowym zwiększają pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i 
prawnych lub kosztów rozwojowych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z obcych źródeł. 
 
Kapitały własne 
Kapitał zakładowy jednostki dominującej jest kapitałem zakładowym Grupy i wykazywany jest według wartości 
nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do rejestru handlowego.  
 
Kapitał własny jednostek podporządkowanych w wysokości na dzień nabycia udziałów, w części odpowiadającej 
udziałowi Grupy Kapitałowej w kapitale zakładowym tych jednostek, jest kompensowany z wartością nabycia 
udziałów ujętych w bilansie jednostki dominującej (znaczącego inwestora) na dzień nabycia (różnica stanowi 
wartość firmy). Przyrost (spadek) kapitałów po dniu nabycia udziałów w części przypadającej jednostce 
dominującej (znaczącemu inwestorowi) zalicza się do kapitałów Grupy i jest wykazywany w odpowiednich 
pozycjach kapitałów własnych Grupy. Pozostałą część kapitału własnego jednostek konsolidowanych metodą 
pełną zalicza się do kapitałów mniejszości, które zostały opisane poniżej. 
 
Korekty konsolidacyjne odnoszone są na odpowiednie pozycje kapitałów w zależności od charakteru korekt. 
 
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych składają się z różnic kursowych powstałych przy 
przeliczeniu na walutę polską kapitału własnego według stanu na dzień objęcia kontroli lub rozpoczęcia 
wywierania znacznego wpływu przez jednostkę dominującą - według ustalonego dla danej waluty przez Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego na ten dzień kursu średniego, oraz z różnic kursowych powstałych przy jego 
przeliczaniu według ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego kursu średniego 
na dzień bilansowy, a także z różnic kursowych powstałych z przeliczenia na walutę polską wyniku finansowego 
netto według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną ogłoszonych przez Prezesa Narodowego banku 
Polskiego kursów średnich dla danej waluty na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego. 
 
Na dzień sprzedaży akcji (udziałów) jednostki objętej konsolidacją, różnice kursowe z konsolidacji, związane z tą 
jednostką, podlegają odpisaniu na rachunek zysków i strat. 
 

CIECH S.A.     16



Skonsolidowany zysk (strata) netto jest sumą zysku (straty) netto jednostki dominującej, udziałów w zyskach 
(stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności oraz zysków (strat) netto  
jednostek konsolidowanych metodą pełną pomniejszonych o zyski (straty) udziałowców mniejszościowych.  
 
Kapitał własny akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych 
Kapitał własny akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych wylicza się jako procent kapitałów własnych 
posiadanych przez akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych na dzień bilansowy. Wartość ta jest zgodna z 
wartością kapitałów udziałowców mniejszościowych wyliczoną poprzez dodanie do wartości kapitałów 
udziałowców mniejszościowych na koniec poprzedniego okresu (będącego jednocześnie bilansem otwarcia) 
zmian w wartości kapitałów przypadających udziałowcom mniejszościowym w okresie sprawozdawczym. Zmiany 
te w szczególności mogą wynikać: 

 ze zmian w procencie udziałów posiadanych przez udziałowcom mniejszościowych - np. zakup, 
sprzedaż podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

 ze zmian wartości kapitałów własnych nie związanych ze zmianami w procencie posiadanych udziałów - 
np. podwyższenie lub obniżenie kapitału nie zmieniających procentowych udziałów, dopłaty do kapitału 
wniesione przez udziałowców mniejszościowych, wynik roku bieżącego, kapitały z przeszacowania jeśli 
miało ono miejsce w roku bieżącym, wypłaty nagród z zysku poprzedniego roku. 

 
Kapitały własne akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych nie mogą być ujemne. W przypadku, gdy aktywa 
netto przypadające udziałowcom mniejszościowym są ujemne, strata przypadająca mniejszości w części 
przekraczającej kapitał własny mniejszości obciąża kapitały Grupy Kapitałowej. Jeżeli dana spółka zależna 
osiągnie zysk w kolejnych latach, będzie on w całości przypadał Grupie Kapitałowej, dopóki strata mniejszości, 
którą obciążono kapitały Grupy Kapitałowej nie zostanie w całości pokryta.  
 
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 
Ujemna wartość firmy z konsolidacji jest to nadwyżka odpowiedniej części aktywów netto według ich wartości 
godziwej nad ceną przejęcia udziałów. Wartość firmy z konsolidacji jest wyliczana oddzielnie dla każdego 
kolejnego nabycia udziałów i odpisywana na skonsolidowany rachunek zysków i strat, począwszy od miesiąca, w 
którym nastąpił zakup udziałów. 
 
W przypadku, gdy na kolejnych transakcjach nabycia udziałów jednostek podporządkowanych powstanie ujemna 
wartość firmy, wykazywane są one jako suma ujemnych wartości firmy dotyczących danej spółki. Możliwa jest 
sytuacja, w której na kolejnych zakupach udziałów powstają dodatnie lub ujemne wartości firmy, w zależności od 
tego czy wyższą kwotę stanowi cena nabycia czy udział w aktywach netto jednostki na dzień transakcji. 
 
Ujemna wartość firmy do wysokości nie przekraczającej wartości godziwej aktywów netto, z wyłączeniem 
długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, odpisuje się na skonsolidowany 
rachunek zysków i strat przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i 
podlegających amortyzacji aktywów. W szczególnych przypadkach stosuje się zasady określone art. 44b ust. 11 
ustawy o rachunkowości. 
 
Zobowiązania 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zalicza się w całości, niezależnie od umownego terminu zapłaty, do 
zobowiązań krótkoterminowych. Pozostałe zobowiązania dzieli się na zobowiązania długo i krótkoterminowe 
stosując kryteria: 

 wymagające zapłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego zaliczane są do zobowiązań 
krótkoterminowych, 

 wszystkie zobowiązania, nie będące ani zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług, ani nie spełniające 
kryteriów zaliczania do krótkoterminowych, stanowią zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty tj. w wartości 
nominalnej powiększonej o ewentualne, należne na dzień wyceny, odsetki zwłoki. 
Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie sprzedaży danej waluty stosowanym 
w dniu bilansowym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym niż średni kurs ustalony dla danej 
waluty przez NBP dla tej waluty. 
 
Fundusze celowe 
Jednostka dominująca CIECH S.A. utworzyła fundusz celowy pn. „fundusz prywatyzacyjny” Fundusz celowy pn. 
„fundusz prywatyzacyjny” został utworzony uchwałą nr 4 z dnia 30 maja 1995r. Zgromadzenia Wspólników  – 
Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. z podziału zysku za 1994 rok w wysokości 4 052 200,00 
PLN. W uchwale tej określono, że  regulamin funduszu prywatyzacyjnego uchwali Walne Zgromadzenie na 
podstawie wniosku Zarządu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.  Fundusz został zasilony kwotą 2 124 
333,00 zł z podziału zysku za rok obrotowy 1995. Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 
sierpnia 2004 roku podjęło uchwałę o likwidacji tego funduszu aśrodki na nim zgromadzone przeniesione na 
kapitał rezerwowy Spółki. Środki tego funduszu zostały wykorzystane na zakup akcji własnych w ramach 
uruchomionego Programu Pracowniczych Akcji. 

CIECH S.A.     17



 
Rezerwy na zobowiązania 
Rezerwy na zobowiązania stanowią zobowiązania jakie wynikają z przeszłych zdarzeń, ale których termin 
wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzone są rezerwy na pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w 
szczególności na straty z operacji gospodarczych w toku. 
Zalicza się do nich w szczególności: rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, koszty 
restrukturyzacji, koszty rekultywacji, odszkodowania i inne zobowiązania. 
Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wyceniane są na koniec roku obrotowego metodą 
aktuarialną. Rezerwa obciąża pozostałe koszty operacyjne. 
 
Odroczony podatek dochodowy 
Jednostki ustalają aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwę na podatek dochodowy. 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do 
odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w 
przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, ustalonej przy uwzględnieniu zasady 
ostrożności. 
Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w 
przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.  
 
Wysokość rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek 
podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 
 
Na koniec roku dokonywana jest korekta podatku odroczonego wynikająca ze zmiany stawki podatkowej. 
Stosując zasadę ostrożności wyceny podmiot dominujący nie rozpoznaje aktywa na podatek odroczony z tytułu 
utworzonych odpisów aktualizujących należności. 
 
Przychody i koszty oraz pomiar wyniku finansowego 
Skonsolidowane przychody i koszty grupy jednostek powiązanych CIECH S.A. zawierają przychody i koszty 
podmiotu dominującego oraz jednostek konsolidowanych metodą pełną po wyłączeniach  dotyczących transakcji 
wewnątrzgrupowych. 
 
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie 
od daty otrzymania lub dokonania płatności. 
 
Skonsolidowany wynik finansowy Grupy w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające 
na jednostki Grupy konsolidowane metoda pełną, przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami 
(po wyłączeniach wewnątrzgrupowych), zgodnie z przedstawionymi niżej zasadami. 
 
1) przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz koszty ich uzyskania 
Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług. 
Przychody ze sprzedaży wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług 
(VAT). Zarówno przychody jak i koszty związane z nimi ujęte są w odpowiednich okresach sprawozdawczych, 
których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. 
 
2) pozostałe przychody i koszty operacyjne 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne związane są z działalnością Spółki i wywierają wpływ na ustalenie 
wyniku z działalności operacyjnej.  
 
Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się między innymi: zysk ze sprzedaży majątku trwałego, 
równowartość rozwiązanych odpisów na należności wątpliwe i ryzyko gospodarcze, za wyjątkiem rezerw 
związanych z ryzykiem finansowym, otrzymane kary i odszkodowania. 
Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są między innymi: strata ze sprzedanych składników majątku 
trwałego, odpisy tworzone na należności wątpliwe i ryzyko gospodarcze (za wyjątkiem rezerw związanych z 
ryzykiem finansowym), zapłacone kary i odszkodowania oraz przekazane darowizny i korekty wartości zapasów. 
 
3) przychody i koszty finansowe 
Przychody i koszty finansowe obejmują odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami lub 
pożyczkami, różnice kursowe, prowizje oraz przychody i koszty związane z korektami wartości udziałów i innych 
inwestycji krótkoterminowych, korekty wartości inwestycji, a także odsetki od lokat bankowych, odsetki od 
nieterminowych płatności, zyski i straty na krótkoterminowych papierach wartościowych. 
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4) różnice kursowe 
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych 
powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również  przy sprzedaży walut, 
zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Tak powstałe różnice prezentowane są w 
rachunku zysków i strat per saldo odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych; zwiększają cenę 
nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i 
prawnych. 
 
5) zyski i straty nadzwyczajne 
Zyski i straty nadzwyczajne są wynikiem występowania zdarzeń niepowtarzalnych poza zwykłą działalnością 
Spółki. 
 

m)  Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
oraz porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do EURO. 

Dane dotyczące średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalanych przez Narodowy Bank 
Polski przedstawione zostały poniżej. Kurs średni w okresie obliczony został jako średnia arytmetyczna średnich 
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. 
 

 
- kurs średni EUR na dzień 31.12.2003r.     4,7170 
- kurs średni EUR na dzień 31.12.2004r.     4,0790 

 
- kurs średnioroczny EUR w okresie 01.01-31.12.2003r.  4,4474 
- kurs średnioroczny EUR w okresie 01.01-31.12.2004r.  4,5182 
 
- najniższy kurs EUR w 2003r.     3,9773 (w dniu 03.01.2003 r.) 
- najwyższy kurs EUR w 2003r.     4,7170 (w dniu 31.12.2003r.) 
- najniższy kurs EUR w 2004r.     4,0518 (w dniu 28.12..2004r.) 
- najwyższy kurs EUR w 2004r.     4,9149 (w dniu 01.03.2004r.) 
 

n)  Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz 
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanych danych porównywalnych, przeliczonych na EURO 

Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, 
ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych 
zostały przedstawione w arkuszu „Wybrane dane finansowe”. 
 
Dane wykazane w nocie przeliczono na EURO zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 
grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady 
ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych. Wymienione pozycje skonsolidowanego bilansu 
przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego EURO na dzień bilansowy. 
Wymienione pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów 
pieniężnych przeliczono po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski 
średnich kursów EURO na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego. 
 

o) Podstawowe różnice pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości Finansowej 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ciech zostało sporządzone zgodnie z 
obowiązującymi w Polsce zasadami rachunkowości (zwane dalej Polskimi Zasadami Rachunkowości – „PZR”). 
Grupa Kapitałowa Ciech jest zobowiązana do wskazywania i objaśniania różnic w wartości ujawnionych danych, 
dotyczących co najmniej kapitału własnego i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi według PZR, a 
sprawozdaniami finansowymi, które sporządzone zostałyby zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej  („MSSF”). 

 
Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa Ciech przy zastosowaniu swojej najlepszej wiedzy zidentyfikowała istotne 
obszary różnic pomiędzy stosowanymi przez Grupę zasadami rachunkowości, a MSSF. Zidentyfikowane zostały 
obszary, w których występują potencjalne różnice wartościowe i różnice w zakresie prezentacji i ujawnień. 
Różnice wartościowe dotyczą: 
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Przeszacowanie środków trwałych: zgodnie z MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” Grupa Kapitałowa Ciech przyjęła jako wartość środków trwałych 
używanych w latach hiperinflacji wartość godziwą tych aktywów (wyznaczoną na podstawie wycen dokonanych 
przez rzeczoznawców majątkowych). Korekta wartości bilansowej środków trwałych spowodowała postawnie 
dodatniej różnicy przejściowej pomiędzy wartościami podatkowymi a bilansowymi. 
 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży: Zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz 
działalność zaniechana” środki trwałe przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji, dlatego 
wprowadzono korektę wycofania naliczonej za 2004 rok amortyzacji.  
 
Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych: Grupa Kapitałowa Ciech wykazuje w swoich aktywach 
nieruchomości inwestycyjne wycenione wg ceny nabycia, a nie wartości godziwej. Zgodnie z MSR 40 
„Nieruchomości inwestycyjne” przy przyjęciu tego modelu wyceny aktywa te powinny podlegać amortyzacji. W 
związku z powyższym kapitał własny skorygowano o amortyzację za lata 2002-2003. 
 
Remonty rozliczane w czasie: W pozycji rozliczenia międzyokresowe Grupa Kapitałowa Ciech prezentuje koszty 
remontów rozliczanych w czasie. Zgodnie z MSF 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” koszty te powinny obciążyć 
rachunek zysków i strat  w momencie ich poniesienia. W związku z powyższym dokonano korekty 
skonsolidowanego wyniku finansowego. 
 
Koszty uruchomienia nowej produkcji: W pozycji rozliczenia międzyokresowe Grupa Kapitałowa Ciech prezentuje 
rozliczane w czasie koszty uruchomienia nowej produkcji. Zgodnie z MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” koszty te 
powinny być jednorazowo ujęte w rachunku zysków i strat. W związku z powyższym stan aktywowanych kosztów 
z tytułu uruchomienia nowej produkcji został zaprezentowany jako zmniejszenie kapitału własnego na dzień 
przejścia na MSSF. 
 
Udziały mniejszości: zgodnie z zasadami prezentacji sprawozdań finansowych określonych w MRS 1 
„Prezentacja sprawozdań finansowych” suma skonsolidowanego kapitału własnego obejmuje udziały mniejszości. 
Również wynik finansowy netto wykazany w rachunku zysków i strat nie jest pomniejszany o udział mniejszości.  
 
Wartość firmy: Zgodnie z MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” Grupa Kapitałowa Ciech zaprzestała z 
dniem 1 stycznia 2004 roku amortyzacji wartości firmy. Wartość odpisów została odwrócona w korespondencji z 
rachunkiem zysków i strat za rok 2004. Zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” Grupa Kapitałowa Ciech na 
dzień 1 stycznia 2004 roku oraz na dzień 31 grudnia 2004 roku przeprowadziła testy na trwałą utratę wartości 
wykazywanej w aktywach wartości firmy. Wyniki testów nie skutkowały wprowadzeniem korekt. 
 
Ujemna wartość firmy: Zgodnie z MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej po raz pierwszy” oraz MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” wykazywana na dzień 1 
stycznia 2004 roku ujemna wartość firmy została spisana w korespondencji z kapitałem własnym. Odpis 
amortyzacyjny ujemnej wartości firmy za rok 2004 został odwrócony w korespondencji z rachunkiem zysków i 
strat. 
 
Wycena metodą praw własności: w związku z dostosowaniem przez spółki wyceniane metodą praw własności 
swoich jednostkowych sprawozdań finansowych do wymogów MSSF, na poziomie skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zmianie uległa wartość ich udziałów.  

 
Poniżej przedstawiono wykaz różnic w ujęciu wartościowym pomiędzy podstawowymi wielkościami 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego według PZR, a wielkościami sprawozdania 
finansowego sporządzonego według MSSF. 
 

Stan na dzień 31.12.2004r. w tys. zł. 
Skonsolidowany kapitał własny wg PZR 551 377
przeszacowanie środków trwałych 173 142
podatek odroczony od przeszacowanych środków trwałych -31 281
amortyzacja środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży 1 536
eliminacja odpisu ujemnej wartości firmy -6 127
eliminacja odpisu wartości firmy 6 897
odpis z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji w spółce Zach-Ciech -1 089
odpisy aktualizujące wartość przeszacowanych środków trwałych -1 259
wycena nieruchomości inwestycyjnych -846
kapitał mniejszości 93 142
spisanie ujemnej wartości firmy 37 954
wycena metodą praw własności 1 551
inne -34
Skonsolidowany kapitał własny razem wg MSSF 824 963
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Za okres 01.01-31.12.2004r. w tys. zł. 
Skonsolidowany zysk netto wg PZR 79 250
amortyzacja przeszacowanych środków trwałych -13 297
podatek odroczony od przeszacowań środków trwałych 2 193
amortyzacja środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży 1 536
eliminacja odpisu ujemnej wartości firmy -6 127
eliminacja odpisu wartości firmy 6 897
zyski udziałowców mniejszościowych 6 784
odpis z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji w spółce Zach-Ciech -1 089
odpisy aktualizujące wartość przeszacowanych środków trwałych 341
remonty rozliczane w czasie 516
koszty uruchomienia nowej produkcji 209
wycena metoda praw własności 64
likwidacja i sprzedaż przeszacowanych środków trwałych 14
inne -143
Skonsolidowany zysk netto wg MSSF 77 148

 
 

Porównywalny kapitał własny oraz zysk netto za 2004 rok w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2005 
mogą różnić się od wielkości wykazanych w  skonsolidowanym raporcie za rok 2004  z kilku powodów.  Między 
innymi z powodu braku wypracowanej praktyki ujęcia standardów w sprawozdaniach finansowych polskich 
podmiotów gospodarczych oraz z faktu, iż zgodnie z MSSF tylko kompletne sprawozdanie finansowe, 
zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych 
wraz z danymi porównywalnymi i notami objaśniającymi może przedstawiać w sposób rzetelny sytuację 
finansową, wyniki działalności i przepływy pieniężne zgodnie z MSSF. 
 
Przy sporządzaniu powyższego zestawienia różnic Zarząd podmiotu dominującego dokonał założeń co do 
wyboru standardów i interpretacji, które najprawdopodobniej będą miały zastosowanie przy sporządzaniu 
pierwszego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF.  
 
Ostateczne określenie co do wyboru standardów i interpretacji, jak również metod i zasad wyceny 
poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat zgodnie z MSSF w odniesieniu do danych 
porównywalnych nastąpi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok. Stąd 
wykazane powyżej różnice mogą różnić się od tych, które będę ujawnione przy ostatecznym sporządzaniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok 
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2004 2003 2004 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 315 385 1 909 329 512 457 429 314
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 149 212 145 043 33 025 32 613
III. Zysk (strata) brutto 110 568 112 346 24 472 25 261
IV. Zysk (strata) netto 79 250 74 854 17 540 16 831
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 127 668 130 827 28 256 29 417
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -85 170 -75 372 -18 850 -16 947
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 278 -62 377 -8 251 -14 025
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 220 -6 922 1 155 -1 556
IX. Aktywa, razem 1 479 960 1 378 294 362 824 292 197
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 803 614 776 231 197 013 164 560
XI. Zobowiązania długoterminowe 52 029 68 195 12 755 14 457
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 611 591 588 705 149 937 124 805
XIII. Kapitał własny 551 377 473 196 135 175 100 317
XIV. Kapitał zakładowy 98 982 98 982 24 266 20 984
XV. Liczba akcji (w szt.) 19 796 016 19 796 016 19 796 016 19 796 016
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,00 3,78 0,89 0,85
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,83 0,00 0,63 0,00
XVIII. Zysk (strata) zanualizowana na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,00 3,78 0,89 0,85
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 27,85 23,90 6,83 5,07
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

WYBRANE DANE FINANSOWE         w tys. zł w tys. EUR 
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SKONSOLIDOWANY BILANS                                                                                                        Nota 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

A k t y w a
I. Aktywa trwałe 785 351 789 710
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 13 132 14 692
          - wartość firmy 0 124
      2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 2 471 9 368
      3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 684 256 666 012
      4. Należności długoterminowe 4, 9 70 673
          4.1. Od jednostek powiązanych 0 0
          4.2. Od pozostałych jednostek 70 673
      5. Inwestycje długoterminowe 5 70 418 80 990
          5.1. Nieruchomości 11 246 11 658
          5.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
          5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 59 172 69 332
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 57 077 65 137
                 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw 
własności

27 317 33 985

                 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych 
konsolidacją

29 760 31 152

                b) w pozostałych jednostkach 2 095 4 195
          5.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
       6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 15 004 17 975
          6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 904 17 449
          6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 100 526
II. Aktywa obrotowe 694 609 588 584
      1. Zapasy 7 137 668 135 460
      2. Należności krótkoterminowe 8, 9 515 148 415 073
          2.1. Od jednostek powiązanych 17 060 7 272
          2.2. Od pozostałych jednostek 498 088 407 801
      3. Inwestycje krótkoterminowe 10 37 318 31 625
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 37 318 31 625
                 a) w jednostkach powiązanych 72 200
                 b) w pozostałych jednostkach 1 102 81
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36 144 31 344
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 4 475 6 426
A k t y w a  r a z e m 1 479 960 1 378 294

P a s y w a
I. Kapitał własny 551 377 473 196
      1. Kapitał zakładowy 13 98 982 98 982
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14 -18 805 -14 684
      4. Kapitał zapasowy 15 326 104 236 924
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16 9 746 10 748
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17 83 454 77 278
      7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -807 3 197
          a) dodatnie różnice kursowe 4 001 6 296
          b) ujemne różnice kursowe -4 808 -3 099
      8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -26 547 -14 103
      9. Zysk (strata) netto 79 250 74 854
    10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 18 0 0
II. Kapitały mniejszości 19 93 142 90 951
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 20 31 827 37 916
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 803 614 776 231
      1. Rezerwy na zobowiązania 21 81 382 65 129
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 953 6 451
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 26 936 24 006
                 a) długoterminowa 24 096 21 745
                 b) krótkoterminowa 2 840 2 261
          1.3. Pozostałe rezerwy 46 493 34 672
                 a) długoterminowe 22 645 21 557
                 b) krótkoterminowe 23 848 13 115

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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      2. Zobowiązania długoterminowe 22 52 029 68 195
          2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 52 029 68 195
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 611 591 588 705
          3.1. Wobec jednostek powiązanych 4 199 5 612
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 600 913 570 816
          3.3. Fundusze specjalne 6 479 12 277
      4. Rozliczenia międzyokresowe 24 58 612 54 202
          4.1. Ujemna wartośc firmy 0 0
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 58 612 54 202
                 a) długoterminowe 38 905 37 359
                 b) krótkoterminowe 19 707 16 843
P a s y w a  r a z e m 1 479 960 1 378 294

Wartość księgowa 551 377 473 196
Liczba akcji 19 796 016 19 796 016
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 27,85 23,90
Rozwodniona liczba akcji 28 000 000 -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 19,69 -

POZYCJE POZABILANSOWE  Nota 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

1. Należności warunkowe 26 2 800 2 550
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0
            - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
            - pozostałych  należności pozabilansowych 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 800 2 550
            - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 800 0
            - pozostałych  należności pozabilansowych 0 2 550
2. Zobowiązania warunkowe 26 40 787 25 776
    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 997 2 000
            - udzielonych gwarancji i poręczeń 997 2 000
            - pozostałych zobowiązań pozabilansowych 0 0
    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 39 790 23 776
            - udzielonych gwarancji i poręczeń 12 328 18 136
            - innych zobowiązań warunkowych 27 462 5 640
3. Inne (z tytułu) 9 955 3 140
   - inne 9 955 3 140
Pozycje pozabilansowe, razem 53 542 31 466

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 315 385 1 909 329
    - od jednostek powiązanych 39 331 31 567
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 1 473 623 1 289 864
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 841 762 619 465
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 772 060 1 380 250
   - do jednostek powiązanych 32 954 25 290
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 1 109 853 914 085
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 662 207 466 165
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 543 325 529 079
IV. Koszty sprzedaży 29 215 057 218 865
V. Koszty ogólnego zarządu 29 162 098 155 312
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 166 170 154 902
VII. Pozostałe przychody operacyjne 50 807 42 896
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 648
       2. Dotacje 36 132
       3. Inne przychody operacyjne 30 50 771 42 116
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 67 765 52 755
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 189 63
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 17 286 15 625
       3. Inne koszty operacyjne 31 50 290 37 067
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 149 212 145 043

Powyższe pozycje nie obejmują wartości spraw z obcego powództwa opisanych w dodatkowych notach objaśniających do 
sprawozdania finansowego w pozycji "Dane o pozycjach pozabilansowych"
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X. Przychody finansowe 32 15 824 17 410
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 837 1 062
         - od jednostek powiązanych 796 660
     2. Odsetki, w tym: 8 001 7 889
         - od jednostek powiązanych 36 89
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 28 0
     4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 986
     5. Inne 6 958 7 473
XI. Koszty finansowe 33 51 391 43 638
     1. Odsetki, w tym: 25 071 23 970
         - dla jednostek powiązanych 0 5
     2. Strata ze zbycia inwestycji 0 11
     3. Aktualizacja wartości inwestycji 4 420 505
     4. Inne 21 900 19 152

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 34 -1 763 -5 552
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 111 882 113 263
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) -544 -100
         1. Zyski nadzwyczajne 35 0 904
         2. Straty nadzwyczajne 36 544 1 004
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 6 897 7 178
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 6 127 6 361
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 110 568 112 346
XVIII. Podatek dochodowy 37 23 498 35 813
           a) część bieżąca 19 190 35 148
           b) część odroczona 4 308 665
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 38 0 0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności -1 130 4 176
XXI. (Zyski) straty mniejszości -6 690 -5 855
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 39 79 250 74 854

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 79 250 74 854
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 19 796 016 19 796 016
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 4,00 3,78
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 28 000 000 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 2,83 0

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

482 156 387 387
14 683 1 863

-23 643 -22 292
473 196 366 958
98 982 98 982

0 0
0 0
0 0

98 982 98 982
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

-26 547 -43 050
           - zmiany zasad rachunkowości 11 863 0

-4 121 -28 366
4 121 0
4 121 0

0 28 366
0 28 366

-18 805 -14 684
236 924 251 208
89 180 -14 284
90 843 22 313

0

                 b) zmniejszenia (z tytułu)

           2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
       3. Akcje (udziały) własne na początek okresu

                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM   

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO)
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

                  b) zmniejszenia (z tytułu)

           1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

           3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych

    b) korekty błędów  podstawowych
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

       2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu

           4.1. Zmiany kapitału zapasowego

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego
                 a) zwiększenia (z tytułu)

                  a) zwiększenia (z tytułu)
                       - zmiana składu jednostek konsolidowanych i wycenianych metoda praw własności

           3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
       4. Kapitał zapasowy na początek okresu

                       - zmiana składu jednostek konsolidowanych i wycenianych metoda praw własności

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu

           2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
                  a) zwiększenia (z tytułu)

                  b) zmniejszenia (z tytułu)

                  a) zwiększenia (z tytułu)
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17 617 20 146
67 852 0

                     - zmiana składu GK 1 217 0
                     - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny 1 884 0
                     - wycena metodą praw własności 275 0

1 998 2 167
1 663 36 597
1 546 36 917

                     - przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny dotyczące 
sprzedanych i zlikwidowanych srodków trwałych

89 0

28 -320
326 104 236 924
10 771 10 717

          - zmiana zasad rachunkowości 383 -292
          - korekta błędów podstawowych -406 -406

10 748 10 019

-1 002 729
1 696 2 985

89 30
                     - odwrócenie odpisu aktualizującego środków trwałych wcześniej 
przeszacowanych

1 607 1 225

                     - inne 0 1 730
2 698 2 256
1 884 2 243

                     - inne 814 13
9 746 10 748

77 278 77 706
6 176 -428
6 176 0
6 176 0

0 428
0 428

83 454 77 278
-807 3 197

81 551 -10 684
96 258 28 626
2 437 2 155

0 -21 887
98 695 8 894

0 0
88 844 7 641
85 470 7 550

                      - wypłata dywidendy 1 120 0
                      - inne 2 254 91

9 851 1 253
14 707 39 310

23 237 0
37 944 39 310

0 495
0 495

1 546 24 449
1 546 24 023

                      - inne 0 426
36 398 15 356

-26 547 -14 103
79 250 74 854
79 250 74 854

0 0
0 0

551 377 473 196
551 377 473 196

           c) odpisy z zysku
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

           8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
       9. Wynik netto
           a) zysk netto
           b) strata netto

                  b) zmniejszenia (z tytułu)
                      - pokrycie straty

                      - inne

           8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

                  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
                  a) korekty błędów  podstawowych
           8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych
                  a) zwiększenia (z tytułu)

                  a) zwiększenia (z tytułu)

           8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
           8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

                  b) zmniejszenia (z tytułu)
                      - podziału zysku z lat ubiegłych

           8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
                  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
                  b) korekty błędów  podstawowych
           8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

           6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

                     - przeniesienie funduszu prywatyzacyjnego decyzją WZA
                  b) zmniejszenia (z tytułu)

       8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
       7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

      6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
           6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
                  a) zwiększenia (z tytułu)

                      - inne

                     - likwidacji i sprzedaży środków trwałych

                     - likwidacji i sprzedaży środków trwałych

                 b) zmniejszenia (z tytułu)

          4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

          5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
                 a) zwiększenia (z tytułu)

      5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

                     - pokrycia straty

                     - inne

                     - zwrot dopłat do kapitału
                 b) zmniejszenie (z tytułu)

          5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

                     - z podziału zysku (ustawowo)
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2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

79 250 74 854
48 418 55 973
6 690 5 855
1 130 -4 176

91 510 92 464

769 -817
-4 274 8 979
21 318 22 336
-1 880 4 528
16 906 -25 681
-3 309 19

-106 023 -964
19 432 -59 585
8 490 8 457

-1 572 3 741
127 668 130 827

8 823 20 475
2 461 13 788

0 0
3 630 2 962
1 022 1 067

245 410
777 657

0 0

0 0

0 0
2 608 1 895

2 198 1 222
41 401
0 0

369 242

0 30
2 732 3 725

93 993 95 847
91 495 88 852

0 2 397
153 3 502
62 3 481
62 3 481
0 0

91 21

91 21
0 0

2 284 237
61 859

-85 170 -75 372

244 228 153 504

0 93
169 337 81 131
74 704 71 899

187 381
281 506 215 881

4 121 0
917 459
25 0

161 952 127 482
88 000 58 055

0 0

      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
      3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
      4. Spłaty kredytów i pożyczek
      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
      6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

      4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 

              - nabycie aktywów finansowych
              -  udzielone pożyczki długoterminowe

      5. Inne wydatki inwestycyjne

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat 
do kapitału

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

      3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
      2. Kredyty i pożyczki

          a) w jednostkach powiązanych
              - nabycie aktywów finansowych
              -  udzielone pożyczki długoterminowe
          b) w pozostałych jednostkach 

      4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości

II. Wydatki
      1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
      3. Na aktywa finansowe, w tym:

              - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
              - odsetki
              - inne wpływy z aktywów finansowych
      4. Inne wpływy inwestycyjne

      1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

     10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów
     11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
     12. Inne korekty

I. Wpływy 

      6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
      7. Zmiana stanu rezerw
      8. Zmiana stanu zapasów
      9. Zmiana stanu należności

      3. Amortyzacja, w tym:

      1. Zyski (straty) mniejszości

      4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
      5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

         - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem

      2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   

      3. Z aktywów finansowych, w tym:
          a) w jednostkach powiązanych
              - zbycie aktywów finansowych
              - dywidendy i udziały w zyskach

              - inne wpływy z aktywów finansowych
          b) w pozostałych jednostkach 
              - zbycie aktywów finansowych
              - dywidendy i udziały w zyskach

              - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
              - odsetki
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5 231 4 372
21 260 22 962

0 2 551
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -37 278 -62 377

5 220 -6 922
4 800 -6 922
-420 0

31 344 38 266
36 564 31 344
2 987 415

      8. Odsetki

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

    - o ograniczonej możliwości dysponowania

      9. Inne wydatki finansowe

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

      7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu
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Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) koszty zakończonych prac rozwojowych 371 848
b) wartość firmy 0 124
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 11 857 5 455
   - oprogramowanie komputerowe 11 819 5 386
d) inne wartości niematerialne i prawne 408 469
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0
Wartości niematerialne i prawne 12 636 6 896
f) wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 496 7 796
Wartości niematerialne i prawne razem 13 132 14 692

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
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Nota 1b

a b d e 

 -oprogramowanie 
komputerowe

a) wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na początek okresu                         

2 416 620 22 047 21 735 783 0 25 866
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 10 982 10 942 129 0 11 111
    - zakup 0 0 977 974 43 0 1 020
    - przyjęcie z inwestycji 0 0 9 805 9 768 0 0 9 805
    - darowizny otrzymane 0 0 0 0 0 0 0
    - reklasyfikacja pomiędzy grupami 
rodzajowymi 0 0 0 0 86 0 86
    - rozszerzenie grupy 0 0 200 200 0 0 200
c) zmniejszenia (z tytułu) 18 0 143 142 0 0 161
    - likwidacja 18 0 57 56 0 0 75
    - reklasyfikacja pomiędzy grupami 
rodzajowymi 0 0 86 86 0 0 86
    - inne (zmniejszenia) 0 0 0 0 0 0 0

d) wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu

2 398 620 32 886 32 535 912 0 36 816

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 1 540 496 16 592 16 349 314 0 18 942
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 459 124 4 437 4 367 190 0 5 210
    - amortyzacja (odpis roczny) 480 124 4 502 4 459 158 0 5 264
    - likwidacja 18 0 103 103 0 0 121
    - inne zwiększenia 0 0 27 0 56 0 83
    - zmniejszenie grupy 0 0 56 56 0 0 56
    - rozszerzenie grupy 0 0 67 67 0 0 67
    - inne (zmniejszenia) 3 0 0 24 0 27
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 1 999 620 21 029 20 716 504 0 24 152
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 28 0 0 0 0 0 28
    - zwiększenie 0
    - zmniejszenie 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
koniec okresu 28 0 0 0 0 0 28
j) wartość netto wartości niematerialnych i 
prawnych na początek okresu 848 124 5 455 5 386 469 0 6 896
k) wartość netto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 371 0 11 857 11 819 408 0 12 636

zaliczki na wartości 
niematerialne       

i prawne

Wartości 
niematerialne       

i prawne, razem

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za rok 2004
c 

nabyte koncesje, patenty, licencje i 
podobne wartości, w tym: 

wartość firmy
koszty zakończonych 

prac rozwojowych

inne wartości 
niematerialne i 

prawne
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Nota 1 c
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
a) własne 13 132 14 692

0 0

Wartości niematerialne i prawne razem 13 132 14 692

Nota 2 a

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) wartość firmy - jednostki zależne 2 471 4 582
b) wartość firmy - jednostki współzależne 0 0
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone 0 4 786
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 2 471 9 368

Nota 2 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) wartość firmy brutto na początek okresu 35 931 34 920
b) zwiększenia (z tytułu) 0 1 011
    - zwiększenie udziały procentowego w kapitale własnym spółki zależnej/nabycie 0 991
    - różnice kursowe 0 20
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 35 931 35 931
e) odpis wartości firmy na początek okresu 31 349 28 959
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 2 111 2 390
    - umorzenie za okres 2 111 2 390
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 33 460 31 349
h) wartość firmy netto na koniec okresu 2 471 4 582

Nota 2 c
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni

Nota 2 d
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
a) wartość firmy brutto na początek okresu 9 977 403
b) zwiększenia (z tytułu) 0 9 574
    - zakup akcji udziałów (nowa spółka) 0 9 574
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 9 977 9 977
e) odpis wartości firmy na początek okresu 5 191 403
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 4 786 4 788
    - umorzenie za okres 4 786 4 788
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 9 977 5 191
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 4 786

Nota 3 a
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
a) środki trwałe, w tym: 637 700 641 846

45 923 44 217
301 779 312 754
268 253 268 782
16 538 12 714
5 207 3 379

b) środki trwałe w budowie 46 514 24 166

    - urządzenia techniczne i maszyny
    - środki transportu
    - inne środki trwałe

Nie występuje.

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

Załącznik nr.1 do noty 2d
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c) zaliczki na środki trwałe w budowie 42 0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 684 256 666 012

Informacje o obciążeniach majątku o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym zostały zaprezentowane w notach 
objaśniających do bilansu  22D, 23C. Wysokość odpisów aktualizujących, z wyjasnieniem przyczyn ich utworzenia, została 
zaprezentowana w nocie 12A.
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Nota 3b

    - grunty (w tym 
prawo uzytkowania 

wieczystego 
gruntu)

   - budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

    - urządzenia 
techniczne i 

maszyny

    - środki 
transportu

   - inne środki 
trwałe

Środki trwałe, 
razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 49 637 783 557 895 675 58 306 19 579 1 806 754
b) zwiększenia (z tytułu) 6 861 13 183 54 022 8 508 3 742 86 316
   -zakup 5 4 040 3 636 782 8 463
   -przyjęcie z inwestycji 11 053 40 862 708 1 922 54 545
   -modernizacja 0 7 282 607 0 7 889
   -rozszerzenie grupy kapitałowej 0 147 260 31 438
   -ujawnienia w wyniku inwentaryzacji 401 30 431
   -wkłady niepieniężne (aporty) 95 665 0 760
   -wycena do wartości godziwej/rynkowej 6 766 6 766
   -reklasyfikacja do innej grupy rodzajowej 362 362
   -inne 1 059 1 691 3 267 645 6 662
c) zmniejszenia (z tytułu) 3 603 18 619 22 652 2 217 1 080 48 171
   -sprzedaż 130 2 145 1 166 1 925 119 5 485
   -likwidacja 0 6 224 9 390 89 589 16 292
   -przeniesienie na środki trwałe w budowie 0 3 840 9 235 0 125 13 200
   -wkłady niepieniężne (aporty) 18 899 294 0 2 1 213
   -darowizny 0 0 197 0 0 197
   -różnice kursowe 709 255 94 203 87 1 348
   -reklasyfikacja do innej grupy rodzajowej 362 362
   -inne 2 746 5 256 1 914 0 158 10 074
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 52 895 778 121 927 045 64 597 22 241 1 844 899

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu 5 420 451 088 617 537 45 317 16 093 1 135 455
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 499 13 325 35 785 2 539 823 53 971
    -roczny odpis amortyzacyjny 1 877 23 790 54 580 4 124 1 472 85 843
    -rozszerzenie grupy kapitałowej 0 0 97 84 27 208
    -różnice kursowe -25 -145 -74 -109 -73 -426
   -reklasyfikacja do innej grupy rodzajowej -350 350
    -inne (zwiekszenia) 0 317 0 1 0 318
    -sprzedaż środka trwałego 12 1 264 871 1 119 80 3 346
    -likwidacja środka trwałego 9 8 860 15 961 81 627 25 538

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w 2004 roku
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    -inne (zmniejszenia) 332 513 1 636 361 246 3 088

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 6 919 464 413 653 322 47 856 16 916 1 189 426

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 
okresu 0 19 715 9 356 275 107 29 453
 - zwiększenie 53 338 100 0 53 544
     - inne 53 338 100 0 53 544
 - zmniejszenie 0 8 124 3 986 72 42 12 224
     - likwidacja środka trwałego 0 1 998 199 0 0 2 197
     - zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych 0 6 126 3 787 72 42 10 027

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 53 11 929 5 470 203 118 17 773
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 45 923 301 779 268 253 16 538 5 207 637 700
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Nota 3d
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
a) własne 627 114 630 567

10 586 11 279
9 554 9 213
1 032 2 066

637 700 641 846

Nota 3d
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
8 889 12 395

    - wartość gruntów użytkowanych wieczyście 4 963 10 807
    - umowa leasingu (operacyjnego) 1 915 1 017
    - umowa dzierżawy 990 571
    - inne środki trwałe pozabilasowe 1 021 0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 8 889 12 395

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

0 0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 70 673
    - sprzedaży ratalnej majątku trwałego 53 656
    - leasingu (kaucje) 17 17
    - inne 0 0
Należności długoterminowe netto 70 673
c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0
Należności długoterminowe brutto 70 673

Nota 4b
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
673 1 107
656 1 096
17 0
0 11
0 117
0 100
0 17

603 551
23 12

580 528
0 11

70 673
53 656
17 17

Nota 4c
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni

a) stan na początek okresu 

b) zwiększenia (z tytułu)

   - sprzedaży ratalnej majatku trwałego

   - sprzedaży ratalnej majatku trwałego
   - leasingu (kaucje)

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
   - umowy leasingu finansowego

Nota 4a

a) należności od jednostek powiązanych, w tym:

   - umowy dzierżawy
Środki trwałe bilansowe razem

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
DŁUGOTERMINOWYCH

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

c) zmniejszenia (z tytułu)
   - sprzedaży ratalnej majatku trwałego

   - inne

   - leasingu (kaucje)

   - sprzedaży ratalnej majatku trwałego

   - inne

   - reklasyfikacja do należności krótkoterminowych sprzedaży ratalnej majątku trwałego

d) stan na koniec okresu

   - leasingu (kaucje)

Poniższe informacje odnoszą się do jednostek nie objetych konsolidacją oraz nie wycenianą metodą praw własności.

31.12.2004
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wyniosła 1 815 tys. złotych. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub 
nieumarzanych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów wyniosła 10 094 tys. złotych.

31.12.2003
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wyniosła 1 829 tys. złotych. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub 
nieumarzanych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów wyniosła 45 851 tys. złotych.
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Stan na początek okresu 0 253
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
   - 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 253
   - przeniesienie na należności krótkoterminowe 0 253

0 0

Nota 4d
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
70 673

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. jednostka/waluta    .............../................ 0 0
      tys. zł 0 0

0 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 0

70 673

Nota 5a
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
11 658 7 885
3 773 0
7 881 7 881

4 4
0 3 773
0 3 773

412 0
0 0

   - inne 412 0
11 246 11 658
3 773 3 773
7 470 7 881

3 4

Nota 5b
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
Nie występuje

Nota 5c
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
29 760 31 152

     - udziały lub akcje 29 760 31 152
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw 
własności 

27 317 33 985

     - udziały lub akcje 27 317 33 985
c) w pozostałych jednostkach 2 095 4 195
     - udziały lub akcje 2 095 4 195
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 59 172 69 332

Nota 5d
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
69 332 41 075
69 332 41 001

0 74

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji

   - udziały i akcje
a) stan na początek okresu 

   - budynki ( w tym maszyny i urządzenia)
   - budowle
b) zwiększenia (z tytułu)

d) stan na koniec okresu

   - budowle

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH)

   - udzielone pożyczki

   - grunty
   - budynki ( w tym maszyny i urządzenia)

   - zakup
c) zmniejszenia (z tytułu)

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

   - odpis amortyzacyjny

a) w walucie polskiej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

   - grunty

...

Należności długoterminowe, razem

a) stan na początek okresu 

Informacje o obciążeniach ustanowionych na długoterminowych aktywach finansowych o charakterze prawnorzeczowym i 
obligacyjnym zostały zaprezentowane w notach objaśniających do bilansu  22D, 23C. Wysokość odpisów aktualizujących, z 
wyjasnieniem przyczyn ich utworzenia, została zaprezentowana w nocie 12A.

Wartość gruntów w ewidencji pozabilansowej Ciech S.A. wynosi 22 654 tys. zł.
Informacje o obciążeniach ustanowionych na długoterminowych aktywach finansowych o charakterze prawnorzeczowym i 
obligacyjnym zostały zaprezentowane w notach objaśniających do bilansu  22D, 23C. 



Grupa Kapitałowa Ciech SA-RS  2004

3 662 29 448
1 063 0

683 733
1 916 27 729

0 986
13 822 1 191

   - sprzedaż akcji i udziałów 4 091 519
   - aktualizacja wyceny / odpis z tytułu trwałej utraty wartości 4 970 495
   - sprzedaż, spłata pożyczek i wierzytelności 0 74
   - objęcie konsolidacją pełną 1 202 0
   - inne korekty konsolidacyjne (metodą praw własności) 3 046 0
   - różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 426 53
   - inne 87 50

59 172 69 332
59 172 69 332

d) stan na koniec okresu
   - udziały i akcje

   - inne korekty konsolidacyjne
c) zmniejszenia (z tytułu)

   - wniesienia aportem / wkłademn niepieniężnym akcji i udziałów / środków trwałych
   - zakup akcji i udziałów

   - zysk lub inne korekty konsolidacyjne (metoda praw własności)

b) zwiększenia (z tytułu)
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załącznik nr. 2 do noty 5ef

załącznik nr. 2 do noty 5 ef

Nota 5 e

Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) 

jednostki siedziba przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość procent udział w ogólnej
wskazanie 

innej
ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie głosów niż określona 
formy prawnej  konsolidacji / 

wycena metodą 
praw własności, 
bądź wskazanie, 
że jednostka nie 

podlega 
konsolidacji / 

wycenie metodą 
praw własności

wartość 
(razem)

udziałów / 
akcji

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli / 
znaczącego 

wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli / 
uzyskania 

znaczącego 
wpływu

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny nabycia

(jednostka 
zależna, 

współzależna, 
stowarzyszona, z 
wyszczególnienie

m powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich)

Nota 5 f
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
Lp. a m n o p r s

aktywa przychody nieopłacona 
jednostki jednostki, ze przez emitenta

zysk (strata) z 
lat ubiegłych

zysk (strata) 
netto

- zobowiąza- 
nia długo-    
terminowe

 - 
zobowiąza-  
nia krótko-  
terminowe

- należności 
długo-   

terminowe

- należności 
krótko-     

terminowe

razem sprzedaży wartość 
udziałów / 

akcji w 
jednostce

kapitał własny jednostki, w tym:
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

jednostki, w tym: należności jednostki, w tym:
kapitał 

zakładowy
należne 

wpłaty na 
kapitał 

zakładowy 
(wartość 
ujemna)

kapitał 
zapasowy

pozostały kapitał własny, w tym:
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a b c d f g h i

 - kapitał 
zakładowy

Ciech SA

1. Comapol Maroko

pośrednictwo w 
eksporcie produktów 

chemicznych i towarów 
przemysłowych polskich 

firm na rynek 
marokański w 

niewielkim stopniu na 
rynek Arabii Saudyjskiej

              -   b.d.  b.d. 7,53 7,53                  -                  -  

2. Polsin Karbid Sp.zo.o (w upadłości)               -   b.d.  b.d. 
22,76
udział 

pośredni

22,76
udział 

pośredni
3. Inne 123

Janikosoda SA
4. Inne Warszawa 5 5

Zach-Ciech Sp. z o.o.

5.
O.S. "TURNIA" Spółka z o.o. Wisła działalność wczasowo-

wypoczynkowa 10 192 5,19 5,19 -                -               

InChem Sp. z o. o.
6. Inne 66

Alwenia SA
7. Inne 5 4

Fosfory Sp. z o.o.
8. Inne 5 4

Polsin Pte. Ltd.
9. Polsin Overseas Shipping Ltd. b.d. b.d. 24 b.d. b.d. 30,00 30,00

10. ELZAB SA b.d. b.d. 1 929 b.d. b.d. 12,62 12,62

otrzymane 
lub 

należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok 
obrotowy

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH 

L.p.

e

nazwa (firma) jednostki, ze 
wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsię -  

biorstwa

wartość 
bilansow

a 
udziałów 

/ akcji

kapitał własny 
jednostki, w tym:

% posiada-
nego 

kapitału 
zakłado-   

wego

udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
walnym 
zgroma-    
dzeniu

nieopłacon
a przez 

emitenta 
wartość 

udziałów / 
akcji 
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Nota 5h

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

55 380 63 519
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 792 5 813
b1. '000/EUR 180 180
      '000/PLN 748 748
b2. '000/HUF 3 000 3 000
      '000/PLN 203 203
b3. '000/DKK 275 275
      '000/PLN 101 101
b4. '000/SEK 1 850 1 850
      '000/PLN 789 789
b5. Pozostałe waluty 0 0
      '000/PLN 1 951 3 972

59 172 69 332

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(WG ZBYWALNOŚCI)

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

1 929 3 736
    a) akcje (wartość bilansowa): 1 929 3 736
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) 1 595 0
        - wartość na początek okresu 3 736 3 788
        - wartość według cen nabycia 3 108 3 736
    b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
       c1) 
       c2)

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)   
0 0

     a) akcje (wartość bilansowa): 0 0
     b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
       c1)
       c2)

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
45 050 41 358

     a) akcje (wartość bilansowa): 38 912 25 004
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) 1 010 0
        - wartość na początek okresu 33 744 15 054
        - wartość według cen nabycia 41 386 25 170
     b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 6 138 16 354
       c1) udziały (wartość bilansowa): 6 138 16 354
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) 2 365 495
        - wartość na początek okresu 7 221 13 827
        - wartość według cen nabycia 7 273 4 793
       c2)
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 12 193 24 238
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 12 193 24 238
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
        - wartość na początek okresu 12 034 8 332
        - wartość według cen nabycia 15 000 30 027

0 0
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
       c1)
       c2)
Wartość według cen nabycia, razem 66 767 63 726
Wartość na początek okresu, razem 56 735 41 001
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 4 970 495
Wartość bilansowa, razem 59 172 69 332

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)

    b) obligacje (wartość bilansowa):

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) w walucie polskiej

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

Nota 5i
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Nota 5j
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
Nie występuje.

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

Nie występuje.

Nota 5l
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni

Nota 5m
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
Nie występuje.

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

17 449 22 871
a) odniesionych na wynik finansowy 16 327 21 749

1 163 1 585
286 221

3 127 3 894
397 512
240 89
19 20
79 0

676 635
0 18

568 849
2 574 3 094

302 2 161
2 604 2 237
1 577 2 018
2 715 4 416

b) odniesionych na kapitał własny 1 122 1 122
1 122 1 122

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
2. Zwiększenia 7 577 7 262

7 577 6 691

    - ujemne niezrealizowane różnice kursowe 1 242 1 003
    - odsetki naliczone a nie zapłacone 140 253
    - rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe -6 1 000
    - RMK - urlopy 342 113
    - RMK - bonusy dla pracowników 1 106 240
    - RMK - usługi doradcze 31 19
    -różnice w stawkach amortyzacyjnych 59 79
    - niezrealizowany zysk w zapasach 60 676
    - niezrealizowany zysk na sprzedaży środków trwałych 0 6
    - odpisy wartości zapasów 715 463
    - odpis aktualizujący należności 1 453 728
    - rezerwy na zobowiązania 1 313 815
    - pozostałe odpisy aktualizujące 186 143
    - rozszerzenie grupy kapitałowej 154 0
    - inne 782 1 153

0 260
    - powstanie straty podatkowej 0 219
    - nieujęte w poprzednich okresach straty podatkowe 0 41

0 311
    - inne 0 311

0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

Nota 6a

Nota 5k

Nie występuje.

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

   - RMK - urlopy

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

   - ujemne niezrealizowane różnice kursowe

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

   - RMK - bonusy dla pracowników
   - RMK - usługi doradcze
   - różnice w stawkach amortyzacyjnych
   - niezrealizowany zysk w zapasach

   - inne

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

   - odsetki naliczone a nie zapłacone
   - rezerwy na odprawy emerytalne

   - inne

   - niezrealizowany zysk na sprzedaży środków trwałych
   - odpisy wartości zapasów
   - odpis aktualizujący należności

   - pozostałe odpisy aktualizujące

   - strata podatkowa
   - rezerwy na zobowiązania

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
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0 0

3. Zmniejszenia 10 122 12 373
9 905 10 254

    - ujemne niezrealizowane różnice kursowe 1 270 1 425
    - odsetki naliczone a nie zapłacone 300 188
    - rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 1 914 1 767
    - rezerwa na urlopy 172 228
    - RMK - bonusy dla pracowników 240 89
    - RMK - usługi doradcze 24 20
    - różnice w stawkach amortyzacyjnych 36 0
    - niezrealizowany zysk w zapasach 299 635
    - niezrealizowany zysk na sprzedaży środków trwałych 0 24
    - odpisy wartości zapasów 262 744
    - odpis aktualizujący należności 528 1 248
    - rezerwy na zobowiązania 1 122 448
    - pozostałe odpisy aktualizujące 1 137 584
    - inne 2 601 2 854

217 2 119
    - wykorzystanie straty podatkowej 217 2 119

0 0
0 0

14 904 17 449

13 782 16 327
    - ujemne niezrealizowane różnice kursowe 1 135 1 163
    - odsetki naliczone a nie zapłacone 126 286
    - rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 1 207 3 127
    - RMK - urlopy 567 397
    - RMK - bonusy dla pracowników 1 106 240
    - RMK - usługi doradcze 26 19
    - różnice w stawkach amortyzacyjnych 102 79
    - niezrealizowany zysk w zapasach 437 676
    - odpisy wartości zapasów 1 021 568
    - odpis aktualizujący należności 3 499 2 574
    - strata podatkowa 85 302
    - rezerwy na zobowiązania 2 795 2 604
    - pozostałe odpisy aktualizujące 626 1 577
    - inne 1 050 2 715

1 122 1 122
    - inne 1 122 1 122

0 0

Załącznik nr.3 do noty 6 a

Nota 6b
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
0 505
0 354
0 151

100 21
100 21
100 526

ZAPASY 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) materiały 53 694 38 105
b) półprodukty i produkty w toku 9 592 5 608
c) produkty gotowe 24 249 37 667
d) towary 41 759 42 677

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  (z tytułu)

Nota 7a

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi  (z tytułu)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

     - koszty zakupy
     - inne

     - inne
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

a) odniesionych na wynik finansowy

b) odniesionych na kapitał własny
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e) zaliczki na dostawy 8 374 11 403
Zapasy, razem 137 668 135 460

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) od jednostek powiązanych 17 060 7 272
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 948 5 942
         - do 12 miesięcy 4 948 5 942

0 0
     - inne 12 112 1 330
     - dochodzone na drodze sądowej 0 0
b) należności od pozostałych jednostek 498 088 407 801
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 407 690 347 685
          - do 12 miesięcy 407 662 347 376
          - powyżej 12 miesięcy 28 309

83 364 51 407
      - inne 6 435 7 834
      - dochodzone na drodze sądowej 599 875
Należności krótkoterminowe netto, razem 515 148 415 073
c) odpisy aktualizujące wartość należności 110 068 130 526
Należności krótkoterminowe brutto, razem 625 216 545 599

Nota 8b
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
4 948 5 942

    - od jednostek zależnych 2 460 3 192
    - od jednostek współzależnych 0 44
    - od jednostek stowarzyszonych 2 488 2 706
    - od znaczącego inwestora 0 0
    - od jednostki dominującej 0 0
b) inne, w tym: 12 112 1 330
    - od jednostek zależnych 257 1 330
    - od jednostek współzależnych 11 855 0
    - od jednostek stowarzyszonych 0 0
    - od znaczącego inwestora 0 0
    - od jednostki dominującej 0 0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 17 060 7 272
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 139 13 161

17 199 20 433

Nota 8c
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
Stan na początek okresu 130 526 163 594
a) zwiększenia (z tytułu) 15 489 10 594
   - szczegółowe (indywidualne) odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe 11 778 10 636
   - szacunkowe odpisy aktualizujące nalezności krótkoterminowe 3 475 1 746
   - różnice kursowe 0 -2 062
   - rozszerzenie grupy 85 0
   - inne 151 274
b) zmniejszenia (z tytułu) 35 947 43 662
   - wykorzystanie odpisów aktualizujących 14 437 39 353
   - rozwiązanie/odwrócenie odpisów aktualizujących 19 858 4 202
   - inne 1 652 107

110 068 130 526

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu

         - powyżej 12 miesięcy

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

a) z tytułu dostaw i usług, w tym:

Nota 8a

      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

Informacje o obciążeniach ustanowionych na zapasach o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym zostały zaprezentowane w 
notach objaśniających do bilansu  22D, 23C. Wysokość odpisów aktualizujących, z wyjasnieniem przyczyn ich utworzenia, została 
zaprezentowana w nocie 12A.

Informacje o obciążeniach ustanowionych na należnościach krótkoterminowych o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym 
zostały zaprezentowane w notach objaśniających do bilansu  22D, 23C. Wysokość odpisów aktualizujących, z wyjasnieniem 
przyczyn ich utworzenia, została zaprezentowana w nocie 12A.
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Nota 8d
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
a) w walucie polskiej 443 706 370 819
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 181 510 174 780
b1. '000/EUR 21 814 15 283
      '000/PLN 89 000 72 007
b2. '000/USD 26 483 23 775
      '000/PLN 79 197 89 057
b3. '000/GBP 6 386 1 731
      '000/PLN 12 724 11 551
b4. '000/SGD 0 82
      '000/PLN 0 180
b5. '000/DKK 599 503
      '000/PLN 329 318
b6. '000/SEK 568 1 658
      '000/PLN 257 860
b7. '000/YEN 0 2 800
      '000/PLN 0 801
b8. Pozostałe waluty 3 6
      '000/PLN 3 6
Należności krótkoterminowe, razem 625 216 545 599

Nota 8e
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
a) do 1 miesiąca 239 174 185 045
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 121 161 96 501
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 9 964 11 241
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 270 5 320
e) powyżej 1 roku 320 1 119
f) należności przeterminowane 112 172 134 975
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 483 061 434 201
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 70 423 80 574

412 638 353 627

Nota 8f

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) do 1 miesiąca 37 975 55 682
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 14 074 11 512
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 4 955 6 830
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4 159 5 272
e) powyżej 1 roku 51 009 55 679
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 112 172 134 975

56 171 60 253
56 001 74 722

Nota 9a

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY:

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -  Z PODZIAŁEM 
NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług w Grupie Kapitałowej jednostek powiązanych CIECH, przedziały czasowe 
związane są z normalnym trybem sprzedaży, mieszczą się do 1 miesiąca, od 1 do 3 miesięcy oraz od 3 miesięcy. do 1 roku.

31.12.2004
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynoszą 3 223 tys. złotych, w 
tym bez odpisu aktualizującego 598 tys. złotych. Należności sporne handlowe wynoszą 2 172 tys. złotych, w tym bez odpisu 
aktualizującego 348 tys. złotych.
Należności przeterminowane długo- i krótkoterminowe brutto wynoszą 122 340 tys. złotych w tym handlowe 112 172 tys. złotych - 
odpis aktualizujący przeterminowane należności handlowe wyniósł 56 171 tys. złotych.

31.12.2003
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynoszą 23 205 tys. złotych, w 
tym bez odpisu aktualizującego 108 tys. złotych. Należności sporne handlowe wynoszą 1 292 tys. złotych, w tym bez odpisu 
aktualizującego 108 tys. złotych.
Należności przeterminowane długo- i krótkoterminowe brutto wynoszą 146 698 tys złotych w tym handlowe 134 975 tys złotych -
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KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) w jednostkach zależnych 72 200
     - udziały lub akcje 72 200
b) w jednostkach współzależnych 0 0
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
d) w znaczącym inwestorze 0 0
e) w jednostce dominującej 0 0
f) w pozostałych jednostkach 1 102 81
     - udziały lub akcje 0 81
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 16 0
        - inne 16 0
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 1 086 0
        - instrumenty pochodne 1 086 0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36 144 31 344
        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 28 341 24 715
        - inne środki pieniężne 2 800 6 629
        - inne aktywa pieniężne 5 003

37 318 31 625

Nota 10b
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
1 174 281

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 0

1 174 281

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

0 81
    a) akcje (wartość bilansowa): 0 81
        - wartość rynkowa 0 81
        - wartość według cen nabycia 0 107
    b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
       c1) 
       c2)

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
    a) akcje (wartość bilansowa): 0 0
     b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
       c1)
      c2)

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 458 0
    a) akcje (wartość bilansowa): 0 0
        - wartość według cen nabycia 0 45
    b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 458 0
       c1) instrumenty pochodne (wartość bilansowa): 386 0
        - wartość godziwa 386 0
       c2) pozostałe (wartość bilansowa): 72 0
        - wartość według cen nabycia 622 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 716 200
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 0 200
        - wartość według cen nabycia 0 200
    b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG 
ZBYWALNOŚCI)

Nota 10c

Nota 10a

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

aktualizującego 108 tys. złotych.
Należności przeterminowane długo- i krótkoterminowe brutto wynoszą 146 698 tys. złotych w tym handlowe 134 975 tys. złotych - 
odpis aktualizujący przeterminowane należności handlowe wyniósł 60 253 tys. złotych.
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    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 716 0
       c1) instrumenty pochodne (wartość bilansowa): 716 0
        - wartość godziwa 700 0
       c2)
Wartość według cen nabycia, razem 0 352
Wartość na początek okresu, razem 281 3608
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 550 100
Wartość bilansowa, razem 1174 281

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

Nota 10e
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
a) w walucie polskiej 24 000 14 437
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 12 144 16 907
b1.'000/EUR 946 752
      '000/PLN 3 864 4 127
b2.'000/USD 1 892 3 060
      '000/PLN 5 657 11 432
b3.'000/GBP 325 13
      '000/PLN 1 875 86
b4.'000/SGD 16 135
      '000/PLN 29 295
pozostałe waluty w tys. zł 719 967
 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 36 144 31 344

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

Nie występuje.

Nota 10g
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
pozostałe waluty w tys. zł 
Inne inwestycje długoterminowe, razem
Nie występuje.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 3 751 4 734
     - koszty remontów 0 544
     - prace rozwojowe 107 527
     - przygotowanie nowej produkcji 0 0
     - czynsze 192 45
     - ubezpieczenia 1 515 1 364

     - koszty niezafakturowane z tytułu częściowo odebranych lecz niezafakturowanych usług 44 1 042
     - koszty zakupu 8 0
     - opłaty i podatki 73 82
     - podatek VAT 507 361
     - usługi obce 912 197
     - reklama i marketing 153 216
     - prenumeraty 240 236
     - koszty prac postojowych 0 120
     - odpis na fundusze specjalne (ZFSŚ) 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

Nota 10d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

a) w walucie polskiej

Nie występuje.

Nota 10f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

a) w walucie polskiej

Nota 11a
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b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 724 1 692
     - inne 724 1 692
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 4 475 6 426

Nota 12a

załącznik nr. 4 do noty 12a

Nota 13a

Zmiany w wyniku umorzenia 284 akcji (uchwała ZWZ CIECH S.A. z dnia 21 maja 1996)
seria A - imienne - zwykłe - liczba akcji 20 816 - wartość wg wartości nominalnej 106

Zamiana akcji imiennych na okaziciela
seria A - na okaziciela - zwykłe - liczba akcji 20 816 - wartość wg wartości nominalnej 106 - data rejestracji 16.06.1998
seria B - na okaziciela - zwykłe - liczba akcji 19 775 200 - wartość wg wartości nominalnej 98 876 - data rejestracji 05.02.1997

* w wyniku przekształcenia Spółki z o. o. w Spółkę Akcyjną
** w wyniku przesunięcia części kapitału zapasowego na kapitał zakładowy
*** od roku obrotowego upływającego z dniem 31.12.1996

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21.05.1996 r. Spółka umorzyła 284 szt. akcji serii A nie zmniejszając kapitału 
zakładowego. Rozliczenie umorzenia nastąpiło z zysku wypracowanego w roku 1995. Kapitał zakładowy Spółki ma wartość 98 982 
i nie jest równy iloczynowi ogólnej liczby akcji i ceny nominalnej, różni się o kwotę 1,42 tys. zł, która wynika z rozliczenia umorzenia 
w roku 1996.

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ JEDNOSTKI ZALEŻNE CO 
NAJMNIEJ 5 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 31.12.2004.
Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa 10 270 800 akcji, co stanowi 51,88% kapitału zakładowego CIECH 
S.A. 
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., 2 290 080 akcji co stanowi 11,57% kapitału zakładowego CIECH S.A.

WYKAZ SPÓŁEK POWIĄZANYCH POSIADAJĄCYCH AKCJE CIECH S.A. NA DZIEŃ 31.12.2004
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. 335 924 akcji, co stanowi 1,70% kapitału zakładowego CIECH S.A. 
Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. 440 260 akcji, co stanowi 2,22% kapitału zakładowego CIECH S.A. 
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o. 190 200 akcji, co stanowi 0,96% kapitału zakładowego CIECH S.A. 
Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A.  95 100 akcji, co stanowi 0,48% kapitału zakładowego CIECH S.A. 
Petrochemia Blachownia S A 236 878 akcji co stanowi 1 20% kapitału zakładowego CIECH S A

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria / 
emisja

Rodzaj akcji
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji

Rodzaj 
ograniczenia praw 

do akcji
Liczba akcji

Wartość serii / 
emisji wg 
wartości 

nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy 
(od daty)

seria A na okaziciela zwykłe

w okresie od 
21.05.1996 do 

02.02.1997 zbycie 
lub zastawienie 
akcji wymagało 
zgody Spółki, 

wyrażonej uchwałą 
RN 20 816 106 * 21.05.1996 ***

seria B na okaziciela zwykłe

w okresie od 
21.05.1996 do 

02.02.1997 zbycie 
lub zastawienie 
akcji wymagało 
zgody Spółki, 

wyrażonej uchwałą 
RN 19 775 200 98 876 ** 21.05.1996 ***

Liczba akcji razem 19 796 016
Kapitał zakładowy razem 98 982
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 5

 W 2004 roku w pozycji pozostałe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 724 tys. zł, zostały ujęte rozliczenia z tytułu zawartych 
umów leasingowych w kwocie 385 tys. zł.
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Nota 14a

Nota 14b

Nota 15a

KAPITAŁ ZAPASOWY 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 48 651 48 197
b) utworzony ustawowo 120 377 71 367

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 274 575 265 339
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0
e) inny (wg rodzaju) -117 499 -147 979
   - korekty konsolidacyjne -153 327 -181 851
   - wartość aktuzalizacji środków trwałych likwidowanych i sprzedawanych 34 946 33 872
   - pozostałe 882 0
Kapitał zapasowy, razem 326 104 236 924

Nota 16a

WYKAZ SPÓŁEK POWIĄZANYCH POSIADAJĄCYCH AKCJE CIECH S.A. NA DZIEŃ 31.12.2004
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. 335 924 akcji, co stanowi 1,70% kapitału zakładowego CIECH S.A. 
Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. 440 260 akcji, co stanowi 2,22% kapitału zakładowego CIECH S.A. 
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o. 190 200 akcji, co stanowi 0,96% kapitału zakładowego CIECH S.A. 
Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A.  95 100 akcji, co stanowi 0,48% kapitału zakładowego CIECH S.A. 
Petrochemia Blachownia S.A. 236 878 akcji, co stanowi 1,20% kapitału zakładowego CIECH S.A. 
InChem Sp.  z o.o. 752 030 akcji, co stanowi 3,80% kapitału zakładowego CIECH S.A. 
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. 2 290 080 akcji co stanowi 11,57% kapitału zakładowego CIECH S.A.

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ JEDNOSTKI ZALEŻNE CO 
NAJMNIEJ 5 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 15.04.2004.
Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa 10 270 800 akcji, co stanowi 36,68% kapitału zakładowego CIECH 
S.A. 
Franklin Resources, Inc i jego spółki stowarzyszone, do których należą Franklin Mutual Advisers, LLC, Templenton Worldwide, Inc 
i ich spółki stowarzyszone - 2 000 000 akcji, co stanowi 7,14% kapitału zakładowego CIECH S.A.
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK - 1 450 000 akcji co stanowi 5,18% kapitału zakładowego CIECH 
S.A.
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" - 1 712 732 akcji, co stanowi 6,12% kapitału zakładowego CIECH S.A.
Commercial Union Investment Management S.A. (CUIM) Polska - 1 504 961 akcji, co stanowi 5,37 kapitału zakładowego CIECH 
S.A.

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia  Przeznaczenie

441 812                      5 959                               5 959                    sprzedaż w ramach 
pracowniczego programu akcji 

 sprzedaż w ramach 
pracowniczego programu akcji 

12 846                             12 846                 inwestycja  sprzedaż   

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE 

Liczba
Wartość wg      
ceny nabycia

Wartość 
bilansowa

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA 
MĄTWY Inowrocław 335 924 3 562 3 562
Petrochemia Blachownia SA Kędzierzyn Koźle 236 878 2 861 2 861
Zakłady Chemiczne Alwernia SA Alwernia 95 100 476 476
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Gdańsk 190 200 951 951
Janikoskie Zakłady Sodowe Janikosoda SA Janikowo 440 260 4 996 4 996
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA Warszawa 2 290 080 11 702 11 702
Inchem Sp. z o. o. Warszawa 752 030 8 936 8 936

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

Nazwa (firma) jednostki, siedziba
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KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 155 815 156 503
0 0

     - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0
c) z tytułu podatku odroczonego -1 573 -1 884
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0
e) inny (wg rodzaju) -144 496 -143 871
   - korekty konsolidacyjne -152 886 -153 725
   - wycena inwestycji długoterminowych 1 411 7 893
   - inne 6 979 1 961
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 9 746 10 748

Nota 17a
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
   - fundusz na ryzyko handlowe 3 330 3 330
   - fundusz na zakup spółek sodowych 15 200 15 200
   - korekty konsolidacyjne -1 421 -1 421
   - fundusz na rozwój zgodnie z planem restrukturyzacji 57 669 57 669
   - fundusz rozwoju 2 500 2 500
   - nabycie akcji własnych 6 176 0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 83 454 77 278

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

Nie występuje.

Nota 19a

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

Stan na początek okresu 90 951 88 206
a) zwiększenia (z tytułu) 6 931 9 183
     - zysk za rok bieżący 6 931 9 183
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 740 6 438

     - sprzedaż lub spadek procentowy udziałów należących do udziałowców mniejszościowych 0 1 448
     - różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 2 314
     - strata roku bieżącego 242 3 095
     - inne 2 184 1 895
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 93 142 90 951

Nota 20a
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne 31 827 37 916
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0 0
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone 0 0
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 31 827 37 916

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

191 061 191 058
b) zwiększenia (z tytułu) 38 3
     - zakup akcji/udziałów (wyłącznie nowa spółka) 0 0
     - zwiększenie udziału procentowego w kapitale własnym spółki zależnej 35 0
     - inne 3 3
c) zmniejszenia ( z tytułu) 0 0
     - inne 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 191 099 191 061
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 153 145 146 784
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 6 127 6 361
     - umorzenie za okres 6 127 6 361
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 159 272 153 145
h) ujemna wartość firmy netto na początek okresu 37 916 44 274

Nota 20b

Nota 18a

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: 

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

a) ujemna wartość firmy brutto na poczatku okresu

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
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i) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 31 827 37 916

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

402 402
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia ( z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 402 402
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 402 402
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 402 402
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

2426 2426
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia ( z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 2426 2426
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 2426 2426
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 2426 2426
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

załącznik nr.5 do noty 20d

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

6 451 10 800
a) odniesionej na wynik finansowy 6 451 10 800
     - różnica w amortyzacji podatkowej i księgowej 5 287 8 332
     - zarachowane lecz nieotrzymane odsetki 294 689
     - zmiana stawki podatkowej -76 0
     - dodatnie różnice kursowe 257 864
     - niezrealizowana strata na sprzedaży zapasów 0 47
     - niezrealizowana strata na sprzedaży środków trwałych 249 443
     - inne 440 425
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
2. Zwiększenia 3 727 1 010

3 727 1 010
    - różnica w amortyzacji podatkowej i księgowej 896 210
    - zarachowane lecz nie otrzymane odsetki 66 177
    - dodatnie różnice kursowe 1 918 241
    - inne 847 382

0 0

0 0
3. Zmniejszenia 2 225 5 359

2 225 5 359
    - różnica w amortyzacji podatkowej i księgowej 423 3 255
    - zarachowane lecz nie otrzymane odsetki 320 572
    - zmiana stawki podatkowej -100 76

    - dodatnie różnice kursowe 1 117 848

    - niezrealizowana strata na sprzedaży towarów 0 47
    - niezrealizowana strata na sprzedaży środków trwałych 60 194
    - rozwiazanie rezerwy na podatek dochodowy 56
    - różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 4

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

a) ujemna wartość firmy brutto na poczatku okresu

Nota 20c

Nota 21a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Nota 20d

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

a) ujemna wartość firmy brutto na poczatku okresu
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    - inne 345 367
0 0

0 0

7 953 6 451

a) odniesionej na wynik finansowy 7 953 6 451
    - różnica w amortyzacji podatkowej i księgowej 5 760 5 287
    - zarachowane lecz nie otrzymane odsetki 40 294
    - zmiana stawki podatkowej 24 -76
    - dodatnie różnice kursowe 1 058 257
    - niezrealizowana strata na sprzedaży środków trwałych 189 249
    - inne 882 440
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

załącznik nr 6 do noty 21a

Nota nr 21b
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
21 745 23 370
21 745 23 370
3 886 3 364
3 821 3 364

65 0
263 218
263 218

1 272 4 771
682 4 771

   - reklasyfikacja na rezerwy krotkoterminowe 590 0
24 096 21 745

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

2 261 2 868
2 165 2 868

   -inne 96 0
2 947 2 977
2 340 2 977

   - zwiekszenie grupy 17 0
   - inne 590 0

1 964 2 168
890 2 168

   - wypłata świadczeń 1 074 0
404 1 416
308 1 416

   - inne 96 0
2 840 2 261

Nota nr 21d
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
21 557 21 557

   - rezerwa na koszty rekultywacji 21 557 21 557
2 277 0

   - rezerwa na koszty rekultywacji 1 491 0
786 0

0 0
1 189 0
1 189 0

22 645 21 557

d) rozwiązanie (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)

a) stan na początek okresu 

e) stan na koniec okresu

c) wykorzystanie (z tytułu)
   - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

   - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe
   - zwiększenie grupy

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi 
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE 
(WG TYTUŁÓW)

a) stan na początek okresu 

d) rozwiązanie (z tytułu)
   - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe

d) rozwiązanie (z tytułu)

e) stan na koniec okresu

Nota nr 21c
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I 
PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

   - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe

c) wykorzystanie (z tytułu)

   - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe

   - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe

b) zwiększenia (z tytułu)
   - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe

b) zwiększenia (z tytułu)

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

   - inne

a) stan na początek okresu 

   - reklasyfikacja na rezerwy krotkoterminowe
e) stan na koniec okresu

   - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe
b) zwiększenia (z tytułu)

Na koniec roku 2004 główną pozycję pozostałych rezerw długoterminowych stanowiły rezerwy na rekultywację w wysokości 
21 859 tys. zł.
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Nota nr 21e
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
13 115 32 376
23 165 2 785

878 272
1 381 442
1 255 1 303
2 154 0

252 0
   - rezerwa na koszty rekultywacji 1 282 0

14 307 0
1 656 768
3 260 13 411

564 0
58 11 149

1 071 467
1 199 488

   - różnice kursowe 30 0
338 1 307

9 172 8 635
811 0
734 8 635

   - z tyt. ochrony środowiska 1 386 0
232 0

5 942 0
67 0

23 848 13 115

Nota 22a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) wobec jednostek zależnych 0 0
b) wobec jednostek współzależnych 0 0
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

0 0
0 0

52 029 68 195
    - kredyty i pożyczki 49 881 60 946
    - umowy leasingu finansowego 1 483 7 108
    - inne (wg rodzaju) 665 141
       - licencje i koncesje 665 141

52 029 68 195

Nota 22b
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
a) powyżej 1 roku do 3 lat 43 308 62 983
b) powyżej 3 do 5 lat 8 721 5 212
c) powyżej 5 lat 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 52 029 68 195

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) w walucie polskiej 12 561 36 708
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 39 468 31 487
b1. '000/EUR 9 658 6 655
      '000/PLN 39 395 31 394
b2. '000/USD 223 0
      '000/PLN 73 0

f) wobec pozostałych jednostek 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE 
SPŁATY

e) wobec jednostki dominującej

   -

   - rezerwa na odszkodowania

   - rezerwy na restrukturyzację 
   - rezerwy na przewidwane straty
   - inne

d) wobec znaczącego inwestora

   - rezerwa na zobowiązania

   - inne

   - rezerwa na zobowiązania

   - rezerwy na przewidwane straty

a) stan na początek okresu 

   - z tytułu ochrony środowiska

d) rozwiązanie (z tytułu)

e) stan na koniec okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

   - zwiększenie grupy

   - rezerwa na odszkodowania

   - inne
c) wykorzystanie (z tytułu)
   - wypłaty rezerwy na odszkodowania

   - z tytułu ochrony środowiska
   - rezerwa na restrukturyzację

   - wypłaty rezerwy na zobowiązania
   - wypłaty rezerwy na restrukturyzację 

Zobowiązania długoterminowe, razem

Nota 22c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

Na koniec roku 2004 główne pozycje pozostałych rezerw krótkoterminowych stanowiły: rezerwa na przewidywane straty 15 008 tys. 
zł; rezerwa na ochronę środowiska 2 742 tys. zł; rezerwa na restrukturyzację 1 255 tys. zł; rezerwa na zobowiązania 
1 431 tys. zł.

21 859 tys. zł.
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b3. '000/CHF 0 31
      '000/PLN 0 93
Zobowiązania długoterminowe, razem 52 029 68 195
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Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Ciech SA 

Bank Pekao SA Warszawa 50 000 50 000 tys. PLN 5 000 5 000 tys. PLN WIBOR 1M+marża banku

31.05.2006 
sukcesywnie na 
koniec każdego 

kwartału

Zastaw na akcjach Z. Ch. 
Alwernia SA o wartości 
nominalnej 3 877 tys. zł

Bank Pekao SA Warszawa 32 632 8 000 tys. EUR 26 106 6 400 tys. EUR WIBOR 3M+marża banku

31.12.2009 
sukcesywnie na 
koniec każdego 

kwartału

zastaw rejestrowy na 
udziałach w Janikowskich 

Zakładach Sodowych 
Janikosoda S.A. o wartości 
nominalnej 40 349 tys. PLN

cesja wierzytalności 
z kontraktów 
handlowych o 

wartości 83 359 tys. 
PLN

Bank Pekao SA Warszawa 12 237 3 000 tys. EUR 4 079 1 000 tys. EUR EURIBOR 3M+marża banku

30.06.2006 
sukcesywnie na 
koniec każdego 

kwartału

Janikosoda SA 

WFOŚ Toruń 187 187 tys. PLN 24 24 tys. PLN

0,3 stopy redyskontowej 
obowiązującej na 1.01. 

danego roku, lecz nie mniej 
niż 6%

30.04.2006

Gwarancja BH S.A. 
Bydgoszcz, która 

zabezpieczona jest środkiem 
trwałym o wartości 345 tys. zł

Petrochemia Blachownia SA

BZ WBK Kędzierzyn 
Koźle 315 315 tys. PLN 238 238 tys. PLN WIBOR 1 MC + marża banku 2006-2008 weksel

kredyt 315 tys PLN 
rozbite w bilansie na 
zobowiązania 
długoterminowe i 
krótkoterminowe

GK Soda Mątwy

CitiBank Handlowy S.A. Warszawa 5 850 5 850 tys. PLN 1 950 1 950 tys. PLN WIBOR 3M + marża banku 30.11.2006
hipoteka zwykła łączna plus 

przewłaszczenie rzeczy 
ruchomych

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 16 674 tys. PLN 1 514 1 514 tys. PLN 0.65 redyskonta weksli nie 
mniej niż 7% 31.03.2006 poręczenie Ciech oraz 

gwarancja Banku Handlowego

Vitrosilicon SA

BOŚ S.A. Poznań 16 769 4 036 tys. EUR 9 210 2 258 tys. EUR EURIBOR 1M+marża banku 16.11.2009

hipoteka Łęknica, hipoteka 
Niechorze, przelew 

wierzytelności, weksle in 
blanco, poręczenie cywilne 

Janikosoda S.A. w Janikowie

BANK MILLENNIUM S.A. Zielona Góra 3 200 3 200 tys. PLN 1 760 1 760 tys. PLN WIBOR 3M + marża banku 25.10.2007

hipoteka zwykła Żary, hipoteka 
kaucyjna Żary, zastaw 

rejestrowy na zapasach, 
weksel in blanco, 

pełnomocnictwo do rachunku 
banku Millennium

Razem 137 864 0 49 881

 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.zł

Nazwa (firma) jednostki, ze 
wskazaniem formy prawnej Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty



Grupa Kapitałowa Ciech SA-RS  2004

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) wobec jednostek zależnych 3 099 4 688
     - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
        - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
     - z tytułu dywidend 0 0
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 033 4 602
        - do 12 miesięcy 3 033 4 602
        - powyżej 12 miesięcy 0 0
     - zaliczki otrzymane na dostawy 51 82
     - zobowiązania wekslowe 0 0
     - inne (wg rodzaju) 15 4
        -inne 15 4
b) wobec jednostek współzależnych 695 0
     - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
        - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
     - z tytułu dywidend 0 0
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 695 0
        - do 12 miesięcy 695 0
        - powyżej 12 miesięcy 0 0
     - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
     - zobowiązania wekslowe 0 0
     - inne (wg rodzaju) 0 0
c) wobec jednostek stowarzyszonych 405 924
     - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
        - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
     - z tytułu dywidend 0 0
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 405 924
        - do 12 miesięcy 405 924
        - powyżej 12 miesięcy 0 0
     - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
     - zobowiązania wekslowe 0 0
     - inne (wg rodzaju) 0 0
d) wobec znaczącego inwestora 0 0
e) wobec jednostki dominującej 0 0
f) wobec pozostałych jednostek 600 913 570 816
     - kredyty i pożyczki, w tym: 230 293 216 184
        - długoterminowe w okresie spłaty 28 045 45 470
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 14 744 26 650
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: 270 0

     - zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych 195 0
     - inne 75 0

     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 253 353 227 713
        - do 12 miesięcy 253 353 227 713
        - powyżej 12 miesięcy 0 0
     - zaliczki otrzymane na dostawy 4 743 8 401
     - zobowiązania wekslowe 5 0
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 24 453 25 999
     - z tytułu wynagrodzeń 4 875 4 479
     - inne (wg rodzaju) 68 177 61 390
        - zobowiązania z tytułu ochrony środowiska 19 900 21 603
        - zobowiązania z tytułu leasingu 5 494 2 572
        - zobowiązania inwestycyjne 12 462 2 371
        - inne 30 321 34 844
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 6 479 12 277
     - ZFSŚ 6 405 6 011
     - fundusz celowy 0 6 177

Nota 23a
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     - inne 74 89
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 611 591 588 705

Nota 23b
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
a) w walucie polskiej 501 076 492 488
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 110 515 96 217
b1. '000/EUR 12 497 9 180
      '000/PLN 50 983 44 496
b2. '000/USD 17 058 12 524
      '000/PLN 51 014 46 789
b3. '000/GBP 891 374
      '000/PLN 5 141 2 496
b4. '000/SGD 166 462
      '000/PLN 302 1 011
b5. '000/CHF 110 428
      '000/PLN 288 1 296
b6. '000/DKK 81 0
      '000/PLN 44 0

pozostałe waluty w tys. zł 2 743 129
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 611 591 588 705

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

W roku 2004, w pozycji inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek w kwocie 30 321 tys. zł zostały ujęte 
zobowiązania z tytułu zanieczyszczeń środowiska w wysokości 21 430 tys. zł.
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Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia

jednostki w tys.zł w walucie jednostka waluta w tys.zł w walucie jednostka waluta oprocentowania spłaty

Alwernia SA

BRE BANK S.A. Kraków 10 000 10 000 tys. PLN 8 957 8 957 tys. PLN WIBOR 1 MC + marża 
banku XI.2005

weksel własny in blanco z 
deklaracją wekslową,cesja 

globalna należności 76 
987,zastaw na zapasach na 11 

000 tys zł

BOŚ S.A. 1 000 1 000 tys. PLN 1 000 1 000 tys. PLN WIBOR 1 MC + marża 
banku III.2005

lokata w wysokosci 400 tys USD 
Zakładów Chemicznych 

Alwernia S.A.

BPH PBK o/Chrzanów Bielsko-Biała 5 000 5 000 tys. PLN 4 968 4 968 tys. PLN WIBOR 1 MC + marża 
banku 02.III.2005

weksel in blanco, zastaw na 
zapasach na 7 096 tys zł, cesja 

należności od  Saponia 
Chorwacja 10 938

RAIFFEISEN BANK 2 2 tys. PLN zobowiązanie z kart 
kredytowych

Petrochemia Blachownia SA

BZ WBK Kędzierzyn Koźle 315 315 tys. PLN 69 69 tys. PLN WIBOR 1 MC + marża 
banku 2006-2008 weksel

kredyt 315 tys PLN 
rozbite w bilansie na 
zobowiązania 
długoterminowe i 
krótkoterminowe

Cheman SA 

BRE Bank S.A Warszawa 149 149 tys. PLN 149 149 tys. PLN WIBOR 1 MC + marża 
banku 31.08.2005 weksel in blanco z poręczeniem 

Ciech S.A.

PKO  Warszawa 6 000 6 000 tys. PLN 5 014 5 014 tys. PLN WIBOR + marża banku 31.07.2005 weksel in blanco z poręczeniem 
Ciech S.A.

KREDYT BANK S.A. O/Sieradz Sieradz 2 150 2 150 tys. PLN 2 065 2 065 tys. PLN WIBOR + marża banku 31.08.2005 weksel in blanco z poręczeniem 
Ciech S.A. + hipoteka kaucyjna

KREDYT BANK S.A. O/Sieradz Sieradz 4 500 4 500 tys. PLN 4 500 4 500 tys. PLN WIBOR + marża banku 31.08.2006 weksel in blanco z poręczeniem 
Ciech S.A. + hipoteka kaucyjna

Ciech SA 

Bank Pekao S. A. Warszawa 50 000 50 000 tys. PLN 10 000 10 000 tys. PLN WIBOR 1M+marża 
banku

31.05.2006 
sukcesywnie 

na koniec 
każdego 
kwartału

Zastaw na akcjach Z. Ch. 
Alwernia S. A. o wartości 

nominalnej 3 887 tys. PLN

Bank Pekao S. A. Warszawa 12 237 3 000 tys. EUR 8 158 2 000 tys. EUR EURIBOR 3M+marża 
banku

30.06.2006 
sukcesywnie 

na koniec 
każdego 
kwartału

zastaw rejestrowy na udziałach 
w Janikowskich Zakładach 

Sodowych Janikosoda S.A. o 
wartości nominalnej 40 349 tys. 

PLN

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł.

cesja 
wierzytelnościz 

Inne
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Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia

jednostki w tys.zł w walucie jednostka waluta w tys.zł w walucie jednostka waluta oprocentowania spłaty

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł.

Inne

Bank Pekao S. A. Warszawa 32 632 8 000 tys. EUR 6 526 1 600 tys. EUR EURIBOR 3M+marża 
banku

31.12.2009 
sukcesywnie 

na koniec 
każdego 
kwartału

zastaw rejestrowy na udziałach 
w Janikowskich Zakładach 

Sodowych Janikosoda S.A. o 
wartości nominalnej 40 349 tys. 

PLN

Bank Pekao S. A. Warszawa 15 000 15 000 tys. PLN 7 193 PLN WIBOR 1M+marża 
banku 30.11.2005

Bank Handlowy S. A. 
VI O/ Warszawa Warszawa 7 000 7 000 tys. PLN 7 000 PLN WIBOR 1M+marża 

banku 02.03.2005

Bank Handlowy S. A. 
VI O/ Warszawa Warszawa 35 000 35 000 tys. PLN 27 217 27 217 tys. PLN WIBOR 1M+marża 

banku 02.09.2005

Bank Millenium S. A. Warszawa 10 000 10 000 tys. PLN 8 586 8 586 tys. PLN WIBOR 1M+marża 
banku 19.12.2005 cesja kontraktów handlowych 

zagranicznych

Bank Millenium S. A. Warszawa 16 000 16 000 tys. PLN 16 000 16 000 tys. PLN WIBOR 1M+marża 
banku 23.02.2005

weksel własny in blanco, cesja 
awrotu nadpłaconego podatku 

VAT

Raiffeisen BP 
O/ Warszawa Warszawa 15 500 15 500 tys. PLN 11 694 11 694 tys. PLN WIBOR 1M+marża 

banku 31.10.2005

cesja należności od Z. Ch. 
Dwory S. A., Petrochemi 

Blachowni S. A., Voest Alpine, 
Nuowa Zama, Saint Gobain 

Isover

Fortis Bank Polska S.A. Warszawa 10 000 10 000 tys. PLN 10 000 10 000 tys. PLN WIBOR 1M+marża 
banku 12.08.2005 weksel własny in blanco

Nord LB Bank Polska Warszawa 19 500 19 500 tys. PLN 19 215 19 215 tys. PLN WIBOR 1M+marża 
banku 30.09.2005 Cesja należności o wartości min. 

135% aktualnego zadłużenia

BRE Bank S. A. Warszawa 7 500 7 500 tys. PLN 6 461 6 461 tys. PLN WIBOR 1M+marża 
banku 29.06.2005

Cesja należności od Huntsman 
Advanced Materials (Europe) 
BVBA, zastaw rejestrowy na 

posiadanym pakiecie udziałów 
GZNF "Fosfory" Sp. z o. o.

GK Fosfory

ING Bank Śląski S.A. Katowice 45 000 45 000 tys. PLN 17 360 17 360 tys. PLN 1MWIBOR+marża 
banku

bezterminow
o

umowa cesji na wierzytelności z 
umów sprzedaży: 80% + 80% 
stanu zapasów, umowa cesji 
praw z plosy ubezpieczenia, 

umowa zastawu, umowa cesji 
globalnej

hipoteka kaucyjna do kwoty 60 
000 tys. PLN na budynku przy ul. 

Powązkowskiej

kontraktów 
handlowych o 

wartości 83 359 tys. 
PLN
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Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia

jednostki w tys.zł w walucie jednostka waluta w tys.zł w walucie jednostka waluta oprocentowania spłaty

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł.

Inne

BRE Bank S.A. Gdańsk 10 000 10 000 tys. PLN 9 090 9 090 tys. PLN 1MWIBOR+marża 
banku 03.2005

weksel in blanco, hipoteka 
kaucyjna -11.000 TPLN na KW 
97755.KW67051,KW60385,KW 

36 oraz przewłaszczenie na 
śr.trw.(Aktywa A.II Grupa 3,4,5 i 

6)

BRE Bank S.A. Gdańsk 1 500 1 500 tys. PLN 1 433 1 433 tys. PLN 1MWIBOR+marża 
banku 03.2005

BRE Bank S.A. Gdańsk 4 500 4 500 tys. PLN 4 500 4 500 tys. PLN 1MWIBOR+marża 
banku 03.2005

Bank Millennium S.A. Gdańsk 6 888 6 888 tys. PLN 3 284 3 284 tys. PLN 1MWIBOR+marża 
banku 03.2005

weksel własny in blanco, 
hipoteka kaucyjna do wysokości 
7 500 TPLN,cesja praw z polisy 

ubezpieczenia w/w 
nieruchomości, nieodwołalne 
pełnomocnictwo do rachunki

PKO BP S.A. Gdynia 5 000 5 000 tys. PLN 4 945 4 945 tys. PLN 1MWIBOR+marża 
banku 09.2005

hipoteka kaucyjna do wysokości 
63000 TPLN,cesja praw z polisy 
ubezpieczenia,weksle własne in 

blanco, pełnomocnictwo o 
poddaniu się do egzekucji do 

kwoty 10 000 TPLN

Nordea Bank Polska S.A. Gdynia 5 000 5 000 tys. PLN 4 960 4 960 tys. PLN 1MWIBOR+marża 
banku 09.2005

weksel własny in blanco, 
hipoteka kaucyjna do wysokości 
6 000 TPLN, pełnomocnictwo do 

rachunku

Janikosoda SA

BH Bydgoszcz Bydgoszcz 10 000 10 000 tys. PLN 117 117 tys. PLN T/N WIBOR + marża 
banku 19.03.2005

przewłaszczenie ST na wartość 
20.600, przelew wierzytelności, 
hipoteka kaucyjna do kwoty 24 

mln
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Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia

jednostki w tys.zł w walucie jednostka waluta w tys.zł w walucie jednostka waluta oprocentowania spłaty

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł.

Inne

PKO BP Bydgoszcz 15 000 15 000 tys. PLN 0 0 tys. PLN WIBOR 1M+marża 
banku 7.08.2004

klauzula potrącenia z rachunku 
bieżącego środków pieniężnych 

w przypadku niespłacenia, 
przewłaszczenie ST do wartości 

25.148 tys. zł, cesja praw z 
umów handlowych, zastaw 
rejestrowy na akcjach PTU 
Warszawa  - oświadczenie 

kredytobiorcy o poddaniu się 
egze

WFOŚ Toruń 187 187 tys. PLN 47 47 tys. PLN

0,3 stopy 
redyskontowej 

obowiązującej na 1.01. 
danego roku, lecz nie 

mniej niż 6%

30.04.2006

Gwarancja BH S.A. Bydgoszcz, 
która zabezpieczona jest 

środkiem trwałym o wartości 345 
tys. zł.

Ciech Polfa Sp. z o.o.
Daimler Chrysler Services Bank 
Polska S.A. Warszawa 136 136 tys. PLN 59 59 tys. PLN 11,60% 07.05.2005 zastaw rejestrowy

Bank Handlowy w Warszawie 
S.A. Warszawa 1 000 1 000 tys. PLN 1 1 tys. PLN WIBOR T/N +marża 

banku 04.03.2005 poręczenie Ciech S.A., cesja 
należności

GK Soda Matwy

CitiBank Handlowy S.A. Warszawa 5 850 5 850 tys. PLN 1 966 1 966 tys. PLN WIBOR 3M + marża 
banku 30.11.2005

hipoteka zwykła łączna oraz 
przewłaszczenie rzeczy 

ruchomych

CitiBank Handlowy S.A. Warszawa 10 000 10 000 tys. PLN 2 024 2 024 tys. PLN T/N WIBOR + marża 
banku 19.03.2005

hipoteka kaucyjna łączna oraz 
przewłaszczenie rzeczy 

ruchomych i umowa przelewu 
wierzytelności

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 16 674 tys. PLN 3 196 3 196 tys. PLN 0.65 redyskonta weksli 
nie mniej niż 7% 30.09.2005 poręczenie Ciech oraz 

gwarancja Banku Handlowego

PKO BP S.A. Warszawa 10 000 10 000 tys. PLN 5 444 5 444 tys. PLN WIBOR 1M +marża 
banku 19.08.2006

przewłaszczenie rzeczy 
ruchomych plus umowy 
przelewu wierzytelności

Vitrosilicon SA 

CITIBANK HANDLOWY S.A Poznań 4 763 1 145 tys. EUR 426 104 tys. EUR LIBOR 1M+marża 
banku 25.03.2005

przewłaszczenie zapasów 
wyrobów gotowych , cesja 

należności, obroty na rachunku 
bankowym hipoteka kaucyjna 

Iłowa

BANK BPH S.A. Zielona Góra 1 700 1 700 tys. PLN 0 0 tys. PLN WIBOR 1M+marża 
banku 30.06.2005 zastaw rejestrowy na majątku 

obrotowym, weksle in blanco
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Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia

jednostki w tys.zł w walucie jednostka waluta w tys.zł w walucie jednostka waluta oprocentowania spłaty

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł.

Inne

BANK BPH S.A. Zielona Góra 3 300 3 300 tys. PLN 3 300 3 300 tys. PLN WIBOR 1M+marża 
banku 30.06.2005

zastaw rejestrowy na majątku 
obrotowym, zastaw rejestrowy 
na wannie szklarskiej, hipoteka 

Żary, weksle in blanco

BOŚ S.A. Poznań 16 769 4 036 tys. EUR 2 401 589 tys. EUR EURIBOR 1M+marża 
banku 16.11.2009

hipoteka Łęknica, hipoteka 
Niechorze, przelew 

wierzytelności,poręczenie 
cywilne "Janikosoda" S.A. w 
Janikowie, weksle in blanco

BOŚ S.A. Poznań 2 000 2 000 tys. PLN 0 0 tys. PLN WIBOR 1M+marża 
banku 05.10.2005

zastaw rejestrowy na wyrobach 
gotowych, zastaw rejestrowy na 

lini produkcyjnej do produkcji 
opakowań szklanych Iłowa, 

pełnomocnictwo do rachunków 
bankowych

BANK MILLENNIUM S.A. Zielona Góra 1 550 1 550 tys. PLN 6 6 tys. PLN WIBOR 3M+marża 
banku 27.12.2005

hipoteka kaucyjna Żary, weksel 
in blanco, pełnomocnictwo do 
dysponowania rachunkiem w 

Banku Millennium.

BANK MILLENNIUM S.A. Zielona Góra 3 200 3 200 tys. PLN 960 960 tys. PLN WIBOR 3M+marża 
banku 25.10.2007

hipoteka zwykła Żary,hipoteka 
kaucyjna Żary, zastaw 

rejestrowy na piecu szklarskim w 
Żarach, zastaw rejestrowy na 
zapasach ,weksel własny in 
blanco pełnomocnictwo do 

rachunku w Bank Millennium

Razem 436 300 230 293
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Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia

jednostki w tys.zł w walucie jednostka waluta w tys.zł w walucie jednostka waluta oprocentowania spłaty

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł.

Inne

Nota 23d

Dłużne papiery wartościowe wg 
rodzaju

Wartość 
nominalna

Warunki 
oprocentowa

nia

Termin 
wykupu

Gwarancje / 
zabezpiecze

nia

Dodatkowe 
prawa Inne

Weksle

15 000 WIBOR 3M+ 
1% 22.03.2005

hipoteka 
kaucyjna do 
kwoty 20.000 
tys.  PLN na 
budynku przy 
ul. Jasnej

Razem 15 000

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH
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Nota 24a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

Nota 24b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 16 349 8 815
    - długoterminowe (wg tytułów) 441 0
       - koszty opłat ekologicznych 52 0
       - inne 389 0
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 15 908 8 815
       - koszty usług doradczych 207 165
       - koszty niewykorzystanych urlopów i wynagrodzeń itp. 7 506 4 253
       - koszty usług niezafakturowanych 812 602
       - inne* 7 383 3 795
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 42 264 45 387
    - długoterminowe (wg tytułów) 38 464 37 359
       - leasing zwrotny 0 1 033
       - prawo wieczystego użytkowania gruntów 38 305 36 266
       - inne 159 60
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 3 800 8 028
       - niezrealizowane przychody ze sprzedaży 33 304
       - prawo wieczystego użytkowania gruntów 1 170 1 237
       - leasing 1 025 1 033
       - odsetki 33 64
       - zaliczki na przyszłe dostawy 350 1 308
       - postępowaniaukładowe, wyroki, kary 40 76
       - obrót wierzytelnościami 20 453
       - inne 1 129 3 553
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 58 613 54 202

Nota 25a

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

Nota 26b
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 997 2 000
     - na rzecz jednostek zależnych 997 2 000
     - na rzecz jednostek współzależnych 0 0
     - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

Nie występuje.

Nota 26a

Nie występuje.

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję:
Wartość księgowa / średnia ważona liczba akcji zwykłych = wartość księgowa na jedną akcję
Rok 2004
551 377/ 19 796 016 * 1000 = 27,85 zł na 1 akcję
Rok 2003
473 196 / 19 796 016 * 1000 = 23,90 zł na 1 akcję

Sposób obliczenia rozwodnionej wartości księgowej na 1 akcję:
Wartość księgowa / średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych = rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
551 377 / 28 000 000 * 1000 = 19,69 zł na 1 akcję

* W 2004 roku, w pozycji inne krótkoterminowych rozliczeń biernych w kwocie 7 383 tys. zł została ujęta rezerwa na dodatkowe 
premie w wysokości 5 825 tys. zł
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     - na rzecz znaczącego inwestora 0 0
     - na rzecz jednostki dominującej 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 0 0
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 997 2 000

Nota 27a
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
 - przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 1 386 415 1 198 475
     - w tym: od jednostek powiązanych 2 303 3 068
 - przychody ze sprzedaży usług 87 208 91 389
     - w tym: od jednostek powiązanych 1 700 2 354
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 473 623 1 289 864
 - w tym: od jednostek powiązanych 4 003 5 422

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) kraj 950 550 839 645
    - w tym: od jednostek powiązanych 4 003 5 410
    - sprzedaż wyrobów gotowych 925 432 815 724
       - w tym: od jednostek powiązanych 2 303 3 796
    - sprzedaż usług 25 118 23 921
       - w tym: od jednostek powiązanych 1 700 1 614
b) eksport 523 073 450 219
    - w tym: od jednostek powiązanych 0 12
    - sprzedaż wyrobów gotowych 460 983 382 094
       - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
    - sprzedaż usług 62 090 68 125
       - w tym: od jednostek powiązanych 0 12
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 473 623 1 289 864
 - w tym: od jednostek powiązanych 4 003 5 422

Nota 28a
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
 - przychody ze sprzedaży towarów 828 989 612 020
     - w tym: od jednostek powiązanych 35 321 26 123
 - przychody ze sprzedaży materiałów 12 773 7 445
     - w tym: od jednostek powiązanych 7 22
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 841 762 619 465
 - w tym: od jednostek powiązanych 35 328 26 145

Nota 28b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) kraj 430 065 370 217
    - w tym: od jednostek powiązanych 35 328 14 037
    - sprzedaż towarów 423 985 364 747
       - w tym: od jednostek powiązanych 35 321 14 015
    - sprzedaż materiałów 6 080 5 470
       - w tym: od jednostek powiązanych 7 22
b) eksport 411 697 249 248
    - w tym: od jednostek powiązanych 0 12 108
    - sprzedaż towarów 405 004 247 274
       - w tym: od jednostek powiązanych 0 12 108
    - sprzedaż materiałów 6 693 1 974
       - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 841 762 619 465
 - w tym: od jednostek powiązanych 35 328 26 145

Nota 29a

Nota 27b

NOTY OBJAŚNIAJĄCE
DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE 
DZIAŁALNOŚCI)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - 
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
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KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) amortyzacja 89 038 94 283
b)  zużycie materiałów i energii 808 188 651 302
c) usługi obce 328 813 297 671
d) podatki i opłaty 57 655 62 523
e) wynagrodzenia 146 295 139 734
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 35 869 34 976
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 22 843 17 714
Koszty według rodzaju, razem 1 488 701 1 298 203
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 11 241 -1 610

-12 934 -8 331
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -215 057 -218 865
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -162 098 -155 312
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 109 853 914 085

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 11 804 4 719
   - zobowiązania 734 664
   - restrukturyzacji 232 0
   - odszkodowań 811 0
   - nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 991 2 979
   - na koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych ujętych w rozliczeniach 
międzyokresowych biernych

1 613 100

   - na przewidywane straty 5 942 868
   - inne 1 481 108
b) pozostałe, w tym: 38 967 37 397
   - odpis aktualizujący wartość należności i odsetek od należności (niefinansowe) 18 996 6 150
   - odpis aktualizujący zapasów 1 138 1 920
   - odpis aktualizujący wartość środków trwałych 5 780 624
   - odpisane należności umorzone, nieściągalne, przedawnione 0 124
   - umorzone zobowiązania (NFOŚ) 0 16 801
   - umorzone zobowiązania 59 65
   - rozwiązanie rmk z tytułu urlopów 0 40
   - otrzymane kary i odszkodowania 1 276 1 383
   - rozliczenie inwentaryzacji 368 175
   - zapłata należności wcześniej umorzonych 0 37
   - przychody z prowadzonej działalności socjalnej 83 298
   - zwrot kosztów postępowań sądowych 282 221
   - rozliczenie leasingu zwrotnego 1 041 1 034
   - zapis równoległy do amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów 832 1 061
   - przychody z tytułu czynszów 3 945 4 323
   - otrzymane darowizny 1 0
   - inne 5 166 3 141
Inne przychody operacyjne, razem 50 771 42 116

INNE KOSZTY OPERACYJNE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 29 331 6 096
   - odszkodowania 881 0
   - zobowiązania 1 379 1 409
   - restrukturyzacji 1 255 1 464
   - nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 6 146 195
   - rekultywację środowiska 2 843 0
   - na przewidywane straty 14 306 0
   - inne 2 521 3 028
b) pozostałe, w tym: 20 959 30 971

Nota 30a

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

Nota 31a

W 2004 roku pozycji inne w kwocie 5 166 tys. zł ujęte zostały ujęte następujące istotne pozycje: przychody z tytułu odsprzedanej 
energii 622 tys. zł; zwrot podatku akcyzowego 2 205 tys. zł;  przychody z tytułu ujawnienia majątku trwałego 294 tys. zł 
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   - korekta wartości zapasów 0 223
   - wartość zakupu energii elektrycznej 0 12 852
   - koszty związane z działalnością przeszłą 1 775 2 255
   - koszty odpisanych prac rozwojowych i wartości niematerialnych i prawnych 0 707
   - nieplanowane odpisy amortyzacyjne 124 0
   - darowizny przekazane 1 240 1 025
   - koszty postępowania sądowego 715 1 733
   - spisane należności 358 724
   - kary, grzywny, odszkodowania zapłacone 767 1 371
   - różnice inwentaryzacyjne 290 7
   - zdarzenia losowe 50 91
   - likwidacja środków trwałych 2 238 1 134
   - likwidacja materiałów 9 891
   - działalność socjalno - bytowa 523 535
   - składki członkowskie 154 245
   - koszty restrukturyzacji 4 079 406
   - rekompensaty 1 904 0
   - koszty utrzymania wydzierżawionych powierzchni 2 454 1 691
   - inne 4 279 5 081
Inne koszty operacyjne, razem 50 290 37 067

2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) od jednostek powiązanych, w tym: 796 660
    - od jednostek zależnych 686 564
    - od jednostek współzależnych 100 0
    - od jednostek stowarzyszonych 0 96
    - od znaczącego inwestora 0 0
    - od jednostki dominującej 10 0
b) od pozostałych jednostek 41 402

837 1 062

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) z tytułu udzielonych pożyczek 67 118
    - od jednostek powiązanych, w tym: 0 23
       - od jednostek zależnych 0 23
       - od jednostek współzależnych 0 0
       - od jednostek stowarzyszonych 0 0
       - od znaczącego inwestora 0 0
       - od jednostki dominującej 0 0
    - od pozostałych jednostek 67 95
b) pozostałe odsetki 7 934 7 771
    - od jednostek powiązanych, w tym: 36 66
       - od jednostek zależnych 35 32
       - od jednostek współzależnych 1 0
       - od jednostek stowarzyszonych 0 34
       - od znaczącego inwestora 0 0
       - od jednostki dominującej 0 0
    - od pozostałych jednostek 7 898 7 705
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 8 001 7 889

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) dodatnie różnice kursowe 3 737 5 746
     - zrealizowane 1 129 5 870
     - niezrealizowane    2 608 -124
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 84 950

Nota 32a

Nota 32c

Nota 32b

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH 

W 2004 roku pozycji inne w kwocie 4 279 tys. zł zostału ujęte koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 1 076 tys. zł.

Wysokość oraz przyczyny utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych zostały przedstawione w nocie 
objaśniającej do bilansu nr 12.
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   - zobowiązań finansowych 84 210
   - inne 0 740
c) pozostałe, w tym: 3 137 777
   - aktualizacji wyceny należności z tytułu odsetek handlowych 858 137
   - pozostała aktualizacja wyceny 386 281
   - przychody ze sprzedaży wierzytelności 502 84
   - otrzymane dyskonto od weksli i czeków 36 0
   - wycena instrumentu pocgodnego 588 0
   - inne 767 275
Inne przychody finansowe, razem 6 958 7 473

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) od kredytów i pożyczek 18 730 9 632
    - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
       - dla jednostek zależnych 0 0
       - dla jednostek współzależnych 0 0
       - dla jednostek stowarzyszonych 0 0
       - dla znaczącego inwestora 0 0
       - dla jednostki dominującej 0 0
    - dla innych jednostek 18 730 9 632
b) pozostałe odsetki 6 341 14 338
    - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 5
       - dla jednostek zależnych 0 5
       - dla jednostek współzależnych 0 0
       - dla jednostek stowarzyszonych 0 0
       - dla znaczącego inwestora 0 0
       - dla jednostki dominującej 0 0
    - dla innych jednostek 6 341 14 333
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 25 071 23 970

Nota 33b

INNE KOSZTY FINANSOWE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) ujemne różnice kursowe 15 205 10 669
     - zrealizowane 15 458 4 263
     - niezrealizowane    -253 6 406
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 13 178
   - zobowiązań finansowych 13 85
   - inne 0 93
c) pozostałe, w tym: 6 682 8 305
   - odpisy aktualizujące odsetki handlowe i budżetowe 3 716 2 593
   - różnice pomiędzy wartością nominalną a kwotą według której następuje wykup 
wyemitowanych przez jednostkę dłużnych papierów wartościowych

1 390 848

   - prowizje i opłaty bankowe 92 586
   - prowizje od kredytów 889 113
   - koszty z tytułu poręczeń i gwarancji 21 55
   - inne 574 4 110
Inne koszty finansowe, razem 21 900 19 152

Nota 34a
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji 0 7
    - w jednostkach zależnych 0 0
    - w jednostkach współzależnych 0 0
    - w jednostkach stowarzyszonych 0 7
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji 1 763 5 559
    - w jednostkach zależnych 0 5 559
    - w jednostkach współzależnych 0 0
    - w jednostkach stowarzyszonych 1 763 0

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH 

Nota 33a
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-1 763 -5 552

ZYSKI NADZWYCZAJNE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) losowe 0 904
b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
Zyski nadzwyczajne, razem 0 904

STRATY NADZWYCZAJNE 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) losowe 545 1 004
b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
Straty nadzwyczajne, razem 545 1 004

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 110 568 112 346
2. Korekty konsolidacyjne 18 445 28 011

-12 363 16 332
 - trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania -9 300 8 996
 - przejściowe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania 2 039 20 428
 - straty z lat ubiegłych -2 536 -10 941
 - inne -2 566 -2 151
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 116 650 156 689
5. Podatek dochodowy według stawki 19% * 22 211 32 317

-5 393 2 831

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 16 818 35 148
    - wykazany w rachunku zysków i strat** 19 190 35 148

0 0
0 0

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem

Nota 35a

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Nota 36a

Nota 37a

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 
tytułów)

6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

CIECH S. A.
W dniu 11.06.2004 roku podmiot dominujący CIECH S. A. dokonał sprzedaży  udziałów spółki stowarzyszonej Zakłady Tworzyw i 
Farb Sp. z o. o.  w Złotym Stoku, którą konsolidował metodą praw własności (33,64 % udziałów). 
Udziały zostały sprzedane za kwotę  tys. 2 300 PLN

GZNF Fosfory Sp. z o.o.
W dniu 30.05.2003 roku podmiot dominujący niższego szczebla Fosfory Sp. z o.o. dokonał sprzedaży  udziałów spółki 
stowarzyszonej "Amiga", którą konsolidowana metodą praw własności (46,69 % udziałów). 
Udziały zostały sprzedane za kwotę 600 tys. złotych, przy czym do dnia 31.12.2003 roku jednostka otrzymała kwotę 410 tys. złotych, 
a pozostałą część należności w kwocie 190 tys. złotych została rozłożona na dwie raty - I rata 90 tys. złotych płatna w 2004 r, II rata  
100 tys. złotych płatna w 2005 roku. Skonsolidowany wynik na sprzedaży wyniósł 7 tys. złotych.

Daltrade Plc
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Daltrade PLC. w czerwcu 2003 roku w którym CIECH S.A. nie brał 
udziału nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez CIECH S.A. na WZ Spółki z 61,50% na 61,20%. 
Skonsolidowana strata na utraconych  0,20 % kontroli wyniosła 55 tys. złotych.

Dodatkowo w grudniu 2003 roku spółka zależna K Foster & Son, konsolidowana metodą pełną przez DALTRADE PLC, została 
przekazana pod zarząd administracyjny zgodnie z prawem brytyjskim, w wyniku tego DALTRADE PLC utracił nad nią całkowitą 
kontrolę. Wartość księgowa udziałów na dzień utraty kontroli wyniósł 1 000 tys. GBP (6 669 tys. złotych). Skonsolidowana strata na 
utracie kontroli wyniosła  5.504 tys. złotych.  

* W 2004 roku podatek dochodowy spółek Daltrade (30%) i Polsin (20%) wykazany w rachunku zysków i strat wyniósł 287 tys. zł
** Podatek dochodowy od dywidend otrzymanych w 2004 roku wyniósł 2 372 tys. zł

Podatek dochodowy w przekroju jednostek objętych konsolidacją za rok 2004
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Nota 37b
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni

1 416 741
 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych -487 -896

106 -1 117

3 034 768
 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 239 1 169
     - obciążenie przychodów z tytułu straty podatkowej 0 0

     - aktywa z tytułu odroczonego podatku tworzona w wysokości 50% zysków na 3 lata do 
przodu 0 2 202
     - nadpłata w podatku dochodowym za rok 1996 0 -945
     - inne składniki podatku odroczonego 239 -88
Podatek dochodowy odroczony, razem 4 308 665

Nota 37c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

 - ujętego w kapitale własnym 2 126 1 052
 - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Nota 37d
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
Nie występuje.

Nota 38a
2004  

rok bieżący
2003

rok poprzedni
Nie występuje.

Nota 39a

 ZYSK (STRATA) NETTO 2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej 26 737 8 718
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych 77 744 52 233
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych 171 174
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych -1 301 5 713
e) korekty konsolidacyjne -24 101 8 016
Zysk (strata) netto 79 250 74 854

załącznik nr.7 do noty 39a

Nota 40a

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub 
różnicy  przejściowej poprzedniego okresu
 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 

 Podatek dochodowy w przekroju jednostek objętych konsolidacją za rok 2004
Jednostka - podstawa opodatkowania - stawka podatku dochodowego - podatek dochodowy wg stawki

CIECH S.A. - 12 211 tys. zł - 19% - 2 320 tys. zł
Janikosoda S. A. - 30 713 tys. zł - 19% - 5 835 tys. zł
Cheman S. A. - 0 tys. zł - 19% - 0 tys. zł
Vitrosilicon S.A. - 12 106 - 19% - 2 300 tys. zł
GK Alwernia -  - 2 162 - 19% - 0 tys. zł
Polsin Pte. Ltd. - 883 - 20% -  181 tys. zł 
Daltrade Plc - 372 - 30% - 106 tys. zł
GK Fosfory - 8 034 tys. zł - 19% - 1 526 tys. zł
GK Soda Mątwy - 19 195 tys. zł - 19% - 3 647 tys. zł
GK Petrochemia Blachownia - 29 377 tys. zł - 19% - 5 582 tys. zł
Ciech Polfa Sp. z o. o. - 3 759 tys. zł - 19% - 714 tys. zł
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2004  
rok bieżący

2003
rok poprzedni

79 250 74 854
48 418 55 973
6 690 5 855
1 130 -4 176

91 510 92 464
769 -817

-4 274 8 979
21 318 22 336
-1 880 4 528
16 906 -25 681
-3 309 19

-106 023 -964
19 432 -59 585
8 490 8 457

-1 572 3 741
127 668 130 827

Załącznik nr.8

załącznik nr.9

SPRAWOZDAWCZOŚĆ WG SEGMENTÓW BRANŻOWYCH I GEOGRAFICZNYCH

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

      9. Zmiana stanu należności
     10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów
     11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
     12. Inne korekty

      5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
      6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
      7. Zmiana stanu rezerw
      8. Zmiana stanu zapasów

      2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
      3. Amortyzacja, w tym:
         - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek 
      4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA 
POŚREDNIA)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
      1. Zyski (straty) mniejszości

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU  PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą:
zysk (strata) netto / średnia ważona liczba akcji zwykłych = zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
Rok 2004
79 250 / 19 796 016 * 1000 = 4,00 zł na 1 akcję
Rok 2003
74 854 / 19 796 016 * 1000 = 3,78 zł na 1 akcję

Sposób obliczenia rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą:
zysk (strata) netto / średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych = rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
Rok 2004
79 250 / 28 000 000 * 1000 = 2,83 zł na 1 akcję
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Podpisy wszystkich Członków Zarządu 

15.04.2005       Ludwik Klinkosz              Prezes Zarządu CIECH S.A.               
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15.04.2005     Jerzy Golis                         Członek Zarządu CIECH S.A.
 data               imię i nazwisko                     stanowisko/funkcja                               podpis

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie 
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data

Kazimierz Przełomski
imię i nazwisko

Dyrektor Finansowy - Prokurent CIECH S.A.
stanowisko/funkcja

podpis 



Dodatkowe noty objaśniające 
 
1. INSTRUMENTY FINANSOWE 
 
 
Instrumenty finansowe w jednostkach objętych konsolidacją metodą pełną w Grupie Kapitałowej Ciech 
 
1.1 Podział instrumentów finansowych 
 
Zmiana stanu aktywów finansowych  
  
2004 (rok bieżący) 

Portfel stan na 
01.01.2004 Zwiększenia z tytułu: Zmniejszenia z tytułu: stan na 31.12.2004 

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu 
razem 

31 425
  

 5 202  81  36 546

środki pieniężne 31 344
wzrost 
środków 

pieniężnych 
4800  - 36 144

akcje i udziały 81 wycena 16 sprzedaż 81 16

instrumenty pochodne - nabycie 386  - 386
wycena na 

dzień 
bilansowy 

1 813 
Aktywa finansowe dostępne 
do sprzedaży  3 935  -

sprzedaż 27 

2 095

Pożyczki udzielone i 
należności własne -  -  - -

Aktywa finansowe utrzymane 
do terminu wymagalności 
razem 

-  700  - 700

instrumenty pochodne nabycie 700   700
 
 
2003 (rok poprzedni) 

Portfel stan na 
01.01.2003 Zwiększenia z tytułu: Zmniejszenia z tytułu: stan na 31.12.2003 

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu  39 589    31 425

środki pieniężne 38 266  -
spadek 
środków 

pieniężnych 
6 922 31 344

akcje i udziały 1 323  - sprzedaż i 
wycena 1 242 81

Aktywa finansowe dostępne 
do sprzedaży  3 967 dopłata do 

kapitału 20
wycena na 

dzień 
bilansowy 

52 3 935

Pożyczki udzielone i 
należności własne 74  - spłata pożyczki 74 -

Aktywa finansowe utrzymane 
do terminu wymagalności - - - -
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Aktywa finansowe według podziału przyjętego w bilansie: 
 
 
2004 (rok bieżący) 

Wyszczególnienie 
Aktywa 

finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu wymagalności 

Długoterminowe aktywa finansowe w 
jednostkach powiązanych: - - - -

udziały lub akcje*) - - - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczki - - - -
inne długoterminowe aktywa finansowe - - - -

Długoterminowe aktywa finansowe  w 
pozostałych jednostkach - 2 095 - -

udziały lub akcje - 2 095 - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczki - - - -
inne długoterminowe aktywa finansowe - - - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe  w 
jednostkach powiązanych: - - - -

udziały lub akcje - - - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczki - - - -
inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe w 
pozostałych jednostkach  386 - - 700

udziały lub akcje - - - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczki - - - -
inne krótkoterminowe aktywa finansowe 386 - - 700
Środki pieniężne 36 144 - - -

 
2003 (rok poprzedni) 

Wyszczególnienie 
Aktywa 

finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu wymagalności 

Długoterminowe aktywa finansowe w 
jednostkach powiązanych: 

- - - -

udziały lub akcje - - - -

inne papiery wartościowe - - - -

udzielone pożyczki - - - -

inne długoterminowe aktywa finansowe - - - -

Długoterminowe aktywa finansowe w 
pozostałych jednostkach 

- 4 195 - -

udziały lub akcje -  4 195 - -

inne papiery wartościowe - - - -

udzielone pożyczki - - - -

inne długoterminowe aktywa finansowe - - - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe w 
jednostkach powiązanych: 

- - - -

udziały lub akcje - - - -

inne papiery wartościowe - - - -
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Wyszczególnienie 
Aktywa 

finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu wymagalności 

udzielone pożyczki - - - -

inne długoterminowe aktywa finansowe - - - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe w 
pozostałych jednostkach  81

- - -

udziały lub akcje 81 - - -

inne papiery wartościowe - - - -

udzielone pożyczki - - - -

inne długoterminowe aktywa finansowe - - - -

Środki pieniężne 31 344 - - -
 
 
Zmiana stanu zobowiązań finansowych: 
 
2004 (rok bieżący) 

Portfel stan na 
01.01.2004 

Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu stan na 
31.12.2004 

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu - 

  
-

  
- -

zaciągnięcie 
kredytów i pożyczek 51 547 spłata kredytów i 

pożyczek 48 503 Pozostałe zobowiązania 
finansowe 303 780 

inne 270 wykup weksli 11 906 
295 188

 
2003 (rok poprzedni) 

Portfel stan na 
01.01.2003 Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu stan na 

31.12.2003 

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu 910 -

realizacja 
instrumentów 
pochodnych 

910 -

zaciągnięcie 
kredytów i pożyczek 234 988 spłata kredytów i 

pożyczek 275 563 Pozostałe zobowiązania 
finansowe 329 623 

weksle 14 732  - 

303 780

 
Zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie: 
 
2004 (rok bieżący) 

Wyszczególnienie Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu Pozostałe zobowiązania finansowe 

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek 
powiązanych*) - -

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych 
jednostek: - 49 881

kredyty i pożyczki - 49 881
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
inne zobowiązania finansowe - -

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek 
powiązanych - -

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych 
jednostek: - 245 307

kredyty i pożyczki - 230 293
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - 14 744
inne zobowiązania finansowe - 270
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2003 (rok poprzedni) 

Wyszczególnienie Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu Pozostałe zobowiązania finansowe 

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek 
powiązanych - - 

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych 
jednostek: - 60 946

kredyty i pożyczki - 60 946
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek 
powiązanych 

- - 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych 
jednostek: 

- 242 834

kredyty i pożyczki - 216 184
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - 26 650
inne zobowiązania finansowe - -

 
 
 
1.2.1 a)  Charakterystyka instrumentów finansowych 
 
2004 (rok bieżący) 
Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 

razem 36 546
    

środki pieniężne 36 144     
instrumenty pochodne 386     

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu 
  
  

akcje i udziały 16 Informacje zostały przedstawione w nocie 5g oraz 
załączniku nr 2 do noty 5e i 5f 

Aktywa finansowe dostępne 
do sprzedaży akcje i udziały 2 095 Informacje zostały przedstawione w nocie 5g oraz 

załączniku nr 2 do noty 5e i 5f 

Pożyczki udzielone i 
należności własne  -     

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 
wymagalności 

 700     

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu  -     

razem 294 918     

pożyczki i kredyty 280 174 Informacje zostały przedstawione w nocie 22d i 23c 

 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 
  
  

weksle 14 744 Informacje zostały przedstawione w nocie 23d 

 
 
Charakterystyka instrumentów pochodnych: 
Ciech Polfa Sp. z o. o. 

Wyszczególnienie Instrument pochodny Instrument pochodny Instrument pochodny 

Zakres instrumentów charakter 
instrumentu 

Nierzeczywista opcja 
sprzedaży waluty 

wymienialnej z barierą 

Nierzeczywista opcja 
sprzedaży waluty 

wymienialnej z barierą 

Nierzeczywista opcja 
sprzedaży waluty 

wymienialnej z barierą 
Cel nabywania lub wystawiania 
instrumentu  

Zabezpieczenie należności w 
USD 

Zabezpieczenie należności w 
USD 

Zabezpieczenie należności w 
USD 

Kwotę (wielkość) będącą 
podstawą obliczenia przyszłych 
płatności 

100 tys. USD 400 tys.  USD 200 tys. USD 

Sumę i termin przyszłych 
przychodów lub płatności 0 79 tys. PLN 33 tys. PLN 
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Wyszczególnienie Instrument pochodny Instrument pochodny Instrument pochodny 
kasowych 

Termin ustalania cen, 
zapadalności, wygaśnięcia lub 
wykonania instrumentu 

Przedział warunkowy 
1-24.02.2005 

Rozliczenie bezwarunkowe 
31.01.2005 

Przedziały warunkowe 
1-24.02 i 1-29.03.2005 

Rozliczenie bezwarunkowe 
31.01.2005 

Przedziały warunkowe 
1-24.02 i 1-29.03.2005 

Możliwości wcześniejszego 
rozliczenia (okres lub dzień), jeśli 
istnieją 

Brak 

Do końca stycznia zawarcie 
transakcji odwrotnej. W lutym 
i marcu – o ile zrealizuje się 

opcja również zawarcie 
transakcji odwrotnej 

Do końca stycznia zawarcie 
transakcji odwrotnej. W lutym 
i marcu – o ile zrealizuje się 

opcja również zawarcie 
transakcji odwrotnej 

Cenę lub przedział cen realizacji 
instrumentu 

Bariera 
1 USD = 3,3055 PLN 

Bariera 
1 USD = 3,2300 PLN 

Bariera 
1 USD = 3,2000 PLN 

Możliwość wymiany lub zamiany 
na inny składnik aktywów lub 
pasywów 

Brak Brak Brak 

Ustaloną stopę lub kwotę odsetek, 
dywidendy lub innych przychodów 
oraz termin ich płatności 

Brak Brak Brak 

Dodatkowe zabezpieczenia 
związane z tym instrumentem, 
przyjęte lub założone  

Brak Brak Brak 

Rodzaj ryzyka związanego z 
instrumentem Walutowe Walutowe Walutowe 

Suma istniejących zobowiązań z 
tytułu zajętych pozycji w 
instrumentach 

Brak Brak Brak 

 
 
GK Fosfory 

Wyszczególnienie Instrument pochodny 

Zakres i charakter instrumentu Opcja na stopę procentową 
Cel nabywania lub wystawiania 
instrumentu (np. zabezpieczenie) Zabezpieczenie ryzyka stóp procentowych 

Kwotę (wielkość) będącą 
podstawą obliczenia przyszłych 
płatności 

Nominał 
18 000 TPLN  

Sumę i termin przyszłych 
przychodów lub płatności 
kasowych 

Miesięcznie do 07 stycznia 2005 r. 

Termin ustalania cen, 
zapadalności, wygaśnięcia lub 
wykonania instrumentu 

Miesięcznie 

Możliwości wcześniejszego 
rozliczenia (okres lub dzień), jeśli 
istnieją 

Jest możliwość wcześniejszego wykupu 

Cenę lub przedział cen realizacji 
instrumentu 588 TPLN 

Możliwość wymiany lub zamiany 
na inny składnik aktywów lub 
pasywów 

Nie występuje 

Ustaloną stopę lub kwotę odsetek, 
dywidendy lub innych przychodów 
oraz termin ich płatności 

GZNF jest płatnikiem stałej stopy procentowej – 1,25% w CHF a ING Bank Śląski jest 
płatnikiem stałej stopy procentowej  - 6% w PLN  

Dodatkowe zabezpieczenia 
związane z tym instrumentem, 
przyjęte lub założone (w/w 
informacje również dla 
instrumentu, na który dany 
instrument może być zamieniony) 

Nie występują 

Inne warunki towarzyszące 
danemu instrumentowi Nie występują 

Rodzaj ryzyka związanego z 
instrumentem Ryzyko wahań stóp procentowych 

Suma istniejących zobowiązań z 
tytułu zajętych pozycji w 
instrumentach 

Nie występują 
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GK ALWERNIA  

Wyszczególnienie Instrument pochodny Instrument pochodny Instrument pochodny 
Zakres i charakter instrumentu CIRS Opcje WTT 
Cel nabywania lub wystawiania 
instrumentu (np. zabezpieczenie) 

Zabezpieczenie 
 zabezpieczenie Zabezpieczenie 

Kwotę (wielkość) będącą 
podstawą obliczenia przyszłych 
płatności 

10.000 tys. PLN+odsetki 200 tys. EUR 1000 tys. EUR (5*200EUR) 

Sumę i termin przyszłych 
przychodów lub płatności 
kasowych 

3.650CHF+odsetki 866-889 PLN 4410PLN 

Termin ustalania cen, 
zapadalności, wygaśnięcia lub 
wykonania instrumentu 

31-12-2009 28-02-2005 
31.01.2005, 28-02-2005, 31-
02-2005, 28-04-2005, 31-05-

2005 
Możliwości wcześniejszego 
rozliczenia (okres lub dzień), jeśli 
istnieją 

Zawarcie transakcji odwrotnej Zawarcie transakcji odwrotnej Zawarcie transakcji odwrotnej 

Cenę lub przedział cen realizacji 
instrumentu 2,74 4,3300 - 4,4480 4,4125 

Możliwość wymiany lub zamiany 
na inny składnik aktywów lub 
pasywów 

Nie występują Nie występują Nie występują 

Ustaloną stopę lub kwotę odsetek, 
dywidendy lub innych przychodów 
oraz termin ich płatności 

Libor + marża Nie występuje Nie występuje 

Dodatkowe zabezpieczenia 
związane z tym instrumentem, 
przyjęte lub założone (w/w 
informacje również dla 
instrumentu, na który dany 
instrument może być zamieniony) 

Nie występują Nie występują Nie występują 

Inne warunki towarzyszące 
danemu instrumentowi Nie występują Nie występują Nie występują 

Rodzaj ryzyka związanego z 
instrumentem Walutowe, stopy procentowej walutowe walutowe 

Suma istniejących zobowiązań z 
tytułu zajętych pozycji w 
instrumentach 

Nie występują Nie występują Nie występują 

 
 
CIECH SA  
Transakcje walutowe 

Lp. 
Zakres i 

charakter 
instrumentu 

Cel nabywanego 
instrumentu Waluta 

Kwota będąca 
podstawą 
obliczenia 
przyszłych 
płatności 

Cena lub 
przedział cen 

realizacji 
instrumentu 

Suma 
przyszłych 

przychodów 
lub płatności 

kasowych 

Termin ustalania cen, 
zapadalności, wygaśnięcia lub 

wykonania instrumentu 

1 forward zabezpieczenie EUR/PLN 19 260,00 4,1863 80 628,14 2005-01-03 
2 forward zabezpieczenie EUR/PLN 1 240 991,90 4,0778 5 060 516,77 2005-01-05 
3 forward zabezpieczenie EUR/PLN 102 075,99 4,1080 419 328,17 2005-01-18 

4 forward zabezpieczenie EUR/PLN 22 554,00 4,2330 95 471,08 2005-01-31 

5 forward zabezpieczenie EUR/PLN 20 025,00 4,2460 85 026,15 2005-01-31 
6 forward zabezpieczenie EUR/PLN 21 762,00 4,2470 92 423,21 2005-01-31 
7 forward zabezpieczenie USD/PLN 1 065 039,58 2,9881 3 182 444,77 2005-01-11 
8 forward zabezpieczenie EUR/PLN 248 484,41 4,2490 -1 055 810,26 2005-01-06 
9 forward zabezpieczenie EUR/PLN 352 193,31 4,2539 -1 498 195,12 2005-01-21 

 

Lp. 

Możliwość 
wcześniejszego 

rozliczenia  
(okres lub dzień), jeśli 

istnieją 

Możliwość 
wymiany lub 
zamiany na 

inny składnik 
aktywów lub 

pasywów 

Ustaloną stopę 
lub kwotę 
odsetek, 

dywidendy lub 
innych 

przychodów 
oraz termin ich 

płatności  

Dodatkowe 
zabezpieczenia związane 

z tym instrumentem, 
przyjęte lub założone (w/w 

informacje również dla 
instrumentu, na który dany 

instrument może być 
zamieniony) 

Inne 
warunki 

towarzyszą
ce danemu 
instrumento

wi 

Rodzaj ryzyka 
związanego z 
instrumentem

Suma 
istniejących 

zobowiązań z 
tytułu zajętych 

pozycji w 
instrumentach

1 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

2 zawarcie transakcji - - - - walutowe - 
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Lp. 

Możliwość 
wcześniejszego 

rozliczenia  
(okres lub dzień), jeśli 

istnieją 

Możliwość 
wymiany lub 
zamiany na 

inny składnik 
aktywów lub 

pasywów 

Ustaloną stopę 
lub kwotę 
odsetek, 

dywidendy lub 
innych 

przychodów 
oraz termin ich 

płatności  

Dodatkowe 
zabezpieczenia związane 

z tym instrumentem, 
przyjęte lub założone (w/w 

informacje również dla 
instrumentu, na który dany 

instrument może być 
zamieniony) 

Inne 
warunki 

towarzyszą
ce danemu 
instrumento

wi 

Rodzaj ryzyka 
związanego z 
instrumentem

Suma 
istniejących 

zobowiązań z 
tytułu zajętych 

pozycji w 
instrumentach

odwrotnej 
3 zawarcie transakcji 

odwrotnej 
- - - - walutowe - 

4 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

5 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

6 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

7 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

8 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

9 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

 
Swapy Walutowo – Procentowe 

  Opis transakcji 
Stawka 

oprocentowa
nia płacona 

Stawka 
oprocentowania 

otrzymywana 

Termin 
ostateczne

go 
rozliczenia

Nominał w 
PLN 

Nominał w 
EUR 

Amortyzacja 
kapitału od 

którego 
naliczane są 

odsetki  

Kurs 
wymiany 
płatności 

CCIRS 
EUR/P

LN 

Wymiana kapitału i 
odsetek w każdy ostatni 
pracujący dzień kwartału 
z cyklu marzec, 
czerwiec, wrzesień, 
grudzień 

WIBOR 3M+ 
0,08%  EURIBOR 3M 31-06-2006 -12 238 3 000 Liniowa 4,0795 

CCIRS 
EUR/P

LN 

Wymiana kapitału i 
odsetek w każdy ostatni 
pracujący dzień kwartału 
z cyklu marzec, 
czerwiec, wrzesień, 
grudzień 

WIBOR 3M+ 
0,08%  EURIBOR 3M 31-12-2009 -32 636 8 000 Liniowa 4,0795 

 
 
2003 (rok poprzedni) 

Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 

razem 31 318 -  
środki pieniężne 31 237 -  Aktywa finansowe 

przeznaczone do obrotu udziały i akcje w innych 
podmiotach (Amica) 81 3 000  bezterminowo

Aktywa finansowe dostępne 
do sprzedaży akcje i udziały 3 935

Pożyczki udzielone i 
należności własne  -   

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 
wymagalności 

 -   

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu  -   

Pozostałe zobowiązania 
finansowe razem 303 780   

  pożyczki i kredyty 277 130   

  weksle 26 650   
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Charakterystyka instrumentów pochodnych: 

Wyszczególnienie Instrument 
pochodny Instrument pochodny Instrument 

pochodny Instrument pochodny 

Zakres i charakter instrumentu swap swap forward forward 

Cel nabywania lub wystawiania 
instrumentu (np. zabezpieczenie) zabezpieczenie zabezpieczenie zabezpieczenie zabezpieczenie 

Kwotę (wielkość) będącą podstawą 
obliczenia przyszłych płatności 450 tys. USD 150 tys. USD 109 tys. USD 32 tys. EUR 

Sumę i termin przyszłych przychodów 
lub płatności kasowych (1 715) tys. zł. (560) tys. zł. 406 tys. zł. (150) tys. zł. 

Termin ustalania cen, zapadalności, 
wygaśnięcia lub wykonania 
instrumentu 

12.01.04 02.01.04 16.01.04 09.01.04 

Możliwości wcześniejszego rozliczenia 
(okres lub dzień), jeśli istnieją 

Zawarcie 
transakcji 
odwrotnej 

Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

Zawarcie 
transakcji 
odwrotnej 

Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

Cenę lub przedział cen realizacji 
instrumentu 3,8100 3,7300 3,7440 4,6870 

Możliwość wymiany lub zamiany na 
inny składnik aktywów lub pasywów Nie występuje Nie występuje Nie występuje Nie występuje 

Ustaloną stopę lub kwotę odsetek, 
dywidendy lub innych przychodów 
oraz termin ich płatności 

Nie występuje Nie występuje Nie występuje Nie występuje 

Dodatkowe zabezpieczenia związane 
z tym instrumentem, przyjęte lub 
założone (w/w informacje również dla 
instrumentu, na który dany instrument 
może być zamieniony) 

Nie występuje Nie występuje Nie występuje Nie występuje 

Inne warunki towarzyszące danemu 
instrumentowi Nie występuje Nie występuje Nie występuje Nie występuje 

Rodzaj ryzyka związanego z 
instrumentem walutowe walutowe walutowe walutowe 

Suma istniejących zobowiązań z tytułu 
zajętych pozycji w instrumentach - - - - 

 
Na koniec 2003 roku podmiot dominujący CIECH S.A. posiadał 4 pochodne instrumenty zabezpieczające. 
Powołując się na zasadę istotności Spółka nie wprowadziła ich wyceny do ksiąg. 
 
Począwszy od 2002 roku Grupa Kapitałowa do wyceny instrumentów finansowych stosuje zasady rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
 
1.2.1 b) Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań 
finansowych wycenianych w takiej wartości 
 
Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a 
zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze 
poinformowanymi stronami. 
 
Wartość godziwa służy do wyceny:  
– instrumentów pochodnych, 
– innych aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, 
– aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest możliwe jej ustalenie, 

ponieważ akcje nie są notowane na aktywnym rynku. 
 
Wartość godziwa ustalana jest w drodze:  
– wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje 

publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne (aktywa 
przeznaczone do obrotu i dostępne sprzedaży)  
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– oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za 
poprawne (instrumenty pochodne) 

 
1.2.1 c) Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii 
dostępnych do sprzedaży 
 
Skutki przeszacowania wartości aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży 
odnoszone są do przychodów i kosztów finansowych bieżącego okresu. 
 
1.2.1 d) Przyjęte zasady wprowadzania do ksiąg rachunkowych aktywów finansowych nabytych na rynku 
regulowanym 
 
Aktywa finansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą rozliczenia 
transakcji dla następujących kategorii aktywów finansowych: 
– aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 
– aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
– pożyczki udzielone i należności własne 
– aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
 
1.2.1 e) Informacje na temat ryzyka stopy procentowej 
 
Ryzyko stopy procentowej dla poszczególnych instrumentów finansowych dotyczy ryzyka przepływów 
pieniężnych. Opis instrumentów finansowych narażonych na to ryzyko został przedstawiony w notach 
objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego nr 22d i 23c  
 
Na podstawie dokonanej analizy wrażliwości oszacowano, że zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych o 
1% spowoduje zmianę wartości przyszłych przepływów środków pieniężnych o 1 656 tys. złotych. 
 
1.2.1 f)  Informacje na temat ryzyka kredytowego wynikającego z instrumentów finansowych 
 
W Grupie Kapitałowej nie występuje istotne ryzyko kredytowe związane z instrumentami finansowymi. 
 
1.2.2 Informacje dotyczące aktywów finansowych zaliczonych do kategorii przeznaczonych od obrotu lub 
dostępnych do sprzedaży, dla których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona 
 
Na dzień bilansowy Grupa posiadała następujące aktywa finansowe zaliczone do kategorii przeznaczonych od 
obrotu lub dostępnych do sprzedaży, które wyceniane są w cenie nabycia lub skorygowanej cenie nabycia, 
ponieważ brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia ich wartości godziwej: 
 
2004 (rok bieżący) 

Instrument finansowy Wartość 
bilansowa 

Powód, dla którego nie można 
wiarygodnie zmierzyć wartości 

godziwej 
Szacowany przedział, w którym wartość godziwa 

może się zawierać 

Akcje i udziały 167 Instrument nie notowany na 
aktywnym rynku regulowanym brak danych 

 
2003 (rok poprzedni) 

Instrument finansowy Wartość 
bilansowa 

Powód, dla którego nie można 
wiarygodnie zmierzyć wartości 

godziwej 
Szacowany przedział, w którym wartość godziwa 

może się zawierać 

Akcje i udziały 171 Instrument nie notowany na 
aktywnym rynku regulowanym brak danych 
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1.2.3  Aktywa i zobowiązania finansowe, których nie wycenia się według wartości godziwej. 
 
Wartość godziwa instrumentów finansowych wycenianych według (skorygowanego) kosztu nabycia. 
 
2004 (rok bieżący) 

Rodzaj instrumentów finansowych Wartość bilansowa Wartość godziwa 
Kredyty i pożyczki 280 174 280 174
Weksle 14 744 14 744
Instrumenty pochodne 195 195

 
2003 (rok poprzedni) 

Rodzaj instrumentów finansowych Wartość bilansowa Wartość godziwa 
Kredyty i pożyczki 277 130 277 130
Weksle 26 650 26 650

 
 
1.2.4 Transakcje, w wyniku, których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy 
odkupu 
 
Nie wystąpiły. 
 
 
1.2.5 Informacje na temat przeklasyfikowania aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej do 
aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia 
 
Nie wystąpiły.  
 
1.2.6  Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych 
 
Nie wystąpiły. 
 
1.2.7 Przychody odsetkowe wynikające z dłużnych instrumentów finansowych oraz pożyczek udzielonych i 
należności własnych 
 
2004 (rok bieżący) 

Odsetki niezrealizowane 
Instrumenty finansowe Odsetki 

zrealizowane Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy 

Powyżej 12 
miesięcy 

Razem 

Dłużne instrumenty finansowe 93 - -  -  93 
Pożyczki udzielone i należności własne 305 28 22 26 381

 
2003 (rok poprzedni) 

Odsetki niezrealizowane 
Instrumenty finansowe Odsetki 

zrealizowane Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy 

Powyżej 12 
miesięcy 

Razem 

Dłużne instrumenty finansowe - - -  -  - 
Pożyczki udzielone i należności własne 139 24 -  -  139

 
 
1.2.8 Odsetki naliczone od aktywów finansowych, dla których dokonano odpisów aktualizacyjnych. 
 
W roku 2004 zdarzenia nie wystąpiły. 
 
2003 (rok poprzedni) 
Odsetki naliczone niezrealizowane do dnia bilansowego od aktywów finansowych zaliczanych do kategorii 
pożyczki udzielone i należności własne, dla których dokonano odpisu aktualizującego, wyniosły 24 tys. złotych.. 
 
 
1.2.9 Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych 
 
Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych, wyliczone za pomocą stóp procentowych 
wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na rok 2004 wynosiły : 
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Odsetki niezrealizowane 
Instrumenty finansowe Odsetki 

zrealizowane Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy 

Powyżej 12 
miesięcy 

Razem 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do 
obrotu - - -  -  - 

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania 
finansowe 17 964 151 -  -  18 115

Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 148 - -  -  1 148
 
Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych, wyliczone za pomocą stóp procentowych 
wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na rok obrotowy 2003 wynosiły : 

Odsetki niezrealizowane 
Instrumenty finansowe Odsetki 

zrealizowane Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy 

Powyżej 12 
miesięcy 

Razem 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do 
obrotu - - -  -  - 

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania 
finansowe 17 921 108 -  -  18 029

Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 374 36 -  -  2 410
 
 
1.2.10 Przyjęte cele i zasady zarządzania ryzykiem (jeżeli spółka stosuje zasady rachunkowości zabezpieczeń) 
 
W Grupie Kapitałowej nie wystąpiły zabezpieczenia w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń wynikających z 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, 
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
 
1.2.11 Zabezpieczenie planowanych transakcji i uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań 
 
W Grupie Kapitałowej nie wystąpiły zabezpieczenia w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń wynikających z 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, 
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
 
1.2.12 Zyski i straty z instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny) 
 
Zmiany wysokości kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów 
zabezpieczających w przypadku zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych nie wystąpiły. 
 
 
2. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CIECH. 
 
Dane na temat udzielonych poręczeń i gwarancji przez Grupę Kapitałową Ciech zawiera nota nr 26 o pozycjach 
pozabilansowych. 
 
Ogółem w Grupie Kapitałowej Ciech na dzień 31 grudnia 2004 w roku stan udzielonych poręczeń i gwarancji 
wynosi 13 325 tys. złotych. W porównaniu z końcem ubiegłego roku stan gwarancji i poręczeń zmniejszył się o 
kwotę 6 811 tys. złotych. 
 
Dodatkowe informacje o zobowiązaniach warunkowych w jednostkach konsolidowanych i wycenianych 
metodą praw własności w GK Ciech- przed wyłączeniami konsolidacyjnymi 
 
Podmiot dominujący CIECH S.A. 
Poręczenia i gwarancje 
Stan udzielonych  poręczeń i gwarancji wynosi w CIECH S.A. ogółem na 31.12.2004 r.: 
– poręczenia            23 530 tys. zł 
– gwarancje                  997 tys. zł 
– inne poręczenia handlowe        9 400 tys. zł   
 
Na stan gwarancji na koniec grudnia 2004 r. składają się gwarancje udzielone dwóm spółkom zagranicznym: 
Polcommerce Wiedeń i Danske Unipol w łącznej kwocie 997 tys. zł jako zabezpieczenie kredytów na bieżącą 
działalność. Okres ważności gwarancji upływa 31.12.2005 r. 

CIECH S.A. 67



 
Na stan poręczeń składają się poręczenia udzielone spółkom powiązanym jako zabezpieczenie zaciągniętych 
kredytów: 
– Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY  S.A.   4 185 * tys. zł 
– CHEMAN S.A.                   13 345 tys. zł 
– Ciech Polfa Sp. z o.o.      6 000 tys. zł 
 
* w ramach umowy poręczenia CIECH S.A. poręcza również spłatę odsetek od pożyczki zawartej na kwotę 16 740 tys. zł. 
Zgodnie z harmonogramem spłat pozyczki na koniec 2004 roku do spłaty pozostaje 4 740 tys. zł. 
 
W roku 2002 CIECH S.A. podpisał umowę faktoringową z Bankiem, zgodnie z którą dyskontuje należności 
handlowe wynikające z faktur. W par. 3 pkt. 3.4 umowy, jest klauzula stanowiąca, że w przypadku niezapłacenia 
przez Dłużnika kwoty faktury w ciągu okresu karencji tj. 11 dni od terminu wymagalności faktury, bank obciąża 
rachunek CIECH S.A. kwota faktury wraz z odsetkami. Na dzień 31.12.2004r. wartość zdyskontowanych i 
niezapłaconych faktur wynosiła: 1 841 tys. EUR. Zarządowi nie są znane okoliczności związane z ryzykiem 
obciążenia Spółki wartością zdyskontowanych niezapłaconych faktur. 
 
Na Spółce CIECH S.A. ciążą również następujące zadania i obowiązki nałożone przez MPW, wynikające z umów 
zakupu akcji Inowrocławskich Zakładów Chemicznych „Soda Mątwy” S.A. i Janikowskich Zakładów Sodowych 
„Janikosoda” S.A.  
 
– zobowiązania inwestycyjne,  
 
W okresie do dziesiątej rocznicy podpisania umów (tj. do 28 sierpnia 2006 roku) CIECH S.A. musi spowodować, 
że spółki wykonają inwestycje w wysokości co najmniej: 
 

Nazwa podmiotu Wartość zobowiązań 
inwestycyjnych 

Wartość  
wykonanych 
zobowiązań 

inwestycyjnych do 31 
grudnia  2004 roku

  

Stopień wykonania 
zobowiązań 

inwestycyjnych 

IZCH „Soda Mątwy”S.A. 66,00 mln USD 77,15 mln USD 116,89%
JZS „Janikosoda”S.A. 63,49 mln USD 50,44 mln USD 95,20%

             
 
– zobowiązania inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska, 
 
W ramach powyższych, łącznych kwot nakładów inwestycyjnych, w okresie do dziesiątej rocznicy podpisania 
umów (tj. do 28 sierpnia 2006 roku)CIECH musi spowodować, że Spółki wykonają inwestycje w zakresie ochrony 
środowiska w wysokości co najmniej 

Nazwa podmiotu Wartość zobowiązań 
inwestycyjnych 

Wartość  
wykonanych 
zobowiązań 

inwestycyjnych do 31 
grudnia 2004 roku

  

Stopień wykonania 
zobowiązań 

inwestycyjnych 

IZCH „Soda Mątwy”S.A. 9,26 mln USD 19,30 mln USD 208,42% 
JZS „Janikosoda”S.A. 17,27 mln USD 20,33 mln USD  117,72%

            
   
– zobowiązania wynikające z inwestycyjnego charakteru nabycia akcji. 

 
CIECH jest zobowiązany w okresie 10 lat od dnia podpisania umów (tj. do 28 sierpnia 2006) do nie głosowania za 
obniżeniem kapitałów Spółek, bądź za rozwiązaniem Spółek. 
 
 
Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2004 roku występują następujące zobowiązania o charakterze warunkowym: 

• Weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie roszczeń Przedsiębiorstwa Organika Łódź z tytułu  
transakcji handlowych 600 tys. złotych. 

• Weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie roszczeń z tytułu umów najmu i leasingu 
operacyjnego 555 tys. złotych. 

• Weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie roszczeń TU Allianz  Polska S.A. z tytułu realizacji 
gwarancji ubezpieczeniowych 1 800 tys. złotych. 
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• Weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie roszczeń banków z tyt. udzielonych  kredytów 19 
197 tys. 

• Weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie roszczeń PKN Orlen z tytułu transakcji handlowych                
1 200 tys. złotych.   

 
Grupa Kapitałowa Petrochemia-Blachownia 
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2004 roku w ramach Grupy Kapitałowej Petrochemia Blachownia występują 
następujące zobowiązania o charakterze warunkowym: 

 Zabezpieczenie kredytu dla Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. na kwotę 2 000 tys 
złotych, 

 Zabezpieczenie kredytu dla BL-Trans Sp. z o.o. na kwotę 300 tys. zł. Spółka ta jest spółką zależną 
konsolidowaną przez Petrochemię-Blachownię S.A.  metoda pełną  

 Zabezpieczenie wekslowe dla Izby Celnej we Wrocławiu na wartość 25 000 tys złotych, dotyczy 
zabezpieczenia akcyzowego na przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w 
procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego nr PL45500025352. 

 
Grupa Kapitałowa Soda Mątwy 
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2004 roku w ramach Grupy Kapitałowej Soda Mątwy występują następujące 
zobowiązania o charakterze warunkowym: 

 Poręczenie udzielone do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu 
pożyczki z Funduszu dla Urzędu Miasta w Inowrocławiu – wartość w wysokości 1 800 tys. złotych. 

 Gwarancja udzielona przez Bank Handlowy z tytułu zaciągniętej pożyczki przez Sodę Mątwy w 
Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji 
proekologicznych – wartość gwarancji, po uwzględnieniu spłat kolejnych rat kapitałowych wynosi 4 740 
tys. złotych. 

 
Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. 
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2004 roku Spółka posiada zobowiązanie warunkowe z tytułu poręczenia kredytu 
spółce Vitrosilicon S.A.(jednostka konsolidowana metodą pełną przez CIECH S.A.) w wysokości 2 846 tys. EURO 
co stanowi równowartość 11 610 tys. złotych. 
Ponadto możliwe jest wymierzenie Spółce przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy 
kary łącznej za emisje zanieczyszczeń do powietrza  ok. 2 976 tys. zł. Kwota powyższa została oszacowana na 
podstawie wydanych przez WIOŚ  23.09.1999 r.  26.07.1999 r. oraz 12.01.2000 r. decyzji o stawce godziwej kary 
za emisję zanieczyszczeń do powietrza. Od decyzji tej Janikosoda odwołała się do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska, odpowiednio 20.06.1999r., oraz 20.03.2000 r.(data ta dotyczy odwołania od dwóch ostatnich 
decyzji), a następnie w 2000 r. do NSA. Obecnie na wniosek Janikosody rozstrzygniecie sprawy  przez Nasza 
zgodą GIOŚ zostało w 2002 r. zawieszone. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego żadna ze stron  nie 
złożyła wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia sprawy 
Spółka nie utworzyła żadnych rezerw z tego tytułu. 
 
Grupa Kapitałowa Fosfory 
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2004 roku w ramach Grupy Kapitałowej Fosfory występują następujące 
zobowiązania o charakterze warunkowym: 

 Zobowiązanie wobec CIECH S.A. z tytułu udzielonych gwarancji na kwotę 9 050 tys. złotych. 
 Zobowiązanie wobec BRE Bank z tytułu wykupu weksli własnych na kwotę 2 064 tys. złotych. 

 
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. 
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2004 roku w ramach Grupy Kapitałowej Alwernia występują następujące 
zobowiązania o charakterze warunkowym: 

 Alwernia S.A. poręczyła weksel Agencji Celnej Sped Trans na kwotę 372 tys. złotych, wystawiła weksel 
na Zakłady Chemiczne Siarkopol z Tarnobrzegu na kwotę 16 tys. złotych oraz wystawiła weksel in 
blanco na zabezpieczenie roszczeń TUiR Warta do wysokości 1 000 tys. złotych (pod gwarancję 
ubezpieczeniową) 

 Alwernia S.A wystawiła weksel in blanco poręczony przez Alwernia Chrom Sp. z o.o. na kwotę 600 tys. 
zł jako zabezpieczenie zawartej umowy na zakup kwasu fosforowego od Zakładów Chemicznych Police 
S.A. w Puławach. 

 
„Zach-Ciech „ Sp. z o.o. 
W związku z poręczeniem przez Zakłady Azotowe w Chorzowie -Holding S.A. kredytu w rachunku bieżącym w 
BRE Banku S.A. O/Katowice, Zarząd w imieniu Spółki złożył oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji 
z całego majątku do kwoty 1 mln złotych. Zgodnie z aktem notarialnym o numerze 4743/2004 z dnia 22.10.2004 
roku. Ponadto Spółka zawarła w lipcu 2004 roku Umowę Przewłaszczenia na rzecz Zakładów Azotowych w 
Chorzowie- Holding S,.A. rzeczy ruchomych w celu zabezpieczenia wierzytelności w kwocie 306 tys. zł. 
(ustalonych  na dzień 16.07.04 r.) przysługujących Zakładom Azotowym w związku z nieterminowym 
regulowaniem zobowiązań. W styczniu 2005 roku  po wezwaniu do wydania przedmiotu przewłaszczenia  
przekazano rzeczy ruchome będące przedmiotem przewłaszczenia w wyniku czego wartość początkowa majątku 
Spółki uległa obniżeniu o kwotę 1 790 tys. zł. (wartość netto o kwotę 312 tys. zł.) 
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W skonsolidowanym sprawozdaniu GK Ciech, w związku z faktem iż w dniu 11 marca 2005 roku została podjęta 
Uchwała Nr 3/2005  o otwarciu likwidacji Spółki., dokonano odpisu w wysokości  1 460 tys . zł. co odpowiada 
kapitałom  własnym wypracowanym przez Spółkę, należnym GK Ciech. 
 
Informacja dotycząca toczących się postępowań sądowych, arbitrażowych i przed organami administracji 
publicznej: 
 
 
1) Podmiot dominujący CIECH S.A. : 
 
Roszczenie Petro Carbo Chem Aktiengesellschaft (PCC) 
 
Przedmiotem pozwu wniesionego przez PCC AG w 2000 roku jest roszczenie o zapłatę odszkodowania w 
wysokości 21.364 tys. zł oraz 13.861,45 EURO (równowartość  57 tys. zł) za niewykonanie umowy przeniesienia 
udziałów Petrochemii Blachowni Sp. z o.o. przyrzeczonej w umowie przedwstępnej z dnia 09.07.1999 r. W dniu 
27.05.2003 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok wstępny uznając roszczenie PCC AG za uzasadnione co 
do zasady, nie określając jednocześnie kwoty samego odszkodowania. Od w/w wyroku wstępnego CIECH S.A. 
wniósł apelację w dniu 19.09.2003 r. zarzucając wyrokowi wstępnemu błędną ocenę prawną ustalonych 
okoliczności faktycznych oraz naruszenie prawa materialnego przez przyjęcie, że zamiarem stron było zawarcie 
umowy. Na rozprawie w dniu 12.08.2004 r. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy zaskarżony wyrok wstępny Sądu 
Okręgowego tj. potwierdził zasadność roszczeń PCC nie wypowiadając się co do wysokości odszkodowania, 
które będzie przedmiotem dalszego postępowania. W listopadzie 2004 CIECH S.A. wniósł kasację podnosząc 
zarzut naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie oraz 
przekroczenie przez Sąd Apelacyjny zasad swobodnej oceny dowodów niezgodne z dyrektywami unijnymi. W 
przypadku ewentualnego oddalenia kasacji PCC AG będzie musiało udowodnić kwotę dochodzonego 
odszkodowania – gdyż w ocenie CIECH S.A. – roszczenie PCC AG nie jest udokumentowane. 

Roszczenie Comexportu 
 
Przedmiotem pozwu wniesionego we wrześniu 2003r. przez Comexport (Brazylia) do Sądu Arbitrażowego przy 
Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu są roszczenia odszkodowawcze z tytułu niepełnego wykonania 
dostaw polskiej siarki do Brazylii w latach 1993-1999. Pozew został skierowany przeciwko CIECH S.A. oraz 
Kopalniom Siarki w Tarnobrzegu i Grzybowie. Wartość przedmiotu sporu stanowi kwota 3.961.238 USD 
(równowartość 11.846 tys. zł) na którą składają się: utracone przez Comexport zyski od nie dostarczonych 
odbiorcom brazylijskim ilości przewidzianych w umowie, straty z tytułu zawyżonych kosztów frachtu itp. W 
listopadzie 2003 r. CIECH S.A. złożył odpowiedź na pozew wnosząc o oddalenie roszczeń Comexportu; 
podnosząc między innymi posiadanie certyfikatu siły wyższej potwierdzającego likwidację kopalni oraz 
restrukturyzację przemysłu siarkowego, zarzut przedawnienia roszczeń, nieudokumentowanie roszczeń 
odszkodowawczych. Sąd Arbitrażowy wyznaczył jednego arbitra do rozpoznania sporu. Po zapoznaniu się ze 
sprawą arbiter ustalił harmonogram dalszego postępowania oraz wyznaczył termin rozprawy na dzień 21 luty 
2005r.  Jednak termin rozprawy ulegnie przesunięciu gdyż strony nie zakończyły jeszcze wymiany pism 
procesowych ustalonych przez Sąd Arbitrażowy w harmonogramie postępowania. Pierwotne terminy składania 
pism procesowych zostały przesunięte z uwagi na obszerną korespondencję istniejącą w tej sprawie oraz dużą 
ilość dokumentów składanych przez strony. CIECH S.A. jest reprezentowany w procesie przez renomowaną 
kancelarię, która we wcześniejszej opinii prawnej oceniła roszczenie Comexportu jako nieuzasadnione.  
 

Roszczenie Enapharm 
 
Przedmiotem pozwu wniesionego w czerwcu 2004r. przez Likwidatora firmy Enapharm w Algierii jest kwota 
172.879,84 USD (równowartość  517 tys. zł) stanowiąca odszkodowanie za dostawę przez CIECH S.A.  leków w 
latach 1985-1991.  
Zdaniem powoda, CIECH S.A. nie dokonał wymiany niesprzedanych przez odbiorcę leków, które uległy 
przeterminowaniu – na przydatne do użytku – do czego był zobowiązany zgodnie z kontraktem. Natomiast CIECH 
S.A. twierdzi, że był zwolniony z tego obowiązku, gdyż powód nie przekazywał należności za sprzedane leki na 
rynku algierskim. 
Sprawa toczy się przed sądem algierskim. CIECH S.A. jest reprezentowany przez miejscowego adwokata, 
którego nadzoruje renomowana kancelaria adwokacka w Paryżu. Rozprawa, która odbyła się w dniu 3 
października 2004r. została odroczona bezterminowo i CIECH S.A. oczekuje aktualnie na wyznaczenie nowego 
terminu przez Sąd. 
 

Roszczenie „Mirada” Janina Wyciszczok (Cresco) 
  
Przedmiotem sporu są odsetki w wysokości 4 050 tys. zł za nieterminowy - zdaniem powoda – zwrot kwoty  
246.420 tys. zł przekazanej przez Cresco Financial Advisers spółka z o.o. na konto CIECH S.A. w 2001r. 
Powyższa kwota stanowiła cenę za akcje serii C, które miała objąć firma Cresco. Z uwagi na to, że nie doszło do 
podwyższenia kapitału i objęcia akcji, CIECH S.A. zwrócił należność, ale zdaniem Cresco po terminie.  CIECH 
S.A. podnosi, że zawarł w marcu 2003 roku ugodę z Cresco, która zdaniem CIECH S.A. uregulowała wzajemne 
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roszczenia stron. Wierzytelność została nabyta przez powoda w drodze cesji od Jarosława Witkowskiego, który 
nabył do niej prawa poprzez cesję od firmy Cresco. Spór toczy się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej w Warszawie. Na rozprawie w dniu 8 lutego 2005r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe 
stanowiska w sprawie. Sąd uznał, że materiał dowodowy jest wystarczający i zamknął rozprawę. Jednocześnie 
Sąd wyznaczył obu stronom sporu termin jednego miesiąca do zawarcia ewentualnej ugody. W dniu 22 lutego 
2005 strony uzgodniły warunki ugody, zgodnie z którą CIECH zapłaci firmie „Mirada” (Janina Wyciszczok) kwotę 
1.855 tys. zł, która obejmuje wszystkie roszczenia strony powodowej.  W dniu 24 lutego 2005 wraz z 
postanowieniem prostującym z dnia 1 marca 2005 Sąd Arbitrażowy wydał wyrok zasądzający zgodnie z zawartą 
między stronami ugodą. 
 
Na dzień 31.12.2004 w sprawozdaniu skonsolidowanym istnieje rezerwa w kwocie 10 000 tys. zł na potencjalne 
roszczenia w kwocie 35 582 tys. zł. z tytułu ww. spraw sądowych. 
 
 
2) Spółki Grupy Kapitałowej Ciech 
 
Soda Mątwy S.A Grupa Kapitałowa 
 
Wobec Soda Mątwy S.A. oraz spółek od niej zależnych nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mogące 
mieć istotne znaczenie dla ich działalności. Sprawy sądowe bierne (zobowiązania) zamykają się kwotą 62 tys. zł. 
Natomiast wierzytelności dochodzone od dłużników przez Soda Mątwy S.A. i jej spółki zależne w postępowaniu  
egzekucyjnym stanowią kwotę 27.477 tys. zł, z czego największą pozycję tj. kwotę 21.814 tys. zł stanowią 
wierzytelności wobec firmy B. Lepiarz z tytułu należności za towar. Według informacji Soda Mątwy S.A.– 
rokowania są niekorzystne. 
W postępowaniu egzekucyjnym znajduje się również wyrok na rzecz Soda Mątwy S.A. wobec Domu 
Maklerskiego  
„Sur5 .Net” na kwotę 5.663 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi. Postępowanie egzekucyjne jest zawieszone w 
związku z wystąpieniem Soda Mątwy S.A. z pozwem o ujawnienie majątku „Sur5. Net”.  Pozostałe sprawy GK 
Soda Mątwy to postępowania upadłościowe na łączną kwotę 1.116 tys. zł oraz postępowania układowe na łączną 
kwotę 271 tys. zł.  
Soda Mątwy S.A. Grupa Kapitałowa utworzyła odpisy aktualizacyjne na toczące się postępowania w wysokości 
32.435 tys. zł. 
 
Janikosoda S.A.  

 
Wobec Janikosoda S.A. oraz jej spółek  zależnych  nie zostały zgłoszone istotne roszczenia (zobowiązania) 
mogące mieć wpływ na ich działalność. Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym toczą się trzy postępowania 
w wyniku skarg Janikosody S.A. na wydane w latach 1999-2000 decyzje Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska nakładające na Janikosodę S.A. kary w kwocie 2.330 tys. zł z tytułu przekroczenia dopuszczalnej 
emisji substancji zanieczyszczających powietrze. Postępowania w w/w sprawach są od 2002 roku zawieszone na 
zgodny wniosek stron.  
Łączna kwota pozostałych zobowiązań GK Janikosoda z tytułu postępowań biernych wynosi 531 tys. zł. 
Wierzytelności GK Janikosoda wobec kilkudziesięciu dłużników w związku z prowadzoną działalnością handlową 
stanowią kwotę 470 tys. zł. W postępowaniu egzekucyjnym dochodzone są wierzytelności na kwotę 2.119 tys. zł, 
z czego największą pozycję 2.104 tys. zł stanowi wyrok przeciwko B.Lepiarz. W postępowaniu upadłościowym 
dochodzona jest kwota 376 tys. zł, natomiast do postępowań układowych została zgłoszona kwota 464 tys. zł. 
Janikosoda S.A. Grupa Kapitałowa utworzyła odpis aktualizacyjny na kwotę 3.268 tys. zł.   
 
Vitrosilicon S.A.  
 
Spółka nie odnotowała, wobec niej roszczeń (zobowiązań) mogących mieć wpływ na prowadzoną przez nią 
działalność handlową. Spółka dochodzi od dłużników wierzytelności z tytułu dostaw i usług w łącznej kwocie 
1.317 tys. zł, z czego największą pozycję stanowią postępowania egzekucyjne w wysokości 611 tys. zł. oraz 
upadłościowe w wysokości 470 tys. zł  
Vitrosilocon S.A. utworzyła odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się postępowania. 

 
Zakłady Chemiczne „Alwernia”  Grupa Kapitałowa 

 
Przeciwko GK Alwernia nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mogące mieć istotny wpływ na wynik jej 
działalności.  GK Alwernia S.A. dochodzi od dłużników z tytułu wierzytelności za towar i odszkodowań na drodze 
sądowej i egzekucyjnej w łącznej kwocie 584 tys. zł. Do postępowania upadłościowego  zgłoszona została  
wierzytelność w kwocie 687 tys. zł. 
 Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. GK utworzyły odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się postępowania. 
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Cheman S.A.   
 
Przeciwko Cheman S.A.  nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mające istotny wpływ na wynik jej 
działalności., Spółka Cheman S.A. dochodzi na drodze sądowej wierzytelności od kilkudziesięciu swoich 
dłużników z tytułu prowadzonej działalności handlowej w łącznej kwocie 4.017 tys. zł z czego w postępowaniu 
egzekucyjnym znajduje się kwota 1.906 tys., natomiast do postępowania upadłościowego zostały zgłoszone 
wierzytelności na kwotę 766 tys. zł. Z tytułu spraw sądowych czynnych Cheman S.A. dochodzi kwoty 1.266 tys. 
zł. stanowiącej należność za towar i usługi. 
Cheman S.A. utworzył odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się postępowania.  

 
GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa 
 
Wobec spółek GK Fosfory nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mogące mieć istotny wpływ na wynik 
ich działalności handlowej. GK Fosfory dochodzi od kilkudziesięciu dłużników w postępowaniach sądowych i 
egzekucyjnych wierzytelności na łączną kwotę 2.769 tys. zł, na którą został utworzony odpis aktualizacyjny. 

 
Petrochemia – Blachownia S.A. Grupa Kapitałowa 
 
GK Petrochemia Blachownia nie odnotowała wobec niej roszczeń (zobowiązań) o istotnym znaczeniu.  
Petrochemia-Blachownia S.A. dochodzi wierzytelności od kilkudziesięciu dłużników w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą na łączną kwotę 543 tys. zł będącą przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Do 
postępowań upadłościowych Petrochemia-Blachownia S.A.  zgłosiła kwotę 170 tys. zł.   
Na całość powyższych należności utworzony został odpis aktualizacyjny. 
 
 
 
3. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z 
TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI.  
 
Spółki konsolidowane z Grupy Kapitałowej Ciech nie wykazują zobowiązań z tego tytułu. 
 
 
4. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W OKRESIE 
SPRAWOZDAWCZYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W OKRESIE NASTĘPNYM.  

 
 
Działalność zaniechana w okresie sprawozdawczym w roku 2004 roku oraz plany zaniechania działalności 
w najbliższym czasie. 
 
 
Podmiot dominujący CIECH S.A. 
W roku  2004 roku nastąpiło przekazanie obrotów towarami organicznymi – barwnikami – na terenie kraju do 
firmy Boruta Color Sp. z o.o.. 
 
Przychody z obrotu  krajowego barwnikami wynosiły              163 tys. zł 
Koszty do powyższych przychodów                   181 tys. zł 
Wynik na działalności zaniechanej                                                            -18  tys. zł 
 
W roku 2005 Spółka zamierza przekazać handel wybranymi towarami do Spółki zależnej CHEMAN S.A. z 
siedzibą w Warszawie. Zrealizowane wielkości związane z powyższymi towarami w roku 2004 kształtowały się na 
następujących poziomach: 
 
Przychody ze sprzedaży                  61 912 tys. zł 
Koszty do powyższych przychodów                   57 146 tys. zł 
Wynik na działalności zaniechanej                                                             4 766 tys. zł 
 
 W roku 2003 CIECH S.A. w pełni kontynuowała zakres swojej działalności. 
 
 
„Zach-Ciech”  Sp. z o.o. 
W związku z decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zach-Ciech Sp. z o.o. które odbyło się 11 
marca 2005 roku została podjęta Uchwała Nr3/2005  o otwarciu likwidacji spółki Zach-Ciech Sp. z o. o. w 
Chorzowie. Spółka wyceniana metoda praw własności w 2004 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy 
Kapitałowej Ciech. 
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Pozostałe konsolidowane i wyceniane metoda praw własności spółki/grupy kapitałowe niższego szczebla 
Pozostałe spółki/grupy kapitałowej  nie planują zaniechania działalności do 31 grudnia 2005 roku. 
 
Działalność zaniechana w porównywalnym okresie sprawozdawczym (2003 rok). 
 
Spółki konsolidowane w Grupie Kapitałowej Ciech 
 
Grupa Kapitałowa Petrochemia-Blachownia 
W spółce Petrochemia Blachownia S.A. w wyniku prowadzenia zmian w podatku akcyzowym od 1 września 2003 
roku, (w IV kwartale do zera) nastąpiło zaniechanie produkcji komponentów. Przychód ze sprzedaży 
komponentów ogółem za rok 2003 wyniósł 48 309 tys. złotych, koszt własny sprzedaży komponentów 45 343 tys. 
złotych., zysk na sprzedaży wyniósł 2 966 tys. złotych. 
 
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. 
W 2003 wstrzymano produkcję dwuchromianu potasu za względu na brak zapotrzebowania na ten produkt. 
Przychód ze sprzedaży dwuchromianu potasu za rok 2003 wyniósł 1 034 tys. złotych, koszty wytworzenia 
sprzedanych wyrobów 840 tys. złotych, zysk brutto na sprzedaży wyniósł 194 tys. złotych. 
 
Pozostałe konsolidowane spółki/grupy kapitałowe niższego szczebla 
W pozostałych konsolidowanych jednostkach oraz grupach niższego szczebla nie nastąpiło zaniechanie 
działalności w roku 2003. 
 
 
 
5. INFORMACJE O KOSZCIE WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY. 
 
 

tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 

Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 26 066 1 633

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 76 460 66 904
 
 
6. PONIESIONE I PLANOWANE NA ROK NASTĘPNY NAKŁADY INWESTYCYJNE, W TYM NA NIE 
FINANSOWE AKTYWA TRWAŁE I NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA. 
 

w tys. zł 31.12.2004 31.12.2003 

Poniesione łączne nakłady inwestycyjne 105 895 90 364

w tym na niefinansowe aktywa trwałe 100 092 90 181

Poniesione nakłady na ochronę środowiska 1 796 2 210
 
 
 

w tys. zł 
01.01.2005 
-31.12.2005 

Planowane łączne nakłady inwestycyjne 201 377

 tym na niefinansowe aktywa trwałe 157 981

Planowane nakłady na ochronę środowiska 6 171
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7.1 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI DOTYCZĄCYCH 

PRZENIESIENIA PRAW I ZOBOWIĄZAŃ. (zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółki) 
 
rok 2004 - ISTOTNE TRANSAKCJE  
Podmiot dominujący CIECH S.A. 

 2004 rok w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
 Przedmiot transakcji Informacje 

   
„Soda Mątwy” Sprzedaż usług na łączną kwotę 3 146  W tym 609 za korzystanie ze znaku 

firmowego – 1% od wartości przychodów ze 
sprzedaży na rzecz podmiotów innych niż 
podmioty Grupy Kapitałowej Ciech, zgodnie 
z umową z dnia 05.12.2002 

„Ciech Service” Sprzedaż usług na kwotę 4  Za korzystanie ze znaku firmowego – 1% od 
wartości przychodów ze sprzedaży na rzecz 
podmiotów innych niż podmioty Grupy 
Kapitałowej Ciech, zgodnie z umową z dnia 
05.12.2002 

„Janikosoda” Sprzedaż usług na kwotę 3 968  W tym 1 286 za korzystanie ze znaku 
firmowego – 1% od wartości przychodów ze 
sprzedaży na rzecz podmiotów innych niż 
podmioty Grupy Kapitałowej Ciech, zgodnie 
z umową z dnia 02.01.2003 

Sprzedaż towarów, materiałów i 
produktów na łączna kwotę 42 831 

Umowa kupna-sprzedaży z 18.12.2003r. 
 

„Petrochemia Blachownia” 

Sprzedaż usług na kwotę 1 649  Umowa najmu powierzchni biurowej; 
za korzystanie ze znaku firmowego – 1% od 
wartości przychodów ze sprzedaży na rzecz 
podmiotów innych niż podmioty Grupy 
Kapitałowej Ciech, zgodnie z umową z dnia 
05.12.2002 

„Vitrosilicon” Sprzedaż usług na kwotę 1 026  W tym 603 za korzystanie ze znaku 
firmowego – 1% od wartości przychodów ze 
sprzedaży na rzecz podmiotów innych niż 
podmioty Grupy Kapitałowej Ciech, zgodnie 
z umową z dnia 02.02.2003 

Sprzedaż towarów, materiałów i 
produktów na kwotę 77 194  

Do produkcji nawozów „GZNF Fosfory” 

Sprzedaż usług na kwotę 1 281  W tym 1 212 za korzystanie ze znaku 
firmowego – 1% od wartości przychodów ze 
sprzedaży na rzecz podmiotów innych niż 
podmioty Grupy Kapitałowej Ciech, zgodnie 
z umową z dnia 05.12.2003. 

Sprzedaż towarów, materiałów i 
produktów na kwotę 75 956  

Umowa o współpracy w zakresie handlu z 
26.3.2002r. 

„Alwernia” 

Sprzedaż usług na kwotę 1 295  W tym 752 za korzystanie ze znaku 
firmowego – 1% od wartości przychodów ze 
sprzedaży na rzecz podmiotów innych niż 
podmioty Grupy Kapitałowej Ciech, zgodnie 
z umową z dnia 05.12.2003 

Sprzedaż towarów, materiałów i 
produktów na kwotę  5 597  

Umowa o współpracy w zakresie Imp.,Eksp.i 
O. kraj. z 28.6.2002r 

„Boruta-Kolor” 

Sprzedaż usług na kwotę 670  W tym 164 za korzystanie ze znaku 
firmowego – 1% od wartości przychodów ze 
sprzedaży na rzecz podmiotów innych niż 
podmioty Grupy Kapitałowej Ciech, zgodnie 
z umową z dnia 05.12.2002 

Sprzedaż usług 292  Zgodnie z umową najmu powierzchni 
biurowej. 

Sprzedaż towarów, materiałów i 
produktów na kwotę 10 972  

Umowa z 21.12.1999r. - bezterminowa 

„Cheman“ 

Objęcie udziałów w podwyższonym 
kapitale spółki na 4 000  

Zgodnie z rejestracją w KRS 04.03.2004 

„ChemiaCom” Zakup udziałów spółki, wartość nabycia 
udziałów  1 010  

Zgodnie z umową sprzedaży z dnia 
02.06.2004 

„Zach-Ciech” Sprzedaż towarów, materiałów i 
produktów na kwotę 239  

Doraźne zamówienie 

„ZTIF w Złotym Stoku” Sprzedaż towarów, materiałów i 
produktów na kwotę 1 086  

Zgodnie z kontraktami. 

„Elektrociepłownie Kujawskie” Sprzedaż towarów, materiałów i Umowa z 7.04.2004r. 
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 2004 rok w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
 Przedmiot transakcji Informacje 

produktów 76 927  
„Powsin Pte” Sprzedaż towarów, materiałów i 

produktów  2.299  
Roczna umowa na dostawy TDI 

„Daltrade „ Sprzedaż towarów, materiałów i 
produktów  29 746  

Zgodnie z kontraktami 

„Danske Unipol” Sprzedaż towarów, materiałów i 
produktów 5 920 tys. zł. 

Zgodnie z kontraktami 

Sprzedaż usług na kwotę 1 395  Umowa najmu powierzchni biurowej; 
za korzystanie ze znaku firmowego 1% od 
wartości przychodów ze sprzedaży na rzecz 
podmiotów innych niż podmioty Grupy 
Kapitałowej Ciech – umowa z 05.12.2002 

„Ciech Polfa” 

Podwyższenie kapitału podstawowego, o 
kwotę 760 

Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 
31.03.2004 

„Polsin Karbid” * Zakup produktów spółki na kwotę 5 292  Zgodnie z umową w zakresie handlu 
 
* Spółka przestała być jednostką  powiązaną z dniem 09 .06.2004 – ogłoszenie upadłości  
 
Spółki/Grupy Kapitałowe konsolidowane metodą pełną 
 
Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 

2004 rok w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
 Przedmiot transakcji Informacje 

„ Soda Mątwy” Sprzedaż towarów na łączną kwotę 1 351 Zgodnie z umową dostaw i dystrybucji FS 
01/01/SL-III,umowa najmu 5/pM2/2001 

„Janikosoda” Sprzedaż towarów na łączną kwotę 234  Umowa dostaw dystrybucji z dnia 02.01.02, 
526/2002/001 zał. 7,8/2004 

„Chemo” Sprzedaż towarów  i usług na łączną 
kwotę 1 513  

Zamówienie jednorazowe i umowa licencyjna 
28.06.04 

 
Grupa Kapitałowa Petrochemia-Blachownia 

2004 rok w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
 Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż produktów etylobenzen i 
benzen  oraz smoła surowcowa na 
łączną kwotę 165 538  

Zgodnie z kontraktami K732031675 
etylobenzen,EP11/PL/011179878/03/1931 
benzen, zamówienie EP/11/04/1014 

„BL Trans” Zakup usług na łączną kwotę 4 703  Zgodnie z umową 25/98 i 25/04 
 
Grupa Kapitałowa Soda Mątwy 

2004 rok w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
 Przedmiot transakcji Informacje 

Sprzedaż produktów  i towarów na kwotę 
225 956  

Aneks do umowy wieloletniej w zakresie 
zakupu wyrobów na rachunek własny 

„CIECH” 

Nabycie 50 szt. weksli komercyjnych o 
wartości nominalnej 100 tys. zł. każdy . 

Transakcja przeprowadzona za 
pośrednictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego. 

„Cheman” Sprzedaż wyrobów i usług na kwotę  
17 713  

Umowa dostaw i dystrybucji z 2002r. z 
późniejszymi zmianami. 

„Janikosoda” Sprzedaż energii i usług na kwotę  
120 471  

Dostawy energii elektrycznej i cieplnej na 
podstawie umowy o współpracy przez EC 
Kujawy oraz partycypacja w kosztach 
utrzymania  kanału do Wisły 

„Vitrosilicon” Sprzedaż wyrobów gotowych na kwotę 
7 349  

Umowa dostawy z grudnia 2002 r z 
późniejszymi zmianami 

„Alwernia” Sprzedaż wyrobów gotowych na kwotę 
8.688  

Umowa dostawy z grudnia 2002r z 
późniejszymi zmianami 

„Petrochemia Blachownia” Sprzedaż wyrobów  gotowych na kwotę 
1 002  

Zamówienie składane w okresie półrocza 
2004 r 

Sprzedaż usług i produktów na kwotę  
13 767  

Dotyczy usług dzierżawy majątku oraz 
sprzedaży wyrobów gotowych. 

„Elektrociepłownie Kujawskie” 

Zakup energii elektrycznej i cieplnej na 
kwotę 94 083  

Umowa o współpracy w zakresie energii i 
mediów. 

„Transoda”  Udzielenie pożyczki krótkoterminowej na 
kwotę 1 900  

Pożyczki krótkoterminowe oprocentowane na 
warunkach rynkowych, WIBOR plus marża  
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2004 rok w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
 Przedmiot transakcji Informacje 

„Transoda” Zakup usług na kwotę  13 161  Umowa na świadczenie usług transportowych 
taborem kolejowym i samochodowym oraz 
usług manewrowych 

 
Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. 

2004 rok w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
 Przedmiot transakcji Informacje 

Soda lekka-sprzedaż na wartość 22 863 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
Soda ciężka-sprzedaż na wartość-
128 013  

Umowa ramowa nr B-3/2/97 

Sól mokra-sprzedaż na wartość 34 540  Umowa ramowa nr B-3/2/97 
Sól sucha-sprzedaż na wartość 31 193  Umowa ramowa nr B-3/2/97 

„CIECH” 

Peklosól -sprzedaż – wartość-910 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
Soda lekka-sprzedaż na wartość 4 443  Umowa nr 526/2002/0016 dostawy i 

dystrybucji + załącznik z 2004 
Soda ciężka-sprzedaż na wartość-3 414 Umowa nr 526/2002/0016 dostawy i 

dystrybucji + załącznik z 2004 
Sól sucha-sprzedaż na wartość-226  Zamówienie roczne  

„Cheman” 

Kreda-sprzedaż – wartość-626  Umowa nr 526/2002/0016dostawy i 
dystrybucji + załącznik z 2004 r 

„Alwernia” Soda lekka-sprzedaż – wartość-6 396  Umowa nr 526/2004/0001 
„Vitrosilicon” Soda lekka-sprzedaż – wartość-6 800  Umowa nr 526/2004/0012 

Sprzedaż usług i materiałów na wartość 
798  

Umowa na świadczenie usług wieloletnich 
zawarta w 2001. 

„Jantrans Janikowo” 

Zakup materiałów i usług wartość 9 197  Umowa 04/JT/2001+aneks 04/04/JT/2004 o 
najem wagonów Umowa 05/JT/2001+aneks 
02/05/JT/2004 o świadczenie usług w zakresie 
transportu kolejowego Umowa 
06/JT/2001+aneks 11/06/JT/2004 w zakresie 
transportu samochodowego; materiałami są 
paliwa  

„Soda Med. Janikowo” Zakup usług na łączna wartość 357  Usługi medyczne, umowa nr NZ/NZ-1/2002/1 
„ Soda Mątwy” Sprzedaż produktów na wartość 238 tys. 

zł. 
Zgodnie z zamówieniami. 

 
Grupa Kapitałowa Fosfory 

2004 rok w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
 Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż, usługi przeładunkowych oraz 
sprzeda nawozów i kwasu na łączną 
kwotę 14 078  

Zgodnie z umową ramową. 

„Soda Mątwy” Sprzedaż usług przeładunkowych na 
łączną kwotę 2 265  

Zgodnie z umową ramową 

„Janikosoda” Sprzedaż usług przeładunkowych na 
łączną kwotę 2 215  

Zgodnie z umową ramową 

„Agrochem Dobre Miasto” Sprzedaż nawozów na łączną kwotę  
24 966 

Zgodnie z umowa na sprzedaż nawozów 

„Agrochem Człuchów” Sprzedaż nawozów na łączną kwotę  
19 691 

Zgodnie z umowa na sprzedaż nawozów 

„Agrochem Dobre Miasto” sprzedał do 
„Agrochem Człuchów” 

Sprzedaż nawozów na łączną kwotę  
3 244  

Zgodnie z umową. 

 
Grupa Kapitałowa Alwernia   

2004 rok w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
 Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż wyrobów gotowych usług i 
materiałów łączną kwota 25 732 

Zgodnie z umową o Współpracy pomiędzy 
CIECH S.A. i Z.Ch Alwernia S.A. w zakresie 
handlu produktami chemicznymi z 
26.03.2002r 
Zamówienia (kontrakty) roczne, kwartalne i 
jednorazowe 

„Cheman” Sprzedaż wyrobów gotowych i 
materiałów na łączną kwotę 2 145 tys.  

Zgodnie z zamówieniami rocznym, 
kwartalnym, miesięcznymi lub zamówienia 
jednorazowe 
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2004 rok w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
 Przedmiot transakcji Informacje 

„Daltrade” Sprzedaż wyrobów gotowych towarów i 
materiałów na łączną kwotę 1 122  

Zamówienie roczne i jednorazowe 

„Alwernia Chrom” Dopłata zwrotna do udziałów na kwotę 
2 000  

Zgodnie z umową 

Alwernia Chrom” Pożyczka na kwotę 1 000  Oprocentowania  
w stosunku rocznym 

 
 
Vitrosilicon S.A. 

2004 roku w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
 Przedmiot transakcji Informacje 

‘CIECH” Sprzedaż produktów na łączną kwotę 
34 903 w tym: 
-szkliste krzemiany na kwotę 30 317  
-szkło wodne na kwotę 4 562  
 

Zgodnie z porozumieniem nr.1 z dnia 
4.07.2000r. z późniejszymi aneksami 

„Soda Mątwy” Sprzedaż produktów  na kwotę  151  Zgodnie z zamówieniem. 
 

Spółki wyceniane metoda praw własności 

 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. 

2004 rok w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
 Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż produktów  na łączną kwotę  
4 329  

Usługi na podstawie umowy  

 
Zach-CIECH Sp. z o.o.  

2004 rok(tys. zł) 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
 Przedmiot transakcji Informacje 

„Polsin Karbid” Sprzedaż towarów na kwotę 929 Zgodnie z umowami. 
 
Rok 2003 - ISTOTNE TRANSAKCJE  
Podmiot dominujący CIECH S.A. 

2003 rok w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Cheman” Sprzedaż (refaktura) licencji Oracle za 
kwotę 4 137  

Zgodnie z Umową z dn.07.11.2001r. oraz 
Umową z dn. 15 .01.2002r.. 

 
Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 
kwotę 927  

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 
10.04.2003r. 

„Petrochemia Blachownia” 
 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 
kwotę 869 
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 
05.12.2002r. 

 Sprzedaż surowców na kwotę 54 197  Zgodnie z umową z dnia 18.12.2003r 

„Soda Mątwy” 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 
kwotę 508  
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 
05.12.2002r. 

 Sprzedaż (refaktura) licencji systemu 
ERP Oracle oraz CRM na kwotę 4 060  

Zgodnie z Umową z dn. 20 listopada 2001r. 
oraz Umową z dnia 16.01.2002r. 
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2003 rok w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Janikosoda” 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 
kwotę 1 150 
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 
02.01.2003r. 

„Alwernia” 
Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 
kwotę 1 185  

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 
05.12.2003r. 

 Sprzedaż surowców na potrzeby 
produkcyjne spółki 66 804  Zgodnie z umową w zakresie handlu 

„Fosfory” 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 
kwotę 987  
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 
05.12.2003r. 

 Sprzedaż licencji systemu CRM na 
kwotę 1 342 tys. złotych. Zgodnie z Umową z dn. 02.01.2002r. 

 
Sprzedaż surowców do produkcji 
nawozów fosforowych na łączną kwotę 
46 663  

Zgodnie z umową w zakresie handlu z dnia 
1.08.2002r. 

„Vitrosilicon” 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 
kwotę 596 
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 
02.02.2003r. 

„Ciech POLFA” 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 
kwotę 260  
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 
05.12.2002r. 

„Boruta-Kolor” 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 
kwotę 61  
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 
05.12.2002r. 

 Sprzedaż surowców na potrzeby 
produkcyjne spółki 4 319  Zgodnie z umową w zakresie handlu 

Polsin Pte. Ltd. Sprzedaż TDI na kwotę 5 410 tys. USD 
(21 185 tys. złotych) Zgodnie z umową w zakresie handlu 

„CIECH Petrol” Sprzedaż produktów i towarów 
petrochemicznych na kwotę 13 966  Zgodnie z umową z dnia 21.12.1999r 

„Zach Ciech” Sprzedaż surowców na potrzeby 
produkcyjne spółki 1 888  Zgodnie z umową w zakresie handlu. 

„Złoty Stok” Sprzedaż surowców na potrzeby 
produkcyjne spółki 4 971  Zgodnie z umową w zakresie handlu 

„POLSIN Karbid” Zakup produktów spółki w kwocie 5 292  Zgodnie z umową w zakresie handlu 
 
 
Spółki/Grupy Kapitałowe konsolidowane metodą pełną. 
 
Ciech-PETROL Sp. z o.o. 

2003 rok  (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„ Soda Mątwy” Sprzedaż paliwa. Łączna wartość transakcji 
w 2003 roku wyniosła netto 390 bez 

Na podstawie otrzymanych zamówień 
dostarczane są paliwa oraz olej opałowy 
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2003 rok  (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

podatku VAT  lekki 

„Cheman” 

Świadczenie usług magazynowa, 
konfekcjonowania i transportu produktów 
chemicznych, głównie rozpuszczalników. 
Łączna wartość transakcji w 2003 roku 
wyniosła netto 424 bez podatku VAT 

Zgodnie z „Umową o przeładunkach i 
składowaniu” z dnia 1.03.2002r. 

 
Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 

2003 rok  (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„ Soda Mątwy” 
Sprzedaż towarów na łączną kwotę  
1 365. 

Zgodnie z umową dostaw i dystrybucji FS 
01/01/SL-III,U umowa najmu 5/pM2/2001 

 
 
Grupa Kapitałowa Petrochemia-Blachownia 

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż etylobenzenu na łączną kwotę 
96 307  

Zgodnie z K732/02/0100 
K732/03/0433 i umową 732031675 

 Sprzedaż smoły na łączną kwotę 6 368  

Zgodnie z 732/PL/11179878/03/0119 
732/PL/11179878/03/0803 
732/PL/11179878/03/1298 
732/PL/11179878/03/1697 

 Sprzedaż toluenu na łączną kwotę 577 Zgodnie z P12/PL/11179878/03/1905 

„Bl Trans” Zakup usług transportowych na łączną 
kwotę 3 540 Zgodnie z umową 25/98 

 Sprzedaż oleju napędowego na kwotę 276 Zgodnie z bieżącymi zamówieniami. 
 
 
Grupa Kapitałowa Soda Mątwy 

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż wyrobów gotowych na kwotę
 207 422  

Aneks do umowy wieloletniej w zakresie 
zakupu wyrobów na rachunek własny 

„Cheman” Sprzedaż wyrobów i usług na kwotę 18 024 Umowa dostaw i dystrybucji wraz z 2002r. 
wraz z późniejszymi zmianami. 

„Janikosoda” Sprzedaż energii i usług na kwotę 103 396 

Dostawy energii elektrycznej i cieplnej na 
podstawie umowy o współpracy przez EC 
Kujawy oraz partycypacja w kosztach 
utrzymania kanału do Wisły 

„Vitrosilicon” Sprzedaż wyrobów na kwotę 6 693 Umowa dostawy z grudnia 2002r 

„Alwernia” Sprzedaż wyrobów na kwotę 7 830 Umowa dostawy z grudnia 2002r 

„Petrochemia Blachownia” Sprzedaż wyrobów na kwotę 702  Doraźne zamówienia w obrębie 2003r 

„Elektrociepłownie Kujawskie” Sprzedaż produktów i majątku na kwotę 
13 793 

Sprzedaż usług dzierżawy majątku i 
wyrobów gotowych oraz jednorazowa 
transakcja sprzedaży majątku trwałego 
niskocennego 

„Transoda”  Udzielenie pożyczek krótkoterminowych na 
kwotę 1 500  

Pożyczki krótkoterminowe oprocentowane 
na warunkach rynkowych 
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Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. 

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Soda lekka-sprzedaż na wartość-22 381 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Soda ciężka-sprzedaż na wartość-112 991 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Sól mokra-sprzedaż na wartość-46 030 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Sól sucha-sprzedaż na wartość-20 104 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Peklosól- sprzedaż na wartość-291 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
„Petrochemia Blachownia” Soda lekka-sprzedaż na wartość-600 Sprzedaż na podstawie zamówienia 
„Cheman” Soda lekka-sprzedaż na wartość-3 701 Umowa dostawy i dystrybucji z 2003r 
 Soda ciężka-sprzedaż na wartość-2 545 Umowa dostawy i dystrybucji z 2003r 

 Sól sucha-sprzedaż na wartość-449 Zamówienie roczne (oferta z dnia 
09.01.2003) 

 Kreda-sprzedaż – wartość-559 Umowa dostawy i dystrybucji z 2003r 
„Alwernia” Soda lekka-sprzedaż – wartość-8 887 Umowa nr 526/2003/0001 
„Vitrosilicon” Soda lekka-sprzedaż – wartość-7 581 Umowa nr 526/2003/0012 

 
 
Grupa Kapitałowa Fosfory 

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż na łączną kwotę 8 391, usługi 
oraz sprzeda nawozów i kwasu Zgodnie z umową ramową. 

„Soda Mątwy” Sprzedaż usług przeładunkowych na łączną 
kwotę 2 184 Zgodnie z umową ramową 

„Janikosoda” Sprzedaż usług przeładunkowych na łączną 
kwotę 2 192 Zgodnie z umową ramową 

„Amiga” Sprzedaż nawozów na łączną kwotę 729 Zgodnie z umowa na sprzedaż nawozów 
„Agrochem Dobre Miasto” Sprzedaż nawozów na łączną kwotę 20 808 Zgodnie z umowa na sprzedaż nawozów 
„Agrochem Człuchów” Sprzedaż nawozów na łączną kwotę 13 947 Zgodnie z umowa na sprzedaż nawozów 

 Zakup obligacji na kwotę 1 500 Zgodnie z umową, termin wykupu 
30.06.2004r. 

„Petrochemia Blachownia” Sprzedaż kwasu na łączną kwotę 139 Zgodnie z umową na sprzedaż kwasu 
 
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. 

2003 rok (tys. zł) 

Nazwa podmiotu, z którym została 
zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż wyrobów gotowych towarów i 
materiałów łączną kwota 37 925. 

Zgodnie z umową o Współpracy pomiędzy 
CIECH S.A. i Z.Ch Alwernia S.A. w 
zakresie handlu produktami chemicznymi 
z 26.03.2002r 
Zamówienia (kontrakty) roczne, kwartalne i 
jednorazowe 

„Cheman” Sprzedaż wyrobów gotowych i materiałów 
na łączną kwotę 3 187. 

Zgodnie z zamówieniami rocznym, 
kwartalnym, miesięcznymi lub zamówienia 
jednorazowe 

„Daltrade” Sprzedaż wyrobów gotowych na łączną 
kwotę 1 896 Zamówienie roczne i jednorazowe 

 
Polsin Pte. Ltd. 

2003 rok (tys. zł) 

Nazwa podmiotu, z którym została 
zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Cheman” Sprzedaż towarów na kwotę 380 Zgodnie z zamówieniami. 
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Vitrosilicon S.A. 

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Soda Mątwy” Sprzedaż produktów na kwotę 204. Zamówienie jednorazowe 

‘CIECH” 

Sprzedaż produktów na łączną kwotę 
33 943 w tym: 
-szkliste krzemiany na kwotę 29 190 
-szkło wodne na kwotę 4 753. 

Zgodnie z porozumieniem nr.1 z dnia 
4.07.2000 r z późniejszymi aneksami 

 
Spółki wyceniane metodą praw własności 
 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. 

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” 
Sprzedaż usług w zakresie transportu 
drogowego i spedycji międzynarodowej za 
rok 2003 na łączną kwotę 3 632 

Usługi na podstawie umowy o współpracy 
w zakresie transportu i spedycji 
międzynarodowej, zawartej w dniu 
1.10.1997 r. na czas nieokreślony 

 
Zach-CIECH Sp. z o.o.  

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Polsin Karbid” Sprzedaż towarów na kwotę 406  Zgodnie z umowami. 
 
Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o.  

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż produktów na kwotę 2 689 . Zgodnie z współpracą w zakresie handlu 

„Złoty Granitol” Sprzedaż na łączną kwotę 1 630.  Zgodnie z współpracą w zakresie handlu 

 
 
 
7.2. DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK POWIĄZANYCH NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA 

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 
 

Za rok 2004  w  tys. złotych 
 

 
Sprzedaż i inne 

przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

JANIKOSODA S. A. 2 369 217 549 620 40 027
CHEMAN S. A. 11 273 2 351 10 625 -
VITROSILICON S.A. 602 34 903 95 3 960
GK ALWERNIA 76 730 25 725 4 968 3 938
POLSIN PTE LTD 2 299 160 443 
GK FOSFORY 78 406 14 024 2 802 1 911
GK SODA MĄTWY 78 478 225 956 15 197 45 538
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 44 474 165 632 14 619 27 353
DALTRADE PLC 29 746 13 1 242 2

CIECH S. A. 

CIECH POLFA SP. Z O. O. 1 287 132 32 -
CIECH S. A. 217 549 2 369 40 027 620
CHEMAN S. A. 8 709 253 1 948 -
VITROSILICON S.A. 6 819 - 1 188 -
GK ALWERNIA 6 550 - 1 795 -

JANIKOSODA S. A. 

POLSIN PTE LTD - - - -
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Sprzedaż i inne 

przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

GK FOSFORY - 2 215 - 226
GK SODA MĄTWY 9 386 118 622 3 878 6 598
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - - - -
DALTRADE PLC - - - -

 

CIECH POLFA SP. Z O. O. - - - -
CIECH S. A. 2 351 11 273 - 10 625
JANIKOSODA S. A. 253 8 709 - 1 948
VITROSILICON S.A. 7 24 - -
GK ALWERNIA 48 2 145 - 415
POLSIN PTE LTD - - - -
GK FOSFORY 152 155 14 21
GK SODA MĄTWY 1 213 17 783 354 4 892
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - 123 - 24
DALTRADE PLC - - - -

CHEMAN S. A. 

CIECH POLFA SP. Z O. O. - - - -
CIECH S. A. 34 903 602 3 960 95
JANIKOSODA S. A. - 6 819 - 1 188
CHEMAN S. A. 24 7 - -
GK ALWERNIA - - - -
POLSIN PTE LTD - - - -
GK FOSFORY - - - -
GK SODA MĄTWY 151 7 349 - 1 185
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - - - -
DALTRADE PLC - - - -

VITROSILICON 
S.A. 

CIECH POLFA SP. Z O. O. - - - -
CIECH S. A. 25 725 76 730 3 938 4 968
JANIKOSODA S. A. - 6 550 - 1 795
CHEMAN S. A. 2 145 48 415 -
VITROSILICON S.A. - - - -
POLSIN PTE LTD - - - -
GK FOSFORY - - - -
GK SODA MĄTWY - 8 690 - 2 257
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - - -  
DALTRADE PLC 1 122 - 90  

GK ALWERNIA 

CIECH POLFA SP. Z O. O. - - -  
CIECH S. A. 160 2 299  443
JANIKOSODA S. A. - - - -
CHEMAN S. A. - - - -
VITROSILICON S.A. - - - -
GK ALWERNIA - - - -
GK FOSFORY - - - -
GK SODA MĄTWY - - - -
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - - - -
DALTRADE PLC - - - -

POLSIN PTE LTD 

CIECH POLFA SP. Z O. O. 129 - - -
CIECH S. A. 14 024 78 406 1 911 2 802
JANIKOSODA S. A. 2 215 - 226 -
CHEMAN S. A. 155 152 21 14
VITROSILICON S.A. - - - -
GK ALWERNIA - - - -
POLSIN PTE LTD - - - -
GK SODA MĄTWY 2 266 - 204  
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - 2 - -

GK FOSFORY 

DALTRADE PLC - - - -
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Sprzedaż i inne 

przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

 CIECH POLFA SP. Z O. O. - - - -
CIECH S. A. 225 956 78 478 45 548 15 197
JANIKOSODA S. A. 118 622 9 386 6 598 3 878
CHEMAN S. A. 17 783 1 213 4 892 354
VITROSILICON S.A. 7 349 151 1 185 -
GK ALWERNIA 8 690 - 2 257 -
POLSIN PTE LTD - - - -
GK FOSFORY - 2 266 - 204
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 1 002 - 115 -
DALTRADE PLC - - - -

GK SODA MĄTWY 

CIECH POLFA SP. Z O. O. - - - -
CIECH S. A. 165 632 44 474 27 353 14 619
JANIKOSODA S. A. - - - -
CHEMAN S. A. 123 - 24 -
VITROSILICON S.A. - - - -
GK ALWERNIA - - - -
POLSIN PTE LTD - - - -
GK FOSFORY 2 - - -
GK SODA MĄTWY - 1 002 - 115
DALTRADE PLC - - - -

GK PETROCHEMIA 
BLACHOWNIA 

CIECH POLFA SP. Z O. O. - - - 7
CIECH S. A. 13 29 746 2 1 242
JANIKOSODA S. A. - - - -
CHEMAN S. A. - - - -
VITROSILICON S.A. - - - -
GK ALWERNIA - 1 122 - 90
POLSIN PTE LTD - - - -
GK FOSFORY - - - -
GK SODA MĄTWY - - - -
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - - - -

DALTRADE PLC 

CIECH POLFA SP. Z O. O. - - - -
CIECH S. A. 132 1 287 - 32
JANIKOSODA S. A. - - - -
CHEMAN S. A. - - - -
VITROSILICON S.A. - - - -
GK ALWERNIA - - - -
POLSIN PTE LTD - 129 - -
GK FOSFORY - - - -
GK SODA MĄTWY - - - -
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - - 7 -

CIECH POLFA SP. 
Z O. O. 

DALTRADE PLC - - - -
 

Za rok 2003 w  tys. złotych 

  Sprzedaż i inne 
przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

CIECH S.A.  JANIKOSODA S.A. 2 173 201 797 1 623 32 251

 GK SODA MĄTWY 68 490 207 422 11 844 42 824

 GK FOSFORY 49 400 8 851 1 552 1 316

 CIECH PETROL SP. Z O. O. 14 363 1 5 618 -

 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 58 147 103 429 6 932 15 164

 ALWERNIA S.A. 70 785 37 926 12 740 5 356

 GK DALTRADE 22 718 2 1 498 2

 POLSIN PTE LTD 130 77 186 192
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  Sprzedaż i inne 
przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

 VITROSILICON S.A. 646 33 943 45 3 511

 CHEMAN S.A. 930 - 4 243 -

GK FOSFORY  CIECH S.A. 8 851 49 400 1 316 1 552

 JANIKOSODA S.A. 2 192 - 134 -

 GK SODA MĄTWY 2 185 - 159 -

 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 139 2 - -

 ALWERNIA S.A. - - - -

 CHEMAN S.A. 107 106 28 12

JANIKOSODA S.A. CIECH S.A. 201 797 2 173 32 251 1 623

 GK SODA MĄTWY 12 059 107 829 4 997 6 202

 GK FOSFORY - 2 192 - 134

 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 605 - - -

 ALWERNIA S.A. 8 898 - 880 -

 VITROSILICON S.A. 7 581 - 1 238 -

 CHEMAN S.A. 7 254 57 1 804 8

ALWERNIA S.A. CIECH S.A. 37 926 70 785 5 356 12 740

 JANIKOSODA S.A. - 8 898 - 880

 GK SODA MĄTWY - 7 830 - 1 161

 GK FOSFORY - - - -

 GK DALTRADE 1 896 - 97 -

 CHEMAN S.A. 3 201 39 811 29

CIECH PETROL SP. 
Z O. O. CIECH S.A. 1 14 363 - 5 618

 GK SODA MĄTWY - - 22 -

 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - - - -

 CHEMAN S.A. 361 - 62 -

CHEMAN S.A. CIECH S.A. - 930 0 4 243

 JANIKOSODA S.A. 57 7 254 8 1 804

 GK SODA MĄTWY 936 18 100 116 5 322

 GK FOSFORY 106 107 12 28

 CIECH PETROL SP. Z O. O. - 361 - 62

 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - 120 - 37

 ALWERNIA S.A. 39 3 201 29 811

 POLSIN PTE LTD - 380 - -

 VITROSILICON S.A. 151 24 25 9

GK SODA MĄTWY CIECH S.A. 207 422 68 490 42 824 11 844

 JANIKOSODA S.A. 107 829 12 059 6 202 4 997

 GK FOSFORY - 2 185 - 159

 CIECH PETROL SP. Z O. O. -  - - 22

 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 702  - 46 -

 ALWERNIA S.A. 7 830 - 1 161 -

 VITROSILICON S.A. 6 733 204 707 -

 CHEMAN S.A. 18 100 936 5 322 116

GK PETROCHEMIA 
BLACHOWNIA CIECH S.A. 103 429 58 147 15 164 6 932

 JANIKOSODA S.A. - 605 - -

 GK SODA MĄTWY - 702 - 46

 GK FOSFORY 2 139 - -

 CIECH PETROL SP. Z O. O. - - - -

 CHEMAN S.A. 120 - 37 -
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  Sprzedaż i inne 
przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

GK DALTRADE  CIECH S.A. 2 22 718 2 1 498

 ALWERNIA S.A. - 1 896 - 97

POLSIN PTE LTD CIECH S.A. 77 130 192 186

 CHEMAN S.A. 380 - - -

VITROSILICON S.A. CIECH S.A. 33 943 646 3 511 45

 JANIKOSODA S.A. - 7 581 - 1 238

 GK SODA MĄTWY 204 6 733 - 707

 CHEMAN S.A. 24 151 9 25
 
 
Pozostałe dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiono w 
nocie objaśniającej do bilansu nr 5g i załączniku nr 2 do noty 5e i 5f sprawozdania finansowego. 

 
 

8. INFORMACJA O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI 
METODĄ PEŁNĄ LUB WYCENIE PRAW WŁASNOŚCI. 

 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku oraz w okresach porównywalnych w Grupie Kapitałowej Ciech nie wystąpiły 
wspólne przedsięwzięcia.  
 
 
9. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CIECH I JEDNOSTKACH 

KONSOLIDOWANYCH I WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI W ROKU OBROTOWYM. 
 
Przeciętne zatrudnienie w jednostkach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem: 

 31.12.2004 31.12.2003 
Przeciętne zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych 1 325 1 451

Przeciętne zatrudnienie na stanowiskach robotniczych 2 255 2 523

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych i bezpłatnych 22 24

Razem 3 603 3 998
 
 

10. WYNAGRODZENIE WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW 
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH. 

 
 
CIECH S.A. 
 
Do dnia 31 grudnia 2004 r.  Zarząd CIECH S.A. pełnił swoje funkcje w niezmienionym składzie tzn. 
Ludwik Klinkosz  Prezes Zarządu 
Jerzy Golis  Członek Zarządu 
Stefan Rojewski  Członek Zarządu 
 
Do dnia 17 sierpnia  2004 r. Rada Nadzorcza CIECH S.A.  pełniła swoje funkcje w niezmienionym składzie tzn.: 
Zygmunt Bosiakowski   Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrzej Buczak    Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Agnieszka Małocha   Członek Rady Nadzorczej 
Janusz Wiśniewski   Członek Rady Nadzorczej 
Roman Gawroński   Członek Rady Nadzorczej 
Dariusz Krajowski-Kukiel   Członek Rady Nadzorczej 
Marian Sewerski   Sekretarz Rady Nadzorczej 
Stanisław Danis   Członek Rady Nadzorczej 
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W dniu 17 sierpnia 2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej: 

- Stanisława Danisa, 
- Romana Gawrońskiego, 
- Mariana Sewerskiego 

 
W tym samym dniu powołani zostali: 

- Bożena Dyjak, 
- Edmund Kozak, 
- Krzysztof Jasiński, 
- Olgierd Cieślik 

 
Wynagrodzenia wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i 
nadzorujących CIECH S.A. 
 
2004r. 
Lp Nazwisko i imię Członka 

Zarządu 
Płaca 

zasadnicza 
Wynagrodzenie 

chorobowe 
Nagroda 
roczna 

Nagroda 
jubileuszowa 

Ogółem 

1 GOLIS JERZY 179 43  222
2 KLINKOSZ LUDWIK 178 1 43  222
3 ROJEWSKI STEFAN 179 43 22 244

 R a z e m  536 1 129 22 688
 
2003r 
Lp  

Wyszczególnienie 
 
Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 
organach zarządzających i nadzorujących 

spółek powiązanych 
1 Osoby zarządzające 595 14

2 Osoby nadzorujące 226 0

 R a z e m  821 14

 
 
Członkowie Zarządu CIECH S.A. zatrudnieni są na podstawie umów o pracę. Wysokość wynagrodzenia 
Członków Zarządu w 2004r. ustalona została zgodnie z Art. 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i wynosi sześciokrotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. zł 2.480,47 x 6 = 14.882,-zł brutto (słownie 
złotych: czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa). 
Nagroda roczna wypłacona została Członkom Zarządu w 2004r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Skarbu 
Państwa z dnia 12 marca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom 
kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, w wysokości zł. 
42.672,- brutto (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) dla każdego Członka 
Zarządu, tj. trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie 
nagrody. 
Jednemu Członkowi Zarządu została przyznana nagroda jubileuszowa, w wysokości  zł 22.320,- brutto (słownie 
złotych: dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwadzieścia), zgodnie z § 2 ust.2 pkt 1) lit. c oraz  § 3 ust.1 pkt 2) i ust. 2 
Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń 
dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich 
przyznawania. 
 

Lp Nazwisko i imię Członka Rady Nadzorczej Wynagrodzenie 

1 BOSIAKOWSKI ZYGMUNT 30
2 BUCZAK ANDRZEJ 30
3 CIEŚLIK OLGIERD 9
4 DANIS STANISŁAW 21
5 DYJAK BOŻENA 9
6 GAWROŃSKI ROMAN 21
7 JASIŃSKI KRZYSZTOF 9
8 KOZAK EDMUND 9
9 KRAJOWSKI - KUKIEL DARIUSZ 30
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Lp Nazwisko i imię Członka Rady Nadzorczej Wynagrodzenie 

10 MAŁOCHA AGNIESZKA 30
11 SEWERSKI MARIAN 21
12 WIŚNIEWSKI JANUSZ 30

 Ogółem 249
 
Członkowie Rady Nadzorczej CIECH S.A. otrzymali w 2004r. wynagrodzenie, zgodnie z Art. 8 pkt 8 Ustawy z 
dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w wysokości jednego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, w czwartym kwartale 
roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w kwocie 2.480.- zł brutto 
(słownie złotych: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt). 
 
W okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 osoby zarządzające i nadzorujące CIECH S.A. nie pełniły funkcji we 
władzach Spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych podlegających konsolidacji, które 
uprawniałyby do pobierania z tego tytułu wynagrodzenia. 

 
Wynagrodzenia wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i 
nadzorujących w  jednostkach zależnych objętych konsolidacją metodą pełną oraz jednostkach 
wycenianych metodą praw własności 
 

Wyszczególnienie (tys. zł) 31.12.2004 31.12.2003 

Spółki  konsolidowane i wyceniane metodą praw własności.  

osoby zarządzające 12 950 11 600

osoby nadzorujące 1 748 1 786
 
 
 
11. INFORMACJA O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, GWARANCJI, 

PORĘCZEŃ LUB INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO ŚWIADCZEŃ NA RZECZ CIECH S.A. 
JEDNOSTEK OD NIEGO ZALEŻNYCH I Z NIM STOWARZYSZONYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I 
NADZORUJĄCYCH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, KREWNYCH I POWINOWATYCH DO 
DRUGIEGO STOPNIA. 

 
CIECH S. A., jak i jednostki zależne na przestrzeni okresu czasu, który jest prezentowany w sprawozdaniu nie 
przeprowadziły transakcji z członkami zarządu i organów nadzorczych oraz ich małżonkami, krewnymi lub 
powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia. Nie udzielono powyższym osobom pożyczek. 
 
 
12. ZNACZĄCE ZDARZENIA DOTYCZĄCE LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SKONSOLIDOWANYM 

SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES. 
 
W roku 2004 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych które musiałyby zostać ujęte w 
skonsolidowanym sprawozdaniu za bieżący okres. 
 
 
13. ZNACZĄCE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM NIE UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM 

SPRAWOZDANIU FINANSOWYM. 
 
CIECH S.A. 
Dnia 10 lutego 2005 roku miał miejsce debiut akcji CIECH S.A. na giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie. W lutym 2005 roku spółki powiązane z CIECH S.A. sprzedały na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie akcje CIECH S.A. 

W dniu 16 lutym 2005 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XIX Wydział 
Gospodarczy KRS z dnia 15 lutego 2005r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 
140 001 420 zł. Powstał on w wyniku emisji akcji serii C (8 203 984 szt.), która została skierowana do publicznego 
nabycia. 

Spółki konsolidowane i wyceniane metodą praw własności. 

W lutym 2005 roku spółki konsolidowane metodą pełną, a mianowicie: Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda 
Mątwy S.A., Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda” S.A., Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory 
Sp. z  o o. Petrochemia Blachownia S.A. Zakłady Chemiczne Alwernia S.A., sprzedały wszystkie posiadane przez 
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nie akcje CIECH S.A. Spółka stowarzyszona pośrednio-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. sprzedała w 
lutym 2005 roku część posiadanych akcji  CIECH S.A. w ilości 1 300 500 sztuk. 

Spółka Alwernia S.A. podpisała ramowa umowę kredytowa z ING Bank (limit kredytowy 10 mln zł.), spłacając 
równocześnie kredyt zaciągnięty w BPH S.A. 

Po dacie bilansu nie wystąpiły żadne inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej Ciech. 
 
 
14. INFORMACJA O RELACJACH MIĘDZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A JEDNOSTKĄ 

DOMINUJĄCĄ ORAZ SPOSOBIE I ZAKRESIE PRZEJĘCIA AKTYWÓW I PASYWÓW. 
 
CIECH S.A. powstała z przekształcenia Centrali Importowo – Eksportowej Chemikalii CIECH Sp. z o. o. 
Przekształcenie nastąpiło w 1995 roku. 
 
 
15. KOREKTY Z TYTUŁU INFLACJI 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2004 i porównywalne skonsolidowane dane finansowe nie były 
korygowane wskaźnikiem inflacji. 
 
 
16. ZESTAWIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SKONSOLIDOWANYM 

SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I PORÓWNYWALNYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH 
FINANSOWYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SKONSOLIDOWANYMI 
SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI.  

 
Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Ciech za rok 2004 opublikowane w  Skonsolidowanym 
raporcie kwartalnym SA-QS 4/2004 uległy zmianie w wyniku przeprowadzonego badania audytorów w spółkach 
konsolidowanych. Zmiany te zostały opisane w punkcie 17 dodatkowych not objaśniających sprawozdania 
finansowego. 
 
Skonsolidowane dane finansowe za rok 2003 opublikowane w prospekcie emisyjnym oraz w  Skonsolidowanym 
raporcie kwartalnym SA-QS 4/2004 zostały doprowadzone do porównywalności w związku ze zmianami zasad 
rachunkowości, korektami błędów podstawowych oraz zmianami prezentacyjnymi, zmiany te zostały opisane w 
punkcie 17 dodatkowych not objaśniających niniejszego sprawozdania finansowego. 
 
 
17. INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI. 
 
Poniższe tabele i opisy przedstawiają zmiany danych w stosunku do danych opublikowanych w raporcie za IV 
kwartał 2004 roku oraz do danych dotyczących 2003 roku opublikowanych w prospekcie emisyjnym CIECH S.A. 
 
 
Opis korekt   do skonsolidowanego sprawozdania GK Ciech na dzień 31.12.2003. 
 
Korekty błędów podstawowych: 
 
 - rezerwa związana z działalnością przeszłą - infiltraty  
W 2004 roku dokonano rozliczenia z niepodzielonym wynikiem lat ubiegłych, rezerwy związanej z działalnością 
przeszłą dotyczącą kosztów monitoringu i oczyszczania w chemicznej oczyszczalni ścieków wód 
zanieczyszczonych pochodzących z terenu wokół składowiska odpadów. Kwota tej rezerwy w pełni dotyczy lat 
poprzednich. 
 
- rezerwy na rekultywację gruntów i aktywa podatkowe 
Na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. Spółki powodujące utratę albo 
ograniczenie wartości użytkowej gruntów zobowiązane są do ich rekultywacji na własny koszt. Na podstawie 
przytoczonego przepisu dla zapewnienia prawidłowej wyceny aktywów i pasywów koniecznym jest tworzenie 
rezerwy na rekultywację gruntów. Ze względu na to, że rezerwa na koszty rekultywacji powinna zostać ujęta w 
pierwszym roku dokonania uszkodzeń gruntów, cała jej kwota zostaje odniesiona na niepodzielony wynik z lat 
ubiegłych.  
Dodatkowo powstało z tego tytułu aktywa podatkowe od rezerwy na rekultywację  . 
 
- utworzenie odpisu aktualizującego na stawy osadowe 
Dokonano odpisu aktualizującego  wartość stawów osadowych wyłączonych z eksploatacji w okresie do 
31.12.2000r. i poddawanych procesowi rekultywacji. Łącznie na dzień 31.12.2003r. prezentowana jest z 
powyższych tytułów strata niepodzielona z lat ubiegłych.  
Dodatkowo powstały z tego tytułu aktywa  podatkowe od odpisu aktualizującego na rekultywowane stawy  
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- środki trwałe w budowie  
Część faktur z lat ubiegłych dotycząca bieżącej eksploatacji systemu  CRM  nie powinna być aktywowana w 
pozycji środki trwałe w budowie. Dokonano zmiany prezentacyjnej pomiędzy  wynikiem finansowy z  lat ubiegłych 
a środkami trwałymi w budowie. 
 
- licencja IFS i raty leasingowe, system IFS 
Wartość licencji oraz raty leasingowe ujęto  w 2002 w podwójnej wysokości. Pozycja wartości niematerialne i 
prawne księgowana była w korespondencji z rozliczeniem zakupu, a rozliczenia międzyokresowe kosztów z 
wynikiem lat ubiegłych. Skorygowano wartości niematerialne i prawne oraz  wynik finansowy lat ubiegłych. 
Korekty te spowodowały  konieczność wycofania błędnie określonych kosztów amortyzacji. 
 
- korekta sprzedaży 
Pozycja ta dotyczy wartości faktur korygujących dotyczących sprzedaży roku 2002  a wystawionych i 
zaksięgowanych w styczniu 2003 na rzecz CIECH S.A.  
 
Zmiany polityki rachunkowości i  zasad konsolidacji 
 
- remonty z tytułu prac postojowych 
Spółka zaprzestała rozliczania w czasie poprzez czynne RMK kosztów remontów postojowych. 
Kwota nierozliczona na dzień 31.12.2003 r. dotycząca  kosztów remontów postojowych, poprzez korektę zysku 
2003r na początek okresu, obciążyła wynik roku 2003. 
 
- korekta eliminacji akcji emitenta posiadanych przez jednostkę stowarzyszoną 
Uznano, iż nie dokonuje się eliminacji akcji emitenta posiadanych przez jednostkę stowarzyszoną  wycenianą 
metodą praw własności. 
 
Zmiany szacunków 
 
- korekty konsolidacyjne 
Korekty wprowadzone przez spółki /grupy kapitałowe niższego szczebla mają bezpośredni wpływ na wyliczenia 
korekt konsolidacyjnych. Między innymi są to korekty  udziału mniejszości w zmianie zysku zatrzymanego.  
 
Korekty prezentacyjne: 
 
- wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 
Zmiana prezentacyjna polegająca na przeniesieniu wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych dotyczących 
wartości niematerialnych i prawnych z pozycji rzeczowe aktywa trwałe do pozycji wartości niematerialne i prawne. 
 
- nadwyżki z tytułu aportu 
Dokonano przeniesienia nadwyżki z tytułu wniesionych aportów z kapitału z aktualizacji wyceny do rozliczeń 
międzyokresowych. 
 
- odpisy na należności odsetkowe 
Zmiana prezentacyjna polegająca na przeniesieniu wartości utworzonych odpisów aktualizujących wartość 
należności odsetkowych z pozostałych kosztów operacyjnych do kosztów finansowych. 
 
 
Opis korekt  wprowadzonych do  skonsolidowanego raportu kwartalnego  GK Ciech na dzień 
31.12.2004. 
 
Korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości i konsolidacji: 
 
Korekty błędów podstawowych oraz zmiany polityki rachunkowości i konsolidacji wprowadzone przez spółki 
konsolidowane w wyniku audytu sprawozdania rocznego 2004  miały wpływ na skonsolidowane dane roku 2004 i 
porównywalne dane  roku 2003. 
Szczegółowy opis tych korekt oraz ich wartości liczbowe zostały przedstawione w zestawieniu korekt   do 
skonsolidowanego sprawozdania GK Ciech na dzień 31.12.2003.  
 
Korekty dotyczące : rezerwy na rekultywację gruntów i aktywa podatkowe  (wpływ na wynik netto 434 tys. zł.) 
oraz remonty z tytułu prac postojowych (wpływ na wynik netto 619 tys. zł) miały również wpływ na 
skonsolidowany wynik 2004 roku. 
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Zmiany szacunków 
 
- rezerwa na różnicę przejściową 
Rezerwa na różnicę przejściową powstała na skutek  zmiany  stawek amortyzacyjnych stosownie do okresów  
ekonomicznej użyteczności.  
 
- rezerwa na zobowiązania wobec  gminy 
Utworzono rezerwę  na koszty na podatek od nieruchomości. 
 
- wycena instrumentu pochodnego 
Wyceniono na dzień bilansowy instrument zabezpieczający. 
 
-doszacowanie rezerw na rekultywację 
Dokonano korekty kosztów operacyjnych w związku z utworzeniem rezerwy na rekultywację gruntów.  
 
- korekta amortyzacji  
Dokonano korekty z tytułu zmiany okresów użytkowania środków trwałych oraz błędnie naliczonej amortyzacji 
wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych  leasingowych. 
 
- korekta rezerw na hałdę  
Utworzono  rezerwy na koszty działalności przeszłej (hałda)  oraz przebudowę składowiska odpadów w związku z 
otrzymaniem decyzji od Wojewody Małopolskiego, nakazującej wydzielenie nowych kwater do selektywnego 
składowania odpadów. 
 
- spływ dokumentów po dacie sporządzenia sprawozdania 
Po dacie sporządzenia sprawozdania za IV kwartał 2004 roku, zaksięgowano dokumenty, dotyczące roku 2004 w 
zakresie :środków trwałych, zapasów (f-ry korygujące),rezerw (wycena aktuarialna na świadczenia pracownicze), 
zobowiązań i należności z tyt. dostaw i usług 
 
-  rezerwy na premie 
Zostały oszacowane kwoty rezerw na premie dotyczące roku 2004. 
 
- korekta podatku dochodowego  
Zaksięgowano zmiany w podatku dochodowym, odroczonym podatku dochodowym i należnościach 
krótkoterminowych z tytułu podatku dochodowego.  Korekty  wynikają z ponownego przeliczenia podatku 
dochodowego wprowadzonych po uwzględnieniu korekt w zapisach księgowych 
 
- odpisy aktualizujące 
Oszacowanie odpisów aktualizujących należności budżetowe, należności sporne, należności odsetkowe, środki 
trwałe w budowie, zapasy. Utworzono odpis aktualizujący wartość posiadanych udziałów w Spółce Nordiska 
Unipol, EC Kujawy oraz Transoda 
 
- odpis na spółkę Zach -Ciech 
W związku z rozpoczęciem procesu likwidacji spółki Zach Ciech, wycenianej metodą praw własności, dokonano 
odpisu aktualizującego w wysokości kapitałów własnych wypracowanych przez tę spółkę  a należnych GK Ciech. 
 
- spisanie kosztów  
Korekta polegająca na spisaniu w koszty roku 2004 kosztów zakupu form do produkcji opakowań i pustaków 
szklanych oraz materiałów biurowych, aktywowanych pierwotnie na rozliczeniach międzyokresowych czynnych. 
 
- korekty zobowiązania z tytułu odsetek budżetowych 
Została  utworzona rezerwa na odsetki wynikające z niezapłaconej opłaty za korzystanie ze środowiska.  
 
- wycena wieczystego użytkowania gruntów  
Dokonano przeszacowania do wartości godziwej prawa wieczystego użytkowania gruntów.  
 
- inne korekty 
Poza wymienionymi powyżej,  w wyniku audytu sprawozdań rocznych spółki konsolidowane dokonały wielu 
drobnych korekt, które zostały zsumowane i przedstawione w kwocie  łącznej. 
 
- korekty konsolidacyjne 
Korekty wprowadzone przez spółki /grupy kapitałowe niższego szczebla mają bezpośredni wpływ na wyliczenia 
korekt konsolidacyjnych. Miedzy innymi, korekty  udziału mniejszości w zyskach, korekty wyłączeń 
międzygrupowych,  reklasyfikacje itp. 
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Korekty prezentacyjne 
 
- persaldowanie aktywów i rezerwy, energia elektryczna 
 Dokonano persaldowania rezerw i aktywów podatkowych w związku z przychodami ze sprzedaży energii 
elektrycznej opodatkowanymi w styczniu 2005. 

- przekwalifikowanie inwestycji 
Dokonano przekwalifikowania inwestycji z długo - do krótkoterminowych w związku ze sprzedażą akcji CIECH 
S.A. lutym 2005 roku  oraz  udziałów Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o.  w marcu 2005 roku.   
 
- wykorzystanie funduszu z aktualizacji wyceny  
Dokonano pomniejszenia środków trwałych w budowie o kapitał z aktualizacji wyceny (dotyczy kapitału 
związanego ze środkami trwałymi zlikwidowanymi na skutek inwestycji). 
 
- reklasyfikacja 
Dokonano reklasyfikacji  pomiędzy zobowiązaniami krótkoterminowymi a rozliczeniami międzyokresowymi . 
 
- nadwyżka z tytułu aportu  
Zmiana prezentacyjna polega na przeniesieniu wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych dotyczących 
wartości niematerialnych i prawnych z pozycji rzeczowe aktywa trwałe do pozycji Wartości niematerialne i 
prawne. 
 
-korekta  przesunięcia kosztów 
Dokonano przesunięcia kosztów związanych ze zmianą stawek amortyzacyjnych oraz  kosztów sprzedanych 
towarów. Przeniesiono w rachunku wyników koszty amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów z 
kosztów operacyjnych do pozostałych kosztów operacyjnych,  
 
- zmniejszenie przychodów i kosztów sprzedaży o udzielone rabaty finansowe w ramach umów 
komisowych  
Stosowano zasadę: przychód należny od komitenta pokazywany był w pełnej kwocie, rabaty udzielane 
kontrahentom o wartości towarów pokazywane były jako koszt sprzedaży Obecnie stosuje się zasadę że 
przychód należny od komitenta jest pomniejszany o udzielony rabat finansowy 
 
- odpisy na należności odsetkowe 
Dokonano przeniesienia wartości utworzonych odpisów aktualizujących należności odsetkowe z pozostałych 
kosztów operacyjnych do kosztów działalności finansowej  
 
- rezerwa na odprawy emerytalne 
Przeniesienie kosztów utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne  z podstawowej działalności operacyjnej w 
pozostałą działalność operacyjną. 
 
Specyfikacja danych doprowadzonych do porównywalności rok 2003 
 

SKONSOLIDOWANY BILANS 

2003-12-31 
dane 

prezentowane 
uprzednio-w 
prospekcie 

rezerwa 
związana z 

działalnością 
przeszłą - 
infiltraty 

rezerwy na 
rekultywację 

gruntów i 
aktywa 

podatkowe 

utworzenie 
odpisu 

aktualizujące- 
go na stawy 

osadowe 

środki 
trwałe w 
budowie 

licencja IFS 
i raty 

leasingowe 
- system 

IFS 

A k t y w a             
I. Aktywa trwałe 780 144 0 2 126 -2 640 -222 -1 360
1. Wartości niematerialne i prawne 8 255         -1 360
2. Wartość firmy jednostek 
podporządkowanych 9 368           

3. Rzeczowe aktywa trwałe 676 670     -2 640 -222   
4. Należności długoterminowe 673           
5. Inwestycje długoterminowe 68 452           
6. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 16 726   2 126       

II. Aktywa obrotowe 589 119 0 0 0 0 0
1. Zapasy 135 460           
2. Należności krótkoterminowe 414 990           
3. Inwestycje krótkoterminowe 31 625           
4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 7 044           

A k t y w a  r a z e m 1 369 263 0 2 126 -2 640 -222 -1 360
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SKONSOLIDOWANY BILANS 

2003-12-31 
dane 

prezentowane 
uprzednio-w 
prospekcie 

rezerwa 
związana z 

działalnością 
przeszłą - 
infiltraty 

rezerwy na 
rekultywację 

gruntów i 
aktywa 

podatkowe 

utworzenie 
odpisu 

aktualizujące- 
go na stawy 

osadowe 

środki 
trwałe w 
budowie 

licencja IFS 
i raty 

leasingowe 
- system 

IFS 

              
P a s y w a             
I. Kapitał własny 484 593 -5 836 -15 328 -2 640 -222 -1 360
1. Kapitał zakładowy 98 982           
2. Należne wpłaty na kapitał 
zakładowy (wielkość ujemna)             

3. Akcje (udziały) własne (wielkość 
ujemna) -26 547           

4. Kapitał zapasowy 236 924           
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 10 771           
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 77 278           
7. Różnice kursowe z przeliczenia 
jednostek podporządkowanych 3 197           

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 7 784 -5 836 -15 328 -2 640 -222 -1 360
9. Zysk (strata) netto 76 204           
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)             

II. Kapitały mniejszości 94 655           
III. Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych 37 916           

IV. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 752 099 5 836 17 454 0 0 0

1. Rezerwy na zobowiązania 41 475 5 836 17 454       
2. Zobowiązania długoterminowe 68 195           
3. Zobowiązania krótkoterminowe 588 705           
4. Rozliczenia międzyokresowe 53 724           
4.1. Ujemna wartość firmy             
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 53 724           
P a s y w a  r a z e m 1 369 263 0 2 126 -2 640 -222 -1 360

 
 

SKONSOLIDOWANY BILANS korekta- 
sprzedaży 

remonty z 
tytułu prac 
postojowych

korekta 
eliminacji 
akcji emitenta 
posiadanych 
przez 
jednostkę 
stowarzyszo- 
ną 

wartości 
niematerialn
e i prawne w 
trakcie 
realizacji 

nadwyżki 
z tytułu 
aportu 

korekta 
konsolidac
yjna 

2003-12-31 
dane 
doprowadzone 
do 
porównywalno
ści 

A k t y w a               
I. Aktywa trwałe 0 -877 12 538 0 0 1 789 710
1. Wartości niematerialne i prawne       7 796   1 14 692
2. Wartość firmy jednostek 
podporządkowanych             9 368

3. Rzeczowe aktywa trwałe       -7 796     666 012
4. Należności długoterminowe             673
5. Inwestycje długoterminowe     12 538       80 990
6. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe   -877         17 975

II. Aktywa obrotowe 83 -618 0 0 0 0 588 584
1. Zapasy             135 460
2. Należności krótkoterminowe 83           415 073
3. Inwestycje krótkoterminowe             31 625
4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe   -618         6 426

A k t y w a  r a z e m 83 -1 495 12 538 0 0 1 1 378 294
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SKONSOLIDOWANY BILANS korekta- 
sprzedaży 

remonty z 
tytułu prac 
postojowych

korekta 
eliminacji 
akcji emitenta 
posiadanych 
przez 
jednostkę 
stowarzyszo- 
ną 

wartości 
niematerialn
e i prawne w 
trakcie 
realizacji 

nadwyżki 
z tytułu 
aportu 

korekta 
konsolidac
yjna 

2003-12-31 
dane 
doprowadzone 
do 
porównywalno
ści 

P a s y w a               
I. Kapitał własny 83 -1 495 12 538 0 -842 3 705 473 196
1. Kapitał zakładowy             98 982
2. Należne wpłaty na kapitał 
zakładowy (wielkość ujemna)             0

3. Akcje (udziały) własne (wielkość 
ujemna)     11 863       -14 684

4. Kapitał zapasowy             236 924
5. Kapitał z aktualizacji wyceny     675   -842 144 10 748
6. Pozostałe kapitały rezerwowe             77 278
7. Różnice kursowe z przeliczenia 
jednostek podporządkowanych             3 197

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 83         3 416 -14 103
9. Zysk (strata) netto   -1 495       145 74 854
10. Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego (wielkość ujemna)             0

II. Kapitały mniejszości           -3 704 90 951
III. Ujemna wartość firmy 
jednostek podporządkowanych             37 916

IV. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 0 0 0 0 842 0 776 231

1. Rezerwy na zobowiązania           364 65 129
2. Zobowiązania długoterminowe             68 195
3. Zobowiązania krótkoterminowe             588 705
4. Rozliczenia międzyokresowe         842 -364 54 202
4.1. Ujemna wartość firmy             0
4.2. Inne rozliczenia 
międzyokresowe         842 -364 54 202

P a s y w a  r a z e m 83 -1 495 12 538 0 0 1 1 378 294
 
 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I 
STRAT  

2003-12-31 
dane 

prezentowane 
uprzednio-w 
prospekcie 

remonty z 
tytułu prac 

postojowych 

odpisy na 
należności 
odsetkowe 

korekta 
konsolidacyjna  

wynik 
mniejszości 

2003-12-31 dane 
doprowadzone 

do 
porównywalno- 

ści 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 1 909 329 0 0   1 909 329

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów 1 378 755 1 495 0   1 380 250

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 530 574 -1 495 0   529 079
IV. Koszty sprzedaży 218 865       218 865
V. Koszty ogólnego zarządu 155 312       155 312
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 156 397 -1 495 0   154 902
VII. Pozostałe przychody operacyjne 42 896       42 896
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 54 524   -1 769   52 755
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(VI+VII-VIII) 144 769 -1 495 1 769   145 043

X. Przychody finansowe 17 410       17 410
XI. Koszty finansowe 41 869   1 769   43 638
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub 
części udziałów jednostek podporządkowanych -5 552       -5 552
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I 
STRAT  

2003-12-31 
dane 

prezentowane 
uprzednio-w 
prospekcie 

remonty z 
tytułu prac 

postojowych 

odpisy na 
należności 
odsetkowe 

korekta 
konsolidacyjna  

wynik 
mniejszości 

2003-12-31 dane 
doprowadzone 

do 
porównywalno- 

ści 

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(IX+X-XI+/-XII) 114 758 -1 495 0   113 263

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  -100       -100
XV. Odpis wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 7 178       7 178

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 6 361       6 361

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 113 841 -1 495 0   112 346
XVIII. Podatek dochodowy 35 813       35 813
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty) 0       0

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności 

4 176       4 176

XXI. (Zyski) straty mniejszości -6 000     145 -5 855
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-
XXI) 76 204 -1 495 0 145 74 854

 
 
Specyfikacja danych doprowadzonych do porównywalności rok 2004 
 

SKONSOLIDOWANY BILANS   

2004-12-31 
dane 

prezentowane 
uprzednio-
przekazane 

przy IV kwartale 
2004 

korekty błędów 
podstawowych i 
zmiany zasad 

rachunkowości i 
konsolidacji 

rezerwa na 
różnicę 

przejściową

rezerwa na 
zobowiązania 

wobec  
gminy 

wycena 
instrumentu 
pochodnego

doszacowanie 
rezerwy na 

rekultywację 

A k t y w a             
I. Aktywa trwałe 774 037 9 963 0 0 0 234
1. Wartości niematerialne i prawne 13 542 -1 360         
2. Wartość firmy jednostek 
podporządkowanych 2 471 0         

3. Rzeczowe aktywa trwałe 679 056 -2 862       234
4. Należności długoterminowe 69 0         
5. Inwestycje długoterminowe 60 468 12 378         
6. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 18 431 1 807         

II. Aktywa obrotowe 696 990 -535 0 0 588 -8
1. Zapasy 137 731 0       -8
2. Należności krótkoterminowe 516 594 83         
3. Inwestycje krótkoterminowe 36 502 0     588   
4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 6 163 -618         

A k t y w a  r a z e m 1 471 027 9 428 0 0 588 226
              
P a s y w a             
I. Kapitał własny 567 270 -13 367 -605 -761 588 950
1. Kapitał zakładowy 98 982 0         
2. Należne wpłaty na kapitał 
zakładowy (wielkość ujemna)   0         

3. Akcje (udziały) własne (wielkość 
ujemna) -30 508 11 703         

4. Kapitał zapasowy 326 784 0         
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 11 034 675         
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 83 454 0         
7. Różnice kursowe z przeliczenia 
jednostek podporządkowanych -799 0         
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SKONSOLIDOWANY BILANS   

2004-12-31 
dane 

prezentowane 
uprzednio-
przekazane 

przy IV kwartale 
2004 

korekty błędów 
podstawowych i 
zmiany zasad 

rachunkowości i 
konsolidacji 

rezerwa na 
różnicę 

przejściową

rezerwa na 
zobowiązania 

wobec  
gminy 

wycena 
instrumentu 
pochodnego

doszacowanie 
rezerwy na 

rekultywację 

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 311 -26 798         
9. Zysk (strata) netto 81 634 1 053 -605 -761 588 950
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)   0         

II. Kapitały mniejszości 96 620 0         
III. Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych 31 827 0         

IV. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 775 310 22 795 605 761 0 -724

1. Rezerwy na zobowiązania 61 917 22 795 605 761   -724
2. Zobowiązania długoterminowe 51 110 0         
3. Zobowiązania krótkoterminowe 609 076 0         
4. Rozliczenia międzyokresowe 53 207 0         
P a s y w a  r a z e m 1 471 027 9 428 0 0 588 226

 
 

SKONSOLIDOWANY BILANS   korekta 
amortyzacji 

korekta 
rezerw na 

hałdę 

spływ 
dokumentów 

po dacie 
sporządzenia 
sprawozda- 

nia 

utworzenie 
rezerw na 

premie 

korekta 
podatku 

dochodowe
go 

odpisy 
aktualizu- 

jące 

odpis na 
spółkę 
Zach -
Ciech 

A k t y w a               
I. Aktywa trwałe 3 635 0 -24 73 -1 405 -1 322 -1 460
1. Wartości niematerialne i prawne 453             
2. Wartość firmy jednostek 
podporządkowanych               

3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 182   5     -113   
4. Należności długoterminowe               
5. Inwestycje długoterminowe           -1 209 -1 460
6. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe     -29 73 -1 405     

II. Aktywa obrotowe 0 0 315 0 -122 -803 0
1. Zapasy     -22     -122   
2. Należności krótkoterminowe     337   -122 -681   
3. Inwestycje krótkoterminowe               
4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe               

A k t y w a  r a z e m 3 635 0 291 73 -1 527 -2 125 -1 460
                
P a s y w a               
I. Kapitał własny 3 635 224 -396 -341 -1 197 -1 884 -1 460
1. Kapitał zakładowy               
2. Należne wpłaty na kapitał 
zakładowy (wielkość ujemna)               

3. Akcje (udziały) własne (wielkość 
ujemna)               

4. Kapitał zapasowy               
5. Kapitał z aktualizacji wyceny               
6. Pozostałe kapitały rezerwowe               
7. Różnice kursowe z przeliczenia 
jednostek podporządkowanych               

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych               
9. Zysk (strata) netto 3 635 224 -396 -341 -1 197 -1 884 -1 460
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)               

II. Kapitały mniejszości               
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SKONSOLIDOWANY BILANS   korekta 
amortyzacji 

korekta 
rezerw na 

hałdę 

spływ 
dokumentów 

po dacie 
sporządzenia 
sprawozda- 

nia 

utworzenie 
rezerw na 

premie 

korekta 
podatku 

dochodowe
go 

odpisy 
aktualizu- 

jące 

odpis na 
spółkę 
Zach -
Ciech 

III. Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych               

IV. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 0 -224 687 414 -330 -241 0

1. Rezerwy na zobowiązania   -224 305 414 -351     
2. Zobowiązania długoterminowe               
3. Zobowiązania krótkoterminowe     375   21 -241   
4. Rozliczenia międzyokresowe     7         
P a s y w a  r a z e m 3 635 0 291 73 -1 527 -2 125 -1 460

  
 

SKONSOLIDOWANY BILANS 
wycena 

wieczystego 
użytkowania 

gruntów 

spisanie 
kosztów 

persaldowanie 
aktywów i 

rezerwy, energia 
elektryczna 

korekty 
zobowiązania 

z tytułu 
odsetek 

budżetowych 

przekwalifiko
wanie 

inwestycji 

wykorzystanie 
funduszu z 
aktualizacji 

wyceny 

A k t y w a             
I. Aktywa trwałe 6 078 -179 -3 352 0 -1 573 -1 069
1. Wartości niematerialne i prawne             
2. Wartość firmy jednostek 
podporządkowanych             

3. Rzeczowe aktywa trwałe 6 078         -1 069
4. Należności długoterminowe             
5. Inwestycje długoterminowe         -1 573   
6. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe   -179 -3 352       

II. Aktywa obrotowe 0 -731 0 0 1 023 0
1. Zapasy             
2. Należności krótkoterminowe   135         
3. Inwestycje krótkoterminowe         1 023   
4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe   -866         

A k t y w a  r a z e m 6 078 -910 -3 352 0 -550 -1 069
              
P a s y w a             
I. Kapitał własny 0 -910 0 -910 -550 -1 069
1. Kapitał zakładowy             
2. Należne wpłaty na kapitał 
zakładowy (wielkość ujemna)             

3. Akcje (udziały) własne (wielkość 
ujemna)             

4. Kapitał zapasowy             
5. Kapitał z aktualizacji wyceny         -550 -1 069
6. Pozostałe kapitały rezerwowe             
7. Różnice kursowe z przeliczenia 
jednostek podporządkowanych             

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych             
9. Zysk (strata) netto     -910 -910     
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)             

II. Kapitały mniejszości             
III. Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych             

IV. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 6 078 0 -3 352 910 0 0

1. Rezerwy na zobowiązania     -3 352       
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SKONSOLIDOWANY BILANS 
wycena 

wieczystego 
użytkowania 

gruntów 

spisanie 
kosztów 

persaldowanie 
aktywów i 

rezerwy, energia 
elektryczna 

korekty 
zobowiązania 

z tytułu 
odsetek 

budżetowych 

przekwalifiko
wanie 

inwestycji 

wykorzystanie 
funduszu z 
aktualizacji 

wyceny 

2. Zobowiązania długoterminowe             
3. Zobowiązania krótkoterminowe       910     
4. Rozliczenia międzyokresowe 6 078           
P a s y w a  r a z e m 6 078 -910 -3 352 0 -550 -1 069

 
 

SKONSOLIDOWANY BILANS     reklasyfikacja
nadwyżka 

z tytułu 
aportu 

inne 
korekty 

korekta 
konsolidacyjna 

2004-12-31 
dane d- po 

audycie 
biegłego 

A k t y w a           
I. Aktywa trwałe 0 0 -100 1 815 785 351
1. Wartości niematerialne i prawne     497   13 132
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych     0   2 471
3. Rzeczowe aktywa trwałe     -255   684 256
4. Należności długoterminowe     1   70
5. Inwestycje długoterminowe     -1 1 815 70 418
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     -342   15 004
II. Aktywa obrotowe 0 0 243 -2 351 694 609
1. Zapasy     89   137 668
2. Należności krótkoterminowe     203 -1 401 515 148
3. Inwestycje krótkoterminowe     156 -951 37 318
4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe     -205 1 4 475

A k t y w a  r a z e m 0 0 143 -536 1 479 960
            
P a s y w a           
I. Kapitał własny 0 -750 -712 3 622 551 377
1. Kapitał zakładowy     0   98 982
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 
(wielkość ujemna)     0   0

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)     0   -18 805
4. Kapitał zapasowy     1 -681 326 104
5. Kapitał z aktualizacji wyceny   -750 -26 432 9 746
6. Pozostałe kapitały rezerwowe     0   83 454
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych     -12 4 -807

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych     2 3 560 -26 547
9. Zysk (strata) netto     -677 307 79 250
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)     0   0

II. Kapitały mniejszości     -1 -3 477 93 142
III. Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych     0   31 827

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0 750 856 -681 803 614

1. Rezerwy na zobowiązania     -668 -96 81 382
2. Zobowiązania długoterminowe     919   52 029
3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 636   -505 -681 611 591
4. Rozliczenia międzyokresowe -2 636 750 1 110 96 58 612
P a s y w a  r a z e m 0 0 143 -536 1 479 960
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 
ZYSKÓW I STRAT  

2004-12-31 dane 
prezentowane 

uprzednio-
przekazane przy 
IV kwartale 2004 

korekta 
amortyzacji

rezerwy na 
rekultywację 

gruntów i 
aktywa 

podatkowe 

wycena 
instrumentu 
pochodnego 

remonty z 
tytułu prac 

postojowych

rezerwa na 
odprawy 

emerytalne 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 2 326 150 0 0 0 0 0

II. Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów 1 776 067 -3 181 -600 0 -619 -780

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 550 083 3 181 600 0 619 780
IV. Koszty sprzedaży 228 326         -122
V. Koszty ogólnego zarządu 162 144 -454       -119
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 159 613 3 635 600 0 619 1 021
VII. Pozostałe przychody operacyjne 51 079           
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 65 862   106     1 021
IX. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (VI+VII-VIII) 144 830 3 635 494 0 619 0

X. Przychody finansowe 14 762     588     
XI. Koszty finansowe 45 569           

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości 
lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych 

-1 763           

XIII. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 112 260 3 635 494 588 619 0

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  -545           
XV. Odpis wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 6 898           

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy 
jednostek podporządkowanych 6 127           

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-
XV+XVI) 110 944 3 635 494 588 619 0

XVIII. Podatek dochodowy 22 034   60       
XIX. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0           

XX. Udział w zyskach (stratach) netto 
jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 

-1 141           

XXI. (Zyski) straty mniejszości -6 135           
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-
XX+/-XXI) 81 634 3 635 434 588 619 0

 
 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 
ZYSKÓW I STRAT  

odpisy 
aktualizujące

odpisy na 
należności 
odsetkowe

rezerwa 
na różnicę 
przejścio- 

wą 

rezerwa na 
zobowiązania 

wobec  
gminy 

doszacowanie 
rezerwy na 

rekultywację 

korekta 
podatku 
dochod
owego 

korekta 
rezerw 

na hałdę

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0 0

II. Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów 0 0 0 0 -1 333 0 0

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 0 0 0 0 1 333 0 0
IV. Koszty sprzedaży               
V. Koszty ogólnego zarządu         -92     
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 0 0 0 0 1 425 0 0
VII. Pozostałe przychody operacyjne               
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 916 -2 789   550 475   -224
IX. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (VI+VII-VIII) -916 2 789 0 -550 950 0 224
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 
ZYSKÓW I STRAT  

odpisy 
aktualizujące

odpisy na 
należności 
odsetkowe

rezerwa 
na różnicę 
przejścio- 

wą 

rezerwa na 
zobowiązania 

wobec  
gminy 

doszacowanie 
rezerwy na 

rekultywację 

korekta 
podatku 
dochod
owego 

korekta 
rezerw 

na hałdę

X. Przychody finansowe 349             
XI. Koszty finansowe 1 317 2 789   211       

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości 
lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych 

              

XIII. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) -1 884 0 0 -761 950 0 224

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                
XV. Odpis wartości firmy jednostek 
podporządkowanych               

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy 
jednostek podporządkowanych               

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-
XV+XVI) -1 884 0 0 -761 950 0 224

XVIII. Podatek dochodowy     605     1 197   
XIX. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)               

XX. Udział w zyskach (stratach) netto 
jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 

              

XXI. (Zyski) straty mniejszości               
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-
XX+/-XXI) -1 884 0 -605 -761 950 -1 197 224

 
 
 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 
ZYSKÓW I STRAT  

utworzenie 
rezerw na 

premie 

korekta 
przesunięcia 

kosztów 

spływ 
dokumentów 

po dacie 
sporządzenia 
sprawozdania 

spisanie 
kosztów 

zmniejszenie 
przychodów i 

kosztów 
sprzedaży o 

udzielone 
rabaty 

finansowe z 
tytułu umów 

komisu 

korekty 
zobowiązania z 
tytułu odsetek 
budżetowych 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 0 0 -108 0 -10 783 0

II. Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów 0 -885 38 710 0 0

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 0 885 -146 -710 -10 783 0
IV. Koszty sprzedaży   178 72   -10 783   
V. Koszty ogólnego zarządu   -466 270 335     
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 0 1 173 -488 -1 045 0 0
VII. Pozostałe przychody operacyjne   -707 337       
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 414 466 305       
IX. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (VI+VII-VIII) -414 0 -456 -1 045 0 0

X. Przychody finansowe     7       
XI. Koszty finansowe     7     910

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości 
lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych 

            

XIII. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) -414 0 -456 -1 045 0 -910

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych              
XV. Odpis wartości firmy jednostek 
podporządkowanych             

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy 
jednostek podporządkowanych             
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 
ZYSKÓW I STRAT  

utworzenie 
rezerw na 

premie 

korekta 
przesunięcia 

kosztów 

spływ 
dokumentów 

po dacie 
sporządzenia 
sprawozdania 

spisanie 
kosztów 

zmniejszenie 
przychodów i 

kosztów 
sprzedaży o 

udzielone 
rabaty 

finansowe z 
tytułu umów 

komisu 

korekty 
zobowiązania z 
tytułu odsetek 
budżetowych 

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-
XV+XVI) -414 0 -456 -1 045 0 -910

XVIII. Podatek dochodowy -73   -60 -135     
XIX. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)             

XX. Udział w zyskach (stratach) netto 
jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 

            

XXI. (Zyski) straty mniejszości             
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-
XX+/-XXI) -341 0 -396 -910 0 -910

 
 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I 
STRAT  

odpis na 
spółkę 
Zach -
Ciech 

inne 
korekty 

korekta 
konsolidacyjna

2004-12-31 
dane d- po 

audycie 
biegłego 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów, w tym: 0 1 125 2 315 385 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 0 10 2 633 1 772 060 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 0 -9 -2 508 543 325 
IV. Koszty sprzedaży   -18 -2 596 215 057 
V. Koszty ogólnego zarządu   377 103 162 098 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 0 -368 -15 166 170 
VII. Pozostałe przychody operacyjne   161 -63 50 807 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne   720 -57 67 765 
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(VI+VII-VIII) 0 -927 -21 149 212 

X. Przychody finansowe   74 44 15 824 
XI. Koszty finansowe 1 460 -44 -828 51 391 

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub 
części udziałów jednostek 
podporządkowanych 

  0   -1 763 

XIII. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) -1 460 -809 851 111 882 

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych    1   -544 
XV. Odpis wartości firmy jednostek 
podporządkowanych   -1   6 897 

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych   0   6 127 

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -1 460 -807 851 110 568 
XVIII. Podatek dochodowy   -130   23 498 
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty)   0   0 

XX. Udział w zyskach (stratach) netto 
jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 

  0 11 -1 130 

XXI. (Zyski) straty mniejszości   0 -555 -6 690 
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-
XX+/-XXI) -1 460 -677 307 79 250 
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18. INFORMACJA O DOKONANYCH KOREKTACH BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH. 
 
Korekty błędów podstawowych które wystąpiły w roku 2004 oraz w 2003 roku zostały opisane i przedstawione w 
punkcie 17 dodatkowych not objaśniających niniejszego sprawozdania finansowego. 
 
 
19. NIEPEWNOŚĆ, CO DO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CIECH. 
 
W związku z decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zach-Ciech Sp. z o.o. które odbyło się 11 
marca 2005 roku została podjęta Uchwała Nr3/2005  o otwarciu likwidacji spółki Zach-Ciech Sp. z o. o. w 
Chorzowie. Spółka wyceniana metodą praw własności w 2004 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy 
Kapitałowej Ciech. 
 
W stosunku do innych podmiotów konsolidowanych i wycenianych metodą praw własności w skonsolidowanym 
sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Ciech nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności w rozumieniu ustawy o 
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.02.76.694).  
 
 
20.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK. 
 
W 2004r. nastąpiło połączenie, metodą łączenia udziałów, Spółki Cheman S.A. ze Spółką Ciech Petrol Sp. z o.o. 
Jednostki  te są w 100% zależne od CIECH S.A. i konsolidowane metoda pełną w skonsolidowanym 
sprawozdaniu GK Ciech. Dnia 09.07.2004r. zostało zarejestrowane połączenie przez dokonanie wpisu do KRS 
0000023365 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego. 
W wyniku połączenia dokonane zostały wyłączenia wzajemne należności i zobowiązań oraz przychody i koszty 
operacji gospodarczych dokonywanych w roku 2004 przed połączeniem Spółek. Wyłączony został kapitał 
zakładowy Ciech Petrol w kwocie zł 3 268 tys. złotych. Nastąpiła emisja akcji serii G w liczbie 320 264 o wartości 
nominalnej 10 zł każda. 
Różnica z wyłączenia kapitału zakładowego w kwocie 65,36 tys. złotych została zaksięgowana na kapitał 
zapasowy. Skutki połączenia zaksięgowano w księgach 2004r. Jednocześnie zostało przekształcone 
sprawozdanie finansowe Spółki Cheman  S.A. za 2003r. w celu uzyskania danych porównywalnych zgodnie z art. 
44c pkt 8 Ustawy o Rachunkowości.  Spółka Cheman S.A. sporządziła sprawozdanie finansowe na 31.07.2004r. 
połączonych Spółek ( z wyłączeniami ), które zostało zaudytowane przez biegłego rewidenta. 
 
W związku z tym, iż spółki Cheman S.A. oraz Ciech Petrol Sp. z o.o. były i są w 100% zależne od CIECH S.A. 
oraz konsolidowane metoda pełną, połączenie tych podmiotów nie miało wpływu na skonsolidowane 
sprawozdanie GK Ciech. 
 
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie podmiotu dominującego oraz pozostałych spółek 
konsolidowanych i wycenianych metodą praw własności z innymi podmiotami. 
 
 
 
21.1  DZIEŃ BILANSOWY JEDNOSTEK KONSOLIDOWANYCH. 
 
Dniem bilansowym dla wszystkich jednostek konsolidowanych i wycenianych metodą praw własności w Grupie 
Kapitałowej Ciech jest  31 grudnia 2004 oraz koniec roku kalendarzowego dla danych porównywalnych. 
 
 
 
21.2  INFORMACJE O KOREKTACH ORAZ WIELKOŚCIACH POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA KTÓRYCH PRZYJĘTO ODMIENNE METODY I ZASADY 
WYCENY. 

 
Informacje o korektach oraz wielkościach poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których 
przyjęto odmienne metody i zasady wyceny zostały przedstawione w punkcie l) wprowadzenia do niniejszego 
sprawozdania. 
 
 
 
22. PODSTAWA PRAWNA WRAZ Z DANYMI UZASADNIAJĄCYMI ODSTĄPIENIE OD KONSOLIDACJI. 
 
Stosowne informacje zostały zawarte we Wprowadzeniu do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej w punkcie i). 
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23. INNE INFORMACJE WYMAGANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 
 
Dnia 28 września 2004 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. uchwaliła, na podstawie upoważnienia zawartego w 
par. 21 statutu Spółki. że podmiotem uprawnionym do badania została firma Deloitte&Touche Audit Services Sp. 
z o.o. 

Dnia 26 stycznia 2005 roku, stosownie do zapisu § 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., Zarząd CIECH S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu i przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego 
dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, 
które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym. 

Zarząd CIECH S.A. w publikowanym raporcie bieżącym nr 22/2005 z dnia 27.01.2005 złożył oświadczenie o 
wprowadzeniu i przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego. 

Dnia 3 lutego 2005 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przyznał Spółce  CIECH S.A. 
status uczestnictwa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Ciech nie wystąpiły żadne inne informacje, niż 
wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na prezentowane sprawozdanie za rok 2004 roku 
oraz 2003. 
 
Podmiot dominujący wykonując obowiązki informacyjne przekazuje bieżące raporty, które dostępne są na stronie 
internetowej ww.ciech.com. 
 
Dodatkowo, biegły rewident badający spółkę pośrednio stowarzyszoną z CIECH S.A. Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. („PTU”) wydał opinię ze zwróceniem uwagi na „opisaną jako dodatkowa informacja kwestię nie 
notowanych w obrocie publicznym akcji Spółki Pro Futuro S.A. o wartości bilansowej 19.059 tys. zł., nie mających 
aktualnie pokrycia w wartości księgowej tej Spółki, a otrzymane przez PTU jako wkład niepieniężny do kapitału 
zakładowego i ujęte jako lokata. Przyszłe korzyści ekonomiczne z tej lokaty zależą od realizacji 
długoterminowego planu działania tej Spółki oraz od tempa rozwoju usług teletransmisyjnych a Zarząd Polskiego 
Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. ocenił, że utrata wartości akcji nie ma trwałego charakteru.” Zarząd CIECH S.A. 
podziela przedstawione stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A.  
 
 
 
 
 
C. DODATKOWE NOTY INFORMACJE I OBJAŚNIENIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU 
FINANSOWYM HOLDINGU FINANSOWEGO. 
 
Grupa Kapitałowa jednostek powiązanych Ciech nie jest holdingiem finansowym. 
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Załącznik nr.1 do noty 2d 
 

Spółka 

Wartość 
firmy 
brutto 

na 
01.01.03 

Zwiększenia/ 
Zminiejszenia 

za okres 

Wartość 
firmy 

brutto na 
31.12.03 

Odpis 
wartości 
firmy za 

okres  

Skumulowany 
odpis 

wartości 
firmy na 
31.12.03 

Wartość 
firmy netto 

na 
31.12.03 

Grupa Kapitałowa 
Petrochemia Blachownia 

21 0 21 4 15 6 

Cheman S.A. 5 167 991 6 158 1 215 3 332 2 826 

Grupa Kapitałowa Daltrade 644 0 644 282 664 (20) 

Grupa Kapitałowa Daltrade 
- różnice kursowe 

0 20 20 0 0 20 

Grupa Kapitałowa Soda 
Mątwy 

55 4 787 4 842 2 395 2 449 2 393 

Alwernia S.A. 4 375 0 4 375 875 2 625 1 750 

JZS Janikosoda S.A. 24 658 4 787 29 445 2 407 27 052 2 393 

Zach - Ciech Sp. z o. o. 403 0 403 0 403 0 
RAZEM: 35 323 10 585 45 908 7 178 36 540 9 368 

              
              

Spółka 

Wartość 
firmy 
brutto 

na 
01.01.04 

Zwiększenia/ 
Zminiejszenia 

za okres 

Wartość 
firmy 

brutto na 
31.12.04 

Odpis 
wartości 
firmy za 

okres  

Skumulo- 
wany odpis 

wartości 
firmy na 
31.12.04 

Wartość 
firmy netto 

na 
31.12.04 

Grupa Kapitałowa 
Petrochemia Blachownia 21                          -  21                 4 19 2 
Cheman S.A. 6 158                          -  6 158          1 232 4 564 1 594 
Grupa Kapitałowa Daltrade 
(w tym różnice kursowe) 664                          -  664                 -  664                 -   

Grupa Kapitałowa Soda 
Mątwy 4 842                          -  4 842          2 393 4 842 0 
Alwernia S.A. 4 375                          -  4 375             875 3 500 875 
JZS Janikosoda S.A. 29 445                          -  29 445          2 393 29 445 0 
Zach - Ciech Sp. z o. o. 403                          -  403                 -  403                 -   
RAZEM: 45 908 0 45 908 6 897 43 437 2 471 
 
 
 
Sposób ustalenia wartości firmy został zamieszczony w punkcie l wprowadzenia do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ciech. 
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Załącznik nr. 2 do noty 5ef 
 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki      siedziba przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

1 Agrochem Sp. z o.o. 
Dobre Miasto 

ul. Spichrzowa 
13 

11-040 Dobre 
Miasto 

produkcja nawozów 
sztucznych i 

związków azotowych, 
produkcja 

pozostałych 
podstawowych 

chemikaliów 
nieorganicznych i 

organicznych, 
magazynowanie, 

składowanie i 
przechowywanie 

towarów 

pośrednio zależna 

Fosfory Sp. 
z o.o. - 
metoda 
pełna 

18.05.1999 500 0 500
79,72%

udział 
pośredni

79,72% 
udział 

pośredni 
brak 

2 Alwernia Fosforany 
Sp. z o.o. 

ul. 
K.Olszewskie

go 25 
32-566 

Alwernia 

spółka nie rozpoczęła 
działalności pośrednio zależna nie podlega 

konsolidacji 10.09.2003 50 0 50
73,75%

udział 
pośredni

73,75% 
udział 

pośredni 
brak 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

3 BL-TRANS Sp. z 
o.o. 

ul. Szkolna 15 
47-225 

Kędzierzyn-
Koźle 

towarowy transport 
drogowy, transport 

pasażerski, obsługa i 
naprawa pojazdów 

mechanicznych, 
sprzedaż części i 

akcesoriów do 
pojazdów 

mechanicznych, 
sprzedaż pojazdów 

mechanicznych, 
badania i analizy 

techniczne 

pośrednio zależna 

Petrochemia 
Blachownia 

S.A. - 
metoda 
pełna 

08.2001 774 0 774
99,87%

udział 
pośredni

99,87% 
udział 

pośredni 
brak 

4 Boruta-Kolor Sp. z 
o.o. 

ul. A.Struga 
10 

95-100 Zgierz 

produkcja barwników 
i pigmentów, handel 

surowcami i 
wyrobami 

przemysłowymi 
(środki pomocnicze 
dla włókiennictwa) 

zależna nie podlega 
konsolidacji 22.09.1999 15 051 0 15 051 100% 100% brak 

5 Calanda Polska Sp. 
z o.o. w likwidacji 

ul. 
Powązkowska 
46/5001-728 
Warszawa 

spółka w likwidacji zależna nie podlega 
konsolidacji 27.10.1993   170 170 0 95,70% 95,70% brak
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

6 Chemia.com S.A.  

ul. 
Powązkowska 

46/50 
01-728 

Warszawa 

dzialalność związana 
z informatyką zależna nie podlega 

konsolidacji 13.12.2000 1 010 1 010 0 100% 100% brak 

7 Chemiepetrol GmbH 

Kattrepelsbruc
ke 1 

D-20095 
Hamburg 
Niemcy 

pośrednictwo 
(świadczenie usług 

agencyjnych) w 
eksporcie produktów 

chemicznych na 
rynek niemiecki; 

zakup 
etrochemikaiów i 

tworzyw sztucznych 
na rachunek własny 

zależna nie podlega 
konsolidacji 01.01.1986   43 0 43 60,00% 60,00% brak

8 InChem Sp. z o.o.* 

ul. 
Powązkowska 

46/50 
01-728 

Warszawa 

świadczenie szeroko 
rozumianych usług 

finansowych dla 
CIECH S.A. - 

ułatwianie 
restrukturyzacji 

portfela 
inwestycyjnego 

poprzez 
minimalizowanie 

udziału wierzytelności 
przeterminowanych i 

trudnych do 
odzyskania 

zależna nie podlega 
konsolidacji 07.09.1999 2 702 2 702 0 50% 50% brak 

 106



UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

9 CIECH -Polfa Sp. z 
o.o. 

ul. 
Powązkowska 

46/50 
01-728 

Warszawa 

sprzedaż produktów 
farmaceutycznych, 

usługi 
konfekcjonowania 

zależna metoda 
pełna 23.12.1991 1 912 0 1 912 100% 100% brak 

10 CIECH-SERVICE 
Sp. z o.o. 

ul. 
Powązkowska 
46/5001-728 
Warszawa 

usługi transportowe i 
brokerskie zależna nie podlega 

konsolidacji 22.07.1996 1 305 0 1 305 100% 100% brak 

11 Daltrade Plc 

16, 
Devonshire 

Street 
London W1G 
7AF Wielka 

Brytania 

import produktów 
chemicznych i 

produktów naftowych 
pozyskiwanych 

głównie w Polsce i ich 
dystrybucja na rynku 
brytyjskim, a także na 

rynkach Euopy 
(produkty naftowe; 
spółka świadczy 
usługi agencyjne;  

zależna metoda 
pełna 11.1988 3 426 0 3 426 61,20% 61,20% brak 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

12 Danske Unipol A/S 

Rentemesterv
ej 80 

DK/2400 
Kopenhaga 
NV Dania 

działalność handlowa 
na bazie prowizyjnej i 
na rachunek własny 
w zakresie kupna i 

sprzedaży 
chemikaliów 

przemysłowych 

zależna nie podlega 
konsolidacji 17.07.1989   101 0 101 55,00% 55,00% brak

13 Elektrociepłownie 
Kujawskie Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 
4 

88-101 
Inowrocław 

wytwarzenie i 
dystrybucja energii 

elektrycznej 
pośrednio zależna 

Soda Mątwy 
S.A. - 

metoda 
pełna 

14.02.2002 51 0 51
90,85%

udział 
pośredni

90,85% 
udział 

pośredni 
brak 

14 

Gdańskie Zakłady 
Nawozów 
Fosforowych 
"FOSFORY" Sp. z 
o.o. 

ul. Kujawska 2 
80-550 
Gdańsk 

produkcja nawozów 
sztucznych i 

związków azotowych, 
pozostałych 

podstawowych 
chemikaliów 

organicznych i 
nieorganicznych, 
świadczenie usług 
przeładunkowych, 
świadczenie usług 
magazynowania 

zależna metoda 
pełna 28.11.1995 14 176 0 14 176 79,72% 79,72% brak 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

15 

Inowrocławskie 
Zakłady 
ChemiczneSODA 
MĄTWY S.A.  

ul. Fabryczna 
488-101 

Inowrocław 

wytwarzanie i 
sprzedaż produktów i 

związków 
chemicznych, 

produkcji metalowej i 
materiałów 

budowlanych, 
sprzedaż energii 

cieplnej i elektrycznej, 
wody pitnej i 

przemysłowej 

zależna metoda 
pełna 28.08.1996 149 607 0 149 607 91,37% 91,37% brak 

16 
Janikowskie Zakłady 
Sodowe 
Janikosoda S.A. 

ul. 
Przemysłowa 

30 
88-160 

Janikowo 

wytwarzanie i 
sprzedaż produktów i 

związków 
chemicznych, usługi 

budowlano-
montażowe, 
instalacyjne i 

elektryczne, sprzedaż 
energii cieplnej i 

elektrycznej, 
wynajem i 

wydzierżawianie 
lokali, budynków i 

gruntów 

zależna metoda 
pełna 28.08.1996 147 107 0 147 107 90,31% 90,31% brak 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

17 Jantrans - Janikowo 
Sp. z o.o. 

ul. 
Przemysłowa 

30 
88-160 

Janikowo 

transport kolejowy i 
drogowy, przeładunki 

towarów, usługi 
budowlane, 

działalność usługowa 
w zakresie naprawy, 

konserwacji, 
remontów lokomotyw 

kolejowych oraz 
taboru kolejowego, 
wynajem środków 

transportu lądowego 

pośrednio zależna nie podlega 
konsolidacji 26.02.2002 7 907 0 7 907

90,31%
udział 

pośredni

90,31% 
udział 

pośredni 
brak 

18 Nordiska Unipol AB 

Arstaangsvag
en 1 AS-

10074 
Sztokholm 
Szwecja 

prowadzenie 
działalności 

handlowej w zakresie 
importu oraz eksportu 

różnego typu 
produktów, głównie 
chamikaliów oraz 

innego 
zaopatrzeniaprzemysł
owego; prowadzenie 

działalności 
przedstawicielskiej, a 

także innych 
przedsięwzięć 
pokrewnych 

zależna nie podlega 
konsolidacji 1 978 842 355 487 97,78% 97,78% brak 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

19 Petrochemia-
Blachownia S.A. 

ul. Szkolna 15 
47-225 

Kędzierzyn-
Koźle 

produkcja 
chemikaliów 

organicznych, 
wytwarzanie 

produktów rafinacji 
ropy naftowej, 

sprzedaż hurtowa 
wyrobów 

chemicznych, 
transport drogowy, 
wykonywanie robót 

ogólnobudowlanych, 

zależna metoda 
pełna 21.07.1999 25 243 0 25 243 100% 100% brak 

20 Polcommerce GmbH

Josefstadterst
rasse 78/3/7 

A-1080 
Wiedeń 
Austria 

pośrednictwo 
(świadczenie usług 

agencyjnych) w 
eksporcie produktów 

chemicznych na 
rynek austriacki; 

zakup chemikaliów 
na rachunek własny 

zależna nie podlega 
konsolidacji 27.06.1988   653 0 653 100% 100% brak
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

21 Polcommerce Ltd. 

Otvos J.u.1-
3.II.1021 

Budapeszt 
Węgry 

pośrednictwo 
(świadczenie usług 

agencyjnych) w 
eksporcie produktów 
farm,aceutycznych i 

produktów 
chemicznych na 
rynek węgierski; 
spółka świadczy 

usługi marketibgowo-
rejestracyjno-
reklamowe w 

zakresie produktów 
farmaceutycznych 

zależna nie podlega 
konsolidacji 31.10.2000   203 0 203 100% 100% brak

22 Polsin Pte. Ltd. 

76 Shenton 
Way 

#06-01 
Singapur 
079119 

handel 
wielobranżowy ( z 
dominacją branży 
chemicznej - pow. 

80%), pomiędzy Azją 
Połdniowo-

Wschodnią, a Europą 
Środkowo-Wschodnią 

spółka może 
posiadać i obracać 

papierami 
wartościowymi, a 
także posiadać 

udziały w innych 
podmiotach 

zależna metoda 
pełna 24.11.1976 2 916 0 2 916 65,00% 65,00% brak 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

23 
Przedsiębiorstwo 
Chemiczne Cheman 
S.A. 

ul. 
Powązkowska 

46/50 
01-728 

Warszawa 

handel towarami 
chemicznymi, 

konfekcjonowanie 
produktów 

chemicznych 

zależna metoda 
pełna 22.08.2000 26 715 12 984 13 731 100% 100% brak 

24 "AGROCHEM" Sp. z 
o.o. Człuchów 

ul. 
Mickiewicza 

577-300 
Człuchów 

handel hurtowy i 
detaliczny nawozami 

mineralnymi, 
artykułami produkcji 
rolnej, przemysłowej, 

chemicznej, 
świadczenie usług w 

zakresie 
magazynowania 

towarów 

pośrednio zależna 

Fosfory Sp. 
z o.o. - 
metoda 
pełna 

24.07.1997 500 0 500 79,72%udział 
pośredni

79,72%udział 
pośredni brak 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

25 Soc-Al. Sp. z o.o. 
ul. Kulawki 4 

32-566 
Alwernia 

świadczenie usług 
porządkowych, 

pralniczych, 
administrowania 

zaobami 
mieszkaniowymi, 

dozorowania, 
hotelarskich, 
remontowo-

specjalistycznych, 
wydawniczych, 
wynajem lokali, 

produkcja, przesył i 
dystrybucja ciepła 

pośrednio zależna nie podlega 
konsolidacji 05.12.1997 1 209 0 1 209

69,88%
udział 

pośredni

69,88% 
udział 

pośredni 
brak 

26 Soda-Med. Sp. z 
o.o. 

ul. 
Przemysłowa 

30 
88-160 

Janikowo 

organizacja usług 
medycznych pośrednio zależna nie podlega 

konsolidacji 28.12.2001 2 700 0 2 700
90,96%

udział 
pośredni

90,96% 
udział 

pośredni 
brak 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

27 Transoda Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 
4 

88-101 
Inowrocław 

transport kolejowy i 
drogowy, wynajem 

samochodów 
ciężarowych, 

wynajem 
nieruchomości, 

obsługa i naprawa 
pojazdów 

mechanicznych, 
sprzedaż hurtowa 

paliw stałych, 
ciekłych, gazowych i 

produktów 
pochodnych 

pośrednio zależna 

Soda Mątwy 
S.A. - 

metoda 
pełna 

04.04.2000 19 747 8 110 11 637
91,28%

udział 
pośredni

91,28% 
udział 

pośredni 
brak 

28 ZAO-Polfa Ciech w 
upadłości 

49 
Nikoloyamska
ya St.109004 

Moskwa Rosja 

spółka w upadłości    zależna nie podlega 
konsolidacji 20.07.1995 129 129 0 65,00% 65,00% brak
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

29 VITROSILICON S.A.
ul. Żagańska 

27 
68-120 Iłowa 

produkcja 
chemikaliów 

nieorganicznych 
podstawowych 
pozostałych, 

produkcja szkła 
gospodarczego i 

technicznego, 
produkcja opakowań 

z tworzyw 
sztucznych, 
produkcja 

pozostałych wyrobów 
z tworzyw sztucznych

zależna metoda 
pełna 03.02.1999 13 110 0 13 110

96,21%
udział 

pośredni

96,21% 
udział 

pośredni 
brak 

30 Zakłady Chemiczne 
"Alwernia" S.A. 

ul. 
K.Olszewskie

go 25 
32-566 

Alwernia 

produkcja 
chemikaliów 

nieorganicznych 
zależna metoda 

pełna 08.03.2000 55 015 4 859 50 156 73,75% 73,75% brak 

31 

Polskie 
Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe 
S.A. 

ul. 
Jagiellońska 

17 
03-719 

Warszawa 

towarzystwo 
ubezpieczeniowe 

pośrednio 
stowarzyszona 

metoda praw 
własności 30.04.2003 30 000 0 30 000

41,26%
udział 

pośredni

41,89% 
udział 

pośredni 
brak 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

32 Polfa Nigera Plc 

Block M, Plot 
9 Mushin 

Road, Isolo 
P.M.B. 1003 

Mushin Lagos 

działalność  
produkcyjna w 

zakresie branży 
farmaceutycznej; 

działalność handlowa 
i dystryucyjna w 

zakresie produktów 
farmaceutycznych 

oraz innych towarów 
na bazie agencyjnej i 
na rachunek własny; 
spółka nie prowadzi 
działalności od maja 

2002 roku 

stowarzyszona nie podlega 
konsolidacji 11.1973   45 45 0 20,00% 20,00% brak

33 

Przedsiębiorstwo 
Transportowo-
Usługowe 
TRANSCLEAN Sp. z 
o.o. 

ul. Wojska 
Polskiego 
6585-825 

Bydgoszcz 

transport 
międzynarodowy 

płynnych 
chemikaliów, myjnia 

cystern 
samochodowyc i 

kolejowych 

stowarzyszona metoda praw 
własności 04.1993 2 193 0 2 193 50,00% 50,00% brak 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

34 Suomen Unipol Oy 

Nahkahousunt
ie 3 

00210 
Helsinki 

Finlandia 

eksport, import, 
handel hurtowy 
chemikaliami 

przemysłowymi, 
tworzywami 

sztucznymi i innymi 
surowcami 

przemysłowymi; 
spółka może 

posiadać i obracać 
papierami 

wartościowymi, a 
także posiadać 

udziały w innych 
podmiotach 

stowarzyszona nie podlega 
konsolidacji 1 991 52 0 52

24,78%
udział 

pośredni

24,78% 
udział 

pośredni 
brak 

35 Zach-Ciech Sp. z 
o.o. 

ul. 
Narutowicza 

15 
41-503 

Chorzów 

sprzedaż hurtowa 
paliw stałych, 

ciekłych i gazowych 
oraz produktów 

pochodnych 

stowarzyszona metoda praw 
własności 13.03.1993 1 705 1 705 0 35,65% 35,65% brak 

36 Alwernia Chrom Sp. 
z o.o. Alwernia    działalność handlowa pośrednio zależna metoda 

pełna 07.05.1999 50 50
73,75%

udział 
pośredni

73,75% 
udział 

pośredni 
brak 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2004 roku               
Lp. a b           c d e f g h i j k l

  
nazwa (firma) 

jednostki siedziba    przedmiot
charakter 

powiązania zastosowana korekty wartość  procent 
udział w 
ogólnej 

wskazanie 
innej 

  
ze wskazaniem  

  
przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie 

głosów 
niż określona 

pod  

  

formy prawnej     

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

 konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 

bądź 
wskazanie, 
że jednostka 
nie podlega 

konsolidacji / 
wycenie 

metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu 

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny 

nabycia wartość 
(razem) 

udziałów / 
akcji 

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu 

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu 

37 

K.Foster & Son Ltd. 
(spółka wg prawa 

brytyjskiego 
postawiona w 

zarząd 
Administratorów) w 

upadłości 

Alexandra 
Dock Hull 

East Riding 
Yorks HU9 
1TA Wielka 

Brytania 

usługi 
magazynowania 

pośrednio 
stowarzyszona 

objęta 
konsolidacją 

za okres 
bytności w 

grupie 

1 999 7 732 7 732 0
46,51%

udział 
pośredni

46,51% 
udział 

pośredni 
brak 

38 Oczyszczalnia 
Alwernia Sp. z o.o. Alwernia     działalność usługowa pośrednio zależna nie podlega 

konsolidacji 16.12.2003 622 622 71,45%udział 
pośredni

71,45%udział 
pośredni brak 

39 Polsin Karbid Sp. z 
o. o. w upadłości 

ul. 
Narutowicza 

15 
41-503 

Chorzów 

produkcja 
chemikaliów 

nieorganicznych 
podstawowych, 

pozostałych, 
produkcja 

pojemników 
metalowych, 

dystrybucja energii 
elektrycznej i ciepła, 
wynajem środków 

transportu lądowego, 
maszyn i urządzeń 

stowarzyszona nie podlega 
konsolidacji 08.1997 3 610 3 610 0

22,76%
udział 

pośredni

22,76% 
udział 

pośredni 
brak 
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Załącznik nr2 do noty 5f  
 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.       
a 

m       n o p r s t

kapitał własny jednostki, w tym: aktywa 
przychod

y 
nieopłac

ona  
otrzymane 

lub  
pozostały kapitał własny, w tym: 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
jednostki, w tym: 

należności jednostki, w tym: 
Jedno- 

stki, ze przez 
emitenta   należne  

Lp. nazwa 
jednostki 

  kapitał 
zakładowy 

należne 
wpłaty 

na 
kapitał 
zakłado

wy 
(wartość 
ujemna) 

kapitał 
zapasowy 

  
zysk 

(strata) z lat 
ubiegłych 

zysk 
(strata) 
netto 

  

 - 
zobowiąza-  
nia długo-    
terminowe 

 - 
zobowiąza-  
nia krótko-    
terminowe 

  

 - 
należności 

długo-   
terminowe 

 - należności 
krótko-       

terminowe 

razem  Sprzeda-
ży 

wartość 
udziałów 
/ akcji w 
jednost- 

ce 

dywidendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy 

1 
Agrochem Sp. 
z o.o. Dobre 
Miasto 

12 358 500 -2 000 6 775 7 083 0 7 083 7 295 0 7 295 8 710 0 8 710 19 653 54 652 0 2 000 

2 
Alwernia 
Fosforany Sp. 
z o.o. 

50 50     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0

3 BL-TRANS 
Sp. z o.o. 1 013 750 0 44 219 0 219 867 0 867 429 0 429 1 880 5 424 0 0 

4 Boruta-Kolor 
Sp. z o.o. 17 596 16 301 0 762 533 0 533 3 848 0 3 451 2 845 0 2 845 21 444 21 843 0 222 

5 

Calanda 
Polska Sp. z 
o.o. w 
likwidacji 

b.d.                 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0 0

6 Chemia.com 
S.A.  356 3 500 0 0 -3 144 -3 206 62 591 0 510 801 0 801 947 945 0 0 

7 Chemiepetrol 
GmbH 3 871 209 0 0 3 662 3 036 693 2 906 0 2 052 2 151 0 2 151 6 776 37 141 0 41 

8 InChem Sp. z 
o.o.* -2 371 5 400 0 1 744 -9 515 -7 099 -2 416 14 836   14 831 58 0 58 12 464 36 0 0 

9 CIECH -Polfa 
Sp. z o.o. 5 876 1 910 0 1 139 2 819 0 2 819 48 917 0 47 502 48 350 0 48 350 54 793 66 545 0 75 

10 
CIECH-
SERVICE Sp. 
z o.o. 

1 407 1 305 0 89 13 0 13 648 0 255 526 0 526 2 055 4 300 0 0 

11 Daltrade Plc 17 303 5 798 0 0 11 504 9 244 267 7 671 0 4 071 12 141 0 12 141 24 973 76 338 0 0 

12 Danske Unipol 
A/S 828 274 0 0 554 208 383 2 115 524 1 150 1 854 0 1 854 2 944 19 967 0 88 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.       
a 

m       n o p r s t

kapitał własny jednostki, w tym: aktywa 
przychod

y 
nieopłac

ona  
otrzymane 

lub  
pozostały kapitał własny, w tym: 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
jednostki, w tym: 

należności jednostki, w tym: 
Jedno- 

stki, ze przez 
emitenta   należne  

Lp. nazwa 
jednostki 

  kapitał 
zakładowy 

należne 
wpłaty 

na 
kapitał 
zakłado

wy 
(wartość 
ujemna) 

kapitał 
zapasowy 

  
zysk 

(strata) z lat 
ubiegłych 

zysk 
(strata) 
netto 

  

 - 
zobowiąza-  
nia długo-    
terminowe 

 - 
zobowiąza-  
nia krótko-    
terminowe 

  

 - 
należności 

długo-   
terminowe 

 - należności 
krótko-       

terminowe 

razem  Sprzeda-
ży 

wartość 
udziałów 
/ akcji w 
jednost- 

ce 

dywidendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy 

13 
Elektrociepłow
nie Kujawskie 
Sp. z o.o. 

-3 010 51 0 2 -3 063 -3 156 93 45 457 0 37 167 20 204 0 20 204 42 447 215 558 0 0 

14 

Gdańskie 
Zakłady 
Nawozów 
Fosforowych 
"FOSFORY" 
Sp. z o.o. 

104 999 29 003 0 36 693 38 930 -1 498 7 292 63 582 523 44 595 44 186 0 44 186 168 175 184 175 0 1 201 

15 

Inowrocławski
e Zakłady 
Chemiczne 
SODA 
MĄTWY S.A.  

222 926 74 161 0 87 517 61 248 -15 252 11 069 105 886 3 464 69 695 76 972 0 76 972 328 811 342 555 0 5 895 

16 

Janikowskie 
Zakłady 
SodoweJaniko
soda S.A. 

211 767 44 676 0 114 621 52 470 -4 211 24 480 90 314 23 63 634 76 253 0 76 253 302 081 379 684 0 11 863 

17 
Jantrans - 
Janikowo Sp. 
z o.o. 

8 826 7 907 0 795 124 0 124 2 260 15 2 154 1 503 0 1 503 11 086 12 925 0 0 

18 Nordiska 
Unipol AB 498 610        0 0 -112 -40 -79 311 0 311 722 0 722 809 1 847 0 0

19 
Petrochemia-
Blachownia 
S.A. 

62 230 25 000 0 15 818 21 412 0 21 412 32 378 665 31 713 27 475 0 27 475 94 806 296 139 0 28 

20 Polcommerce 
GmbH 1 292 593 0 0 699 502 218 2 712 0 2 604 3 346 0 3 346 4 004 22 564 0 0 

21 Polcommerce 
Ltd. 1 215 50 0 12 1 153 796 387 116 15 101 722 0 722 1 334 3 114 0 178 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.       
a 

m       n o p r s t

kapitał własny jednostki, w tym: aktywa 
przychod

y 
nieopłac

ona  
otrzymane 

lub  
pozostały kapitał własny, w tym: 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
jednostki, w tym: 

należności jednostki, w tym: 
Jedno- 

stki, ze przez 
emitenta   należne  

Lp. nazwa 
jednostki 

  kapitał 
zakładowy 

należne 
wpłaty 

na 
kapitał 
zakłado

wy 
(wartość 
ujemna) 

kapitał 
zapasowy 

  
zysk 

(strata) z lat 
ubiegłych 

zysk 
(strata) 
netto 

  

 - 
zobowiąza-  
nia długo-    
terminowe 

 - 
zobowiąza-  
nia krótko-    
terminowe 

  

 - 
należności 

długo-   
terminowe 

 - należności 
krótko-       

terminowe 

razem  Sprzeda-
ży 

wartość 
udziałów 
/ akcji w 
jednost- 

ce 

dywidendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy 

22 Polsin Pte. 
Ltd. 19 100 1 823 0 0 17 277 16 683 701 9 716 0 8 699 21 991 0 21 991 28 816 100 867 0 282 

23 
Przedsiębiorst
wo Chemiczne 
Cheman S.A. 

13 936 17 659 0 5 905 -9 628 -10 413 201 42 349 0 41 839 25 106 0 25 106 56 285 164 056 0 0 

24 
"AGROCHEM" 
Sp. z o.o. 
Człuchów 

904 500 0 284 120 0 120 19 483 0 19 483 13 417 0 13 471 20 387 42 113 0 0 

25 Soc-Al. Sp. z 
o.o. 1 468 1 453 0 11 4 0 4 257 16 222 278 0 278 1 725 1 983 0 103 

26 Soda-Med. Sp. 
z o.o. 2 753 2 700 0 14 39 0 39 63 0 63 137 0 137 2 816 1 010 0 0 

27 Transoda Sp. 
z o.o. 10 877 19 746 0 0 -8 869 -9 089 220 7 182 832 4 683 1 378 17 1 361 18 059 15 514 0 0 

28 
ZAO-Polfa 
Ciech w 
upadłości 

b.d.                 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0 0

29 VITROSILICO
N S.A. 38 085 3 595 0 22 074 12 416 432 8 691 34 938 11 098 20 177 10 153 0 10 153 73 023 97 240 0 80 

30 

Zakłady 
Chemiczne 
"Alwernia" 
S.A. 

71 648 5 258 0 34 102 32 288 0 1 506 41 565 0 30 771 34 758 53 34 705 113 214 183 636 0 34 

31 

Polskie 
Towarzystwo 
Ubezpieczenio
we S.A. 

53 853 66 059 0 0 -12 206 -15 731 3 366 230 350 0 62 488 72 908 0 72 908 284 203 269 688 0 0 

32 Polfa Nigera 
Plc b.d.                 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0 0
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.       
a 

m       n o p r s t

kapitał własny jednostki, w tym: aktywa 
przychod

y 
nieopłac

ona  
otrzymane 

lub  
pozostały kapitał własny, w tym: 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
jednostki, w tym: 

należności jednostki, w tym: 
Jedno- 

stki, ze przez 
emitenta   należne  

Lp. nazwa 
jednostki 

  kapitał 
zakładowy 

należne 
wpłaty 

na 
kapitał 
zakłado

wy 
(wartość 
ujemna) 

kapitał 
zapasowy 

  
zysk 

(strata) z lat 
ubiegłych 

zysk 
(strata) 
netto 

  

 - 
zobowiąza-  
nia długo-    
terminowe 

 - 
zobowiąza-  
nia krótko-    
terminowe 

  

 - 
należności 

długo-   
terminowe 

 - należności 
krótko-       

terminowe 

razem  Sprzeda-
ży 

wartość 
udziałów 
/ akcji w 
jednost- 

ce 

dywidendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy 

33 

Przedsiębiorst
wo 
Transportowo-
Usługowe 
TRANSCLEA
N Sp. z o.o. 

5 846 4 322 0 619 905 0 523 3 573 1 130 2 310 1 682 0 1 682 9 419 10 652 0 100 

34 Suomen 
Unipol Oy 3 001 103 0 0 2 899 2 367 589 5 042 0 5 042 6 762 0 6 762 8 043 45 333 0 64 

35 Zach-Ciech 
Sp. z o.o. 4 096 4 783 0 4 079 -4 766 0 -5 151 2 885 0 2 726 1 327 0 1 327 6 981 12 501 0 0 

36 
Alwernia 
Chrom Sp. z 
o.o. 

2 074 50 0 2 000 24 0 24 2 109 0 2 102 2 495 0 2 495 4 183 11 375 0 0 

37 

K.Foster & 
Son Ltd. 

(spółka wg 
prawa 

brytyjskiego 
postawiona w 

zarząd 
Administratoró
w) w upadłości 

b.d.                 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0 0

38 
Oczyszczalnia 
Alwernia Sp. z 
o.o. 

648 642     0 0 6 0 6 33 0 33 38 0 38 681 282 0 0

39 
Polsin Karbid 
Sp. z o. o. w 

upadłości  
b.d.                 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0 0
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Załącznik nr.3 do noty 6a 
 

  data wygaśnięcia stan na 
31.12.2004 

Zmniejszenie (-) 
Zwiększenie (+) 

stan na 
31.12.2003 

AKTYWA         
Zapasy, w tym: 2005 4 518 1 930 2 588
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   4 204 1 616 2 588
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu   0 0 0
inne   314 314 0
Należności krótkoterminowe, w tym: 2005-2008 12 758 -4 581 17 339
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   12 702 -3 810 16 512
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu   0 0 0
inne   56 -771 827
Należności długoterminowe, w tym:   0 0 0
Wartości Niematerialne i prawne   0 0 0
Środki trwałe, w tym: nieokreślona 5 036 -23 044 28 080
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   5 036 -23 044 28 080
Inwestycje długoterminowe, w tym: 2005 rok 16 587 3 601 12 986
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   16 587 3 601 12 986
Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 2005 33 -217 250
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   33 -217 250
PASYWA 

Kapitał własny, strata podatkowa za lata ubiegłe 2005 7 165 -499 7 664
strata podatkowa z lat ubiegłych   5 530 -499 6 029

korekta błędów podstawowych i zmiana zasad 
rachunkowości   1 635 0 1 635

Rezerwy, w tym: 2039 25 968 -3 888 29 856
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   25 968 -3 888 29 856
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 2006 2 513 -1 643 4 156
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   2 513 -1 642 4 155
inne   0 -1 1
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2005 2 001 -1 815 3 816
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   1 900 -1 824 3 724
inne   101 9 92
Rozliczenia międzyokresowe, w tym: 2005 14 964 2 184 12 780
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   14 964 2 649 12 315
inne   0 -465 465
Suma ujemnych różnic przejściowych    91 543 -27 972 119 515
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Załącznik nr.4 do noty 12a 
 

W latach 2003-2004 spółki Grupy kapitałowej dokonywały odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu trwałej 
utraty wartości zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości Grupy. 

  
Utworzono lub rozwiązano odpisy aktualizujące wartość następujących grup aktywów: 
  
 Wartości niematerialne i prawne 31.12.2004 31.12.2003 

Stan na początek okresu                                  28  57
Utworzenie, w tym:                                  -    0

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny                                  -    0
Odwrócone/Wykorzystanie, w tym:                                  -    29

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny                                  -    0
Stan na koniec okresu 28 28

      
Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2004 31.12.2003 

Stan na początek okresu                           30 254  29 749
Utworzenie, w tym:                                657  2 979

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny                                  20  1 198
Odwrócone/Wykorzystanie, w tym:                           12 224  2 474

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny                             1 196  1 045
Stan na koniec okresu 18 687 30 254
      

W roku 2004 odpisy zostały utworzone głównie na skutek utraty wartości, likwidacji bądź sprzedaży środków 
trwałych.  

Odwrócenie odpisów aktualizacyjnych nastąpiło na skutek ponownego wykorzystania środków trwałych Alwernia 10 
027 tys. zł. jak również zrzeczenia się środków trwałych (na rzecz Urzędu Miasta – Vitrosilicon S.A. wartość 
przekazanych środków trwałych 1 829 tys. zł.). Wykorzystanie odpisów nastąpiło z na skutek likwidacji - Alwernia 1 
167 tys. zł. oraz w związku z postawieniem w stan likwidacji części środków trwałych. 

      

Główną przyczyną utworzenie odpisów w 2003 roku było zamknięcie linii produkcyjnej na skutek zmiany technologii 
produkcji związków chromu w spółce Alwernia S.A. 

Rozwiązanie odpisów, w przeważającej części dotyczyło zbycia środków trwałych, na które poprzednio utworzono 
odpisy. 

 
Inwestycje długoterminowe 31.12.2004 31.12.2003 

Stan na początek okresu                             7 229  8 441
Utworzenie, w tym:                             4 421  495

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny                                  -  0
Odwrócone/Wykorzystanie, w tym:                                106  1 664

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny                                  -  0
Różnice kursowe                               (212) -43
Stan na koniec okresu 11 332 7 229
      

W roku 2004 odpis aktualizacyjny utworzono w związku z posiadaniem akcji/udziałów w spółkach postawionych w 
stan likwidacji lub generujących stratę na wyniku finansowym. Odpis w wysokości 1 460 tys. złotych został 
utworzony z tytułu postawienia spółki Zach - Ciech w stan likwidacji. Pozostałe odpisy zostały utworzone przez 
spółki Ciech S.A. i Polsin na udziały w ich jednostkach podporządkowanych.  
Wykorzystanie odpisów nastąpiło w związku ze sprzedażą części udziałów jak również z powodu upadłości lub 
likwidacji spółek których dotyczył odpis. 
      
Utworzenie odpisów w 2003 roku było spowodowane słabą kondycją finansową spółek oraz ich niskimi kapitałami 
własnymi. 
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Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji nastąpiło głównie z powodu zbycia akcji i udziałów, 
na które wcześniej utworzono odpis, bądź też zwrotu wniesionych wkładów. 

      
Zapasy 31.12.2004 31.12.2003 

Stan na początek okresu                             3 524  6 180
Utworzenie, w tym:                             1 928  2 738

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny                                509  0
Odwrócone/Wykorzystanie, w tym:                             1 540  5 394

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny                                393  0
Stan na koniec okresu 3 912 3 524
      

W roku 2004 utworzono odpisy na zapasy zalegające powyżej 1 roku jak również na zapasy, które wyceniono po 
cenie sprzedaży netto ponieważ techniczny koszt wytworzenia był wyższy od cen sprzedaży. Odwrócenie nastąpiło 
w wyniku sprzedaży części zapasów. 
      
W roku 2003 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości utworzono w odniesieniu do zapasów zalegających, 
uszkodzonych lub trudno zbywalnych. Odwrócenie odpisów nastąpiło w wyniku sprzedaży lub zużycia ich w toku 
działalności. 

      
Należności krótkoterminowe 31.12.2004 31.12.2003 

Stan na początek okresu                          130 526  163 594
Utworzenie oraz inne zwiększenia, w tym:                           15 489  10 594

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny                                  20  0
Odwrócone/Wykorzystanie, w tym:                           34 295  43 662

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny                                  20  0
Inne zmniejszenia                             1 652   

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny                             1 652   
Stan na koniec okresu 110 068 130 526
      

W 2004 roku odpisy aktualizujące na należności krótkoterminowe utworzono w związku z ich przeterminowaniem 
powyżej 180 dni, prowadzeniem egzekucji komorniczej, postawieniem odbiorcy w stan likwidacji lub upadłości, jak 
również na skutek toczących się spraw sądowych o zapłatę wierzytelności. 

Odwrócenia odpisów dokonano z tytułu zapłaty. Wykorzystanie  odpisów aktualizacyjnych na należności 
krótkoterminowe nastąpiło w wyniku spisania nieściągalnych należności i umorzenia odsetek jak również z powodu 
zakończenia postępowania upadłościowego dłużników. 
      
W 2003 kwota zmniejszeń odpisów na należności krótkoterminowe w wysokości 43 662 tys. złotych obejmuje 
odpisy na umorzenie należności od firm byłej Wspólnoty Niepodległych Państw w wysokości 27 586 tys. złotych, 
pozostała kwota głównie dotyczy spisania pozostałych należności. 

      
Inwestycje krótkoterminowe 31.12.2004 31.12.2003 

Stan na początek okresu                             1 288  2 377
Utworzenie, w tym:   0

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny   0
Odwrócone/Wykorzystanie, w tym:                                  -    1 089

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny                                  -      
Stan na koniec okresu 1 288 1 288
      

W roku 2003 nastąpiło odwrócenie odpisów na spółki nad którymi utracono kontrolę. 
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Załącznik nr. 5 do noty 20d 
 

Spółka 
Ujemna 
wartość 

firmy brutto 
na 01.01.03 

Zwiększenia/ 
Zmniejszenia 

za okres 

Ujemna 
wartość firmy 

brutto na 
31.12.03 

Odpis 
ujemnej 

wartości firmy 
za okres  

Skumulowany 
odpis ujemnej 

wartości firmy na 
31.12.03 

Ujemna 
wartość 

firmy netto 
na 31.12.03 

Grupa Kapitałowa 
Petrochemia 
Blachownia 

1 772 0 1 772 354 1 500 272

Polsin Pte. Ltd. 4 943 0 4 943 0 4 943 0
Grupa Kapitałowa 
Daltrade 3 967 0 3 967 645 3 429 538

Ciech Petrol Sp. z o. o. 1 433 0 1 433 114 1 320 113
Grupa Kapitałowa Soda 
Mątwy 82 049 3 82 052 1 350 74 725 7 327

Alwernia S.A. 26 534 0 26 534 2 332 9 936 16 598

JZS Janikosoda S.A.  
13 000 0 13 000 660 7 825 5 175

Grupa Kapitałowa 
Fosfory 46 012 0 46 012 376 42 615 3 397

Vitrosilicon S.A. 11 348 0 11 348 530 6 852 4 496
Transclean Sp. z o. o. 402 0 402 0 402 0
Zach - Ciech Sp. z o. o. 2 426 0 2 426 0 2 426 0
RAZEM: 193 886 3 193 889 6 361 155 973 37 916
              
              

Spółka 
Ujemna 
wartość 

firmy brutto 
na 01.01.04 

Zwiększenia/ 
Zmniejszenia 

za okres 

Ujemna 
wartość firmy 

brutto na 
31.12.04 

Odpis 
ujemnej 

wartości firmy 
za okres  

Skumulowany 
odpis ujemnej 

wartości firmy na 
31.12.04 

Ujemna 
wartość 

firmy netto 
na 31.12.04 

Grupa Kapitałowa 
Petrochemia 
Blachownia 1 772 35 1 807 229 1 729 78
Polsin Pte. Ltd. 4 943   4 943 0 4 943 0
Grupa Kapitałowa 
Daltrade 3 967   3 967 538 3 967 0
Ciech Petrol Sp. z o. o. 1 433   1 433 113 1 433 0
Grupa Kapitałowa Soda 
Mątwy 82 052 3 82 055 1 349 76 074 5 981
Alwernia S.A. 26 534   26 534 2 332 12 268 14 266

JZS Janikosoda S.A.  13 000   13 000 660 8 485 4 515
Grupa Kapitałowa 
Fosfory 46 012   46 012 376 42 991 3 021
Vitrosilicon S.A. 11 348   11 348 530 7 382 3 966
Transclean Sp. z o. o. 402   402 0 402 0
Zach - Ciech Sp. z o. o. 2 426   2 426 0 2 426 0
RAZEM: 193 889 38 193 927 6 127 162 100 31 827

 
Sposób ustalenia wartości firmy został zamieszczony w punkcie l wprowadzenia do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ciech. 
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Załącznik nr.6 do noty 21a 
 

  data wygaśnięcia stan na 
31.12.2004 

Zmniejszenie (-) 
Zwiększenie (+) stan na BO 

AKTYWA         
Zapasy    0  0  0
Należności krótkoterminowe, w 
tym: do 2005 roku 1 982 ( 304) 2 286

powstanie/odwrócenie się 
różnic przejściowych   1 926  467 1 459

inne    56 ( 771)  827
Należności długoterminowe    0  0  0
Wartości Niematerialne i prawne    0  0  0

Środki trwałe, w tym: 

indywidualnie 
wg wygaśnięcia 

okresów 
amortyzacji 

poszczególnych 
ŚT 

31 149 2 451 28 698

powstanie/odwrócenie się 
różnic przejściowych   15 753 3 254 12 499

inne   15 396 ( 803) 16 199
Inwestycje długoterminowe, w 
tym: nieokreślona  199  0  199

powstanie/odwrócenie się 
różnic przejściowych    199  0  199

Inwestycje krótkoterminowe, w 
tym: 2 005  609  609  0

powstanie/odwrócenie się 
różnic przejściowych    21  21  0

inne    588  588  0
PASYWA 
Kapitał własny, strata podatkowa 
za lata ubiegłe    0  0  0

strata podatkowa z lat 
ubiegłych    0  0  0

korekta błędów podstawowych i 
zmiana zasad rachunkowości    0  0  0

Rezerwy    0  0  0
Zobowiązania długoterminowe, 
w tym: 31.12.2004  34  14  20

powstanie/odwrócenie się 
różnic przejściowych    34  14  20

Zobowiązania krótkoterminowe, 
w tym: 2 005 2 419 1 312 1 107

powstanie/odwrócenie się 
różnic przejściowych   2 419 1 312 1 107

Rozliczenia międzyokresowe    0  0  0
Suma dodatnich różnic 
przejściowych    36 392 4 082 32 310
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Załącznik nr.7 do noty 39a 
 
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO 
JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 

2004   
rok bieżący 

2003 
rok poprzedni 

a) odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 4 786 4 786 

b) odpis ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 0 0 

c) odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0 
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Załącznik nr.8 
 
 
 
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU  PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
 

Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych 
2004   

rok bieżący 
2003 

rok poprzedni 
środki pieniężne w kasie 9 189 5 078
środki pieniężne w banku 21 139 22 080
inne środki pieniężne 6 236 4 186
Razem środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36 564 31 344
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -420 0
Razem środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wykazane w bilansie 36 144 31 344
      

Należności: 2004   
rok bieżący 

2003 
rok poprzedni 

Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i krótkoterminowych netto 99 472 -304

zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży majątku trwałego 581 1 782
różnice kursowe z przeliczenia 5 029 -202
zmiana stanu należności z tytułu zaliczki na podwyższenie kapitału w spółce 0 200
inne 941 -512
Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych -106 023 -964
      

Zobowiązania: 2004   
rok bieżący 

2003 
rok poprzedni 

Bilansowa zmiana zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek 8 777 -48 747
zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 11 906 -14 731
zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji -4 737 4 719
zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych -970 0
różnice kursowe z przeliczenia 1 921 113
zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu -3 018 1 786
zmiana stanu zobowiązań z tytułu zwrotu wkładów wniesionych do spółki 0 -1 235
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych -195 473
Konwersja zobowiązań na kapitał 0 0
inne 5 748 -1 963

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek w 
rachunku przepływów pieniężnych 19 432 -59 585

      

Rozliczenia międzyokresowe: 2004   
rok bieżący 

2003 
rok poprzedni 

Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9 333 -6 612
obniżenie wartości prawa wieczystego użytkowania gruntów 0 14 502
różnice kursowe z przeliczenia 281 567
pozostałe -1 124 0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych 8 490 8 457
      

Rezerwy: 2004   
rok bieżący 

2003 
rok poprzedni 

Bilansowa zmiana stanu rezerw 16 253 -25 610
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych z przeliczenia 5 0
pozostałe 648 -71
Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów pieniężnych 16 906 -25 681
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Zapasy: 2004  rok 
bieżący 

2003rok 
poprzedni 

Bilansowa zmiana stanu zapasów 2 208 489
różnice kursowe z przeliczenia 1 101 -441
inne 0 -67
Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych -3 309 19

 
 
Inne wpływy inwestycyjne. - Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

2004   
rok bieżący 

2003 
rok poprzedni 

absorpcja ujemnego kapitału jednostki zależnej 0 3 688
bilans otwarcia środków pieniężnych nowych spółek objętych konsolidacją 2 726 0
otrzymane odsetki od pożyczki 0 23
dodatnie różnice kursowe 0 14
pozostałe 6 0
Inne wpływy inwestycyjne, razem 2 732 3 725
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Załącznik nr. 9 
 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BRANŻOWYCH  I GEOGRAFICZNYCH 
 
W ramach Grupy Kapitałowej Ciech wiodącym podziałem działalności jest segmentacja branżowa. 
 
Na ryzyko i na stopy zwrotu z inwestycji w przeważającym stopniu wpływają różnice istniejące między towarami, 
produktami i usługami. 
 
Ryzyko transakcji i ich zyskowność zależy w dużym stopniu od branży w jakiej działają spółki z Grupy 
Kapitałowej.  
Fakt iż spółki Grupy Kapitałowej działają w różnych krajach w większości stabilnych, takich jak kraje Unii 
Europejskiej i pozostałej Europy, nie wpływa na ryzyko i stopę zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych. 
 
W ramach segmentów działalności w podziale na wymienione branże wchodzą następujące, znaczące produkty i 
towary: 
 
Segment Chemikalia Nieorganiczne 
- soda kalcynowana 
- krzemiany sodu 
- dwusiarczek węgla 
- wodorotlenek sodowy 
- wodorotlenek glinowy 
- tlenek glinu 
- karbid 
- sól 
- szkło wodne sodowe 
- szkło wodne potasowe 
- pozostałe 

Segment Chemikalia Organiczne 
- nonylofenol 
- barwniki syntetyczne 
- epichlorohydryna 
- izocyjaniany – TDI 
- aminy i ich pochodne 
- środki pomocnicze 
- polimery chlorku winylu 
- żywice epoksydowe 
- polietylen  
- pozostałe 

Segment Agrochemiczny 
- nawozy fosforowe 
- nawozy azotowe 
- siarka 
- kwas siarkowy 
- fosforyty 
- fosfór żółty 
- kwas fosforowy 
- surowce azotowe i potasowe 
- środki ochrony roślin 
- pozostałe 

Segment Petrochemiczny 
- etylobenzen 
- smoła surowa 
- alkohole oxo 
- oleje opałowe 
- benzyny 
- etylen 
- toluen 
- frakcja C-9 
- benzen 
- węgiel  
- pozostałe 

Segment Farmaceutyczny 
- leki gotowe 
- substancje farmaceutyczne 
- pozostałe 

Segment szkło i wyroby ze szkła 
- pustaki szklane 
- opakowania szklane do zniczy i 
lampionów 
- słoje 
- pozostałe 
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Podstawowy podział wg segmentów działalności 
 
 

 Segment Chemikalia 
Nieorganiczne 

 Segment Chemikalia 
Organiczne 

 Segment 
Agrochemiczny Segment Petrochemiczny Segment 

Farmaceutyczny 
 Segment 

energetyczny 
  
  

2004   
rok bieżący 

2003 
rok 

poprzedni 

2004  
rok 

bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok 

bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok bieżący 

2003 
rok poprzedni

2004  
rok 

bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok 

bieżący 

2003 
rok 

poprzedni 

Przychody (Sprzedaż klientom zewnętrznym) 932  874 867  266 372  122 242  072 365  084 243  550 329  251 315  386 55  765 30  076 4  076 3  242 
Przychody (Sprzedaż innym segmentom) 647  788 611  501 174  167 108  891 221  152 167  775 131  751 142  407  311 1  204 211  482 185  577 
Przychody ogółem 1 580  662 1 478  767 546  289 350  963 586  236 411  325 461  002 457  793 56  076 31  280 215  558 188  819 
Koszty segmentu (sprzedaż klientom 
zewnętrznym) 835  411 764  554 326  495 226  824 357  455 230  255 325  233 313  852 34  305 26  715 3  950 3  691 

Koszty segmentu (sprzedaż innym segmentom) 526  593 487  280 176  886 110  147 198  145 154  386 129  471 136  382  82 4  493 197  886 172  003 
Koszty ogółem 1 362  004 1 251  834 503  381 336  971 555  600 384  641 454  704 450  234 34  387 31  208 201  836 175  694 
Amortyzacja wartości firmy lub ujemnej wartości 
firmy  0   0   0   0   0   0   

Udział segmentu w wyniku finansowym 
jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 

 0   0   0   0   0   0   

 Wynik segmentu 218  658 226  933 42  908 13  992 30  636 26  684 6  298 7  559 21  689  72 13  722 13  125 
Nieprzypisane pozostałe przychody operacyjne                
Nieprzypisane pozostałe koszty sprzedaży, 
ogólnego zarządu i pozostałe koszty operacyjne, 
w tym: 

               

Wynik z działalności operacyjnej                
Nieprzypisane pozostałe przychody , w tym:                
Nieprzypisane pozostałe koszty, w tym:                
Podatek dochodowy                
Wynik finansowy netto                
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Wyroby ze szkła  Pozostały Segment 
ubezpieczeniowy Korekty konsolidacyjne Razem 

  
  2004  

rok 
bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004  
rok 

bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok 

bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok bieżący 

2003 
rok 

poprzedni 

2004   
rok bieżący

2003 
rok 

poprzedni 

Przychody (Sprzedaż klientom zewnętrznym) 54  545 54  177 52  500 14  197  0   0  0 2 166  217 1 769  966
Przychody (Sprzedaż innym segmentom)  20  21  961 4  395  0  (1 373  027) (1 209  929) 35  605 11  821
Przychody ogółem 54  565 54  177 74  461 18  592  0  0 (1 373  027) (1 209  929) 2 201  822 1 781  787
Koszty segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 44  767 42  665 45  075 14  516  0  (132  234) (164  941) 1 840  457 1 458  131
Koszty segmentu (sprzedaż innym segmentom)  24  22  502 3  331  0  (1 230  513) (1 047  506) 21  076 20  516
Koszty ogółem 44  791 42  665 67  577 17  847  0  0 (1 362  747) (1 212  447) 1 861  533 1 478  647

Amortyzacja wartości firmy lub ujemnej wartości firmy  0    (4  786) (4  787)  27  26 (4  759) (4  761)

Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 

 0     318 5  523  0 (1  636)  318 3  887

 Wynik segmentu 9  774 11  512 6  884  745  0  0 (10  280) 2  518 335  848 302  266
Nieprzypisane pozostałe przychody operacyjne          164  543 162  482

Nieprzypisane pozostałe koszty sprzedaży, ogólnego 
zarządu i pozostałe koszty operacyjne, w tym:          355  620 320  579

Wynik z działalności operacyjnej          144  771 144  169
Nieprzypisane pozostałe przychody , w tym:          15  137 27  001
Nieprzypisane pozostałe koszty, w tym:          57  160 60  503
Podatek dochodowy          23  498 35  813
Wynik finansowy netto          79  250 74  854

 

              2004   
rok bieżący 

2003 
rok poprzedni

Wynik z działalności operacyjnej             144  771 144  169
Amortyzacja wartości firmy lub ujemnej wartości 
firmy             4  759 4  761

Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności ( 318) (3  887)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej zgodne ze skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat   149  212 145  043
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Segment Chemikalia 

Nieorganiczne 
  

Segment Chemikalia 
Organiczne 

  

Segment Agrochemiczny 
  

Segment 
Petrochemiczny 

  

Segment 
Farmaceutyczny 

  

Segment energetyczny 
  

  2004   
rok bieżący 

2003 
rok 

poprzedni 

2004   
rok bieżący

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok bieżący

2003 
rok 

poprzedni 

2004   
rok bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok bieżący 

2003 
rok 

poprzedni 

Aktywa segmentu  774 836  745 549  141 286  96 923  232 019  202 611  94 030  103 410  56 165  39 645  35 910  28 348 

Inwestycje segmentu w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 

 0   0  5 360  0   0  8  0   0   

Pozostałe aktywa (nieprzypisane 
segmentom)                

Aktywa ogółem                
Pasywa segmentu  335 856  282 164  139 241  84 461  76 039  68 165  50 840  87 123  56 235  38 035  41 869  34 425 
Pozostałe pasywa (nieprzypisane 
segmentom)                

Pasywa ogółem                
                          
                          

  
Segment Chemikalia 

Nieorganiczne 
  

Segment Chemikalia 
Organiczne 

  

Segment Agrochemiczny 
  

Segment 
Petrochemiczny 

  

Segment 
Farmaceutyczny 

  

Segment energetyczny 
  

  2004   
rok bieżący 

2003 
rok 

poprzedni 

2004   
rok bieżący

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok bieżący

2003 
rok 

poprzedni 

2004   
rok bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok bieżący 

2003 
rok 

poprzedni 
Nakłady na środki trwałe i wartości 
niematerialne 64  234 59  175 9  102 3  700 16  935 14  252  23  150  423    203  454 

Nakłady na nieprzypisane do 
segmentów środki trwałe i wartości 
niematerialne 

                        

Nakłady na środki trwałe i wartości 
niematerialne ogółem                         

Amortyzacja segmentu 58  901 60  353 3  136 3  669 11  470 12  031  143  380  253    183  274 
Amortyzacja nieprzypisanych aktywów 
grupy                         

Amortyzacja ogółem                         
Niepieniężne koszty, inne niż 
amortyzacja 6  565 3  161 1  240 2  271  76  572 4  210  532  74  751  0   
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  Wyroby ze szkła 
  

Pozostały 
  

Segment ubezpieczeniowy 
  

Korekty konsolidacyjne 
  Razem 

  
2004  
rok 

bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004  
rok 

bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok bieżący 

2003 
rok 

poprzedni 

2004   
rok 

bieżący 

2003 
rok 

poprzedni 

Aktywa segmentu  48 272  54 934  21 434  9 317  0  (662  328) (608  542) 741  624 672  195

Inwestycje segmentu w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 

 0   0  15  27 193  25 950 (2  807) (2  565) 24  386 28  768

Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom)           713 950  677 331
Aktywa ogółem          1  479 960 1  378 294
Pasywa segmentu  22 350  3 668  26 432  5 821  0  0 (401  131) (277  453) 347  731 326  409
Pozostałe pasywa (nieprzypisane segmentom)          1  132 229 1  051 885
Pasywa ogółem          1  479 960 1  378 294

                      
                      

  Wyroby ze szkła 
  

Pozostały 
  

Segment ubezpieczeniowy 
  

Korekty konsolidacyjne 
  Razem 

  
2004  
rok 

bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004  
rok 

bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok bieżący 

2003 
rok 

poprzedni

2004   
rok bieżący 

2003 
rok 

poprzedni 

2004   
rok 

bieżący 

2003 
rok 

poprzedni 

Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne  548 1  198 6  030  398  0   ( 518) ( 53) 96  980 79  274
Nakłady na nieprzypisane do segmentów środki 
trwałe i wartości niematerialne                  3 112  10 907

Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne 
ogółem                  100 092  90 181

Amortyzacja segmentu 4  506 3  983 1  572  537  0   ( 413) ( 250) 79  751 80  977
Amortyzacja nieprzypisanych aktywów grupy                 1  408 10  319
Amortyzacja ogółem                 81  159 91  296
Niepieniężne koszty, inne niż amortyzacja 2  574 2  551  386    0    0   15  691 9  838
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Uzupełniający podział wg segmentów działalności 
 
 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (Segmentacja branżowa) 2004   
rok bieżący 

2003 
rok poprzedni 

Segment Chemikalia Nieorganiczne 958  942 872  926
Segment Chemikalia Organiczne 379  300 247  286
Segment Agrochemiczny 368  009 243  654
Segment Petrochemiczny 280  980 315  506
Segment Farmaceutyczny 55  765 31  114
Segment energetyczny 4  051 2  908
Wyroby ze szkła 54  545 54  190
Pozostały 51  522 14  201
Nieprzypisane przychody segmentu 162  271 127  544
RAZEM 2 315  385 1 909  329

      
      
      

 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I 
MATERIAŁÓW (Segmentacja geograficzna) 

2004   
rok bieżący 

2003 
rok poprzedni 

Polska 1 380  615 1 209  862
Unia Europejska 700  420 395  530
Pozostała Europa 82  590 205  073
Afryka 18  469 30  329
Azja 120  026 57  803
Pozostały 13  265 10  732
RAZEM 2 315  385 1 909  329

      
      
      

Aktywa segmentu 2004   
rok bieżący 

2003 
rok poprzedni 

Polska 2 064  389 1 928  534
Unia Europejska 24  967 24  967
Azja 27  639 31  626
Korekty konsolidacyjne (637  035) (606  833)
RAZEM 1 479  960 1 378  294
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

 
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CIECH zostało sporządzone zgodnie z § 65 ust. 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku. 
 

1.1 Charakterystyka Grupy Kapitałowej CIECH 
 
Grupa Kapitałowa CIECH jest grupą krajowych i zagranicznych spółek produkcyjno-dystrybucyjno-handlowych 
działających w branży chemicznej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku składała się z 37 podmiotów 
gospodarczych, w tym: 

• jednostki dominującej Ciech SA, 

• 31 jednostek zależnych, z tego: 

- 24 jednostek zależnych krajowych, 

- 7 jednostek zależnych zagranicznych, 

• 2 jednostek współzależnych krajowych, 

• 2 jednostek stowarzyszonych krajowych, 

• 1 jednostki stowarzyszonej zagranicznej. 

 
Łącznie grupę jednostek powiązanych z Ciech SA stanowi 36 podmiotów gospodarczych, zależnych 
i stowarzyszonych bezpośrednio tj. dla których jednostką dominującą jest Ciech SA, jak również zależnych 
i stowarzyszonych pośrednio, dla których jednostką dominującą są jednostki bezpośrednio zależne lub 
stowarzyszone z Ciech SA  
 
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 konsolidacją  objęto następujące 
spółki: 
• metodą konsolidacji pełnej: 

1. Ciech SA – jednostka dominująca 

2. Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda SA 

3. Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman SA 

4. Vitrosilicon SA 

5. Ciech Polfa Sp z o.o. 

6. Polsin Pte. Ltd. 

7. Daltrade Plc 

• metodą praw własności: 

8. Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. 

9. Zach-Ciech w likwidacji Sp. z o.o. 

10. Złoty Stok Sp z o.o. do 13.06.2004 

 
Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto również cztery grupy kapitałowe niższego szczebla: 

 
1. Grupa Kapitałowa Petrochemia-Blachownia, w tym: 

- Petrochemia-Blachownia SA – jednostka dominująca 

- Bl-Trans Sp. z o.o. 

2. Grupa Kapitałowa Fosfory, w tym: 

- Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. – jednostka dominująca 

- Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto 

- Agrochem Sp. z o.o. Człuchów 

3. Grupa Kapitałowa SODA MĄTWY, w tym; 

- Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY SA – jednostka dominująca 

- Elektrociepłownie Kujawskie Sp z o.o. 

- Transoda Sp. z o.o. 
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4. Grupa Kapitałowa Alwernia, w tym: 

- Zakłady Chemiczne Alwernia SA – jednostka dominująca 

- Alwernia Chrom Sp z o.o.. 

 
Jednostka dominująca nie posiada oddziałów (zakładów). 
 
Grupa Kapitałowa Ciech prowadzi działalność o charakterze produkcyjnym związaną ze sprzedażą produktów 
własnych oraz działalność handlową związaną z obrotem towarów. Działalność handlowa realizowana jest przede 
wszystkim przez Ciech SA oraz krajowe i zagraniczne spółki handlowe zależne od Ciech SA, natomiast 
działalność produkcyjna przez spółki zależne od Ciech SA o charakterze produkcyjnym. 
 
Grupa Kapitałowa Ciech sprzedaje chemikalia na rynku krajowym, a także odgrywa znaczącą rolę w obrotach 
polskiego handlu zagranicznego w zakresie eksportu i importu produktów branży chemicznej.  Głównymi 
towarami sprzedawanymi przez Grupę na rynku polskim były: soda kalcynowana, etylobenzen, nawozy sztuczne, 
pustaki i opakowania szklane, sól, paliwa płynne, trójpolifosforan sodu i barwniki oraz (z importu) tworzywa 
sztuczne; środki ochrony roślin i różne chemikalia specjalistyczne.  Do najważniejszych towarów eksportowanych 
przez Grupę w 2004 roku należały: soda kalcynowana, izocyjaniany (TDI), siarka, epichlorohydryna, polichlorek 
winylu, nawozy mineralne, sól i inne nieorganiczne związki sodu, chlorek wapnia, paliwa płynne, barwniki.  
. 

1.2 Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej CIECH 
 
W 2004 roku Grupa Kapitałowa CIECH zanotowała zysk netto w wysokości 79 250 tys. zł, suma bilansowa 
wyniosła 1 479 960 tys. zł, a zmiana stanu środków pieniężnych netto wykazała wzrost stanu środków 
o 5 220 tys. zł. Poniższe zestawienie przedstawia wybrane elementy bilansu i rachunku wyników wraz 
z podstawowymi wskaźnikami finansowymi roku 2004 i roku poprzedniego. 
 
Tabela 1. Wybrane informacje finansowe (tys. zł) 

  31.12.2004 31.12.2003 
Przychody netto ze sprzedaży  2 315 385 1 909 329 
Koszty działalności operacyjnej 1 772 060 1 380 250 
Zysk brutto ze sprzedaży 543 325 529 079 
Zysk netto ze sprzedaży 166 170 154 902 
Zysk operacyjny  149 212 145 043 
Wynik brutto 110 568 112 346 
Wynik netto 79 250 74 854 
EBITDA  239 953 238 324 
  
Wartość aktywów 1 479 960 1 378 294 
Majątek trwały 785 351 789 710 
Majątek obrotowy, w tym: 694 609 588 584 
- zapasy 137 668 135 460 
- należności krótkoterminowe 515 148 415 073 
Kapitał własny 551 376 473 196 
Kapitał mniejszości 93 142 90 951 
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 31 827 37 916 
Zobowiązania długoterminowe 52 029 68 195 
Zobowiązania krótkoterminowe  611 591 588 705 
  
Wskaźnik rentowności sprzedaży 7,2% 8,1% 
Rentowność netto 3,4% 3,9% 
EBIT% 6,4% 7,6% 
EBITDA % 10,4% 12,5% 
Wskaźnik bieżącej płynności 1,1 1,0 
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,9 0,8 
Wskaźnik zadłużenia ogółem (zobow. +rezerwy/ aktywa) 50,3% 52,4% 
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku 43,5% 40,9% 
źródło: Ciech S.A.   
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Rachunek Zysków i Strat  
 

Przychody ze sprzedaży  
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Grupy za 2004 rok wyniosły po wyłączeniach konsolidacyjnych  
2 315 385 tys. zł.  Największy udział w przychodach Grupy za 2004 rok posiada jednostka dominująca Ciech SA 
(42%), GK Soda Mątwy (13%), Janikosoda SA (11%) oraz GK Petrochemia Blachownia (8%). 
 
Decydujący wpływ na wypracowanie przychodów miała planowa realizacja kontraktów, wynikająca z wysokiego 
popytu na rynku artykułów chemicznych oraz kurs EURO. 
 
Przychody za 2004 rok w podziale na segmenty działalności kształtowały się w następujący sposób 
 
Tabela 2. Przychody Grupy Kapitałowej CIECH w podziale na segmenty działalności (tys. zł) 
  I-XII 2004 I-XII 2003

Segment Chemikalia Nieorganiczne 958 942 872 926

Segment Chemikalia Organiczne 379 300 247 286
Segment Agrochemiczny 368 009 243 654
Segment Petrochemiczny 280 980 315 506
Segment Farmaceutyczny 55 765 31 114
Segment energetyczny 4 051 2 908
Wyroby ze szkła 54 545 54 190
Pozostały 51 522 14 201
Nieprzypisane przychody segmentu 162 271 127 544
RAZEM 2 315  385 1 909  329
 Źródło: CIECH SA 
 
Znaczna część przychodów ze sprzedaży (85%) Grupy CIECH w 2004 roku pochodziła z czterech głównych 
segmentów działalności – chemikalia nieorganiczne i organiczne, segment agrochemiczny i petrochemiczny. 
W segmencie nieorganicznym 57% przychodów osiągnięto na sprzedaży sody kalcynowanej, w tym ponad 
połowę ze sprzedaży eksportowej. Segment organiczny jest bardziej zdywersyfikowany. Główne towary to 
izocyjaniany – TDI oraz polimery chlorku winylu stanowiące po 17% przychodów segmentu każdy. W segmencie 
agrochemicznym główną pozycją generująca przychody są nawozy mineralne stanowiące ponad 64% 
przychodów segmentu. Około 80% sprzedawanych nawozów kierowana była na eksport. W segmencie 
petrochemicznym główną pozycję sprzedawaną w kraju był etylobenzen stanowiący 58% przychodów segmentu. 
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Poniższy rysunek prezentuje strukturę przychodów ze sprzedaży w Grupie według głównych grup produktowych.     
 
Rysunek 1.  Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na główne produkty.   

Soda kalcy nowana, 
21%

Ety lobenzen, 7%

Związki f osf oru, 6%

Nawozy  f osf orowe, 7%

Polimery  chlorku 
winy lu, 3%

Sól warzona, 4%

Benzen, 3%
Paliwa pły nne, 3%

Kaprolaktam, 2%

Izocy janiany  (TDI), 3%

Soda oczy szczona, 2%

Chlorek wapnia, 1%

Opakowania szklane, 
2%

Pozostałe  , 36%

 
Źródło: CIECH SA 
 
 
Zysk brutto ze sprzedaży 
 
Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży Grupy za 2004 rok wyniósł 543 325 tys. zł. Wielkość zysku na 
sprzedaży za 2004 rok jest z jednej strony wynikiem dobrej koniunktury na rynku (a więc ponadplanowych 
sprzedaży), korzystnych dla Grupy kursów walutowych w pierwszej połowie roku, a z drugiej strony rezultatem 
kontynuacji podjętych jeszcze w 2002 roku działań restrukturyzacyjnych w Grupie Kapitałowej w obszarze 
redukcji kosztów. 
 
Największy udział w zysku brutto ze sprzedaży Grupy posiada jednostka dominująca Ciech SA (27%), 
Janikosoda SA (16 %), GK Soda Mątwy (14%) oraz GK Fosfory (12 %)  
 
Zysk z działalności operacyjnej 
 
Za 2004 rok Grupa zanotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 149 212 tys. zł. Największy udział 
w zysku z działalności operacyjnej wypracowały: CIECH SA (23%), Janikosoda SA (19%), Petrochemia 
Blachownia SA (19%) oraz GK Soda Mątwy (12%) 
 
Wielkość skonsolidowanego zysku na działalności operacyjnej jest z jednej strony wynikiem osiągniętego zysku 
brutto na sprzedaży na poziomie 543 325 tys. zł, z drugiej zaś strony wielkością kosztów sprzedaży i ogólnego 
zarządu w  łącznej kwocie 377 155 tys. zł, oraz ujemnego skonsolidowanego wyniku na pozostałej działalności 
operacyjnej  -16 958 tys. zł. 
 
Wskaźnik EBITDA wyniósł 10,4%, podczas gdy w roku 2003 wynosił 12,5%. Spadek wskaźnika spowodowany 
jest głównie gwałtownym wzrostem kosztów nabycia surowców do produkcji, który w niewielkim stopniu przełożył 
się w roku 2004 na wzrost cen sprzedaży. Większe wzrosty cen na produkty Grupy zostały osiągnięte z 
początkiem roku 2005.   
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Wynik netto 
 
W 2004 roku Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 79 250 tys. zł. Wypracowany zysk netto jest efektem 
osiągniętego poziomu zysku netto na sprzedaży w kwocie 166 170 tys. zł. 
 
Na poziom zysku netto za 2004 rok, oprócz czynników omawianych powyżej, miała również wpływ strata na 
poziomie działalności finansowej. Strata wyniosła 35 567 tys. zł. Główną pozycja kosztową, w kwocie 
18 730 tys. zł, były odsetki od kredytów w rachunku bieżącym i kredytów inwestycyjnych. 
 
Na skonsolidowany wynik netto wpłynęły także strata na sprzedaży całości posiadanych przez Ciech SA 
udziałów Zakładów Tworzyw i Farb Sp. z o.o. w Złotym Stoku w kwocie 1 763 tys. zł oraz utworzenie odpisu 
aktualizacyjnego w wysokości 1 460 tys. zł stanowiącego równowartość kapitałów własnych spółki Zach-
Ciech Sp. z o.o., która została postawiona w stan likwidacji. 

Struktura kapitałowa 

Kapitały własne 
Skonsolidowany kapitał własny Grupy Ciech zwiększył się na dzień 31 grudnia 2004 roku w stosunku do 
31 grudnia 2003 roku o kwotę 78 180 tys. zł. Decydujący udział we wzroście miało wypracowanie zysku netto 
w Grupie za 2004 rok w wysokości 79 250 tys. zł.  
 
Tabela 3. Struktura kapitałów własnych 

Wyszczególnienie 
12 

miesięcy 
2004 r. 

12 
miesięcy 
2003 r. 

12 
miesięcy 
2002 r. 

Kapitał zakładowy 98 982 98 982 98 982

Akcje własne -18 805 -14 684 -43 050

Kapitał zapasowy i rezerwowy 409 557 314 202 328 914

Kapitał z aktualizacji wyceny 9 746 10 748 10 717

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych -807 3 197 2 508

Zysk / Strata z lat ubiegłych -26 547 -14 103 -4 351

Zysk / Strata netto 79 250 74 854 -4 178

Kapitały własne razem 551 376 473 196 389 542
 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku poziom kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Ciech osiągnął wartość 
551 376 tys. zł. Kapitał zakładowy wynosił 98 982 tys. zł i dzielił się na 19 796 016 akcji o wartości nominalnej 
5 zł każda. 

Aktywa trwałe 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku aktywa trwałe Grupy stanowiły 53,07% sumy bilansowej. Ich udział uległ zmianie 
w porównaniu z okresami wcześniejszymi, w wyniku spadku wartości aktywów trwałych. W porównaniu do stanu 
na dzień 31.12.2003 roku zmalały o 0,6%. W skład aktywów trwałych wchodziły przede wszystkim: rzeczowe 
aktywa trwałe – 87,13% aktywów trwałych składające się na majątek produkcyjny, inwestycje długoterminowe – 
8,97% oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 1,91% aktywów trwałych (składające się głównie z 
aktywów z tytułu podatku odroczonego). 

Aktywa obrotowe 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku aktywa obrotowe Grupy stanowiły 46,93% wartości aktywów ogółem. 
W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2003 roku wartość aktywów obrotowych wzrosła o 18%, przede 
wszystkim w wyniku wzrostu należności, związanych ze wzrostem sprzedaży. W skład aktywów obrotowych 
wchodziły przede wszystkim : należności krótkoterminowe – 74,16 % aktywów obrotowych, zapasy – 19,82%, 
inwestycje krótkoterminowe – 5,37%.  

Skonsolidowane zadłużenie 
Zobowiązania (długo i krótkoterminowe łącznie) Grupy Kapitałowej Ciech osiągnęły na dzień 31.12.2004 roku 
wartość 663 620 tysięcy złotych, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2003 o kwotę 6 720 tysięcy złotych. 
Zobowiązania długoterminowe dotyczące spłaty kredytów spadły o kwotę 16 166 tysięcy złotych. 
 
Strukturę zadłużenia krótkoterminowego Grupy przedstawia poniższa tabela : 
Struktura zobowiązań krótkoterminowych 31.12.2004 31.12.2003 
Zobowiązania finansowe 40,1% 41,2% 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 42,1% 39,6% 
Zobowiązania pozostałe 17,8% 19,1% 
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Zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2004 roku (liczone jako kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania z tytułu 
dłużnych papierów wartościowych, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego pomniejszone o środki pieniężne) 
wyniosło 264 577 tysięcy złotych (na 31 grudnia 2003 roku: 281 835 tysięcy złotych). Wskaźnik zadłużenia Grupy 
(liczony jako stosunek zadłużenia netto do sumy bilansowej) spadł z 20,4% do 17,9% w 2004 roku. 
 
Dźwignia finansowa (stosunek zadłużenia netto do zadłużenia netto plus kapitały własne liczone wg wartości 
księgowej) Grupy na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosła 27,9%.  Na koniec 2003 roku wskaźnik ten wynosił 
31,1%.  
 
Wskaźnik bieżącej płynności liczony jako iloraz majątku obrotowego razem i zobowiązań krótkoterminowych 
razem  wyniósł 1,1 i świadczy o znacznej poprawie płynności w stosunku do roku ubiegłego, w którym wskaźnik 
wynosił 1,0. 

Zwrot z kapitału i wartość księgowa akcji 
Wskaźnik zwrotu z kapitału – ROE (liczony jako stosunek zysku netto do stanu kapitałów własnych) na dzień 
31.12.2004 roku wyniósł 0,14. Wartość księgowa netto Grupy na dzień 31 grudnia 2004 roku przypadająca na 
jedną akcję wynosi 27,9 zł. (wartość księgowa rozwodniona wynosi 19,7 zł). 
 

Wyszczególnienie 12 miesięcy 
2004 r. 

12 miesięcy 
2003 r. 

Wartość księgowa Spółki 551 376 473 196

Liczba akcji (tys. sztuk) 19 796 19 796

Wartość księgowa na akcję 27,9 23,9

Rozwodniona liczba akcji (tys. sztuk) 28 000  

Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w zl) 19,7  

Zysk netto na jedną akcję (w zł) 4,00 3,78

Rozwodniony zysk netto na akcję (w zl) 2,83  

Zwrot z kapitału (ROE) 0,14 0,16
  
Skonsolidowane zobowiązania warunkowe 
Ogółem w Grupie Kapitałowej skonsolidowane zobowiązania warunkowe wyniosły na dzień 31.12.2004 roku 
40 815 tys. zł. Oznacza to wzrost o 15 039 tys. zł. Stan udzielonych poręczeń i gwarancji wynosił 13 354 tys. zł., 
z czego 997 tys. zł do jednostek powiązanych oraz 12 357 tys. zł na rzecz pozostałych jednostek. Stan poręczeń 
i gwarancji w porównaniu ze stanem na koniec ubiegłego roku zmniejszył się o kwotę 5 779 tys. zł. Szczegółowe 
zestawienie poręczeń i gwarancji udzielonych przez Spółki Grupy Kapitałowej zawiera punkt 4.4 do niniejszego 
sprawozdania. Inne zobowiązania warunkowe wyniosły na koniec 2004 roku o 27 461 tys. zł. Oznacza to wzrost 
w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 21 821 tys. zł, wynikający z wystawienia przez Petrochemię 
Blachownię SA  weksla o wartości 25 000 tys. zł zabezpieczającego zobowiązania z tytułu poboru akcyzy ze 
składu  podatkowego. 
 

1.3 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a wcześniej publikowanymi 
prognozami wyników 

 
W dniu 17 stycznia 2005 (raport bieżący nr 5/2005) została opublikowana prognoza finansowa dla Grupy 
Kapitałowej Ciech na rok 2004. Zarząd Ciech SA oczekiwał osiągnięcia na poziomie skonsolidowanym 
następujących wyników: 
 
- przychody    2 150 mln zł 
- zysk netto         82 mln zł 
 
W sprawozdaniu rocznym prezentowane są następujące wyniki : 
 
- przychody    2 315 mln zł 
- zysk netto         79 mln zł 
 
Publikowana prognoza została oparta o wstępne dane finansowe Grupy Kapitałowej CIECH. W raporcie rocznym 
zostały przedstawione pełne dane finansowe uwzględniające przede wszystkim wszelkie istotne zdarzenia, które 
miały miejsce po publikacji prognozy oraz ostateczne szacunku Zarządów Spółek Grupy odnośnie rezerw, wycen 
majątku. 
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto zostały wypracowane w wysokości 2 315 mln zł. Oznacza to 
wzrost o 7,7% w stosunku do przedstawionej prognozy. Zwiększenie przychodów w dużej mierze wynikało ze 
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zmiany formy rozliczeń z dostawcami krajowymi w jednostce dominującej ze sprzedaży komisowej na sprzedaż 
w rachunku własnym. Dodatkowo wzrost przychodów związany był z większą niż zaplanowano wielkością 
sprzedaży poza Grupę Kapitałową. 
 
Skonsolidowany wynik netto za rok 2004 został wypracowany w wysokości 79 mln zł. Oznacza to spadek o 3,7% 
w stosunku do przedstawionej prognozy. Zmniejszenie zysku netto wynika między innymi z utworzenia odpisu 
aktualizacyjnego, w związku z rozpoczęciem procesu likwidacji spółki Zach CIECH Sp z o.o. w wysokości 
kapitałów własnych wypracowanych przez tę spółkę, a należnych Grupie Kapitałowej CIECH 
 
Szczegółowe informacje na temat przyczyn różnic pomiędzy osiągniętymi wynikami finansowymi a wcześniej 
publikowanymi wynikami Grupy Kapitałowej CIECH zawarte są w punkcie 17 informacji dodatkowej do 
skonsolidowanego sprawozdanie finansowego. 

1.4 Czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej CIECH  
 
Podstawowym makroekonomicznym czynnikiem mającym pozytywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej 
CIECH było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, w wyniku którego nastąpiło ożywienie rynku chemikaliów. 
Konsekwencjami akcesji i bezpośrednimi czynnikami wpływającymi na działalność Grupy Kapitałowej CIECH 
były : 

• uproszczenie procedur obowiązujących w wymianie handlowej pomiędzy Polską i UE. 
• perspektywa poprawy sytuacji polskiego rolnictwa i tym samym zwiększony popyt na agrochemikalia 

ze strony tego sektora gospodarki.  
 

Inne czynniki pozytywne 
• Utrzymanie się dobrej koniunktury w europejskim przemyśle szklarskim (dalszy wzrost krajowej 

produkcji tego sektora – głównego odbiorcy sody kalcynowanej). 
• Kontynuacja dynamicznego wzrostu popytu na krajowym rynku tworzyw (zaspokajanego w dużej mierze 

importem, w którym uczestniczy CIECH SA).  
• Utrzymanie się dobrej koniunktury w przemyśle nawozów mineralnych - wzrost wolumenu eksportu 

i cen). 
• Osłabienie złotego względem EURO w pierwszej połowie roku, co w znacznym stopniu poprawiło 

opłacalność eksportu . 
 
Inne czynniki negatywne 

• Spadek wartości USD względem Euro (negatywny wpływ na pro-eksportową produkcję chemiczną 
państw strefy Euro). 

• Umacnianie się wartości złotego w drugiej połowie roku i tym samym stopniowe pogarszanie 
opłacalności eksportu CIECH SA  

• Znaczny wzrost cen koksu skutkujący wzrostem kosztów produkcji. 
• Znaczny wzrost cen ropy naftowej powodujący obniżanie konkurencyjności importu surowców 

petrochemicznych. 
• Utrzymywanie się słabej koniunktury w budownictwie, które jest pośrednio odbiorcą wielu produktów 

chemicznych. 
 Wzrost cen surowców, stawek podatkowych, środowiskowych 
 Wprowadzenie podatku akcyzowego od energii elektrycznej wytwarzanej na potrzeby własne w maju 

2004 roku. 
 
 

2 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

2.1 Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach 
 
Grupa Kapitałowa CIECH oferuje przede wszystkim produkty Grupy, które są sprzedawane za pośrednictwem 
CIECH SA. Zaopatrzenie spółek Grupy Kapitałowej w niektóre surowce oraz materiały prowadzi także CIECH SA 
Pośrednictwo w sprzedaży towarów na eksport, na zasadach umów komisowych zawieranych z dostawcami 
spoza Grupy Kapitałowej, prowadzi CIECH SA oraz CIECH Polfa. Struktura sprzedaży spółek Grupy Kapitałowej 
przedstawiona jest w załączniku 4.1 do niniejszego sprawozdania. 

2.2 Informacje o zmianach rynków zbytu 
 
Głównych odbiorców Spółek Grupy Kapitałowej CIECH zawierają tabele przedstawione w załączniku 4.2 do 
niniejszego sprawozdania. 

2.3 Informacje o zmianach źródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary 
i usługi. 
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Spółki Grupy Kapitałowej dostarczające do Ciech SA około połowy wartości masy towarowej sprzedawanej przez 
Spółkę. Głównymi dostawcami CIECH SA z Grupy Kapitałowej są spółki zależne: Soda Mątwy SA, 
Janikosoda SA oraz Petrochemia Blachownia SA. Spółki sodowe dostarczają trzy główne produkty: sodę 
kalcynowaną, sól warzoną oraz sodę oczyszczoną będące częścią segmentu nieorganicznego. Petrochemia 
Blachownia dostarcza takie produkty jak benzen, etylobenzen, toluen, należące do segmentu petrochemicznego. 
Wartość dostaw oraz udział w dostawach ogółem Spółek Grupy Kapitałowej przedstawiają tabele zawarte 
w punkcie 4.3 załącznika do niniejszego sprawozdania. 

2.4  Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej 

CIECH SA  
 
Najistotniejsze znaczenie prowadzenia działalności dla Spółki mają umowy handlowe, szczególnie długoletnie 
umowy ramowe zawierane z największymi odbiorcami i dostawcami. 
 
Umowy handlowe zawarte ze spółkami powiązanymi : 

• Umowa na zakup wyrobów z Soda Mątwy SA na rachunek własny CIECH SA w celu dalszej 
odsprzedaży z dnia 2.01.1997. Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony. 

• Umowa na zakup wyrobów Janikosoda SA na rachunek własny CIECH SA w celu dalszej odsprzedaży 
z dnia 2.01.1997. Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony. 

• Umowa ramowa o współpracy, trójstronna pomiędzy Ciech SA, Petrochemia Blachownia SA i Firmą 
Chemiczną Dwory, zawarta na okres od 01.12.2003 roku do 31.12.2005 roku na zakup i sprzedaż 
etylobenzenu. 

• Umowa na zakup wyrobów ALWERNIA SA na rachunek własny CIECH SA w celu dalszej sprzedaży; 
sprzedaż surowców z importu na potrzeby produkcyjne ALWERNIA SA z dnia 26.03.2002 roku. 

• Umowa na sprzedaż surowców krajowych i z importu do produkcji nawozów fosforowych (fosforyty, sole 
potasowe, siarczan amonu) z GZNF Fosfory Sp. z o.o. z dnia 1.08.2002 roku. 

• Umowa na sprzedaż węgla energetycznego we własnym imieniu i na własny rachunek CIECH SA do 
Elektrociepłowni Kujawskich Sp z o.o. z dnia 23.01.2003 roku. Umowa obowiązuje do dnia 
31.12.2004 roku, z możliwością dalszego przedłużenia. 

• Umowa na zakup wyrobów Vitrosilicon SA w imieniu i na rachunek własny CIECH SA w celu dalszej 
sprzedaży na rynkach krajowym i zagranicznych z dnia 4.07.2000 roku 

 
Umowy handlowe zawarte ze spółkami spoza Grupy Kapitałowej CIECH: 

• Umowa na sprzedaż wyrobów ZACHEM SA na zasadach komisu oraz zakup na rachunek własny 
CIECH SA w celu dalszej sprzedaży z dnia 24.11.2003. Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony. 

• Umowa na sprzedaż wyrobów w imieniu CIECH SA, na rachunek Kopalni i Zakładów Chemicznych 
„Siarkopol” SA z dnia 9.06.1999. Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony. 

• Umowa na sprzedaż siarki we własnym imieniu i na rachunek Kopalni i Zakładów Chemicznych 
„Siarkopol” SA. z firmą Maroc Phosphore SA zawarta na czas określony od 1.1.2003 do 
31.12.2010 roku. 

• Umowa na sprzedaż sody kalcynowanej i chlorku wapnia, we własnym imieniu i na własny rachunek 
CIECH SA z firmą Landhandel zawarta na czas określony do 30.12.2007 roku. 

• Umowa na sprzedaż wyrobów na eksport w imieniu CIECH SA, na rachunek ZCh POLICE z dnia 
13.02.1995 zawarta na czas nieokreślony. 

 
Spółki konsolidowane w Grupie Kapitałowej Ciech 

Janikosoda SA  
 
W 2004 roku Spółka realizowała działalność w oparciu o zawarte umowy wieloletnie, w tym przede wszystkim 
umowę z CIECH SA na sprzedaż produktów Spółki z dnia 2.01.1997 roku. Poza tym Spółka ma podpisane 
umowy długoletnie na dostawę surowców strategicznych z: 

• IKS SOLINO SA umowa na dostawę solanki zawarta 30.10.1998 roku na okres 25 lat. 
• LAFARGE CEMENT POLSKA (Zakłady Kujawy w Bielawach) umowa na dostawy kamienia wapiennego 

zawarta 09.05.1995 roku na okres 25 lat. 
• Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. umowa na dostawę koksu z dnia 27.05.2003 na lata 

2004-2008 

W 2004 roku podpisano umowy pomiędzy JANIKOSODA SA a CIECH SA na outsourcing usług handlowych, 
czyli na realizację zakupów, sprzedaży i logistyki w imieniu JANIKOSODA SA i na jej rachunek. 
W zakresie ochrony ubezpieczeniowej JANIKOSODA SA zawierając z PZU SA polisę ubezpieczenia w dniu 
15.10.2004 roku rozszerzyła zakres rzeczowy objęty ubezpieczeniem.  

GK Soda Mątwy  
Najważniejsze umowy dotyczące działalności GK Soda Mątwy związane są z dostawami wyrobów produkcji 
podstawowej do jednostek powiązanych w tym dla CIECH SA oraz umowy zaopatrzeniowe, a także umowy 
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kredytowe w zakresie finansowania bieżącej działalności zawarte z Bankiem Handlowym i PKO BP o kredyt 
w rachunku bieżącym 
Umowy w zakresie sprzedaży wyrobów: 

• Umowa o współpracy w zakresie zakupu wyrobów na rachunek własny z Ciech S.A. z dnia 2.01.1997  
• Umowa z dnia 02.01.2002 z Cheman SA na dostawy sody lekkiej, sody ciężkiej, sody oczyszczonej, 

chlorku wapnia i kredy strącanej, 
• Umowa z dnia 27.12.2002 roku z Zakładami Chemicznymi Rudniki na dostawy sody lekkiej, 

Umowy na dostawę surowców:: 
• Umowa z 30.01.1995 roku zawarta z Lafarge Cement Polska S.A. na dostawę kamienia wapiennego na 

okres 25 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 15 lat, 
• Umowa z 01.03.1996 roku z IKS SOLINO S.A. na dostawy solanki surowej na okres 25 lat z 

możliwością przedłużenia na kolejnych lat 15,  
• Umowa kupna-sprzedaży koksu wielkopiecowego z P.H.U. WĘGLOHUT Spółka Jawna zawarta na 

okres 01.01-31.12.2004 z możliwością przedłużenia na kolejne lata, przedmiotem umowy jest dostawa 
koksu wielkopiecowego wyprodukowanego w Zakładach Koksowniczych w Wałbrzychu i Koksowni Huty 
Stali Częstochowa Sp. z o.o. 

• Umowa sprzedaży węgla z dnia 19.02.2004 roku z Biuro Techniczno-Handlowe SHILL Sp. z o.o. na 
dostawy węgla energetycznego. 

GK Petrochemia Blachownia 
• Trójstronna dotycząca sprzedaży etylobenzenu obwiązująca do końca 2005 roku zawarta pomiędzy: 
    Petrochemia-Blachownia SA producent 

    Ciech SA – firma pośrednicząca 
    Firma Chemiczna Dwory SA – odbiorca, 

• Umowy na sprzedaż benzenu zawarte z: 
Borsodchem  MCHZ s.r.o. 
Zakładami Azotowymi Kędzierzyn SA, 

• Umowa zawarta z Zakładami Koksowniczymi Zdzieszowice Sp. z o.o. na dostawy benzolu, 
• Umowa zawarta z Ciech SA na dostawy etylenu, 
• Umowy zawarta z GTC Technology Inc. na zakup projektu bazowego i licencji dotyczące realizacji 

inwestycji w zakresie budowy instalacji destylacji ekstrakcyjnej frakcji BT. 

GK Alwernia 
• Umowa o współpracy z Ciech SA z dn. 26.03.2002 roku w zakresie handlu produktami chemicznymi 

z importu, eksportu i sprzedaży w kraju 
• Umowa dystrybucyjna z Helm Polska Sp. z o.o. z dnia 1.04.1999 roku w zakresie sprzedaży fosforanów 

spożywczych na terenie Polski 
• Ramowa umowa współpracy z dnia 15.11.1998 roku z ECOPOL Kanada w zakresie sprzedaży 

związków fosforowych i chromowych na terytorium Kanady, Quebec i Ontario 
• Ramowa umowa współpracy z dnia 26.10.1998 roku z ECOPOL Francja w zakresie sprzedaży 

związków fosforowych i chromowych  na terenie Europy Zachodniej  
• Umowa o współpracy z dnia  29.06.1999 roku z Leduc Holandia w zakresie wyłącznej sprzedaży 

produktów fosforowych i chromowych na rynku  Beneluksu  
• Kontrakt z Reckit Benckiser Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 18.02.2004 roku na dostawy fosforanów 

technicznych  
• Kontrakt z Reckit Benckiser Ladenburg Niemcy z dnia 2.01.2004 roku na dostawy trójpolifosforanu sodu 

ciężkiego  
• Kontrakt z Procter&Gamble z dnia 5.10.2004 roku na dostawy trójpolifosforanu sodu hydratyzowanego  
• Zamówienie KN13/03/20086 z dnia 22.12.2003 z Ciech SA (PZ Cussons Polska SA) na dostawy 

trójpolifosforanu sodu granulowanego  
• Wieloletnia umowa konsygnacji z firmą COMPLETE Industrie Ltd Anglia z dn.10.07.2003 - dotycząca 

usług składowania, konsygnacji i przepakowania związków chromu  
• Umowa Kupna-Sprzedaży z firmą CIECH SA z dn. 25.03.2004 na dostawy fosforu  
• Umowa Kupna-Sprzedaży z firmą CIECH SA z dn. 11.05.2004 na dostawy kwasu fosforowego  
• Umowa kooperacyjna na przerób i magazynowanie fosforu z firmą THERMPHOS Holandia z dnia 

22.04.2004 roku. 

Vitrosilicon SA 
 Porozumienie o współpracy w zakresie zakupu wyrobów na rachunek własny Ciech SA z dnia 

4.07.2000 roku z aneksami. 
 Umowa z dnia 27.12.2002 roku z Soda Mątwy SA dotycząca dostaw sody kalcynowanej. 
 Umowa z dnia 2.01.2003 roku z Janikosoda SA dotycząca dostaw sody kalcynowanej. 
 Umowa z dnia 21.12.2004 roku z Kopalnią i Zakładem Przeróbczym Piasków Szklarskich Osiecznica 

Sp. z o.o. dotycząca dostaw piasku. 
 Umowa z dnia 15.07.2004 roku z firmą Majkoltrans Sp. z o.o. dotycząca przewozów i spedycji towarów 

kolejowych. 
 Umowa z dnia 26.11.2002 roku z firmą Majkoltrans Sp. z .o.o. dotycząca obsługi kolejowej i transportu 

wewnętrznego na terenie Zakładów Iłowa i Żary. 
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GK Fosfory 
 Umowa z dnia 14.03.2002 roku z AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie dotycząca dostaw 

superfosfatu, amofoski, agrafoski, amofosmagu. 
 Umowa z dnia 12.08.2003 roku z AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście dotycząca 

dostaw superfosfatu, amofoski, półproduktów NP+Mg oraz superfosfatu wzbogaconego 
 Umowa z dnia 23.02.2001 roku z PZR CHEMPEST SA dotycząca dostaw nawozów mineralnych 

produkowanych przez GZNF Fosfory Sp. z o.o. 
 Umowa z dnia 30.01.2003 roku z Janikosoda SA dotycząca przeładunku, magazynowania oraz spedycji 

sody ciężkiej. (eksport morski z nabrzeża portowego) 
 Umowa z dnia 10.06.1997 roku z CIECH SA dotycząca usług w zakresie eksportu morskiego kwasu 

solnego z nabrzeża portowego Fosforów. 
 Umowa z dnia 30.10.2002 roku z ZA PUŁAWY SA dotycząca usług przeładunku, magazynowania oraz 

spedycji nawozu o nazwie roztwór saletrzano-mocznikowy (eksport morski z nabrzeża portowego 
Fosforów) 

 Umowa z dnia 19.11.1997 roku z ANWIL SA dotycząca usług przeładunku, magazynowania 
(z podgrzewaniem) i spedycji ługu sodowego na eksport przez terminal magazynowo-składowy na 
nabrzeżu portowym. 

 Umowa z dnia 17.01.2003 roku z ROLIMPEX SA dotycząca usług przeładunku, magazynowania i 
spedycji melasy na eksport przez terminal magazynowo-składowy na nabrzeżu portowym. 

 Umowa z dnia 26.03.2001 roku z KGHM Metraco Sp. z o.o. dotycząca usług przeładunku, 
magazynowania i spedycji kwasu siarkowego. 

Cheman SA 
 Umowa z dnia 2.01.2002 roku z JANIKOSODA SA dotycząca dostaw i dystrybucji sody kalcynowanej 

lekkiej i ciężkiej oraz kredy strącanej 
 Umowa z dnia  2.01.2002 roku z SODA MĄTWY SA dotycząca dostaw i dystrybucji sody kalcynowanej 

lekkiej i ciężkiej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, kredy strącanej. 
 Umowa z dnia 12.06.2002 roku z VITROSILICON SA dotycząca dostaw wodorotlenku sodu. 
 Umowa z dnia 18.11.1999 roku z Preem Polska Sp. z o.o. oraz CIECH SA dotycząca ustalenia zasad 

współpracy pomiędzy Preem Polska Sp. z o.o., CIECH S.A. i CIECH-PETROL Sp. z o.o. 

Ciech Polfa Sp.z.o.o. 
Najistotniejsze dla działalności Spółki są umowy o współpracy w zakresie sprzedaży eksportowej z krajowymi 
producentami farmaceutycznymi: 

 Umowa o Sprzedaży w eksporcie zawarta w dniu 20 marca 2003 roku z Pabianickimi Zakładami 
Farmaceutycznymi „Polfa” SA 

 Umowa Ramowa o Sprzedaży w zakresie eksportu zawarta w dniu 02.01.2004 roku r. z Warszawskimi 
Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa” SA 

 Umowa Ramowa o Współpracy i Sprzedaży w Eksporcie z dnia 02.01.2004 roku z Przedsiębiorstwem 
Farmaceutycznym „Jelfa” SA 

 Umowa o Sprzedaży z dnia 04.05.2004 roku z Tarchomińskimi Zakładami Farmaceutycznymi „Polfa” SA  
 

2.5 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

CIECH SA  
Prowadzone przez CIECH SA prace rozwojowe związane były przede wszystkim z wdrażaniem nowych 
rozwiązań informatycznych, których celem było podnoszenie jakości świadczonych usług, unowocześnianie 
posiadanych narzędzi informatycznych oraz dostosowywanie posiadanych narzędzi informatycznych do nowych 
wymagań otoczenia zewnętrznego. W 2004 roku zakończono wdrożenie i oddano do eksploatacji systemu OeBS 
klasy ERP. 

Janikosoda SA  
Prace badawcze w roku 2004 ograniczone były do obszaru stawów osadowych i okolicznych terenów. Badania 
dotyczyły stanu zanieczyszczenia wód podziemnych, stateczności obwałowań oraz efektów ekologicznych 
związanych z rekultywacją nieczynnych składowisk wapna posodowego. 
W roku 2004 zrekultywowano stawy osadowe, których obszar wyniósł 6,79 ha, a cały zrekultywowany obszar 
w latach 2001 – 2004 objął 72,41 ha. Proces ten zaplanowano do roku 2008, a łączna powierzchnia rekultywacji 
stawów wyniesie 108,6 ha. 
Całkowite nakłady na prace badawcze w roku 2004 wyniosły: 215 tys. zł. 

GK Soda Mątwy  
Prowadzono prace w kierunku dalszego obniżania kosztów wytwarzania produktów, poprawy jakości, 
optymalizacji parametrów techniczno – technologicznych, modernizacji aparatury i urządzeń oraz ochrony 
środowiska naturalnego okolic zakładu w zakresie : 

 Zagospodarowania odpadów posodowych 
 Modernizacja produkcji sody oczyszczonej – dostosowania jakości produktu do potrzeb klientów 
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 Optymalizacji procesu produkcji chlorku wapnia – poprawa jakości gotowego produktu oraz spełnienie 
wymagań w zakresie ochrony środowiska 

 Modernizacji pakowania sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej 
 Ograniczenia odpadów pogaszalniczych 
 Badań nad zmianą gospodarki wodno – ściekowej w zakładzie 

GK Petrochemia Blachownia 
Prowadzono prace w kierunku zwiększenia zdolności produkcyjnych, dalszego obniżania kosztów wytwarzania 
produktów: Koncentrowały się one na: 
 

 Zwiększenie zdolności produkcyjnej Instalacji Ciągłej Destylacji Benzolu do 110.000 ton/rok: 
 Opracowywanie i wdrażanie metody analitycznej oznaczania azotu całkowitego w surowcach 

i produktach - zakup analizatora. 
 Opracowanie procesu technologicznego oczyszczania frakcji aromatycznej C6 z węglowodorów 

niearomatycznych w celu uzyskania dodatkowego, taniego strumienia benzenu do produkcji 
etylobenzenu. 

GK Alwernia 
Prace realizowano w oparciu o przyjęty na 2004r. plan badawczo-rozwojowy obejmujący następujące obszary 
działania : 

 Eliminację kwasu fosforowego termicznego stosowanego do produkcji technicznych soli fosforowych 
i zastąpienie go tańszym ekstrakcyjnym kwasem fosforowym pochodzenia apatytowego. 

 Poprawę użytkowych własności trójpolifosforanu sodowego głównie w zakresie możliwości stosowania 
go do zmywarek. 

 Opracowano technologię barwionej sody i wdrożono do produkcji.  
 Doskonalenie receptur mieszanek dla przemysłu spożywczego. 
 Kompleksowe zagospodarowanie nieczynnego majątku, zwłaszcza instalacji chromianu sodowego, do 

wdrożenia produkcji fosforanów paszowych z jednoczesnym wykorzystaniem produktów z oczyszczania 
EKF. 

 Próby wykorzystanie własnych i zewnętrznych odpadów i produktów ubocznych, do rozwinięcia 
opłacalnej produkcji nawozów ogrodniczych i rolniczych, minimalizujących straty cennych surowców, co 
pozwoli  na dalsze wykorzystanie istniejących maszyn i urządzeń, a tym samym  rozwiązanie problemu 
ich utylizacji bądź składowania 

Vitrosilicon SA 
Spółka we współpracy z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie realizuje projekt celowy dotyczący uruchomienia 
produkcji szkła wodnego sodowego modyfikowanego dodatkami organicznymi. Nowe spoiwo będzie miało 
zastosowanie w odlewniach żeliwa, staliwa i częściowo (co jest novum) w odlewniach stopów metali 
nieżelaznych wytwarzających odlewy w masach formierskich.  
 
Spółka we współpracy z Instytutem Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej kontynuuje 
przedsięwzięcia w zakresie rozwoju produkcji krzemianów litowych. Obejmują one opracowanie technologii 
produkcji krzemianów litowych. Prace badawcze są daleko zaawansowane, a ich wyniki rokują nadzieję na 
patent, którego współwłaścicielem będzie Spółka Vitrosilicon. 

GK Fosfory 
W 2004 roku wykonano próby techniczno – technologiczne intensyfikacji wytwórni kwasu siarkowego (WKS), 
dzięki czemu otrzymano pozytywne dane bazowe do wzrostu wydajności instalacji z 330 do 380 ton kwasu na 
dobę przy równoczesnym wzroście produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Prace wdrożeniowe będą 
prowadzone w 2006 roku. 
 

2.6 Działalność inwestycyjna 
 
Realizacja zadań inwestycyjnych pozwala na dostosowanie możliwości Grupy Kapitałowej do wymagań rynku 
w warunkach zaostrzającej się konkurencji. Zakres działań inwestycyjnych dotyczy projektów o charakterze 
rozwojowym, modernizacyjno – odtworzeniowym, zadań związanych z informatyką oraz zadań proekologicznych. 
Działalność inwestycyjna ukierunkowana jest na realizację planu produkcji na przyjętym poziomie, konieczność 
obniżania kosztów wytwarzania, potrzebę doskonalenia jakości oferowanych produktów i umacniania pozycji 
Grupy oraz modernizację istniejącego stanu technicznego aparatury i urządzeń. 
 

2.6.1 Inwestycje realizowane w 2004 roku 
 
Łączne nakłady inwestycyjne dokonane przez Grupę Kapitałową Ciech w 2004 roku wyniosły 105 895 tys. zł 
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CIECH SA  
W 2004 dokonywano głównie inwestycji związanych z informatyzacją CIECH SA. Oddano do eksploatacji system 
obsługi finansowo-księgowej klasy ERP. Rozpoczęto projekt wdrożenia systemu automatyzacji konsolidacji 
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej CIECH, zakończono wdrożenie systemu automatyzacji procesu 
budżetowania i analiz finansowych. Wydatki na informatyzację wyniosły 1 980 tys. zł, a łącznie wartość inwestycji 
rzeczowych wyniosła w 2004 roku 5 063 tys. zł. Inwestycje rzeczowe obejmowały modernizacje nieruchomości 
będących własnością CIECH SA 

Janikosoda SA  
Realizacja Rocznego Planu Inwestycji Rzeczowych na 2004 rok – odzwierciedlała główny kierunek inwestowania 
JANIKOSODY SA, tj. odtworzenia podstawowych aparatów produkcyjnych wraz z modernizacją wynikającą 
z obecnego poziomu techniki i technologii produkcji. Było to niezbędne dla utrzymania zdolności produkcyjnych 
instalacji. Łączne nakłady wyniosły 26 982,1 tys. zł, a wartość nowo utworzonych środków trwałych 
przekazanych do eksploatacji w 2004 roku wyniosła 23 221 tys. zł. 

GK Soda Mątwy  
Projekty inwestycyjne prowadzone w 2004 roku dotyczyły odtworzenia podstawowych aparatów produkcyjnych 
wraz z modernizacją niezbędną dla utrzymania zdolności produkcyjnych instalacji. Dodatkowo w celu 
Intensyfikacja produkcji sody oczyszczonej zbudowano trzeci ciąg karbonizacyjnego oraz pilotową instalację 
zgniatania sody oczyszczonej. Zbudowano także instalację dokruszania kamienia wapiennego. Wielkość 
wydatków inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej Soda Mątwy SA wyniosła 25 995 tys. zł 

GK Petrochemia Blachownia 
Wartość poniesionych w roku 2004 przez Petrochemię-Blachownia SA nakładów inwestycyjnych wyniosła 
8 718,65 zł. i była wyższa o 135% w stosunku do roku 2003. Ponad 50% powyższej kwoty stanowiły nakłady 
z tytułu zwiększenia zdolności produkcyjnych instalacji CDB – podstawowego ciągu technologicznego Spółki. 
30,7 % to nakłady na rozpoczętą, największą w dotychczasowej historii Spółki inwestycję w zakresie budowy 
instalacji destylacji ekstrakcyjnej frakcji BT. Planowane łączne nakłady na to zadanie to ponad 30 mln zł, a termin 
zakończenia – rok 2006. Rozbudowa AKP na instalacji benzolu (ok. 10% poniesionych w roku 2004 nakładów) 
związana była w znacznym stopniu z koniecznością dostosowania instalacji do wymogów obowiązujących po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 
Bl-Trans Sp z o.o. poniosła w roku 2004 nakłady inwestycyjne w wysokości 478 tys. zł. Podstawowe inwestycje 
to: podjęcie i zakończenie modernizacji 5 cystern do przewozu etylenu - cysterny po ulepszeniu mają status 
cystern ogólno-chemicznych, pozyskanie w ramach leasingu operacyjnego 2 cystern do przewozu chemii. 

GK Alwernia 
Wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych w roku 2004 wyniosła 8 759 tys. zł. Realizowane były głównie 
dwa projekty inwestycyjne: budowa instalacji oczyszczania kwasu ekstrakcyjnego i instalacji fosforanów 
paszowych. Łączne nakłady na te projekty wyniosły: 6 975 tys. zł, w tym wartość przywróconych środków 
trwałych 3 149 tys. zł. Ponadto poniesiono nakłady na modernizację zbiorników magazynowych w kwocie 
704 tys. zł, co wynikało z podpisanej umowy z firmą Thermphos na przeładunek i przerób fosforu oraz na 
modernizację instalacji siarczanu magnezu mającą na celu wzrost zdolności produkcyjnej. 

Vitrosilicon SA 
Łączne nakłady inwestycyjne w 2004 roku wyniosły 5 595,6 tys. zł. Kluczowym zadaniem inwestycyjnym była 
modernizacja pieca szklistego krzemianu sodu w zakładzie Żary. Na realizację tego zadania poniesiono nakłady 
w wysokości 4 644,8 tys. zł.  

GK Fosfory 
Wykonanie za 12 miesięcy 2004 roku wynosi 16 934 tys. zł co stanowi 112,9% realizacji planu  inwestycyjnego. 
Na inwestycję rozwojową, którą była budowa instalacji produkcji fosforanów paszowych poniesiono nakłady 
w wysokości 4 423 tys. zł 
W ramach inwestycji modernizacyjno – odtworzeniowych poniesiono nakłady w wysokości 9 400 tys. zł. Wydatki 
skierowano na : 

 Modernizację Nabrzeża Chemików - nowe nabrzeże pozwoli na obsługę statków z ładunkami płynnymi 
takimi jak: kwas fosforowy, ług sodowy, kwas siarkowy, bądź melasa. Zakończenie inwestycji umożliwi 
pozyskanie większej i różnorodnej masy towarowej do obsługi przy tym nabrzeżu. Ponadto wyeliminuje 
istniejące ograniczenia w tonażu statków obsługiwanych przy obecnie wyeksploatowanym Portowym 
Nabrzeżu Przemysłowym. W 2004 roku poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 1 885 tys. zł. 

 Budowę terminalu kwasu fosforowego, związaną z planowanym uruchomieniem instalacji produkcji 
fosforanów paszowych na bazie kwasu fosforowego z importu. W 2004 roku poniesiono nakłady 
inwestycyjne w wysokości 1 874 tys. zł 

 Modernizację instalacji kwasu siarkowego - Zmodernizowana Wytwórnia Kwasu Siarkowego spełnia 
normy oraz wymagania BAT (Najlepszej Dostępnej Techniki) w procesie produkcji kwasu siarkowego. 
W 2004 roku poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 2 858 tys. zł 

 Modernizację instalacji nawozowej w kierunku przystosowania jej do produkowania nowych 
asortymentów nawozów wieloskładnikowych wytwarzanych według technologii bezodpadowej lub o 
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wyraźnie zmniejszonej ilości odpadów. Będą to nawozy wzbogacone o wapno, sód i siarkę. Zaletą tego 
zadania jest ograniczenie odpadu (fosfogipsu), a ścieki technologiczne będą wykorzystywane 
w procesie technologicznym. W 2004 roku poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 238 tys. zł. 

 Modernizację majątku produkcyjnego „AGROCHEM” Sp. z o.o. w Dobrym Mieście w kierunku 
zwiększenia wydajności instalacji technologicznej oraz skrócenia terminów realizacji zamówień na 
łączną kwotę 1 244 tys. zł. 

 Modernizację majątku „AGROCHEM” Sp. z o.o. w Człuchowie na łączną kwotę 134 tys. zł. 
W ramach realizacji inwestycji proekologicznych zastąpiono transport pneumatyczny mączki fosforytowej 
transportem mechanicznym, co spowoduje zmniejszenie emisji pyłów jak również zmniejszy zużycie energii 
elektrycznej. W 2004 roku poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 304 tys. zł. 
W ramach inwestycji informatycznych dokonano rozszerzenie systemu informatycznego, którego celem sytemu 
jest uporządkowanie relacji Spółki z klientami – głównie z objętymi umowami jak również z klientami 
indywidualnymi w zakresie wszystkich sprzedawanych produktów i usług przez Spółkę. Na inwestycje 
informatyczne w 2004 roku poniesiono nakłady inwestycyjne  w wysokości 837 tys. zł. 

Cheman SA 
Poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 402 tys. zł głównie na modernizację powierzchni magazynowej. 
 

2.6.2 Inwestycje planowane na najbliższe 12 miesięcy 
 
Nakłady zaplanowane w Grupie Kapitałowej Ciech na 2005 rok wyniosą 201 377 tys. zł. 
Źródłem finansowania inwestycji będą środki własne oraz kredyty inwestycyjne. W opinii Zarządu Ciech SA 
możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych są adekwatne do dostępnych środków. 

CIECH SA  
Inwestycje planowane na najbliższe 12 miesięcy związane są z rozwojem informatycznym CIECH SA i Grupy 
Kapitałowej. Rozbudowana zostanie infrastruktura sieciowa pomiędzy CIECH SA a Spółkami Grupy Kapitałowej. 
Zostanie zakończone wdrożenie systemu automatycznej konsolidacji finansowej w oparciu o narzędzia Business 
Inteligence firmy Oracle. Nadal będzie rozwijany eksploatowany w CIECH SA system ERP. Zostanie rozpoczęta 
budowa narzędzia informatycznego obsługującego bazę wiedzy korporacyjnej. Rozpocznie się proces 
podniesienia wersji obecnie eksploatowanego systemu ERP. Wydatki na informatyzację zaplanowano w kwocie 
5 975 tys. zł, a łączna kwota inwestycji rzeczowych planowanych na 2005 rok wynosi 8 775 tys. zł. 

Janikosoda SA  
Na rok 2005  zaplanowano nakłady na rzeczowe składniki majątku trwałego w kwocie 27 410 tys. zł. Jest to 
wzrost o 1,8 % w stosunku do roku 2004. Struktura nakładów przedstawia się następująco : 

 Nakłady proekologiczne     1 800 tys. zł 
 Nakłady modernizacyjno-odtworzeniowe 19 060 tys. zł 
 Nakłady rozwojowe     4 550 tys. zł 
 Nakłady na dokumentację      2 000 tys. zł 

GK Soda Mątwy  
Na rok 2005 zaplanowano nakłady na rzeczowe składniki majątku trwałego w kwocie 50 975 tys. zł. Głównym 
projektem będzie realizacja nakładów na Instalację Sody Ciężkiej Monohydrat, którego budowa potrwa do 2006 
roku. Źródłem finansowania inwestycji będzie kredyt inwestycyjny oraz środki własne. Pozostałe projekty to: 

 Modernizacja turbosprężarek TBS 
 Modernizacja sieci kablowej Zakładu 
 Modernizacja pakowania chlorku wapnia 
 Modernizacja aparatów i urządzeń Instalacji Chlorku Wapnia 
 Zakup i wymiana pomp ługu, szlamu, płynu, kwasu itd. 
 Modernizacja magazynowania, pakowania, załadunku i ekspedycji produktów 
 Automatyzacja i modernizacja kotłowni 
 System informatyczny 
 Modernizacja lokomotywy spalinowej 
 Modernizacja wagonów własnych 

GK Petrochemia Blachownia 
Petrochemia-Blachownia SA planuje w roku 2005 realizację inwestycji za łączną kwotę 34 186,2 tys. zł. 
Podstawową inwestycją przewidzianą do realizacji na rok 2005 jest budowa instalacji destylacji ekstrakcyjnej 
frakcji BT. Planowany poziom nakładów wynosi 21 553,4 tys. zł. Dwie kolejne, znaczące inwestycje to 
modernizacja instalacji produkcji etanolu 3 500 tys. zł oraz zakup działki dzierżawionej od Ciech SA za 
3 500 tys. zł. 
W Bl-Trans Sp. z o.o. na rok 2005 planowane są inwestycje w wysokości 920 tys. zł.  

GK Alwernia 
Alwernia SA planuje w roku 2005 realizację inwestycji za łączną kwotę 3 850 tys. zł. Wydatki przeznaczone będą 
na: 
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 zakończenie budowy instalacji do produkcji ortofosforanów na bazie EKF (III etap zwiększający 
zdolność produkcyjną TPFS do 54 tys. ton/rok) – 1 000 tys. zł 

 adaptację nieczynnych instalacji do produkcji nawozów na bazie powstających odpadów – 1 150 tys. zł 
 repulpację odpadów po EKF – 800 tys. zł 
 przygotowanie firmy do odbioru chińskiego fosforu w beczkach – 500 tys.zł 

Vitrosilicon SA 
Vitrosilicon SA planuje w roku 2005 realizację inwestycji za łączną kwotę 12 358 tys. zł. Główne zadania 
inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2005 r oku to: 

 Budowa nowych magazynów wyrobów gotowych. Planowane nakłady : 5 000 tys. zł 
 Rozbudowa wydziału produkcji szkła wodnego sodowego - zakup reaktora do produkcji szkła wodnego 

metodą chemiczną z układem filtracji.  Planowane nakłady : 1 800 tys. zł. 
 Dokumentacja modernizacji wydziału produkcji pustaków szklanych. Planowane nakłady: 800 tys. zł. 
 Modernizacja pieca szkliwa potasowego w zakładzie Żary.  Planowane nakłady: 800 tys. zł. 

GK Fosfory 
Nakłady inwestycyjne dla 2005 roku zaplanowano na poziomie 16 000 tys. zł. Plan przewiduje :  
Budowę instalacji produkcji fosforanów paszowych. Podjęcie produkcji fosforanów paszowych wynika 
z uwzględnienia tej tematyki w prognostycznych kierunkach rozwoju Spółki jako uzupełnienia produkcji związków 
fosforowych, aktualnie obejmujących kwas fosforowy, superfosfaty i nawozy wieloskładnikowe NPK. Produkcję 
fosforanu paszowego planuje się prowadzić w oparciu o importowany odfluorowany kwas fosforowy. 
W grupie inwestycji modernizacyjno - odtworzeniowych Spółka zamierza w 2005 roku wydać kwotę 12 000 tys. zł 
na następujące zadania: 

 Modernizacja Nabrzeża Chemików –      2 000 tys. zł 
 Budowa terminala kwasu fosforowego     3 500 tys. zł 
 Modernizacja instalacji kwasu siarkowego         500 tys. zł 
 Modernizacja instalacji nawozowej reorientację produkcji na bezodpadową 2 000 tys. zł 
 Zakup dóbr gotowych        3 000 tys. zł 
 Modernizacja majątku produkcyjnego  spółki Agrochem Dobre Miasto      750 tys. zł 
 Modernizacja majątku spółki Agrochem Człuchów        250 tys. zł 

 
Przewiduje się również zastąpienie transportu pneumatycznego mączki fosforytowej transportem mechanicznym. 
Zastosowanie transportu mechanicznego spowoduje zmniejszenie emisji pyłów jak również zmniejszy zużycie 
energii elektrycznej.  

Cheman SA 
Nakłady inwestycyjne dla 2005 roku zaplanowano na poziomie 1 980 tys. zł.. Obejmują one modernizację 
i rozbudowę powierzchni magazynowej oraz wdrożenie systemu informatycznego.  

2.7 Zmiany w powiązaniach organizacyjnych i opis głównych inwestycji 
kapitałowych 

 
Zmiany powiązań organizacyjnych nastąpiły w wyniku inwestycji kapitałowych powodujących zmianę powiązań 
w grupach kapitałowych spółek: IZCh SODA-MĄTWY SA i JZS JANIKOSODA SA, które dotyczyły zmiany 
kontroli nad spółką Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółka 
ze współkontrolowanej (50%/50%) stała się spółką zależną od IZCh SODA-MĄTWY SA (50,49%).  
 
Pozostałe działania inwestycyjne i dezinwestycyjne podejmowane w spółkach wchodzących w skład grup 
kapitałowych spółek Grupy Kapitałowej CIECH miały charakter porządkujący strukturę akcji/udziałów.  
1. Uchwałą nr 124 ZZW z dnia 18.12.2003 roku zakończono proces likwidacji Międzynarodowego Towarzystwa 
Wschód-Zachód EWITA Sp. z o.o. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 5.03.2004r. 
wykreślono Spółkę z Krajowego Rejestru Sądowego. 
2. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 9.06.2004r. ogłoszono upadłość spółki POLSIN-
KARBID Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie, obejmującą likwidację majątku Spółki. 
3. Dokonane zostały zmiany m.in. w grupach kapitałowych następujących spółek: 

VITROSILICON SA 
- MINEX Centrala Eksportowo-Importowa SA - z dniem 9.03.2003r. została sfinalizowana sprzedaż akcji, 

które stanowiły 0,01% kapitału zakładowego Spółki i nie były dla spółki VITROSILICON SA wartością 
strategiczną, ze względu na znikome możliwości decyzyjne. Sprzedano wszystkie 100 sztuk akcji, o 
wartości nominalnej 10 zł/akcję, 

- Bonduelle Polska Sp. z o.o. - z dniem 27.05.2004r. sprzedane zostały udziały Spółki stanowiące 0,06% 
kapitału zakładowego. Sprzedano 101 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł/udział 

IZCh SODA-MĄTWY SA  
- Zakłady Koksownicze PRZYJAŹŃ SA w Dąbrowie Górniczej - Aktem Notarialnym z dnia 9.04.2004r. 

Spółka objęła 1 udział w podwyższonym kapitale zakładowym. Udział został objęty w drodze konwersji 
wierzytelności na udziały na podstawie ugody restrukturyzacyjnej z 15.12.2003 r., wartość nominalna 
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udziału wynosi 500 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładów Koksowniczych PRZYJAŹŃ SA 
zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.09.2004r. 

- Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. - z dniem 7.06.2004r. Spółka objęła 1 udział w podwyższonym 
kapitale zakładowym, którego wartość nominalna wynosi 500 zł. Nastąpiła zmiana kontroli w stosunku 
do posiadanych udziałów, Spółka ze współkontrolowanej została Spółką zależną od SODA-MĄTWY SA 
(50,49%)  

JZS JANIKOSODA SA  
Aktem Notarialnym z dnia 13.09.2004 roku podwyższono kapitał zakładowy spółki Jantrans – Janikowo 
Sp. z o.o. o 1.367 udziałów, które w całości zostały objęte przez JANIKOSODA SA w zamian za aport 
rzeczowy. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS z dniem 8.11.2004 roku. 

PETROCHEMIA-BLACHOWNIA SA  
BL-Trans Sp. z o.o. – udziały Spółki są systematycznie odkupywane od wspólników założycieli Spółki, 
ponieważ Spółka jest jedynym w Polsce wyspecjalizowanym przewoźnikiem etylobenzenu, którego 
producentem jest PETROCHEMIA-BLACHOWNIA SA W 2004 roku PETROCHEMIA-BLACHOWNIA 
SA dwukrotnie dokupiła udziały Spółki (umową z dnia 23.08.2004r. oraz umową z dnia 30.09.2004r.) 
i jest obecnie właścicielem 99,87% kapitału zakładowego. 

InChem Sp. z o.o.  
ZPW Tomtex SA – ze względu na znikomy wpływ na działania Spółki wszystkie posiadane przez InChem Sp. 
z o.o. akcje zostały sprzedane zgodnie z Umową z dnia 16 lipca 2004 roku. 

CIECH-PETROL Sp. z o.o. 
Zakłady Płytek Ceramicznych PRZYSUCHA SA – CIECH-PETROL Sp. z o.o. ze względu na planowane 
połączenie ze spółką CHEMAN SA oraz znikomy wpływ na podejmowane decyzje w Spółce 
PRZYSUCHA SA (posiadane akcje Spółki stanowiły 0,54% kapitału zakładowego) podjął działania 
zmierzające do zbycia wszystkich 8. 469 akcji Spółki. Akcje zostały sprzedane Umową z dnia 
19.07.2004r. 

 
2.7.1 Inwestycje kapitałowe realizowane w 2004 roku 

 
W 2004 roku kontynuowane były działania inwestycyjne i dezinwestycyjne, podjęte w poprzednim roku, zgodne 
z kierunkami rozwoju Grupy Kapitałowej CIECH, polegające na konsolidacji pakietów akcji/udziałów posiadanych 
przez CIECH SA, wzmocnieniu kapitałów własnych spółek Grupy Kapitałowej CIECH oraz porządkowaniu 
struktury Grupy. 
W ramach podejmowanych działań zamianami inwestycyjnymi i dezinwestycyjnymi zostały objęte następujące 
spółki:  
 

 CHEMAN S.A - z dniem 4 marca 2004 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
obejmujące emisję akcji serii F w kwocie 4 000 tys. zł, w całości objętej przez CIECH SA. W wyniku 
decyzji Zarządu CIECH SA o inkorporacji spółki CIECH-PETROL Sp. z o.o., CHEMAN jako podmiot 
przejmujący przeprowadził fuzję obu spółek. Nastąpiło przeniesienie całego majątku spółki CIECH-
PETROL Sp. z o.o. do spółki CHEMAN SA Zakłada się, iż przejęcie aktywów CIECH-PETROL Sp. 
z o.o. wpłynie korzystnie na poprawę efektywności wykorzystania sieci stacji paliw oraz 
zagospodarowania posiadanego przez Spółkę terenu na Centrum Dystrybucji CHEMAN SA Kapitał 
zakładowy CHEMAN SA wzrósł o kwotę 3 200 tys. zł. W dniu 8 lipca 2004 r. dokonano rejestracji w KRS 
połączenia obu spółek. Kontynuując restrukturyzację kapitałową Spółki podjęto działania zmierzające do 
obniżenia kapitału zakładowego o 10% wartości kapitału poprzez obniżenie ceny nominalnej jednej akcji 
z 10 zł na 9 zł oraz do jednoczesnego podwyższenia kapitałów Spółki o kwotę 4 900 tys. zł poprzez 
emisję 98 000 akcji, nowej serii H, które w całości zostały objęte przez CIECH SA. Nadwyżka 
wynikająca z różnicy między ceną emisyjną a ceną nominalną (zgodnie z Art. 396 § 2 KSH) została 
przekazana na zasilenie kapitału zapasowego Spółki z przeznaczeniem na pokrycie straty z lat 
ubiegłych.  

 CIECH – PETROL Sp. z o.o. - w dniu 2.06.2004 r. NZW CIECH–PETROL Sp. z o.o. podjęło decyzję 
o połączeniu Spółki (podmiot przejmowany) z CHEMAN SA Sąd Rejonowy w Warszawie 
postanowieniem z dnia 8 lipca 2004 roku dokonał rejestracji w KRS połączenia obu spółek. Z dniem 4 
listopada 2004 roku spółka CIECH-PETROL Sp. z o.o. została wykreślona z KRS. 

 CIECH POLFA Sp. z o.o. - podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 760 tys. zł. Nowe udziały 
zostały objęte przez CIECH SA w zamian za wkład niepieniężny (w formie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości). Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła z dniem 
27.05.2004r. 

 Chemia.com SA - Umową z dnia 2.06.2004 roku CIECH SA nabył 35 000 akcji imiennych Chemia.com 
SA i stał się 100% właścicielem Spółki. Akcje zostały objęte za wierzytelności CIECH SA od spółki 
Inchem Sp z o.o. Spółka Chemia.com SA prowadzi ‘outsourcing’ usług informatycznych w Grupie 
CIECH oraz koordynuje wdrożenia nowych projektów w obszarze informatyzacji Grupy.  

 Spółka Nordiska Unipol Ab, Szwecja. - CIECH SA nabył od „Paged” SA 3 500 udziałów stanowiących 
15,56% udział w kapitale zakładowym Spółki. Po transakcji CIECH SA posiada 22 000 udziałów 
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o łącznej wartości nominalnej 2 200 tys. SEK, stanowiących 97,78% udział w kapitale zakładowym 
i tyleż głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 
2.7.2 Inwestycje kapitałowe planowane na najbliższe 12 miesięcy 

 

 
W okresie najbliższych 12 miesięcy CIECH SA zamierza realizować inwestycje zgodnie z przyjętą strategią 
rozwoju, wpływające na wzrost wartości Spółki. Prowadzone są prace zmierzające do pozyskania nowych 
projektów inwestycji kapitałowych, zarówno w kraju jak i za granicą.   
 
Działania te nakierowane są na przejęcia krajowych i zagranicznych producentów wybranych wyrobów 
chemicznych, którzy wzmocnią pozycję Grupy CIECH w obecnych obszarach jej działania (np. Dywizji Sodowej) 
oraz pozwolą na rozbudowę działalności w pozostałych segmentach i wzmocnią budowę dywizji: fosforowej, 
nieorganicznej i organicznej.  
W celu sfinansowania planowanej strategii rozwoju i realizacji celów inwestycyjnych, CIECH SA zamierza 
wykorzystać różne źródła finansowania, w tym przede wszystkim:  

• środki z emisji publicznej Akcji Serii C, 
• środki ze sprzedaży wybranych spółek zależnych i stowarzyszonych, 
• środki własne w postaci generowanej nadwyżki finansowej, 
• środki o charakterze dłużnym. 

 
W ramach realizacji przyjętych projektów na 2005 rok CIECH SA zamierza rozpocząć negocjacje w sprawie 
osiągnięcia 100% udział w kapitale zakładowym  spółek: Soda Mątwy SA i Janikosoda SA.  zgodnie z zapisami 
umów prywatyzacyjnych obu spółek. 
 
W opinii Zarządu Ciech SA możliwości realizacji inwestycji kapitałowych są adekwatne do dostępnych środków. 

2.8 Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
Szczegółowe zestawienie dokonanych w 2004 roku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi zawiera 
pkt. 7.1 dodatkowych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

2.9 Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, oraz o udzielonych 
poręczeniach i gwarancjach.  

 
Informacje na temat zaciągniętych kredytów i pożyczek znajdują się w notach objaśniających nr 22d i 23c 
sprawozdania finansowego. 
Szczegółowe informacje na temat udzielonych poręczeń i gwarancji zostały przedstawione w punkcie 4.4 
załącznika do niniejszego sprawozdania. 

2.10 Informacje o udzielonych pożyczkach 
 
W 2004 roku nie zostały udzielone żadne pożyczki poza Grupą Kapitałową. 

2.11 Informacja o emisji papierów wartościowych. 
 
W dniu 19 maja 2004 roku NWZA CIECH SA Uchwałą nr 4, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432 § 2, art. 
433 § 2 i art. 310 § 2 w zw. z 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 9 Statutu Spółki uchwalił 
podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 98.981.500 złotych do kwoty nie większej niż 140.001.420 zł to jest 
o kwotę nie większą niż 41.019.920 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez publiczną emisję 
obejmującą nie więcej aniżeli 8 203 984 akcji serii C o wartości nominalnej 5 złotych każda.  
 
10 lutego 2005 roku miał miejsce debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji CIECH SA. Do 
obrotu giełdowego wprowadzonych zostało łącznie 28 000 000 akcji CIECH SA, w tym: 

− 20.816 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 złotych każda, 
− 19.775.200 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 złotych każda,  
−   8.203.984 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 złotych każda. 

 
Łączne wpływy ze sprzedaży wszystkich akcji zwykłych serii C wyniosły 192 193 116,00 zł, przy cenie emisyjnej 
wynoszącej 24,00 zł. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki 
przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004, od dnia 1 stycznia 2004 roku. 
 
Na zamknięciu pierwszego dnia notowań cena 1 akcji CIECH SA na Giełdzie  Papierów Wartościowych 
w Warszawie wyniosła 28,10 zł. 
 
W roku 2004 CIECH SA dokonywał emisji papierów dłużnych jedynie w celu refinansowania zapadających 
poprzednich emisji. W II kwartale 2004 roku CIECH SA zakończył współpracę z WestLB w ramach Programu 
Emisji Weksli Krótkoterminowych. W pierwszym półroczu 2004 roku wykupiono papiery o wartości nominalnej 
12 000 tys. zł. W 2004 roku przeprowadzone 4 emisje krótkoterminowych papierów dłużnych w ramach umowy 
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Programu Weksli Komercyjnych zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na koniec 2004 roku saldo 
wyemitowanych Krótkoterminowych Weksli Komercyjnych w ramach Programu Emisji prowadzonego przez BGK 
wyniosło 15 000 tys. zł. W marcu 2005 roku wszystkie wyemitowane weksle zostały wykupione.  

2.12 Informacja o nabyciu akcji własnych jednostki dominującej 
 
Na podstawie Uchwały nr 3 NWZA CIECH SA z dnia 17 sierpnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu 
Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania w trybie art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek 
handlowych. Spółka nabyła 441 812 akcji własnych, których wartość w cenie nabycia wyniosła 6 176 tys. zł. 
Akcje zostały nabyte w celu sprzedaży w ramach „Pracowniczego Programu Akcji’ i zostały zaoferowane 
uprawnionym pracownikom w publicznej ofercie zamkniętej w cenie równej wartości nominalnej akcji.  
 
Źródłem finansowania zakupu akcji własnych były środki pochodzące z funduszu celowego pod nazwą ‘fundusz 
prywatyzacyjny’ utworzonego Uchwałą nr 4 z dnia 30 maja 1995 roku Zgromadzenia Wspólników CIECH – 
Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalia Sp z o.o. z podziału zysku za 1994 rok w wysokości 4 052,2 tys. zł. 
Fundusz został zasilony kwotą 2 124,3 tys. zł z podziału zysku za lata obrotowe składające się na rok 
kalendarzowy 1995. 
 
Sprzedaż akcji własnych nie miała wpływu na wynik finansowy 2004 roku.  
 
W publicznej ofercie spółki zależne i współzależne Grupy Kapitałowej CIECH zbyły posiadane akcje Ciech SA, 
stanowiące ogółem 16,9% kapitału zakładowego po cenie emisyjnej 24,00 złote w ilości: 
 
1. Zakłady Chemiczne Alwernia S.A.    -   95 100 akcji; 
2. GZNF Fosfory Sp. z o.o.     - 190 200 akcji; 
3. JANIKOSODA S.A.      - 440 260 akcji; 
4. Petrochemia-Blachownia S.A.     - 236 878 akcji; 
5. SODA MĄTWY S.A.      - 335 924 akcji; 
6. InChem Sp. z o.o.      - 752 030 akcji. 
 

2.13 Zarządzanie zasobami finansowymi w Grupie Kapitałowej CIECH 
 
Ocenę zarządzania zasobami finansowymi sporządzono na bazie analizy wskaźnikowej, opartej o wskaźniki 
rentowności, płynności,  rotacji majątku oraz zadłużenia.  
Utrzymywanie pełnej płynności finansowej jest istotnym zadaniem Grupy. Procesy decyzyjne dotyczące zakupu 
zarówno podstawowych surowców jak i materiałów pomocniczych czy też wszelkiego rodzaju usług określają 
konieczność wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem 
terminów płatności. Zasada ta obowiązuje także w przypadku realizacji sprzedaży, gdzie dodatkowo nacisk 
kładziony jest na wiarygodność kontrahenta, pewność uzyskania zapłaty, a w koniecznych przypadkach podjęcie 
wszelkich działań windykacyjnych. 
W ocenie Zarządu Ciech SA i Grupa Kapitałowa CIECH ma pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych 
zobowiązań.  
 

 Ocena zyskowności i rentowności Grupy Kapitałowej CIECH 
 
W 2004 roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży spowodowany głównie  zmianą formy handlu wybranymi 
towarami polegającą na zmianie formy rozliczeń z dostawcami z komisu na rachunek własny w jednostce 
dominującej oraz skierowaniem większej masy sprzedaży poza Grupę Kapitałową CIECH. Zysk netto był o 
4 396 tys. zł czyli o 5,9%wyższy niż w roku poprzednim, a przychody o 406 056 tys. zł wyższe czyli o 21,3%. 
Nierównomierny przyrost przychodów i zysku spowodował spadek rentowności netto oraz rentowności aktywów 
i kapitałów własnych. Spadek rentowności wynika również ze wzrostu cen podstawowych surowców, 
w szczególności cen koksu. Wzrost cen nabycia koksu wpłynął znacząco na koszt produkcji sody kalcynowanej, 
głównego produktu Grupy Kapitałowej CIECH, stanowiącego 21% skonsolidowanej sprzedaży ogółem. 
 
Podstawowe informacje w zakresie osiągniętych wyników finansowych i poziomu rentowności przedstawiono 
w poniższych tabelach:  

Tabela 6. Skonsolidowane wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej CIECH 

Wyszczególnienie 12 miesięcy 2004 r. 12 miesięcy 2003 r. 

Przychody ze sprzedaży netto 2 315 385 1 909 329 

Zysk ze sprzedaży 166 170 154 902 

Zysk operacyjny 149 212 145 043 

Zysk netto 79 250 74 854 

Rentowność sprzedaży (w %) 7,18% 8,11% 

Rentowność działalności operacyjnej (w %) 6,44% 7,60% 
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Rentowność netto (w %) 3,42% 3,92% 

Rentowność aktywów ogółem (w %) 5,35% 5,43% 

Rentowność kapitału własnego (w %) 14,37% 15,82% 
Źródło: CIECH SA 

Zasady wyliczania wskaźników: 
wskaźniki rentowności – stosunek odpowiednich wielkości zysku ze sprzedaży, zysku operacyjnego oraz zysku netto za dany 
okres do przychodów ze sprzedaży netto produktów, usług, towarów i materiałów, 
wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – zysk netto / stan aktywów na koniec danego okresu), 
wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – zysku netto / stan kapitałów własnych na koniec danego okresu.  
 

 Ocena płynności Grupy Kapitałowej CIECH 
 
W 2004 roku Grupa Kapitałowa utrzymywała płynność finansową na bezpiecznym poziomie. Stosowane przez 
Spółki Grupy terminy regulacji zobowiązań oraz ściągalność należności pozwalały w dużym stopniu oprzeć 
finansowanie środków obrotowych zobowiązaniami. Poprawa wskaźników płynności wynika ze wzrostu majątku 
obrotowego Grupy. Podstawowe wskaźniki płynności przedstawiono w poniższych tabelach:   
 
Tabela 7. Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej CIECH 

Wyszczególnienie 12 miesięcy 2004 r. 12 miesięcy 2003 r. 

Wskaźnik bieżącej płynności  1,10 1,00

Wskaźnik szybkiej płynności  0,90 0,80
Źródło: CIECH SA 

Zasady wyliczania wskaźników: 
wskaźnik bieżącej płynności – stosunek stanu majątku obrotowego do sumy stanu zobowiązań bieżących na koniec danego 
okresu; obrazuje zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań przy wykorzystaniu aktywów bieżących.  
wskaźnik szybkiej płynności – stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do stanu zobowiązań bieżących 
na koniec okresu; obrazuje zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań o wysokim 
stopniu wymagalności 
 

 Kapitał obrotowy i wskaźniki rotacji Grupy Kapitałowej CIECH 
 
Aktywa obrotowe finansowane są zobowiązaniami o charakterze handlowym oraz w części kredytami 
krótkoterminowymi. Taką strukturę finansowania środków obrotowych Spółki Grupy uzyskały dzięki 
odpowiedniemu ukształtowaniu terminów spływu należności w stosunku do uzyskanych terminów płatności 
swoich zobowiązań. Największy udział w skonsolidowanych należnościach i zobowiązaniach ma jednostka 
dominująca. Na wysoką wartość należności i zobowiązań handlowych Grupy ma wpływ stosowana w jednostce 
dominująca forma sprzedaży (komis) realizowana w działalności handlowej. Poziom kapitału obrotowego oraz 
źródła jego finansowania, a także podstawowe wskaźniki rotacji przedstawiają poniższe tabele.  
 
Tabela 8. Kapitał obrotowy Grupy Kapitałowej CIECH (tys. zł) 

Wyszczególnienie 12 miesięcy 2004 r. 12 miesięcy 2003 r. 

1. Aktywa obrotowe 694 609 588 584

2. Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe 37 318 31 625

3. Aktywa obrotowe skorygowane (1-2) 657 291 556 959

4. Zobowiązania krótkoterminowe 611 591 588 705

5. Kredyty krótkoterminowe i inne zobowiązania finansowe 245 307 242 834

6. Zobowiązania krótkoterminowe skorygowane (4-5) 366 284 345 871

7. Kapitał obrotowy (1-4) 83 018 -121

8. Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3-6) 291 007 211 088

9. Saldo netto środków pieniężnych (7-8) -207 989 -211 209
Źródło: CIECH SA 

 
Tabela 9. Cykle rotacji głównych składników kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej CIECH (liczba dni) 

Wyszczególnienie 12 miesięcy 2004 r. 12 miesięcy 2003 r. 

Cykl rotacji zapasów 22 26

Cykl rotacji należności 81 79

Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług 58 66

Cykl operacyjny 103 105
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Cykl konwersji gotówki 45 39
Źródło: CIECH SA 

Zasady wyliczania wskaźników: 
cykl rotacji zapasów – stosunek stanu zapasów na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży netto za dany okres, 
pomnożony przez liczbę dni w okresie, 
cykl rotacji należności – stosunek stanu należności krótkoterminowych na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży 
netto za dany okres, pomnożony przez liczbę dni w okresie, 
cykl rotacji zobowiązań – stosunek stanu zobowiązań krótkoterminowych niefinansowych na koniec danego okresu do 
przychodów ze sprzedaży netto w danym okresie, pomnożony przez liczbę dni w okresie, 
cykl operacyjny -  suma cyklu rotacji zapasów i cyklu rotacji należności, 
cykl konwersji gotówki – różnica pomiędzy cyklem operacyjnym a cyklem  rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług.  
 

 Ocena zadłużenia Grupy Kapitałowej CIECH 
 
W 2004 roku Grupę Kapitałową CIECH charakteryzował bezpieczny poziom zadłużenia, niższy niż w roku 
poprzednim. Wartość wszystkich zobowiązań nie przekraczała połowy wartości aktywów. Podstawowe wskaźniki 
zadłużenia przedstawia poniższa tabela.  
 
Tabela 10. Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej CIECH 

Wyszczególnienie 12 miesięcy 2004 r. 12 miesięcy 2003 r. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 44,8% 47,7%

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 3,5% 4,9%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 120,4% 138,8%

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 37,3% 34,3%
Źródło: CIECH SA 

Zasady wyliczania wskaźników: 
wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań krótko i długoterminowych do aktywów ogółem; obrazuje udział 
zewnętrznych źródeł finansowania działalności spółki.  
wskaźnik zadłużenia długoterminowego – relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa udział 
zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności. 
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych. 
wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi – stosunek kapitałów własnych do aktywów ogółem; przedstawia udział 
środków własnych w finansowaniu działalności. 
 

2.14 Zarządzanie ryzykiem finansowym w Grupie Kapitałowej  
 
Grupa Kapitałowa CIECH starasię aktywnie zarządzać ryzykiem operacyjnym i finansowym, a poprzez działania 
zmierzające do identyfikacji i skwantyfikowania ryzyk dąży do optymalizacji przepływów pieniężnych oraz 
maksymalizowania wartości Grupy Kapitałowej. 
 
W szczególności w zarządzaniu ryzykiem spółki Grupy koncentrują się na następujących kategoriach ryzyk: 

- ryzyko walutowe , 
- ryzyko kredytowe, 
- ryzyko zmiany stóp procentowych 

 
Ryzyko zmian kursów walutowych 
Ryzyko walutowe jest nieodzownym elementem prowadzenia działalności denominowanej w walutach obcych. 
Zdecydowana większość transakcji generujących ryzyko walutowe w Grupie jest realizowana za pośrednictwem 
Ciech SA, który przejmuje na siebie ryzyko walutowe wynikające z tych transakcji i zabezpiecza je za pomocą 
dostępnych na rynku instrumentów pochodnych,  
Dzięki stosowaniu wewnętrznych procedur zabezpieczeń Spółka w istotnym stopniu ogranicza ryzyko walutowe, 
na które narażona jest Grupa Kapitałowa, zwiększając jednocześnie stabilność przepływów pieniężnych i wyniku 
finansowego. CIECH SA systematycznie zawierał transakcje zabezpieczające w celu ograniczenia wpływu zmian 
kursów walutowych na rachunek wyników. 
Spółka wykorzystuje naturalny hedging (zabezpieczenie) polegający na równoważeniu przepływów importowych 
i eksportowych oraz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka walutowego. Do realizacji 
transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne wykorzystywano transakcje zabezpieczające typu Forward 
umożliwiające zabezpieczenie przepływu pieniężnego po określonym kursie. W 2004 roku zawarto swapy 
walutowo-procentowe, które mają na celu wyeliminowanie wpływu ryzyka walutowego na wycenę kredytów 
długoterminowych zaciągniętych przez Spółkę. 
Instrumenty finansowe zostały szczegółowo przedstawione w dodatkowych notach objaśniających do 
sprawozdania finansowego za 2004 rok w punkcie 1.2.1. a) 
 
Ryzyko kredytowe 
Spółki Grupy Kapitałowej są narażone na ryzyko kredytowe związane z wiarygodnością kredytową klientów, 
z którymi zawierane są transakcje sprzedaży produktów i towarów. Ryzyko to ograniczane jest poprzez 
stosowanie wewnętrznych procedur zarządzania należnościami.  
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W Grupie Kapitałowej CIECH nie występuje istotne ryzyko kredytowe związane z instrumentami finansowymi. 
 
Ryzyko zmian stóp procentowych 
Grupa Kapitałowa CIECH jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych, ze względu na posiadane 
zadłużenie bankowe. W 2004 roku Grupa nie zabezpieczała się przed ryzykiem zmian stóp procentowych. 
Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej prezentowana jest w dodatkowych notach objaśniających do 
sprawozdania finansowego w punkcie 1.2.1 e) 
 

2.15 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową CIECH 
 
CIECH SA wraz z Grupą Kapitałową, przygotowując się do debiutu na warszawskiej GPW oraz w obliczu zmian 
w otoczeniu biznesowym, zdecydował o opracowaniu i wdrożeniu nowej strategii działania oraz przeprowadzenia 
zasadniczych zmian w Grupie. 
 
Proces zmian rozpoczął się od wyboru modelu biznesowego. Przyjęty przez CIECH SA model biznesowy 
zakłada koncentrację na wybranych segmentach rynku. Dokonano wyboru produktów, w których Grupa ma się 
docelowo specjalizować. Analizą objęto zarówno produkty i towary obecne w ofercie Grupy CIECH, jak i nowe 
potencjalne produkty – w efekcie wyselekcjonowano produkty i towary, które znajdą się w docelowym portfelu 
Grupy będą stanowić portfel podstawowy. Produkty i towary, które zostały uznane w dłuższej perspektywie za 
nieatrakcyjne nazwano produktami niepodstawowymi. Mając na uwadze skład portfela podstawowego zbadano 
i opracowano program akwizycyjny spółek, które wzbogaciłyby Grupę o produkty portfela podstawowego. 
 
W oparciu o kryterium docelowego portfela produktów przeprowadzona została także weryfikacja spółek 
znajdujących się w Grupie – wyselekcjonowano te które będą rozwijane, gdyż ich profil jest zgodny ze strategią 
oraz te, które będą przeznaczone do dezinwestycji. Zmiany składu Grupy będą mieć charakter ewolucyjny - 
docelowy skład Grupa powinna osiągnąć do roku 2008. Tempo prowadzenia akwizycji zależy w dużym stopniu 
od czynników zewnętrznych, w tym polityki Skarbu Państwa (tempo prowadzenia prywatyzacji). 
 
By wesprzeć realizację strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Zarząd CIECH SA zdecydował o dostosowaniu 
struktury organizacyjnej jednostki dominującej oraz o zmianie sposobu zarządzania spółkami produkcyjnymi 
w Grupie Kapitałowej CIECH. Grupa Kapitałowa CIECH ewoluuje w kierunku holdingu strategicznego 
z wyodrębnionymi dywizjami produktowymi Sodową i FosChem. Kluczowa zmiana polega na koncentracji 
w jednej strukturze całości biznesu związanego z daną grupą produktową. Docelowo, w ramach Grupy mają 
funkcjonować 4 dywizje produktowe: Sodowa, Fosforowa, Organiczna i Nieorganiczna. 
 
Wyraźnie wyodrębniono także Centrum Korporacyjne, stanowiące fundament zarządczy całej Grupy. W skład 
Centrum Korporacyjnego wchodzą jednostki organizacyjne CIECH SA mające za zadanie podnoszenie wartości 
całej Grupy CIECH. Równocześnie wspierają one działalność poszczególnych dywizji. 

2.16 Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej  
 

W wyniku procesu stopniowej racjonalizacji zatrudnienia i reorganizacji w spółkach sodowych przeciętne 
zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wyniosło w 2004 roku 3 602 osób. W stosunku do przeciętnego zatrudnienia 
w 2003 roku spadek wyniósł 9,71%. Spadek zatrudnienia skutkuje także zmianami w strukturze zatrudnienia 
odnośnie poziomie kwalifikacji zatrudnionych pracowników, co prowadzi do poprawy efektywności działania. 
 
Tabela 11. Przeciętne zatrudnienie w jednostkach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem 

 31.12.2004 31.12.2003 
Przeciętne zatrudnienie na stanowiskach 
nierobotniczych 1 325 1 451

Przeciętne zatrudnienie na stanowiskach 
robotniczych 2 255 2 523

Osoby przebywające na urlopach 
wychowawczych i bezpłatnych 22 24

Razem 3 602 3 998
 

2.17 Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących w ciągu 2004 roku 
 
Do dnia 31 grudnia 2004 roku Zarząd CIECH SA pełnił swoje funkcje w niezmienionym składzie tzn. 
Ludwik Klinkosz  Prezes Zarządu 
Jerzy Golis  Członek Zarządu 
Stefan Rojewski  Członek Zarządu 
 
Do dnia 17 sierpnia  2004 roku Rada Nadzorcza CIECH SA pełniła swoje funkcje w niezmienionym składzie tzn.: 
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Zygmunt Bosiakowski   Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrzej Buczak    Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Agnieszka Małocha   Członek Rady Nadzorczej 
Janusz Wiśniewski   Członek Rady Nadzorczej 
Roman Gawroński   Członek Rady Nadzorczej 
Dariusz Krajowski-Kukiel   Członek Rady Nadzorczej 
Marian Sewerski   Sekretarz Rady Nadzorczej 
Stanisław Danis   Członek Rady Nadzorczej 
 
W dniu 17 sierpnia 2004 roku NWZ Ciech SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej: 

- Stanisława Danisa, 
- Romana Gawrońskiego, 
- Mariana Sewerskiego 

 
W tym samym dniu powołani zostali: 

- Bożena Dyjak, 
- Edmund Kozak, 
- Krzysztof Jasiński, 
- Olgierd Cieślik 

 

2.18 Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz akcji 
i udziałów w jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu osób 
zarządzających i nadzorujących 

 
Prezes Spółki CIECH SA Ludwik Klinkosz posiada 383 253 akcje Spółki o wartości nominalnej 5 złotych każda. 
Pozostali członkowie Zarządu CIECH SA i członkowie Rady Nadzorczej CIECH SA nie posiadają akcji Spółki. 
Żadna z osób zarządzających i nadzorujących nie posiada akcji ani udziałów spółek powiązanych. 
 

2.19 Informacja o akcjonariuszach  posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy  CIECH SA. 

 
Informacje na temat akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów podmiotu 
dominującego zostały przedstawione w SA-RS  pod notą nr 13. 

2.20 Informacje o umowach mogących wpłynąć na zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. 

 
Przed publiczną subskrypcją i sprzedażą akcji CIECH SA, największym akcjonariuszem był Skarb Państwa, który 
posiadał 10 270 800 akcji Spółki. Drugim największym akcjonariuszem było Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń 
SA (PTU), które posiadało 2 290 080 akcji Spółki. Posiadane pakiety uprawniały, odpowiednio do 51,88% oraz 
11,57% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.  
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii C, w dniu 16.02.2005, oraz 
sprzedaży w ofercie publicznej części akcji posiadanych przez PTU, pakiet akcji Skarbu Państwa w ilości 
10 270 800 uprawnia do 36,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CIECH SA.  
Zgodnie z informacją uzyskaną przez Zarząd CIECH SA dnia 10 lutego 2005 roku PTU SA sprzedało posiadane 
akcje i obecnie liczba akcji, posiadanych przez PTU uprawnia do mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy CIECH SA 
 

2.21 Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki 
finansowe Spółki w 2004 lub których wpływ jest możliwy w następnych okresach 

 
W 2004 roku wystąpiły niżej wymienione zdarzenia, których skutki mogą też mieć wpływ na działalność Grupy 
Kapitałowej CIECH w najbliższym okresie: 

• Znaczny wzrost cen koksu (szczególnie w I-ej połowie 2004r.) skutkujący wzrostem kosztów produkcji 
sody kalcynowanej. 

• Zniesienie akcyzy na sól po wejściu Polski do Unii Europejskiej (na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 
2004r. o podatku akcyzowym), które poprawiło konkurencyjność soli krajowej wytwarzanej przez Grupę. 

• Wprowadzenie kontyngentów na import chlorku potasu, co umożliwiło utrzymanie w 2004roku 
konkurencyjności tego surowca sprowadzanego przez Grupę na polski rynek.  

• Uruchomienie składu podatkowego i praktyczna aplikacja nowych przepisów podatkowych 
w Petrochemii Blachowni SA i Chemanie SA. 

• Poprawa podstawowych wskaźników zużycia surowców, głównie koksu, kamienia wapiennego i węgla 
w Sodzie Mątwy SA i Janikosodzie SA. 
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W ocenie Zarządu Ciech SA czynniki mające wpływ na wynik Grupy Kapitałowej w 2004 roku oddziaływały 
dodatnio na osiągnięte wyniki oraz wysokość przychodów. Natomiast negatywny wpływ wzrostu cen koksu został 
zniwelowany przez działania mające na celu poprawę wskaźników zużycia surowców.  
 

3 PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
 
Perspektywy rozwoju CIECH SA i Grupy CIECH zależą w dużej mierze od możliwości i tempa realizacji założonej 
strategii rozwoju oraz kształtowania się czynników zewnętrznych, głównie o charakterze makroekonomicznym. 
Po uzyskaniu środków z emisji publicznej realizacja strategii ulegnie przyspieszeniu, dzięki czemu nastąpi 
szybsza realizacja zakładanych projektów inwestycyjnych oraz uwidocznienie związanych z nimi  efektów 
finansowych. W ocenie CIECH SA korzystne trendy makroekonomiczne oraz zakładane parametry 
najważniejszych projektów inwestycyjnych stwarzają podstawy do uzyskania zasadniczych celów strategicznych, 
w tym w szczególności wzrostu osiąganej rentowności prowadzonej działalności w okresie najbliższych dwóch, 
trzech lat.  
 
Zamierzeniem krótkoterminowym CIECH SA i Grupy CIECH jest wzmocnienie obecnej pozycji rynkowej 
w podstawowych segmentach działalności oraz głównych produktach. Znaczną część produktów CIECH SA 
stanowią tak zwane produkty dojrzałe (soda kalcynowana, sól warzona, soda oczyszczona) o ugruntowanej 
pozycji rynkowej i stabilnej dynamice wzrostu rynku. Działania CIECH SA w zakresie tej grupy produktów będą 
obejmować:  
 

• zmiany w organizacji zakupów surowców oraz sprzedaży i logistyki produktów, 
• wykorzystywanie nisz rynkowych dla portfela podstawowych produktów Grupy 
• pozyskiwanie tanich surowców z krajów Europy Wschodniej i Azji, umożliwiające uzyskanie obniżki 

jednostkowych kosztów wytwarzanych produktów,  
 
W stosunku do produktów o szybszej dynamice wzrostu (m.in. żywice epoksydowe, TDI, benzen, szkliwo 
sodowe) zamierzeniem CIECH SA jest działalność w zakresie zwiększenia sprzedaży tych produktów 
i zwiększenia posiadanych udziałów rynkowych. 
 
W perspektywie długoterminowej działania CIECH SA i Grupy CIECH będą koncentrować się na:  
 

• pionowej koncentracji produkcji (od zapewnienia sobie tanich źródeł surowca do dotarcia do końcowego 
odbiorcy z wykorzystaniem, tam gdzie będzie to uzasadnione ekonomicznie, własnej sieci dystrybucji), 

• podejmowaniu produkcji wyrobów maksymalnie przetworzonych o perspektywicznych rynkach 
zastosowań, zdefiniowanych jako tzw. „portfel podstawowy”. 

 

3.1 Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń oraz stopień narażenia na nie Grupy 
Kapitałowej 

 
Ryzyko odwrócenia pozytywnych tendencji w zakresie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce  
Działalność CIECH SA i Grupy CIECH związana jest z wieloma segmentami branży chemicznej w Polsce, które 
są bezpośrednio skorelowana z koniunkturą ogólnogospodarczą. Pomimo, że wyniki 2004r. i prognozy na 2005r. 
wskazują na dalsze możliwe uzyskiwanie wysokiego tempa wzrostu mierzonego wskaźnikiem PKB, nie można 
wykluczyć ryzyka osłabienia koniunktury w Polsce. Do najważniejszych czynników mogących negatywnie 
wpłynąć na krajową gospodarkę wymienia się niepewność co do możliwości konkurowania krajowych podmiotów 
na rynkach UE oraz ryzyko napięć budżetowych wynikających z braku pewności co do tempa i zakresu 
wdrażania reform w zakresie finansów publicznych. Osłabienie popytu na produkty chemiczne może negatywnie 
wpłynąć na uzyskiwane przez CIECH SA przychody i spowodować pogorszenie wyników.     
 
Ryzyko stagnacji gospodarczej w Europie i na świecie 
Działalność handlowa CIECH SA opiera się w znacznej części na eksporcie produktów chemicznych. Aktywność 
handlowa CIECH, w tym w szczególności poziom realizowanego eksportu jest zależna od koniunktury 
gospodarczej w Europie i na świecie. Osłabienie światowej koniunktury gospodarczej może wpłynąć na 
obniżenie realizowanych obrotów handlowych na rynkach zagranicznych w eksporcie i tym samym obniżyć 
przychody z działalności handlowej w poszczególnych segmentach działalności CIECH SA.  
 
Ryzyko silnej konkurencji krajowej i zagranicznej w zakresie dostaw chemikaliów na rynek polski 
Dostawą chemikaliów na rynek polski zajmuje się wiele podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Istnieje ryzyko, iż warunki handlowe proponowane przez CIECH SA okażą się mało konkurencyjne, co 
spowoduje obniżenie obrotu w zakresie importu chemikaliów na rynek krajowy, a w konsekwencji może 
przyczynić się do obniżenia tej grupy przychodów  SA. Ryzyko to jest ograniczone ponieważ znaczna część 
produktów grupy korzysta z renty miejsca (np. soda kalcynowana i sól), a import towarów  CIECH SA ma 
tendencję malejącą. 
 
Ryzyko kursowe 
CIECH SA i Grupa CIECH około 40% przychodów realizuje w eksporcie - głównie w Euro. Wysoki poziom kursu 
Euro w stosunku do PLN zwiększa opłacalność sprzedawanych na rynkach zagranicznych produktów Grupy 
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CIECH. Ponadto wysoki kurs Euro w stosunku do PLN sprzyja zwiększeniu sprzedaży eksportowej przez 
partnerów handlowych CIECH SA, co przekłada się na wzrost obrotów towarów w eksporcie realizowanych przez 
CIECH SA Natomiast spadek wartości Euro w stosunku do PLN powoduje pogorszenie się opłacalności 
sprzedaży eksportowej oraz spadek obrotów handlowych CIECH SA. Osłabienie się Euro w stosunku do PLN 
może spowodować pogorszenie zyskowności sprzedaży oraz obniżenie sprzedaży i wyników finansowych 
CIECH SA. CIECH SA stale monitoruje poziom ryzyka kursowego, a w odniesieniu do dużych transakcji 
realizowanych w walutach obcych stosuje działania zabezpieczające w postaci transakcji terminowych oraz 
zabezpieczających strategii opcyjnych.  
 

3.2 Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju 
Grupy Kapitałowej 

 
Czynniki zewnętrzne 
 
Koniunktura gospodarcza w Europie i na świecie  
Działalność CIECH SA i Grupy CIECH obejmuje swoim zakresem szeroko rozumianą branżę chemiczną. Branża 
chemiczna jest jedną z podstawowych gałęzi przemysłu w gospodarce światowej. Wahania w koniunkturze 
ogólnogospodarczej wpływają na możliwości rozwojowe sektora chemicznego w poszczególnych krajach na 
świecie. Poziom aktywności gospodarczej w branży chemicznej przekłada się bezpośrednio na popyt na wyroby 
chemiczne oraz obrót chemikaliami. Ponieważ w działalności Grupy CIECH istotną rolę odgrywa eksport, 
koniunktura gospodarcza na rynkach światowych ma istotne znaczenie dla możliwości eksportowych Spółki. 
W opinii CIECH SA istnieją przesłanki dla utrzymania, co najmniej obecnego tempa wzrostu gospodarczego na 
świecie, o czym mogą świadczyć wskaźniki wzrostu PKB największych gospodarek świata (USA, Unia 
Europejska). Utrzymanie obecnej dynamiki wzrostu gospodarczego powinno wpłynąć korzystnie na popyt na 
surowce i produkty chemiczne, w tym również wytwarzane przez Grupę CIECH i sprzedawane na rynkach 
zagranicznych.  
 
Koniunktura gospodarcza w Polsce oraz sytuacja w branżach będących odbiorcami produktów Spółki 
Do bezpośrednich największych krajowych odbiorców produktów Grupy CIECH należą branże: chemiczna, 
przemysł szklarski oraz tworzyw sztucznych. Rozwój tych sektorów gospodarki zależy od koniunktury 
gospodarczej w Polsce. Branża chemiczna w Polsce decyduje o ponad 10% całej produkcji sprzedanej sektora 
przemysłowego. Kondycja sektora przemysłowego wpływa, zatem bezpośrednio na popyt na produkty 
chemiczne. Przy czym dane statystyczne wskazują, iż produkcja chemiczna jest silnie, dodatnio skorelowana 
z ogólną koniunkturą gospodarczą i przemysłową. Wzrost produkcji przemysłowej w cenach stałych w 2004 roku 
wyniósł 12,3%, natomiast wzrost produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego wyniósł 9,7% w zakresie 
produkcji wyrobów chemicznych i 13,7% w zakresie produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych. 
CIECH SA oczekuje, iż rosnące tempo wzrostu gospodarczego w Polsce (w 2004 roku wzrost PKB o 5,3%) 
znajdzie swoje odzwierciedlenie we wzroście sprzedaży sektora chemicznego. Biorąc pod uwagę zachodzącą 
korelację pomiędzy wzrostem PKB a wzrostem produkcji sektora chemicznego, CIECH SA zakłada, że wzrost 
sprzedaży w sektorze chemicznym przekroczy prognozowany wzrost PKB w Polsce. W przypadku realizacji 
pozytywnego scenariusza w zakresie dalszego wzrostu gospodarczego można oczekiwać utrzymania dobrej 
koniunktury również w branżach będących bezpośrednimi odbiorcami produktów Grupy Kapitałowej, co powinno 
przełożyć się na utrzymanie dużego popytu na produkty wytwarzane przez Grupę CIECH. Natomiast gorsza 
koniunktura w gospodarce skutkować może słabszą kondycją branży chemicznej, szklarskiej i tworzyw 
sztucznych i mniejszym popytem na produkty Grupy CIECH. 
  
Sytuacja branży chemicznej w Polsce i na świecie  
Na przychody CIECH SA i Grupy CIECH bezpośredni wpływ będzie miała koniunktura oraz zmiany w branży 
chemicznej zarówno w Polsce jak i na świecie. Pomimo zachodzących zmian w strukturze krajowego przemysłu 
udział sektora chemicznego w całości produkcji przemysłowej w Polsce jest niższy niż w gospodarkach Europy 
Zachodniej. Także wartość zużywanych w naszym kraju chemikaliów jest stosunkowo niewielka (szacowna na 
około 300 USD na osobę) i kilkukrotnie niższa niż w krajach Europy Zachodniej. CIECH SA oczekuje zmian 
w strukturze krajowego przemysłu na korzyść wzrostu udziału sektora chemicznego oraz utrzymania 
dotychczasowej dynamiki wzrostu rynku chemicznego w Europie. Według prognoz CEFIC (Europejskiej Rady 
Przemysłu Chemicznego) w latach 2004-2005 nastąpi wzrost produkcji europejskiego przemysłu 
nieorganicznego na poziomie 2% rocznie.  Realizacja pozytywnych prognoz w zakresie rozwoju branży 
chemicznej w Polsce i na świecie skutkować będzie wzrostem popytu na produkty Grupy CIECH.  
 
Kondycja finansowa rolnictwa 
Część przychodów CIECH SA i Grupy CIECH obejmująca przede wszystkim nawozy fosforowe, nawozy 
wieloskładnikowe, koncentraty paszowe oraz środki ochrony roślin realizowana jest do sektora rolniczego. Popyt 
generowany z tego sektora wpływa, zatem na możliwości sprzedaży produktów CIECH SA i Grupy CIECH. Popyt 
na produkty agrochemiczne uzależniony jest przede wszystkim od możliwości finansowych rolników oraz zmian 
w strukturze sektora rolniczego. Krajowy sektor rolniczy podlega w ostatnich latach dynamicznym zmianom, które 
obejmują miedzy innymi: obniżanie się opłacalności produkcji rolnej, procesy koncentracji i specjalizacji produkcji 
rolnej w dużych gospodarstwach, zmniejszanie się wielkości użytków rolnych. W opinii CIECH SA wielkość 
popytu na nawozy mineralne w Polsce powinna utrzymywać się na stabilnym poziomie z tendencją wzrostu 
znaczenia nawozów wieloskładnikowych. W opinii CIECH SA do czynników, które będą sprzyjać zwiększeniu 
popytu na produkty agrochemiczne należą: czynniki ekonomiczne - stosowanie nawozów wieloskładnikowych 
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sprzyja obniżce kosztów siły roboczej i energii oraz zapewnia kompleksowe nawożenie, prawne - tzw. ustawa 
azotowa ograniczająca zużycie nawozów azotowych zredukuje stosowanie azotu jako jedynego czynnika 
plonotwórczego i zwiększy zużycie fosforu i potasu, a także procesy poprawiające kondycję finansową 
i rentowność produkcji rolnej, w tym: kwotowanie produkcji oraz dopłaty bezpośrednie. Poprawa kondycji 
finansowej rolnictwa powinna przełożyć się na wzrost popytu na produkty agrochemiczne wytwarzane przez 
Grupę CIECH, w tym w szczególności nawozy wieloskładnikowe i środki ochrony roślin, a w konsekwencji na 
wzrost przychodów Grupy. Brak natomiast istotnej poprawy w sile nabywczej sektora rolniczego oznaczać może 
stagnację popytu na nawozy i środki ochrony roślin i tym samym stagnację przychodów Grupy CIECH w zakresie 
produktów agrochemicznych. 
  
Koniunktura na rynku surowcowym 
W ramach działalności CIECH SA i Grupy CIECH istotną część obrotów handlowych stanowi import surowców 
chemicznych do Polski. Rynki surowcowe charakteryzują się dużą cyklicznością związaną z wahaniami 
koniunktury w gospodarce światowej. Rosnące ceny surowców powodują z jednej strony obniżkę marż 
pośredników handlowych, słabnący popyt u odbiorców. z drugiej strony malejące ceny są najczęściej oznaką 
słabnącego popytu i początków dekoniunktury. Na rynku krajowym, surowce podlegają podobnym tendencjom. 
z tego też względu najbardziej pożądanym scenariuszem z punktu widzenia producentów surowców 
i półproduktów chemicznych jest stabilny wzrost gospodarczy na średnim poziomie nie powodujący gwałtownego 
wzrostu cen surowców. CIECH SA spodziewa się, że średnioroczny wzrost PKB kształtował się będzie 
w przypadku Polski na poziomie około 5%, a w odniesieniu do Europy  w granicach 2-3%. W przypadku 
utrzymania stabilnego tempa wzrostu i stabilnych cen surowców  chemicznych będzie to miało pozytywny skutek 
na działalność handlową Grupy CIECH w zakresie importu surowców chemicznych do Polski. Znaczne wahania 
popytu i cen spowodowane bądź szybkim wzrostem gospodarczym bądź stagnacją gospodarczą będą 
negatywnie oddziaływać na działalność w zakresie obrotu surowcami chemicznymi przez Grupę CIECH. 
 
Przystąpienie Polski do struktur UE 
Przystąpienie Polski do struktur UE spowodowało zmianę warunków funkcjonowania oraz konkurowania 
krajowych podmiotów gospodarczych na rynku krajowym i rynkach europejskich. Do głównych, negatywnych 
w dłuższej perspektywie czasu, czynników istotnych dla spółek z sektora chemicznego (związanych z wejściem 
do UE) należą: 
– obowiązek rejestracji produktów chemicznych, 
– pozwolenia zintegrowane, 
– wymogi związane z ochroną środowiska. 
 
Obowiązkowi rejestracji produktów w tzw. systemie REACH będą podlegać produkty produkowane bądź 
importowane do UE w określonej ilości. Wymogi związane z rejestracją chemikaliów oznaczać będą koszty 
poniesione przez krajowych producentów i importerów chemikaliów na: procedurę rejestracji, koszty badań i prac 
laboratoryjnych oraz koszty prowadzenia dokumentacji. Obecnie nie są znane jeszcze szczegółowe rozwiązania 
właściwej dyrektywy UE w zakresie wysokości opłat związanych z systemem REACH. W opinii CIECH SA 
dodatkowe koszty związane z systemem rejestracji dotkną głównie małe firmy produkcyjne.  
 
Do  głównych, pozytywnych, czynników związanych z wejściem do Unii Europejskiej należą: 
– likwidacja ceł na niektóre produkty chemiczne, 
– preferencyjne w stosunku do krajowych taryfy celne przy imporcie produktów chemicznych z państw trzecich 

na teren UE, 
– pośrednictwo Unii Europejskiej w rozwiązywaniu sporów handlowych z państwami spoza UE.  
 
W opinii CIECH SA skutki finansowe pozytywnych czynników są w chwili obecnej trudne do oszacowania, jednak 
ich skala zdaniem CIECH SA nie będzie mieć istotnego wpływu na wyniki finansowe CIECH SA biorąc pod 
uwagę pozycje rynkową i ofertą produktową Grupy i braku barier handlowych przed wejściem Polski do UE.  
 
Pozyskanie środków z publicznego rynku kapitałowego 
Prowadzona strategia dynamicznego rozwoju Grupy CIECH generuje znaczne zapotrzebowanie na zewnętrzne 
źródła finansowania. Dotychczas posiadane źródła finansowania Spółki w postaci osiąganej nadwyżki finansowej 
oraz środków zewnętrznych w postaci kredytów bankowych i emisji dłużnych papierów wartościowych nie są 
wystarczające do odpowiednio szybkiej realizacji przyjętej strategii. Ponadto charakter prowadzonej przez CIECH 
SA i jego Grupę Kapitałową działalności, a w szczególności specyfika inwestycji produkcyjnych (wysoka 
kapitałochłonność), wymaga angażowania znacznych środków finansowych, aby utrzymać zakładaną stopę 
zwrotu w długim okresie. Czynnikiem istotnym wpływającym na termin realizacji strategii rozwoju i uzyskania 
zakładanych przyrostów wyników finansowych jest pozyskany kapitał na rynku publicznym, który zostanie 
przeznaczony na realizację wybranych projektów inwestycyjnych. Jednocześnie CIECH SA oczekuje, iż 
osiągnięty, w wyniku emisji, wzrost kapitałów własnych zwiększy możliwości kredytowe Spółki, a obecność na 
publicznym rynku zwiększy jej wiarygodność wśród kontrahentów.  
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Czynniki wewnętrzne 
 
Możliwość realizacji projektów inwestycyjnych o charakterze technologicznym, w tym: budowa instalacji 
monohydratu, zwiększenie mocy produkcyjnych krzemianów i krzemionek, budowa drugiej linii do 
produkcji pustaków szklanych, stworzenie ogólnopolskiego systemu dystrybucji soli warzonej 
Celem inwestycji technologicznych planowanych w Grupie CIECH jest podniesienie jakości i właściwości 
wytwarzanych produktów (inwestycja monohydrat), zwiększenie zdolności produkcyjnych produktów 
wysokorentownych (krzemiany, pustaki szklane) oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów, które mają 
szansę pełnić rolę liderów rynkowych (fosforany paszowe). Projekt w zakresie soli warzonej ma umożliwić 
natomiast Grupie CIECH wejście na rynek dystrybucji soli warzonej i wykreowanie własnej marki handlowej. 
Realizacja projektu obejmować będzie wzrost możliwości konfekcjonowania soli poprzez inwestycje kapitałowe 
lub rzeczowe oraz stworzenie ogólnopolskiej sieci dystrybucji.  
Realizacja tych projektów będzie miała istotne znaczenie dla zachowania przewagi konkurencyjnej oraz 
umocnienia pozycji rynkowej w wybranych segmentach działalności Grupy CIECH. W przypadku realizacji 
planowanych inwestycji o charakterze technologicznym, CIECH SA oczekuje: utrzymania dominującej pozycji na 
rynku sody kalcynowanej w Polsce, wzrostu sprzedaży i rentowności produktów krzemianowych, wzmocnienie 
pozycji w sektorze agrochemicznym oraz zdobycie znaczącej pozycji na rynku dystrybucji soli warzonej. 
Osiągnięcie zakładanych celów powinno przynieść wzrost przychodów oraz wzrost rentowności sprzedaży, 
w szczególności w zakresie produktów krzemianowych oraz soli warzonej. Niepowodzenia w realizacji 
zakładanych inwestycji technologicznych mogą spowodować powolne pogorszenie pozycji Grupy CIECH na 
rynku sody kalcynowanej oraz brak poprawy rentowności sprzedaży.  
 
Przeprowadzenie wewnętrznej konsolidacji dywizji sodowej - Projekt konsolidacji segmentu sodowego 
polegał będzie na: (i) osiągnięciu 100% udziałów w dwóch spółkach zależnych od CIECH S.A., JANIKOSODA 
S.A. oraz SODA MĄTWY S.A., w wyniku odkupu kilkuprocentowych pakietów tych spółek od Skarbu Państwa i 
drobnych akcjonariuszy, (ii) kontynuacji restrukturyzacji kosztowej. Realizacja tego projektu oraz wdrożenie 
projektów doskonałości operacyjnej umożliwi, dalszą obniżkę kosztów jednostkowych produkcji sody 
kalcynowanej, która wpłynie na podniesienie konkurencyjności Grupy Kapitałowej Ciech w segmencie sodowym. 
CIECH S.A. oczekuje, iż osiągnięcie 100% udziału w kapitałach spółek sodowych nastąpi do końca 2005 roku, 
po czym szczegółowej analizie zostanie poddana możliwość i celowość inkorporacji spółek sodowych w struktury 
Ciech SA.  
 
Możliwość realizacji strategii rozwoju, w szczególności związanej ze stworzeniem pozostałych dywizji. 
W ramach realizowanej strategii rozwoju Grupa CIECH zamierza obok stworzonej dywizji sodowej budować 
pozostałe trzy dywizje obejmujące najważniejsze dla Grupy obszary sektora chemicznego: dywizję fosforową, 
dywizję nieorganiczną oraz dywizję organiczną. Z tego punktu widzenia zamiarem CIECH S.A. jest uczestnictwo 
w prywatyzacji wybranych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce, w tym również przedsiębiorstw z grupy tzw. 
„wielkiej syntezy chemicznej”.  W przypadku realizacji zaplanowanych przez CIECH S.A. inwestycji kapitałowych 
w wybrane przedsiębiorstwa można oczekiwać znacznego wzrostu przychodów i wyników finansowych Grupy 
CIECH. 
 
Jakość i stabilność kadry zarządzającej oraz pracowników  
Pozycja rynkowa produktów Grupy CIECH jest w dużej mierze zasługą wysokiej jakości kadry zarządzającej oraz 
pracowników średniego szczebla. Prowadzona przez Grupę polityka personalna gwarantuje pracownikom 
stabilizację i możliwość rozwoju zawodowego oraz stałe podnoszenie kwalifikacji.  
 

3.3  Strategia na najbliższe lata  
 
Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej CIECH ma na celu maksymalizację wartości Grupy w wyniku stworzenia 
silnego regionalnego koncernu chemicznego skoncentrowanego na wybranych segmentach rynkowych 
obejmujących produkty o wysokiej wartości dodanej, dużym potencjale wzrostu rynku oraz komplementarnym 
charakterze.  

Po realizacji wizji strategicznej CIECH SA przekształci się w koncern chemiczny o wyodrębnionych dywizjach 
obejmujących najważniejsze dla Grupy obszary sektora chemicznego: dywizję sodową, dywizję fosforową, 
dywizję nieorganiczną oraz dywizję organiczną. W ramach każdej dywizji Grupa posiadać będzie zdefiniowany 
portfel produktów o parametrach zapewniających znaczne zwiększenie przychodów Grupy Kapitałowej oraz 
uzyskanie stałej rentowności EBITDA większej niż 12%. 

Realizacja strategii rozwoju obejmować będzie następujące elementy: 
 
– osiągnięcie wzrostu wartości dodanej w sektorze sodowym w wyniku wewnętrznej konsolidacji segmentu 

sodowego w ramach dywizji sodowej oraz inwestycjom technologicznym, 
– rozbudowę dywizji fosforowej poprzez inwestycje rzeczowe w spółkach zależnych GZNF Fosfory Sp. z o.o. 

i ZCh Alwernia SA oraz ewentualne inwestycje kapitałowych w branży nawozów fosforowych, 
– rozbudowę dywizji nieorganicznej w oparciu o spółkę zależną Vitrosilicon SA przede wszystkim dzięki 

inwestycjom rzeczowym w rozbudowę zdolności produkcyjnych, a także w dłuższej perspektywie poprzez 
inwestycje kapitałowe, 
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– rozszerzenie udziału Grupy CIECH w tworzeniu łańcucha wartości produktów organicznych poprzez 
przejęcie fazy produkcji wybranych produktów (budowa dywizji organicznej) jako wynik inwestycji 
kapitałowych zmierzających do nabycia krajowych producentów chemikaliów organicznych. 

 
Docelowo działalność Grupy CIECH obejmować będzie produkcję i handel niemal wyłącznie produktami 
tworzącymi tzw. „portfel podstawowy” , które spełniać będą wymogi w zakresie wnoszonej wartości dodanej. 
Proces porządkowania portfela będzie przebiegał na dwóch płaszczyznach - z jednej strony w portfelu Grupy 
CIECH będzie stopniowo zmniejszał się udział produktów i towarów uznane za niepodstawowe, z drugiej zaś 
strony portfel ten będzie wzbogacany o produkty spoza oferty Grupy, uznane za atrakcyjne.  
 
Proces porządkowania portfela produktów będzie miał swoje bezpośrednie przełożenie na decyzje strategiczne 
dotyczące składu Grupy. Grupa CIECH będzie dążyć do przejęcia podmiotów (lub ich część) zajmujących się 
wytwarzaniem produktów, które zostały zakwalifikowane jako podstawowe. Jednocześnie podmioty wchodzące 
w skład Grupy CIECH będą wdrażały programy inwestycyjne zmierzające do wzrostu produkcji produktów 
podstawowych (wzrost organiczny).  
 
W dalszym ciągu będzie kontynuowany handel produktami niepodstawowymi, które są wysokorentowne, 
pomimo, że nie weszły one w skład portfela podstawowego. 
 
Jednocześnie w ramach rezygnacji z portfela niepodstawowego, CIECH SA będzie przeprowadzał dezinwestycje 
wybranych spółek produkcyjnych i handlowych wchodzących obecnie w skład Grupy. Konieczność ich sprzedaży 
wynika z jednej strony z chęci skupienia się na swojej podstawowej działalności (portfelu podstawowym), a 
z drugiej strony z konieczności pozyskania środków na planowane akwizycje i inwestycje. Równolegle  będzie 
następować stopniowe zmniejszanie handlu towarami niepodstawowymi, o niskiej rentowności, prowadzonego 
obecnie przez CIECH SA 
 
Realizacja strategii Grupy Kapitałowej CIECH będzie realizowana poprzez konkretne zadania postawione przed 
Spółkami Grupy 

Janikosoda SA oraz Soda Mątwy 
Głównym celem strategicznym jest zachowanie pozycji konkurencyjnej – poprzez poprawę efektywności 
gospodarowania – oraz wzrost wartości spółek. Realizacji strategicznych celów służyć mają:. 

o Kontynuacja działań z lat ubiegłych w zakresie reorganizacji i uporządkowania rynku soli mające na 
celu znaczący wzrost poziomu marży i promocję marki soli janikowskiej  

o Zmniejszenie wpływu ruchów cenowych podstawowych surowców – koks – poprzez poprawę 
wskaźników zużycia surowców oraz poszukiwanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia; 

o Utrzymanie sprawności urządzeń i instalacji produkcyjnych oraz optymalizacja ich zdolności 
produkcyjnych; 

o Obniżenia norm zużycia surowców i uzyskania wysokiej wydajności procesów; 
o Utrzymanie i doskonalenie systemów: zapewnienia  jakości i zarządzania środowiskowego. 

GK Alwernia 
W związku z zaniechaniem produkcji związków chromu, Zarząd Spółki zamierza wykorzystać istniejącą bazę 
logistyczną do prowadzenia handlu i dystrybucji na rynek polski i zachodnioeuropejski takich towarów jak: 

• Tlenek chromu 
• Bezwodnik kwasu chromowego 
• Chromal 
Należy nadmienić, że w Polsce tylko ALWERNIA SA posiada pozwolenia i certyfikaty na działalność 
w obszarze związków chromu.  
Przy dużej konkurencji wschodniej i małej ilości własnej produkcji, baza logistyczna przyniesie większe 
korzyści Grupie niż niskorentowna produkcja spowodowana głównie wysokimi cenami surowców 
kupowanych od rynkowych konkurentów. 
Wraz z rozwojem takich produktów jak fosforany paszowe, saletra wapniowa i nawozy NPK 
marginalizuje się rola ilości produkcji chromowej w całości produkcji zakładu. 

Vitrosilicon SA 
Głównymi celami strategicznymi Spółki są: 

o Utrzymanie pozycji lidera na rynku opakowań do zniczy i lampionów, 
o Rozwój produkcji i sprzedaży pustaków szklanych. Wzmocnienie pozycji lidera na rynku krajowym 

oraz ciągłe zwiększanie sprzedaży eksportowej 
o Podjęcie produkcji wysoce przetworzonych pochodnych szklistego krzemianu sodu 

GK Fosfory 
Głównymi celami strategicznymi Spółki są: 

o Utrzymanie i umocnienie pozycji wicelidera na krajowym rynku sprzedaży nawozów fosforowych; 
o Dojście do bezodpadowej produkcji nawozów, odejście od wytwarzania fosfogipsu, dalsze 

systematyczne zmniejszanie uciążliwości GZNF dla środowiska naturalnego; 
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o Systematyczny wzrost sprzedaży nawozów i innych produktów dla rolnictwa oraz kwasu 
siarkowego; 

o Wyraźne rozszerzenie działalności w zakresie usług przeładunkowo-spedycyjnych – zarówno pod 
względem wolumenu, jak i asortymentu; 

o Opracowanie nowych produktów, dopasowanych do pojawiających się na rynku potrzeb (np. 
w zakresie biopaliw, biomasy); 
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4 ZAŁĄCZNIKI 
 

4.1 Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach w Grupie 
Kapitałowej Ciech 

CIECH SA  
Załącznik 4.1. Tabela 1. Struktura przychodów ze sprzedaży Spółek Grupy Kapitałowej (tys. zł) 

01.01.2004 - 31.12.2004 

Nazwa produktu, lub grup produktów, towaru , usług 
Ilość w tys. 

ton 

Wartość 
sprzedaży netto 

w tys.zł Udział % 
Sprzedaż towarów i materiałów   1 412 023 96,1
Soda kalcynowana 771,7 371 968 25,3
Benzen i etylobenzen 57,5 168 179 11,4
Węgiel 611,5 81 182 5,5
Nawozy fosforowe 101,0 69 684 4,7
Sól 417,4 69 151 4,7
PVC 19,5 67 973 4,6
Fosfór żółty 11,6 62 901 4,3
Fosforyty 299,7 58 697 4,0
TDI 7,4 45 616 3,1
Paliwa płynne 9,9 44 488 3,0
Etanol 15,5 41 700 2,8
Krzemiany sodu 64,4 37 315 2,5
Sole potasowe 56,8 32 527 2,2
Soda oczyszczona 39,3 27 684 1,9
Związki fosforu 11,7 23 788 1,6
Chlorek wapnia 32,8 21 652 1,5
Pozostałe  187 519 12,8
Sprzedaż usług   57 984 3,9
Prowizja tytułu pośrednictwa w sprzedaży siarki  23 746 1,6
Prowizja tytułu pośrednictwa w sprzedaży TDI  6 244 0,4
Prowizja tytułu pośrednictwa w sprzedaży EPI  1 946 0,1
Prowizja tytułu pośrednictwa w sprzedaży pozostałych  15 845 1,1
Inne usługi  10 203 0,7
RAZEM   1 470 007 100,0
Źródło: CIECH SA 

Janikosoda SA  
Załącznik 4.1. Tabela 2. Struktura przychodów ze sprzedaży Spółek Grupy Kapitałowej (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 

Nazwa produktu/grupy produktów Ilość w tys. szt./T Wartość obrotów w tys. zł Udział w obrotach 
ogółem 

soda kalcynowana 583 937 270 872 71,34%
sól warzona mokra 341 697 42 952 11,31%
sól warzona sucha 221 018 46 971 12,37%
peklosól 4 019 1 252 0,33%
kreda kosmetyczna 3 821 3 027 0,80%
dwutlenek węgla 22 625 1 608 0,42%
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GK Soda Mątwy  
Załącznik 4.1. Tabela 3. Struktura przychodów ze sprzedaży Spółek Grupy Kapitałowej (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 

Nazwa produktu/grupy produktów Ilość w tys. szt./T Wartość obrotów w tys. zł Udział w obrotach 
ogółem 

soda kalcynowana 541 246 013 54,5 
soda oczyszczona 62 43 660 9,7 
chlorek wapnia 44 25 027 5,5 
energia cieplna  108 663 24,1 

GK Petrochemia Blachownia 
Załącznik 4.1. Tabela 4. Struktura przychodów ze sprzedaży Spółek Grupy Kapitałowej (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 

Nazwa produktu/grupy produktów Ilość w tys. szt./T Wartość obrotów w tys. zł Udział w obrotach 
ogółem 

etylobenzen 55,28 160 686,88 54,3 
benzen 28,13 79 096,14 26,7 
toluen 10,87 20 817,13 7,0 
Etanol    [litry] 7 923,57 16 950,14 5,7 

GK Alwernia 
Załącznik 4.1. Tabela 5. Struktura przychodów ze sprzedaży Spółek Grupy Kapitałowej (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 

Nazwa produktu/grupy produktów Ilość w tys. szt./T Wartość obrotów w tys. zł Udział w obrotach 
ogółem 

Kwas fosforowy 19 30 265 15,6%
Trójpolifosforanu sodowy 41 94 352 48,5%
Pirofosforan sodu kwaśny 4 10 171 5,2%
Pirofosforan sodu obojętny 1 2 527 1,3%
Fosforan sodu 1 1 549 0,8%
Mieszanki spożywcze 1 1 798 0,9%
Pozostałe fosforany 0 417 0,2%
Bezwodnik kw. chromowego 2 8 696 4,5%
Chromal 6 10 347 5,3%
Tlenek chromu 0 4705 2,4%
Dwuchromian potasu 0 264 0,1%
Dwuchromian sodu 0 419 0,2%
Siarczan magnezu 7 5 227 2,7%
Wodorosiarczyn sodu 2 631 0,3%
Siarczan sodu 0 166 0,1%
Fosforan paszowy 2 1 841 1,0%
Soda barwiona 0 24 0,0%
Usługi 5 496 2,8%
Taśma 1 3 006 1,5%
Siarczan amonu 1 159 0,1%
Gaz płynny propan-butan 4 7 617 3,9%
Olej napędowy 0 408 0,2%
Pozostałe towary i materiały 4 577 2,4%
RAZEM 194 662 100%
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Vitrosilicon SA 
Załącznik 4.1. Tabela 6. Struktura przychodów ze sprzedaży Spółek Grupy Kapitałowej (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 

Nazwa produktu/grupy produktów Ilość w tys. szt./T Wartość obrotów w tys. zł Udział w obrotach 
ogółem % 

Pustaki szklane                 [tys. szt.] 2 707 15 620 16,1
Lampiony szklane             [tys. szt.] 61 628 34 436 35,4
Słoje                                  [tys. szt.] 4 884 3 684 3,8
Szkło wodne sodowe        [ tony] 24 622 9 520 9,8
Szkło wodne potasowe     [tony] 657 915 0,9
Szkliwo sodowe                [tony] 51 030 27 554 28,3
Szkliwo potasowe             [tony] 1 920 2 762 2,8
Pozostałe wyroby             [ tys. szt.] 249 67 0,1
Towary i materiały 2 198 2,3
Usługi 484 0,5
RAZEM 97 240

GK Fosfory 
Załącznik 4.1. Tabela 7. Struktura przychodów ze sprzedaży Spółek Grupy Kapitałowej (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 
Nazwa produktu/grupy 

produktów 
Ilość w tys.ton / 

tys. szt. Wartość obrotów w tys. zł 
Udział w obrotach 

ogółem 
Superfosfaty 80 52 426 22%

Agrafoski 38 31 869 14%

Amofoski 48 30 825 13%

Amofosmagi 79 44 482 19%

Mieszanki nawozowe 10 4 380 2%

Inne wyroby 73 8 302 4%

Przeładunek sody 260 4 522 2%

Przeładunek UAN-u 323 4 280 2%

Przeładunek ługu sodowego  89 2 322 1%

Przeładunki pozostałe  383 4 151 2%

Pozostałe usługi niematerialne 1 134
Sprzedaż materiałów 
i surowców 44 324 19%

RAZEM  233 017 100,00%

Cheman SA 
Załącznik 4.1. Tabela 8. Struktura przychodów ze sprzedaży Spółek Grupy Kapitałowej (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 

Nazwa produktu/grupy produktów Ilość w tys. 
ton 

Wartość obrotów w tys. 
zł 

Udział w obrotach 
ogółem 

Produkty sodowe 46 31 196 19 %
Paliwa 10 27 912 17 %
Chemikalia nieorganiczne stałe 8,7 19 703 12 %
Surowce do chemii gospodarczej 
i kosmetyki 5,2 18 061 11 %
Dodatki do żywności i pasz 3,9 21 345 13 %
Kwasy, ługi i inne chemikalia płynne 12 11 493 7 %
Rozpuszczalniki 2,7 8 210 5 %
Oleje 1,5 8 210 5 %
Pozostałe inne razem 18 060 11 %
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Ciech Polfa Sp.z.o.o. 
Załącznik 4.1. Tabela 9. Struktura przychodów ze sprzedaży Spółek Grupy Kapitałowej (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 

Nazwa produktu/grupy produktów Ilość w tys. 
szt./T Wartość obrotów w tys. zł Udział w obrotach 

ogółem 
Prowizja komisowa za sprzedaż leków 14 251 38%
Prowizja komisowa za sprzedaż substancji 194 0%
Sprzedaż leków na rachunek własny 16 117 24%
Sprzedaż substancji na rachunek własny 17 515 26%
Sprzedaż opakowań dla farmacji 7 132 11%
Pozostała sprzedaż 554 1%
RAZEM 55 763 100%
 

4.2 Informacje o zmianach rynku zbytu 

CIECH SA 
Załącznik 4.2. Tabela 1. Istotni odbiorcy krajowi CIECH SA (tys. zł) 

01.01.2004 - 31.12.2004 

Odbiorca krajowy Wartość 
sprzedaży 

netto w tys.zł 
udział 

Charakter powiązania z CIECH 
S.A 

Dwory SA 163 813 19,7% Brak powiązania 
Fosfory sp. z o.o. Gdańsk 78 406 9,4% Spółka zależna 
Elektrociepłownie Kujawskie 76 927 9,3% Pośrednio zależna 
Z-dy Chemiczne Alwernia 76 708 9,2% Spółka zależna 
Petrochemia Blachownia 44 121 5,3% Spółka zależna 
Owens-Ilinois Polska SA 42 215 5,1% Brak powiązania 
Siarkopol SA Grzybów 26 002 3,1% Brak powiązania 
PPH Dexpol SA 25 995 3,1% Brak powiązania 
Guardian Industries Poland 19 439 2,3% Brak powiązania 
Saint-Gobain  Glass Dąbrowa Górnicza 17 454 2,1% Brak powiązania 
Piklington Polska 14 096 1,7% Brak powiązania 
PZ Cussons Polska SA 11 484 1,4% Brak powiązania 
Rokita SA 11 064 1,3% Brak powiązania 
Siarkopol Tarnobrzeg 10 824 1,3% Brak powiązania 
Rexam Szkło Gostyń SA 10 108 1,2% Brak powiązania 
Henkel Polska 10 011 1,2% Brak powiązania 
Lotos Oil SA 9 544 1,1% Brak powiązania 
Zachem SA 9 184 1,1% Brak powiązania 
Pozostałe 173 544 20,9%  
Razem 830 939 100,0%  
Źródło: CIECH SA  
 
Załącznik 4.2. Tabela 2. Istotni odbiorcy zagraniczni CIECH SA (tys. zł) 

01.01.2004 - 31.12.2004 

Odbiorca zagraniczny 
Wartość 

sprzedaży 
netto 

w tys.PLN 

udział 
Charakter powiązania z CIECH 

S.A 

Landhandel 43 198 6,8% Brak powiązania 
Daltrade Plc 29 746 4,7% Spółka zależna 
Minexis SAS 28 435 4,4% Brak powiązania 
Fertichim NV 24 207 3,8% Brak powiązania 
Interore SA 22 905 3,6% Brak powiązania 
Procter and Gamble Materials 21 057 3,3% Brak powiązania 
Suomen Unipol OY 20 382 3,2% Spółka stowarzyszona 
Kemira Kemi AB 20 322 3,2% Brak powiązania 
Spolana AS 19 286 3,0% Brak powiązania 
Glaverbel Czech AS 14 628 2,3% Brak powiązania 
Vetropack Moravia Glass AS 14 363 2,2% Brak powiązania 
Falconbridge Nikkelverk AS 13 510 2,1% Brak powiązania 
Conagra 11 582 1,8% Brak powiązania 
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01.01.2004 - 31.12.2004 

Odbiorca zagraniczny 
Wartość 

sprzedaży 
netto 

w tys.PLN 

udział 
Charakter powiązania z CIECH 

S.A 

Kablo Elektro 11 571 1,8% Brak powiązania 
Simar SA 9 679 1,5% Brak powiązania 
Nouva Zama 9 678 1,5% Brak powiązania 
PPG Industries Chemicals BV 8 972 1,4% Brak powiązania 
Metrac 8 887 1,4% Brak powiązania 
Rexam Glass Limmared AB 8 626 1,3% Brak powiązania 
Vereinigte Kreidewerke Dammann KG 7 062 1,1% Brak powiązania 
Pozostałe 290 972 45,5%  
Razem 639 068 100,0%  
 Źródło: CIECH SA  

Janikosoda SA  
Załącznik 4.3. Tabela 3. Odbiorcy przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
Charakter powiązania z Ciech 

S.A 

CIECH SA  217.609 57,5% - 
Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 57.450 15,2% Pośrednio zależna
Razem przychody ze sprzedaży 275.065 72,7%
Źródło: Spółka  

GK Soda Mątwy  
Załącznik 4.3. Tabela 4. Odbiorcy przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
Charakter powiązania z Ciech 

S.A 

Ciech SA 225 956 50% - 

Janikosoda SA 120 471 27% Spółka zależna 

Razem przychody ze sprzedaży 346 427 77%  

GK Petrochemia Blachownia 
Załącznik 4.3. Tabela 5. Odbiorcy przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł) brutto 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

wartość Udział 
Charakter powiązania z Ciech 

S.A 

Ciech SA 202 104,6 57,58% - 
  

GK Alwernia 
Załącznik 4.3. Tabela 6. Odbiorcy przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
Charakter powiązania z Ciech 

S.A 

Reckit Benckiser Polska 24 272 12,5 Brak powiązania 
CIECH SA 25 733 13,2 - 
Razem przychody ze sprzedaży 50 005 25,7   

Vitrosilicon SA 
Załącznik 4.3. Tabela 7. Odbiorcy przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

wartość Udział % 
Charakter powiązania z Ciech 

S.A 

CIECH S.A 34 903 35,9 - 
Razem przychody ze sprzedaży 97 240
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GK Fosfory 
Załącznik 4.3. Tabela 8. Odbiorcy przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł) 
 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
Charakter powiązania z Ciech 

S.A 

Agrolok Sp. z o.o. 29 415 13% Brak powiązania 
Kazgod Sp. z o.o. 18 082 8% Brak powiązania 
Ciech SA 14 078 6% - 
Razem przychody ze sprzedaży 233 017 100%

Cheman SA 
Załącznik 4.3. Tabela 9. Odbiorcy przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
Charakter powiązania z Ciech 

S.A 

P.P.H.U. MARLEX Sp. j. 3 139 1,9% Brak powiązania 
AGROS NOVA Sp. z o.o. 2 340 1,4% Brak powiązania 
Huta Szkła Gospodarczego 2 028 1,2% Brak powiązania 
Trend Glass Sp. z o.o. 1 953 1,2% Brak powiązania 
PGNiG SA w Warszawie 1 764 1,1% Brak powiązania 
KRONOPOL Sp. z o.o. 1 689 1,0% Brak powiązania 
Razem przychody ze sprzedaży 164 056 100%

Ciech Polfa Sp.z.o.o. 
Załącznik 4.3. Tabela 10. Odbiorcy przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
Charakter powiązania z Ciech 

S.A 

Polfa Pabianice  SA  12 098 22% Brak powiązania 
EREKTON (Rosja)  7 142 13% Brak powiązania 
Polfa Warszawa SA  4 987 9% Brak powiązania 
Jelfa SA  4 240 8% Brak powiązania 
pozostali 27 296 48%
Razem przychody ze sprzedaży 55 763 100%
 

4.3 Informacje o zmianach źródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary 
i usługi. 

CIECH SA  
Załącznik 4.3. Tabela 1. Dostawcy przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł) 

01.01.2004 - 31.12.2004 
Nazwa dostawcy 

Wartość zakupu netto Udział (%) 
Charakter powiązania 

z CIECH SA 
Soda-Mątwy SA  224 146,50 17,28 Spółka zależna 
Janikosoda SA  217 050,50 16,73 Spółka zależna 
Petrochemia-Blachownia SA  165 929,40 12,79 Spółka zależna 
Pozostałe 689 953,54 53,19 
Razem 1 297 079,94 100% 
Źródło: CIECH SA  
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Załącznik 4.3. Tabela 2. Źródła zaopatrzenia w towary i usługi w układzie geograficznym  

01.01.2004 - 31.12.2004 
Wartość zakupu netto w tys. zł towary usługi 
Kraj 1 055 139,73 404,5
import: 241 535,71  
-Unia Europejska 161 711,16  
-Pozostała Europa 5 997,10  
-Afryka 58 264,70  
-Azja 15 546,00  
-Pozostałe 16,7  
Źródło: CIECH SA  

Janikosoda SA  
Załącznik 4.3. Tabela 3. Dostawcy przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
Charakter powiązania z  

Ciech SA 

Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 117.177 31,0% Pośrednio zależna

Jantrans Sp. z o.o. 12.266 3,2% Pośrednio zależna

Razem 129.443 34,2%
 
Załącznik 4.3. Tabela 4. Źródła zaopatrzenia w towary i usługi w układzie geograficznym  

01.01.04 -31.12.04 
w tys. zł towary usługi 
kraj 100% 100% 
Import:  
-Unia Europejska  
-Pozostała Europa  
-Afryka  
-Azja  
-Pozostałe  

GK Soda Mątwy  
Załącznik 4.3. Tabela 5. Dostawcy przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
Charakter powiązania z  

Ciech SA 

Ciech SA 80 108 26% 
Janikosoda SA 56 717 19% Spółka zależna 

Razem 136 825 45% 

GK Petrochemia Blachownia 
Załącznik 4.3. Tabela 7. Dostawcy przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł)brutto 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
Charakter powiązania z  

Ciech SA 

Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Sp. z o.o.  67 303,5 21,53% Brak powiązania 
Ciech SA 54 378,8 17,39% - 

Razem 121 682,3 38,92%
 
Załącznik 4.3. Tabela 8. Źródła zaopatrzenia w towary i usługi w układzie geograficznym  

01.01.04 -31.12.04 
w tys. zł Towary usługi 
Kraj 192 285,2 41 603,9 
Import: 18 470,3 112,7 
-Unia Europejska 18 470,3 100,9 
-Pozostała Europa 0,0 3,8 
-Afryka 0,0 0,0 
-Azja 0,0 0,0 
-Pozostałe 0,0 8,0 

 36
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GK Alwernia 
Załącznik 4.3. Tabela 9. Dostawcy przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
Charakter powiązania z  

Ciech SA 

CIECH SA 78 224 40,2%  

Razem 78 224 40,2%
 
Załącznik 4.3. Tabela 10. Źródła zaopatrzenia w towary i usługi w układzie geograficznym 

01.01.04 -31.12.04 
w tys. zł towary usługi 
Kraj 114 251  
Import: 27 483  
-Unia Europejska 1 102  
-Pozostała Europa 0  
-Afryka 0  
-Azja 23 511  
-Pozostałe 0  

Vitrosilicon SA 
Załącznik 4.3. Tabela 11. Dostawcy przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

wartość Udział % 
Charakter powiązania z  

Ciech SA 

Janikosoda 6 800 9,7 Spółka zależna 

Soda Mątwy 7 349 10,4 Spółka zależna 

PGNIG 10 757 15,3 Brak powiązania 

Razem 70 364
 
Załącznik 4.3. Tabela 12. Źródła zaopatrzenia w towary i usługi w układzie geograficznym 

01.01.04 -31.12.04  
w tys. zł Materiały i surowce towary usługi 
kraj 44 412 25 058
Import: 894
-Unia Europejska 894
-Pozostała Europa 
-Afryka 
-Azja 
-Pozostałe 

GK Fosfory 
Załącznik 4.3. Tabela 13. Dostawcy przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł) 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
Charakter powiązania z  

Ciech SA 

Ciech SA 78 475 52% - 

Grupa Lotos SA 7 665 5% Brak powiązania 

Razem 152 274 100%

 
Załącznik 4.3. Tabela 14. Źródła zaopatrzenia w towary i usługi w układzie geograficznym 

01.01.04 -31.12.04 
w tys. zł towary usługi 
Kraj 111 037 40 686 
Import: 551  
-Unia Europejska 551  
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Cheman SA 
Załącznik 4.3. Tabela 15. Dostawcy przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł)) 

01.01.04 -31.12.04 
Wyszczególnienie 

Wartość udział 
Charakter powiązania z  

Ciech SA 

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy 18 179 13,06% Spółka zależna
Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A 9 023 6,48% Spółka zależna
PKN Orlen 9 220 6,62%

Razem 36 422 26,17%
 
Załącznik 4.3. Tabela 16. Źródła zaopatrzenia w towary i usługi w układzie geograficznym 

01.01.04 -31.12.04 
w tys. zł towary Usługi 
kraj 90 230  
Import:  
-Unia Europejska 25 112  
-Pozostała Europa 6 278  
-Afryka 363  
-Azja 13 530  
-Pozostałe 675  

Ciech Polfa Sp.z.o.o. 
Załącznik 4.3. Tabela 17. Dostawcy przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł)) 

01.01.04 -31.12.04 wartość towarów materiałów  
w cenie zakupu wartość udział 

Charakter powiązania z  
Ciech SA 

POLFA KUTNO SA  4 956 14% Brak powiązania 
Pozostali 29 222 86%

Razem 34 178 100%
 
Załącznik 4.3. Tabela 18. Źródła zaopatrzenia w towary i usługi w układzie geograficznym 

01.01.04 -31.12.04 
w tys. zł towary usługi 
Kraj 22 057  
Import: 12 121  
-Unia Europejska 4 866  
-Pozostała Europa 182  
-Afryka 0  
-Azja 7 062  
-Pozostałe 12  
 

4.4 Informacje o udzielonych poręczeniach i gwarancjach 
 

Załącznik 4.4. Tabela 1. Udzielone poręczenia kredytów 

Kwota poręczonych 
kredytów które w całości 

lub określonej części 
zostały poręczone 

Nazwa podmiotu 
któremu udzielono 

poręczenia 

waluta w tys. zł. 

Okres na jaki 
udzielono poręczenia

Warunki finansowe na 
jakich udzielono poręczeń, 

z uwzględnieniem 
wynagrodzenia spółki za 

udzielone poręczenie 

Podmiot, za 
którego 

zobowiązania 
udzielone zostało 

poręczenie 

Charakter powiązań 
istniejących między 

CIECH SA a 
podmiotem który 
zaciągnął kredyt 

CIECH SA       

NFOŚiGW 
w Warszawie  4 185* do 31.03.2006 r.  Soda Mątwy SA Spółka zależna 

KREDYT BANK SA 
Oddział w Sieradzu  4 500 do 31.08.2005 

Wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH SA w wysokości 1% 

wartości poręczenia 

Cheman S.A - 
Warszawa Spółka zależna 
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Kwota poręczonych 
kredytów które w całości 

lub określonej części 
zostały poręczone 

Nazwa podmiotu 
któremu udzielono 

poręczenia 

waluta w tys. zł. 

Okres na jaki 
udzielono poręczenia

Warunki finansowe na 
jakich udzielono poręczeń, 

z uwzględnieniem 
wynagrodzenia spółki za 

udzielone poręczenie 

Podmiot, za 
którego 

zobowiązania 
udzielone zostało 

poręczenie 

Charakter powiązań 
istniejących między 

CIECH SA a 
podmiotem który 
zaciągnął kredyt 

KREDYT BANK SA 
Oddział w Sieradzu  2 150 do 31.08.2005 

wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH SA w wysokości 1% 

wartości poręczenia 

Cheman S.A - 
Warszawa Spółka zależna 

BANK HANDLOWY 
SA  1 200 do 01.05.2005 

wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH SA w wysokości 1% 

wartości poręczenia 

CIECH-Polfa  
Sp. z o. o. 

Spółka zależna 

BANK HANDLOWY 
SA  4 800 do 01.05.2005 

wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH SA w wysokości 1% 

wartości poręczenia 

CIECH-Polfa  
Sp. z o. o. 

Spółka zależna 

PKN ORLEN SA  1 200 bezterminowo 
wniesienie opłaty na rzecz 

CIECH SA w wysokości 1% 
wartości poręczenia 

Cheman S.A - 
Warszawa Spółka zależna 

BRE BANK SA USD 1 495 do 14.10.2005 
wniesienie opłaty na rzecz 

CIECH SA w wysokości 1% 
wartości poręczenia 

Cheman S.A - 
Warszawa Spółka zależna 

BANK PKO SA 
i Oddział 
w Warszawie 

 4 000 do 31.07.2005 

Wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH SA w wysokości 1% 
wartości poręczenia (od 2 
mln zł.) + PLN 10,000 od 

podwyższenia 

Cheman SA Spółka zależna 

Razem kwota 
poręczonych 
kredytów 

 23 530     

Janikosoda SA       

BOŚ Poznań EUR 14.400 Do 16 listopad 2009  VITROSILICON 
SA Spółka zależna 

Razem kwota 
poręczonych 
kredytów 

 14.400     

Petrochemia 
Blachownia       

Bank Ochrony 
Środowiska SA PLN 2 000,0 

listopad’02 
grudzień’05 

Brak ZK Zdzieszowice 
Sp. z o.o. brak 

PKO BP SA PLN 300,0 
sierpień’04 
lipiec’10 

Brak Bl-Trans Sp. 
z o.o. pośrednio zależna 

Razem kwota 
poręczonych 
kredytów 

PLN 2 300,0     

Alwernia       

Bank Ochrony 
Środowiska USD 1 196 07.07.04-31.03.05 Lokata 1% Alwernia-Chrom pośrednio zależna 

Razem kwota 
poręczonych 
kredytów 

 1 196     

* W ramach umowy poręczenia CIECH SA poręcza również spłatę odsetek od pożyczki zawartej na kwotę 16.740 tys. zł. 
Zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki na koniec 2004 do spłaty pozostaje 4.740 tys. zł 
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Załącznik 4.4. Tabela 2. Udzielone gwarancje 

 

Kwota udzielonych 
gwarancji własnych, które 
w całości lub określonej 

części zostały 
gwarantowane 

Nazwa podmiotu 
któremu udzielono 

gwarancje 

waluta w tys. zł. 

Okres na jaki 
udzielono 
gwarancji 

Warunki finansowe na jakich 
udzielono gwarancji 

własnych, z uwzględnieniem 
wynagrodzenia spółki za 

udzielone gwarancje 

Podmiot, za którego 
zobowiązania 

udzielona została 
gwarancja 

Charakter powiązań 
istniejących między 

CIECH S.A, a 
podmiotem za 

którego 
zobowiązania  

udzielono gwarancji

RBP SA Warszawa EURO   110 449 do 31.12.2005r.

wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH SA  w wysokości 1% 

wartości gwarancji oraz 
pokrycie kosztów RBP BP 

Polcommerce GmbH - Spółka zależna 

RBP SA Warszawa DKK    700 548 do 31.12.2005r.

wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH SA  w wysokości 1% 

wartości gwarancji oraz 
pokrycie kosztów RBP BP 

Danske Unipol A/S Spółka zależna 

Razem udzielone 
gwarancje własne   997     

Alwernia SA       

Izba Celna Kraków PLN 1 000 25.04.2004-
24.04.2005 

Prowizja w wysokości 14,5 
tys.zł 

Zakłady Chemiczne 
Alwernia Spółka zależna 

Razem udzielone 
gwarancje własne   1 000     

Załącznik 4.4. Tabela 3. Udzielone poręczenia pożyczek 

Nazwa 
podmiotu 
któremu 
udzielono 
poręczenia 

Łączna kwota 
poręczonych 
pożyczek które 
w całości lub 
określonej części 
zostały poręczone 

Okres na 
jaki 
udzielono 
poręczenia 

Warunki finansowe na 
jakich udzielono 
poręczeń, 
z uwzględnieniem 
wynagrodzenia spółki 
za udzielone 
poręczenia 

Podmiot, za 
którego 
zobowiązania 
udzielone 
zostało 
poręczenie 

Charakter 
powiązań 
istniejących 
między Ciech SA 
a podmiotem 
który zaciągnął 
pożyczkę 

 Waluta w tys. zł.     
Soda Mątwy       

NFOŚ i GW     - 1 800 31.12.2006 

Zabezpieczenie 
stanowią zobowiązania 
Spółki z tytułu podatku 
od nieruchomości 

UM 
w Inowrocławiu Brak powiązania 

Razem kwota 
poręczonych 
pożyczek  

 1 800     

 

Załącznik 4.4. Tabela 4. Otrzymane poręczenia kredytów 

Nazwa podmiotu od 
którego otrzymano 
poręczenia  

Łączna kwota 
poręczonych kredytów 
które w całości lub 
określonej części 
zostały poręczone 

Okres na jaki 
otrzymano 
poręczenia 

Warunki 
finansowe na 
jakich otrzymano 
poręczenia, 
z uwzględnienie
m wynagrodzenia 
za otrzymane 
poręczenia 

Charakter powiązań 
istniejących między 
Spółką otrzymującą 
i udzielającą poręczenia 

 Waluta w tys. PLN.    
CHEMAN SA 

CIECH SA  USD 1 767,2 Do 
14.10.2005 

1% wartości 
poręczenia Jednostka dominująca 

CIECH SA  PLN 
6 000,0 
(poręczony 
do 4 000,0) 

Do 
31.07.2005 

0,25% wartości 
poręczenia Jednostka dominująca 

CIECH SA  PLN 4 500,0 Do 
31.08.2005 

1% wartości 
poręczenia Jednostka dominująca 

 40
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CIECH SA  PLN 2 150,0 Do 
31.08.2005 

1% wartości 
poręczenia Jednostka dominująca 

Razem otrzymane 
poręczenia kredytów PLN 12 417,2    

CIECH Polfa 

CIECH SA PLN 
4.000 

(poręczenie 
4.800 PLN) 

Do 
01.05.2005 

1% od wartości 
poręczenia Jednostka dominująca 

CIECH SA PLN 
1.000 

(poręczenie 
1.200 PLN) 

Do 
01.05.2005 

1% od wartości 
poręczenia Jednostka dominująca 

Razem otrzymane 
poręczenia pożyczek  PLN 

5.000 
(poręczenie 
6.000 PLN) 

   

 

Nazwa podmiotu od 
którego otrzymano 
gwarancję  

Łączna kwota  
udzielonych gwarancji 
własnych, które 
w całości lub określonej 
części zostały 
gwarantowane 

Okres na 
jaki 
otrzymano 
gwarancje 

Warunki finansowe na 
jakich otrzymano 
gwarancje,  
z uwzględnieniem 
wynagrodzenia  
otrzymane gwarancje 

Charakter powiązań 
istniejących między 
Ciech SA a 
podmiotem który 
udzielił gwarancji 

Soda Mątwy waluta W tys. PLN.    

 Bank Handlowy     4 740 31.03.2006 
Prowizja gwarancyjna 
w wysokości 0.25% 
wartości gwarancji 

Brak powiązania 

Razem otrzymane 
gwarancje własne      4 740    

Janikosoda waluta w tys. PLN.    

Bank Handlowy PLN 4.131 
23 maj 2001 
– 30 wrzesień 
2004 

 Brak powiązania 

Bank Handlowy PLN 346 

07 czerwiec 
2001 – 30 
kwiecień 
2006 

 Brak powiązania 

Razem otrzymane 
gwarancje własne   4.477    

Alwernia SA Waluta w tys. PLN.    

WARTA TuiR PLN 1 000 25.04.04-
24.04.05 

Opłata w wysokości 14,5 tys. 
zł brak 

Razem otrzymane 
gwarancje własne   1 000    

 
 
 
Janikosoda 
Otrzymane    gwarancje bankowe 
     Beneficjent Data ważności Waluta Kwota Kurs W tys. zł. 

Bank Handlowy NFOŚiGW 
23 maj 2001 – 
30 wrzesień 
2004 

PLN 4.131  4.131 

Bank Handlowy WFOŚiGW 
07 czerwiec 
2001 – 30 
kwiecień 2006 

PLN 346  346 

RAZEM 
otrzymane 
gwarancje 
bankowe 

  PLN 4.477  4.477
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Warszawa, 15 kwietnia 2005 roku 
 
 
 
 
 
  
............................................................... 
Ludwik Klinkosz - Prezes Zarządu CIECH SA 
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Jerzy Golis - Członek Zarządu CIECH SA 
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Kazimierz Przełomski – Prokurent Dyrektor Finansowy 
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