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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
 
 
Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej CIECH Spółka Akcyjna 
 
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki CIECH S.A. z siedzibą  
w Warszawie, ulica Powązkowska 46/50, obejmującego: 

− wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

− bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 1.384.787 tys. zł, 

− rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku 
wykazujący zysk netto w kwocie 166.739 tys. zł, 

− zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 
roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 144.339 tys. zł, 

− rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku 
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 13.341 tys. zł, 

− dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
Za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd 
Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności 
tego sprawozdania oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego 
sporządzenia.  
 
Badanie 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 z późn. zmianami), 

− 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 
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmowało w szczególności 
sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których 
wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a także ocenę zastosowanych 
zasad (polityki) rachunkowości, dokonanych przez Zarząd Spółki znaczących szacunków oraz 
ogólną ocenę prezentacji sprawozdania finansowego. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone 
przez nas badanie zapewniło nam wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii. 
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W naszej opinii zbadane sprawozdanie finansowe Spółki CIECH S.A. za rok obrotowy 2006, 
zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach: 

− zgodnie co do formy i treści z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku  
o rachunkowości i statutem Spółki, 

− zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi tą ustawą i polityką rachunkowości przyjętą 
przez Spółkę, 

− na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

− zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia  
18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach 
finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie 
emisyjnym dla emitentów z siedzibą  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których 
właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz.U. Nr 209 poz. 1743) oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących  
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 
1744) 

i odzwierciedla ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej  
i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku, jak też jej wyniku finansowego za 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. 
 
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego 
zwracamy uwagę na:  
 

− fakt, iż prezentowane sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym sporządzonym 
zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Nie może być ono jedyną podstawą oceny 
sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, która jest podmiotem dominującym w Grupie 
Kapitałowej. Oprócz sprawozdania jednostkowego Spółka sporządza również skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej. Do dnia wydania opinii z badania sprawozdania jednostkowego sprawozdanie 
skonsolidowane nie zostało jeszcze sporządzone, 

− punkt nr 2.4 dodatkowych informacji i not objaśniających do sprawozdania finansowego, 
w którym Zarząd opisuje sprawy sądowe toczące się przeciwko Spółce. 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 
sprawozdaniu finansowym w łącznej kwocie 17.500 tys. zł. Na pozostałą część ewentualnych 
zobowiązań – opisanych przez Zarząd w wyżej wymienionej nocie, które mogą powstać w 
razie niekorzystnych dla Spółki wyroków sądowych – nie utworzono rezerw. 
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Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 jest kompletne w rozumieniu art. 49  
ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 
2005 roku w sprawie 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     osoby reprezentujące podmiot 
Biegły rewident  
nr ewid. 3499/1028  
 
 
 
       ..................................................... 
 podmiot uprawniony do badania 
 sprawozdań finansowych wpisany  
 na listę podmiotów uprawnionych  
 pod nr ewidencyjnym 73  
 prowadzoną przez KRBR 
 
 
 
Warszawa, 19 marca 2007 roku 
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RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI CIECH SPÓŁKA AKCYJNA 

ZA ROK OBROTOWY 2006 
 
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 
 
Spółka działa pod firmą CIECH Spółka Akcyjna. Zgodnie z zapisami Statutu Spółki dopuszczone 
jest stosowanie skrótu CIECH S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Powązkowska 46/50. 
 
Spółka 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, Spółka wpisana jest do rejestru 
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000011687. 
 
Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-00-19-377 nadany przez Urząd 
Skarbowy Warszawa Żoliborz w dniu 15 czerwca 1993 roku. 
Urząd statystyczny nadał Spółce w dniu 19 grudnia 2001 roku REGON o numerze: 011179878. 
 
Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. 
 
Według statutu Spółki przedmiotem jej działalności jest: 
− działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów 

przemysłowych, 
− pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana, 
− działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej 

grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 
− działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży towarów różnego rodzaju, 
− sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, 
− sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych, produktów pochodnych oraz wyrobów 

chemicznych, 
− sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 
− przeładunek towarów w portach morskich, portach śródlądowych i pozostałych punktach 

przeładunkowych, 
− magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich, portach śródlądowych 

i pozostałych składowiskach, 
− doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
− działalność związana z zarządzaniem holdingami, 
− badanie rynku i opinii publicznej, 
− kupno, sprzedaż i zagospodarowanie nieruchomości na własny rachunek, 
− wynajem nieruchomości na własny rachunek, 
− pozostałe formy udzielania kredytów, 
− pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 
− pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 
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W badanym okresie Spółka prowadziła działalność w zakresie sprzedaży chemikaliów na rynku 
krajowym, eksportu i importu produktów branży chemicznej. 
 
Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 140.001 tys. zł  
i dzielił się na 28.000.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 5 złotych każda. Zgodnie  
z uchwałą WZA z dnia 21 maja 1996 roku umorzono 284 sztuk akcji serii A z czystego zysku za 
1995 rok. 
 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wśród akcjonariuszy Spółki znajdowali się:  
− Kompania Węglowa S.A.      - 36,68% akcji, 
− Franklin Templeton Investments     - 7,14 % akcji, 
− Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”   - 6,12% akcji, 
− Commercial Union Investment Management (CUIM) Polska - 5,37% akcji, 
− Pionieer Pekao Investment Management S.A. (PPIM)  - 5,04% akcji, 

w tym findusze inwestycyjne Pioneer zarządzane przez PPIM - 5,15% akcji 
− drobni akcjonariusze, osoby fizyczne    - 39,54% akcji. 
 
Po dniu bilansowym wystąpiły następujące zmiany w strukturze własności kapitału zakładowego 
Spółki: 
− Zarząd Ciech S.A. w dniu 5 lutego 2007 roku otrzymał zawiadomienie, iż Franklin Recources, 

Inc. i jego spółki stowarzyszone nie posiadają już akcji zwykłych Ciech S.A., oraz iż stan 
posiadania akcji przez w/w Spółki zredukowany został do 0 % w rezultacie dwóch transakcji 
sprzedaży zrealizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu  
2 lutego 2007 roku. 

 
W roku obrotowym jak i również po dniu bilansowym nie wystąpiły zmiany w kapitale 
zakładowym Spółki. 
 
Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 728.418 tys. zł. 
 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 
 
Spółka jako podmioty powiązane traktuje swoje jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone. 
 
W skład Zarządu Spółki na dzień wydania opinii wchodzili: 
− Mirosław Kochalski  - Prezes Zarządu, 
− Wojciech Wardacki  - Członek Zarządu, 
− Rafał Pasieka  - Członek Zarządu, 
− Marek Trosiński - Członek Zarządu. 
  
Prokurentem Spółki jest Pan Kazimierz Przełomski. 
 
W badanym okresie wystąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki: 
− w dniu 1 stycznia 2006 roku Zarządu Spółki pełnił swoje funkcje w następującym składzie: 

− Ludwik Klinkosz   - Prezes Zarządu, 
− Jerzy Golis    - Członek Zarządu, 
− Stefan Rojewski   - Członek Zarządu. 

 
W dniu 24 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołało ze składu 
Zarządu CIECH S.A. Pana Ludwika Klinkosza – Prezesa Zarządu i Pana Jerzego Golisa – Członka 
Zarządu. W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołało w skład 
Zarządu CIECH S.A. Pana Mirosława Kochalskiego na stanowisko Prezesa Zarządu i Pana 
Wojciecha Wardackiego na Członka Zarządu. 
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Dnia 2 sierpnia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołało ze składu 
Zarządu Spółki Pana Stefana Rojewskiego. 
W dniu 8 sierpnia 2006 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. delegowała Pana Wiktora Cwynara,  
w miejsce odwołanego członka Zarządu CIECH S.A., do czasowego wykonywania czynności 
członka Zarządu CIECH S.A. do momentu uzupełnienia przez Walne Zgromadzenie składu 
Zarządu Spółki do minimalnej liczby określonej w Statucie CIECH S.A. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 15 września 2006 roku uzupełniło skład 
Zarządu CIECH S.A., powołując w skład Zarządu Pana Rafała Pasiekę. 
 
Na dzień 31 grudnia 2006 roku skład Zarządu CIECH S.A. przedstawiał się następująco: 
− Mirosław Kochalski  - Prezes Zarządu, 
− Wojciech Wardacki  - Członek Zarządu, 
− Rafał Pasieka   - Członek Zarządu. 
 
W dniu 31 stycznia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołało w skład 
Zarządu Spółki Pana Marka Trosińskiego. 
 
 
2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 
 
Działalność Spółki w 2005 roku zamknęła się zyskiem netto w wysokości 41.900 tys. zł. 
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 podlegało badaniu przez biegłego 
rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony Deloitte Audyt Sp. z o.o. 
Biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu w dniu 12 kwietnia 2006 roku opinię ze zwróceniem 
uwagi na: 
 
„- fakt, iż jest ono sprawozdaniem jednostkowym i winno służyć przede wszystkim celom 
statutowym. Badane sprawozdanie finansowe nie może być jedyną podstawą oceny sytuacji 
finansowej i majątkowej Spółki, która jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej. 
Oprócz sprawozdania jednostkowego Spółka sporządzi również skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Kapitałowej, dla której jest jednostką dominującą, które sporządzone będzie 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
 
- sprawy sądowe toczące się przeciwko Spółce, które Zarząd opisuje w punkcie nr 2 dodatkowych 
not objaśniających do sprawozdania finansowego. 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 sprawozdaniu finansowym  
w łącznej kwocie 17.500 tys. zł. Na pozostałą część ewentualnych zobowiązań – opisanych przez 
Zarząd w wyżej wymienionej nocie, które mogą powstać w razie niekorzystnych dla Spółki 
wyroków sądowych – nie utworzono rezerw.” 
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 
2005 odbyło się w dniu 14 czerwca 2006 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło  
o następującym podziale zysku netto za rok 2005:  
− dywidendy dla akcjonariuszy  - 22.400 tys. zł, 
− odpis na kapitał zapasowy   - 19.500 tys. zł. 
 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 zostało zgodnie z przepisami prawa złożone  
w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 czerwca 2006 roku i złożone do opublikowania  
w Monitorze Polskim B w tym samym dniu. Sprawozdanie to zostało opublikowane w Monitorze 
Polskim B nr 231 w dniu 8 lutego 2007 roku. 
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3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz biegłego rewidenta przeprowadzającego 

w jego imieniu badanie 
 
Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia  
21 czerwca 2006 roku, zawartej pomiędzy CIECH S.A. a firmą Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, ul. Piękna 18, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73. W imieniu 
podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod 
nadzorem biegłego rewidenta Marii Rzepnikowskiej (nr ewidencyjny 3499/1028) w siedzibie 
Spółki w dniach od 20 listopada do 1 grudnia 2006 roku i od 5 do 16 lutego 2007 roku oraz od 
19 lutego do 19 marca 2007 roku poza siedzibą Spółki. 
 
Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 11 maja 2006 roku na 
podstawie upoważnienia zawartego w par. 21 statutu Spółki. 
 
Deloitte Audyt Sp. z o.o. oraz biegły rewident Maria Rzepnikowska potwierdzają, iż są uprawnieni 
do badania sprawozdań finansowych oraz iż spełniają warunki określone w art. 66 ust. 2 i 3 ustawy  
o rachunkowości, do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym 
Spółki CIECH S.A. 
 
 
4. Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa jednostki 
 
Nie wystąpiły ograniczenia zakresu naszego badania. 
 
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 z dnia 19 marca 
2007 roku. 
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5. Sytuacja majątkowa i finansowa Spółki 
 
Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat oraz wskaźniki 
finansowe opisujące wynik finansowy Spółki, jej sytuację finansową i majątkową w porównaniu 
do analogicznych wielkości za lata ubiegłe. 
 
Podstawowe wielkości z rachunku zysków  
i strat (w tys. zł) 

2006 2005 2004

    
Przychody ze sprzedaży 1.640.918 1.588.892 1.470.007
Koszty działalności operacyjnej 1.525.891 1.527.644 1.441.988
Pozostałe przychody operacyjne 7.292 20.506 30.501
Pozostałe koszty operacyjne 15.280 23.359 24.600
Przychody finansowe 109.917 23.453 23.945
Koszty finansowe 12.191 38.369 36.482
Podatek dochodowy 38.026 1.579 1.938
Zysk (strata) netto 166.739 41.900 19.445

 
Wskaźniki rentowności 2006 2005 2004
  
− rentowność sprzedaży 
zysk ze sprzedaży x 100% 
przychody ze sprzedaży 
 

7,0% 3,9% 1,9%

− rentowność sprzedaży netto 
zysk netto x 100% 
przychody ze sprzedaży 
 

10,2% 2,6% 1,3%

− rentowność netto kapitału własnego 
zysk netto x 100%  
kapitał własny 
 

22,9% 7,2% 5,5%

  
Wskaźniki efektywności  
  
− wskaźnik rotacji majątku 
przychody ze sprzedaży 
razem aktywa 
 

1,2 1,8 1,8

− wskaźnik rotacji należności w dniach 
należności z tytułu dostaw, robót i usług x 365 
przychody ze sprzedaży 
 

62 62 61

− wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach 
zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług x 365
koszty działalności operacyjnej 
 

55 58 62

− wskaźnik rotacji zapasów w dniach 
zapasy x 365 
koszty działalności operacyjnej 

4 3 5

 
 
 

 

Płynność/Kapitał obrotowy netto  
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− stopa zadłużenia 
razem zobowiązania 
razem pasywa 
 

44,9% 32,1% 54,1%

− stopień pokrycia majątku kapitałem własnym 
kapitał własny 
razem aktywa 
 

52,6% 64,7% 42,9%

− kapitał obrotowy netto (w tys. zł) 
majątek obrotowy – zobowiązania 
krótkoterminowe 
 

(69) 138.997 (80.167)

− wskaźnik płynności 
majątek obrotowy 
zobowiązania krótkoterminowe 
 

1,00 1,51 0,81

− wskaźnik podwyższonej płynności 
majątek obrotowy - zapasy 
zobowiązania krótkoterminowe 
 

0,96 1,47 0,76

 
 
Analiza powyższych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie w roku 2006 następujących 
zjawisk:  
− wzrost wskaźników rentowności, 
− skrócenie się cyklu rotacji zobowiązań, 
− utrzymywanie się cyklu rotacji należności na niezmienionym poziomie w stosunku do 2005 

roku, 
− wzrost stopy zadłużenia, 
− spadek wskaźników płynności, 
− znaczący spadek poziomu kapitału obrotowego netto. 
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II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
 
1. Ocena systemu rachunkowości 
 
 
System rachunkowości 
 
Spółka posiada aktualną dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) 
rachunkowości, w szczególności dotyczącą: określenia roku obrotowego i wchodzących w jej skład 
okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 
finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów. 
Dokumentacja polityki rachunkowości została opracowana zgodnie z ustawą o rachunkowości  
i zatwierdzona do stosowania od 1 stycznia 2003 roku uchwałą Zarządu nr 1/25.02.2003 z dnia  
25 lutego 2003 roku. Zmiany polityki rachunkowości wynikające ze zmian przepisów 
rachunkowych i podatkowych zostały wprowadzone odrębnymi uchwałami Zarządu Spółki. 
 
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości. Podstawowe 
zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały przedstawione we 
wstępie do sprawozdania finansowego. 
 
W Spółce stosowany jest komputerowy system ewidencji księgowej Oracle Financials, w którym 
dokonywane są księgowania wszystkich zdarzeń gospodarczych, za wyjątkiem wyliczenia płac  
i obciążeń z tym związanych, które obsługiwane jest za pomocą systemu kadrowo-płacowego 
TETA. System Oracle Financials posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób 
nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Opis systemu informatycznego spełnia 
wymogi art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy. 
 
Bilans otwarcia wynika z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy  
i został on prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych badanego okresu.  
 
W części przez nas zbadanej udokumentowanie operacji gospodarczych, księgi rachunkowe oraz 
powiązanie zapisów księgowych z dokumentami i sprawozdaniem finansowym spełniają wymogi 
rozdziału 2 ustawy. 
 
Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia 
rachunkowości oraz zatwierdzone sprawozdania finansowe Spółki są przechowywane zgodnie  
z rozdziałem 8 ustawy o rachunkowości. 
 
Spółka przeprowadziła inwentaryzację aktywów i pasywów w zakresie oraz w terminach  
i z częstotliwością wymaganą przez ustawę o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne ujęto  
i rozliczono w księgach badanego okresu.  
 
 
2. Informacje na temat badanego sprawozdania finansowego 
 
Badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku i obejmuje: 

− wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

− bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 1.384.787 tys. zł, 

− rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku 
wykazujący zysk netto w kwocie 166.739 tys. zł, 
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− zestawienie zmian w kapitale własnym okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 
roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 144.339 tys. zł, 

− rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku 
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 13.341 tys. zł, 

− dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujących wynik finansowy została przedstawiona 
w sprawozdaniu finansowym. 
 
 
3. Informacje o wybranych, istotnych pozycjach sprawozdania finansowego 
 
Rzeczowe aktywa trwałe 

Pozycja rzeczowych aktywów trwałych w Spółce obejmuje środki trwałe oraz środki trwałe  
w budowie w kwocie 21.875 tys. zł. 
 
Noty dodatkowych objaśnień i informacji do sprawozdania finansowego prawidłowo opisują 
zmiany stanu środków trwałych oraz środków trwałych w budowie, łącznie z ujawnieniem 
ewentualnych odpisów aktualizujących powyższe składniki majątkowe.  
 
Inwestycje długoterminowe 

Do pozycji inwestycji długoterminowych w Spółce zaliczono: 
− udziały i akcje w podmiotach powiązanych w kwocie 921.000 tys. zł, 
− udziały i akcje w pozostałych jednostkach w kwocie 988 tys. zł, 
− inwestycje w nieruchomości w kwocie 11.100 tys. zł. 
 
Noty 4a i 4k dodatkowych objaśnień i informacji do sprawozdania finansowego prawidłowo 
opisują zmiany inwestycji w trakcie roku obrotowego. 
 

Struktura zapasów 

Struktura wiekowa wartości zapasów brutto przedstawia się następująco: 
 

Okres zalegania zapasów 
Nazwa zapasu 

0-30 dni 30-90 dni 90-180 dni 180-360 dni powyżej  
1 roku 

Towary  10.976 166 104 405 1.685
 
Struktura należności 

Struktura wiekowa należności handlowych została prawidłowo przedstawiona w nocie 
objaśniającej tę pozycję bilansu.  
 
Zobowiązania 

Zobowiązania krótkoterminowe Spółki zarówno wobec jednostek powiązanych jak i pozostałych 
mieszczą się w umownych terminach płatności. 
 
Największe wartości wśród zobowiązań Spółki stanowią: 
− kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 205.963 tys. zł, 
− kredyty i pożyczki krótkoterminowe w kwocie 148.472 tys. zł, 
− zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 231.254 tys. zł. 
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Specyfikację zaciągniętych kredytów wraz z opisem ich zabezpieczeń ujawniono w notach 19d  
i 20c dodatkowych objaśnień i informacji do sprawozdania finansowego. Część kredytów 
długoterminowych, których spłata przypada w 2007 roku zostały wykazane w sprawozdaniu 
finansowym jako zobowiązania krótkoterminowe.  
Zobowiązania przedawnione lub umorzone w zbadanej przez nas próbie nie wystąpiły. 
 
Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy na zobowiązania 

Noty objaśniające czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz rezerwy na zobowiązania  
w sposób prawidłowy opisują ich strukturę.  
Koszty i przychody rozliczane w czasie prawidłowo zakwalifikowano w stosunku do badanego 
okresu obrotowego.  
Rezerwy na zobowiązania ustalono w wiarygodnie oszacowanych kwotach. 
Pozycje ujęto kompletnie i prawidłowo w istotnych aspektach w odniesieniu do całości 
sprawozdania finansowego. 
 
Uzasadnienie wydanej opinii 
 
W naszej opinii zwróciliśmy uwagę na fakt, iż badane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem 
jednostkowym sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz na to, iż nie może 
być ono jedyną podstawą oceny sytuacji finansowej i majątkowej spółki, która jest podmiotem 
dominującym w Grupie Kapitałowej. Oprócz sprawozdania jednostkowego Spółka sporządzi 
również zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, dla której jest jednostką dominującą. 
Do dnia wydania opinii z badania sprawozdania jednostkowego sprawozdanie skonsolidowane nie 
zostało jeszcze sporządzone. 
  
Ponadto zwróciliśmy uwagę na sprawy sądowe toczące się przeciwko Spółce, które Zarząd opisuje 
w punkcie nr 2.4 dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego. 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 sprawozdaniu finansowym w łącznej kwocie 17.500 tys. zł. Na pozostałą część ewentualnych 
zobowiązań – opisanych przez Zarząd w wyżej wymienionej nocie, które mogą powstać w razie 
niekorzystnych dla Spółki wyroków sądowych – nie utworzono rezerw. 
 
 
4. Kompletność i poprawność sporządzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalności jednostki 
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera wszystkie informacje wymagane 
załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach 
finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie 
emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe 
są polskie zasady rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia  
19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych. 
Spółka potwierdziła zasadność zastosowania zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu 
sprawozdania finansowego. Zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego 
oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane  
w tym wprowadzeniu. 
 
Spółka sporządziła dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not tabelarycznych do 
poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat oraz opisów słownych. 
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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. Dla poszczególnych aktywów wykazanych w bilansie 
przedstawiono możliwość dysponowania nimi z uwagi na zabezpieczenia poczynione na rzecz 
wierzycieli.  
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego w sposób prawidłowy  
i kompletny opisują pozycje sprawozdawcze oraz jasno prezentują pozostałe informacje zgodnie  
z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku 
w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości  
(Dz. U. Nr 209 poz. 1743) oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). 
 
Zarząd sporządził i załączył do sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2006. Sprawozdanie z działalności zawiera informacje wymagane art. 49 ust. 2 
i 3 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 
roku 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 sprawozdanie finansowe.  
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5. Informacje i ustalenia końcowe 
 
Oświadczenia Zarządu 
 
Deloitte Audyt Sp. z o.o. oraz biegły rewident otrzymali od Zarządu Spółki pisemne oświadczenie, 
w którym Zarząd stwierdził, iż Spółka przestrzegała przepisów prawa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................    ..................................................... 
Maria Rzepnikowska     osoby reprezentujące podmiot 
Biegły rewident  
nr ewid. 3499/1028  
 
 
       ..................................................... 
 podmiot uprawniony do badania 
 sprawozdań finansowych wpisany  
 na listę podmiotów uprawnionych  
 pod nr ewidencyjnym 73  
 prowadzoną przez KRBR 
 
 
 
 
 
Warszawa, 19 marca 2007 roku 
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List Prezesa Zarządu CIECH S.A. 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
 
Wydarzenia minionego roku potwierdziły, że Ciech S.A. razem z Grupą Chemiczną Ciech jest jednym 
z liderów rynku chemicznego w naszym regionie Europy. Pozytywnym przejawem są bardzo dobre 
rekomendacje domów maklerskich dla akcji Ciech S.A. notowanych na GPW, rosnące obroty 
i zdobywanie nowych rynków. Interesy handlowe prowadzimy w ponad 90 krajach świata. Poczynione 
w 2006 roku akwizycje znacząco wzmocniły dywizje Sodową i Organika zapewniając naszej Grupie 
przychody rzędu 3,5 mld złotych rocznie.  
 
Dywizja Sodowa Ciech SA powiększyła się w grudniu 2006 r. o rumuńską spółkę Uzinele Sodice 
Govora. Transakcja ta oznacza dla nas jakościowo nową pozycję konkurencyjną na europejskim rynku 
sodowym i zapewnienie wyraźnej pozycji lidera w Europie Środkowej. Ciech S.A. oprócz fabryki kupił 
zarazem rynek i dodatkowe moce wytwórcze.  
 
Przejęcie USG jest pierwszą naszą inwestycją w zagraniczny zakład produkcyjny. W dniu 30 listopada 
2006 r., Ciech S.A. podpisał w Bukareszcie z rumuńską agencją rządową AVAS aneks do umowy 
prywatyzacyjnej, finalizujący zakup pakietu większościowego fabryki sody Uzinele Sodice Govora 
S.A., dającego prawo własności do 93,14 proc. akcji US Govora. Wartość całego projektu wyniesie 
około 60 mln EURO. W efekcie, Grupa Chemiczna Ciech stała się drugim producentem sody 
kalcynowanej w Europie. Uzyskała silniejszą pozycję konkurencyjną w Czechach, Słowacji, Węgrzech, 
Austrii i krajach bałkańskich. Zmniejszyła się konkurencja rumuńskiej sody w Europie Zachodniej 
(Wielka Brytania, Niemcy), co pozwala na korzystniejsze kształtowanie polityki cenowej. Zgodnie 
z podpisaną umową, Ciech zrealizuje w USG program inwestycyjny na poziomie ok. 26 mln EUR. 
Inwestycje oznaczają transfer know-how, podwojenie przychodów ze sprzedaży, natomiast mocy 
produkcyjnych do 530 tys. ton sody rocznie. Prognozy wskazują, że stabilny popyt na sodę 
kalcynowaną utrzyma się nie tylko w roku 2007, ale także w latach następnych.  
 
20 grudnia 2006 roku Ciech S.A. sfinalizował z Naftą Polską S.A. dwie bardzo ważne transakcje. 
Nabyliśmy 80 proc. akcji Z.Ch. Zachem S.A. w Bydgoszczy za 80 mln złotych, gwarantując, że 
w ciągu 5 lat  zainwestujemy w tę spółkę 176,12 mln złotych. Druga transakcja to kupno 80 proc. akcji 
Z.Ch. Organika-Sarzyna S.A. w Nowej Sarzynie za 244,5 mln złotych. Inwestycje gwarantowane 
wyniosą w ciągu 5 lat 130 mln złotych. Dzięki tym akwizycjom Dywizja Organika awansowała do 
pierwszej ligi europejskich graczy, jeśli chodzi o produkcję żywic epoksydowych, poliestrowych, TDI, 
EPI oraz środków ochrony roślin. Realizacja wspomnianych wyżej inwestycji pozwoli na znaczny 
wzrost przychodów i zwiększenie uzyskiwanych marż. W 2007 roku udział Dywizji Organika 
w sprzedaży Grupy wzrośnie z 20,6 proc, do 41,7 proc.  
 
Zarząd Ciech przewiduje też wypracowanie nowej koncepcji rozwoju Dywizji Foschem, 
uwzględniającej umocnienie pozycji Grupy na rynku produktów przeznaczonych dla rolnictwa oraz 
krzemianów i szkła.  
 
Ubiegłoroczne prognozy zostały znacznie przekroczone. Jestem przekonany, że kolejne 
sprawozdanie z działalności Ciech S.A. będzie równie optymistyczne. 
 
 
Prezes Zarządu CIECH S.A. 
 
Mirosław Kochalski 



Oświadczenie 
Zarządu CIECH Spółki Akcyjnej 

w Warszawie, ul. Powązkowska 46/50 
 
 
 
 
Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe wg stanu na 31 grudnia 2006 
i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz 
że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki oraz jej wynik 
finansowy. Ponadto oświadczamy, że roczne sprawozdanie zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć 
oraz sytuacji spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 
 
 
 
 
Warszawa, 19 marca 2007r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………    ………………………………………. 
  Prezes Zarządu       Członek Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………    ………………………………………... 
  Członek Zarządu      Członek Zarządu 



Oświadczenie 
Zarządu CIECH Spółki Akcyjnej 

w Warszawie, ul. Powązkowska 46/50 
 
 
 
 
Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania 
sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2006. do 31 grudnia 2006. został wybrany zgodnie 
z przepisami prawa i jest nim: 

Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

posiadająca wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 73 rejestru. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 
tego przeglądu spełniają warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa krajowego. 
 
 
 
 
 
Warszawa, 19 marca 2007 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................     ...................................................... 

Prezes Zarządu       Członek Zarządu 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….     ………………………………….. 
Członek Zarządu      Członek Zarządu 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 
 
 
a) CIECH S.A. została utworzona dnia 1 września 1995 roku w drodze przekształcenia Centrali 
Importowo-Eksportowej  Sp. z o.o. Spółka ma siedzibę w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 46/50 
i zarejestrowana jest pod numerem 0000011687w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, zgodnie ze statutem, jest prowadzenie działalności 
gospodarczej obejmującej działalność handlową, inwestycyjną, produkcyjną, usługową oraz operacje 
finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w zakresie handlu zagranicznego 
i krajowego chemikaliami oraz działalności z tym związanej (PKD 5190 Z). Spółka może prowadzić  
działalność przedstawicielską na rzecz firm krajowych i zagranicznych. 
 
b) Czas trwania spółki  CIECH S.A. jest nieograniczony. 
 
c) Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 
roku. Porównywalne dane finansowe obejmują rok obrotowy kończący się 31.12.2005. Wszystkie 
dane finansowe wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. Spółka prowadzi 
księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).  
 
d) Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej zostały przedstawione 
w dodatkowych notach objaśniających w punkcie 9. 
 
e) Prezentowane sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, gdyż Spółka nie posiada 
wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe. 
 
f) CIECH S.A. jest spółką dominującą i znaczącym inwestorem oraz sporządza skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe. 
 
g) W okresach, za które jest prezentowane sprawozdanie finansowe  CIECH S.A. nie nastąpiło 
połączenie spółek. 
 
h) Prezentowane sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarządowi  nie są  znane 
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę 
działalności. 
 
i) Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zostały przygotowane w sposób 
zapewniający ich porównywalność przy zastosowaniu jednolitych zasad rachunkowości. W okresie, za 
który prezentowane jest sprawozdanie finansowe nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości. 
 
j) W opiniach biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych Spółki nie wystąpiły 
zastrzeżenia, które powodowałyby konieczność dokonania korekt w stosunku do prezentowanych 
danych sprawozdania finansowego lub porównywalnych danych finansowych. 
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k) ZASADY I  METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ BILANSOWY ORAZ 
POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO I SPOSÓB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH. 
 
ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. 
 
Środki trwałe oraz 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 zł 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 zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu następnym po, 
w którym przyjęto je do użytkowania. 

Środki trwałe uległy na dzień 01.01.1995r. przeszacowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Spółka dokonuje okresowej weryfikacji czasu użytkowania składników majątku trwałego.  
 
 
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. 
 
 
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE.  
 
Udziały i akcje  wyceniane są wg ceny 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. Dla potwierdzenia powyższej metody Spółka dokonuje wyceny akcji i udziałów, co do 
których istnieją przesłanki trwałej utraty wartości, poprzez dodatkową weryfikację metodą DCF. 
Skutki obniżenia wartości inwestycji długoterminowych zalicza się do kosztów finansowych. 
 
Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji 
amortyzuje się wg zasad stosowanych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych  
i prawnych. 
 
 
INSTRUMENTY FINANSOWE. 
 
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 12 grudnia 2001 r. 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 2001r.  w  sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Jeżeli takie warunki nie 
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zostały spełnione to instrument pochodny podlega zasadom wyceny stosowanym dla aktywów  
i zobowiązań przeznaczonych do obrotu. 
 
 
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. 

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 uzasadnionego prawdopodobieństwa 
sprzedaży danej grupy towarowej w następnym okresie sprawozdawczym. 
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, którzy 
prowadzą 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.  

 
 
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WYRAŻONE W WALUTACH OBCYCH – WYCENA, ZASADY 
TWORZENIA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH, EWIDENCJA. 
 
Otwarte pozycje należności i zobowiązań  wyrażone w walutach obcych wycenia się na koniec okresu 
sprawozdawczego wg kursu średniego  ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego. Powstałe w wyniku przeliczenia po kursach średnich NBP różnice kursowe 
prezentowane są per saldo w przychodach lub 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 wyceniane są wg kursu średniego  ustalonego dla danej 
waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 
 
 

  3



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2006 
CIECH S.A. 

WPROWADZENIE 
 

 
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. 
 
 
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. 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. 
 

i. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne. 
 

CIECH S.A. dokonuje czynnych RMK, jeżeli poniesione 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 kosztów układu rodzajowego. 
Nie podlegają rozliczeniu w czasie kwoty poniesionych jednorazowych wydatków na określony tytuł, 
dotyczące danego roku obrotowego, jeżeli nie przekraczają kwoty 2.500,00 zł miesięcznie.  
W momencie poniesienia obciążają wynik danego okresu. 
 
 

ii. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne.  
 

RMK bierne dotyczące kosztów operacyjnych i finansowych  obejmują koszty poniesione w danym 
okresie, współmierne do przychodów danego okresu. Stanowią one krótkoterminowe RMK bierne i są 
prezentowane jako „Inne rozliczenia międzyokresowe”. RMK bierne dotyczące kosztów operacyjnych 
w momencie ich tworzenia obciążają odpowiednie konta kosztów wg miejsc ich powstawania, 
natomiast konta kosztów w układzie rodzajowym w momencie ich realizacji. Ewentualne różnice 
pomiędzy wartością RMK biernego, a kwotą zobowiązania powstałego z tego tytułu korygują koszty 
w okresie rozliczenia. 
 
 

iii. Rozliczenia międzyokresowe przychodów. 
 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, zgodnie z definicją zobowiązań i przychodów, dzielą 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, 
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wartości niematerialnych i prawnych lub kosztów rozwojowych otrzymanych nieodpłatnie 
lub sfinansowanych z obcych źródeł. 

 
 

KAPITAŁY WŁASNE I FUNDUSZE SPECJALNE. 
 
Zasady tworzenia i przeznaczenia kapitału zakładowego, zapasowego oraz kapitałów rezerwowych 
określa Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037) oraz podjęte na jego podstawie 
Uchwały Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy wykazuje się w wartości nominalnej 
zarejestrowanych akcji wynikającej ze statutu Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny tworzony jest na dzień aktualizacji wyceny środków trwałych 
przeprowadzanej na podstawie odrębnych przepisów prawa, nie może być przeznaczony do podziału. 
 
 
ZASADY TWORZENIA REZERW. 
 
Rezerwy tworzone są na: 

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę 
można w sposób wiarygodny oszacować 

- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie 
wiążące umowy, a plany restrukturyzacji zostały ogłoszone i pozwalają w sposób 
wiarygodny oszacować wartości tych przyszłych zobowiązań 

- odroczony podatek dochodowy 
- przyszłe zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 

Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wyceniane są na koniec roku obrotowego 
metodą aktuarialną. Rezerwa obciąża pozostałe koszty operacyjne. Tworzona jest na kontach zespołu 
6 prezentowana w poz. „zobowiązania i rezerwy na zobowiązania”.  
 
 
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY. 
 
Spółka ustala aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwę na podatek dochodowy. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidywanej 
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z występowaniem ujemnych różnic 
przejściowych. Stosując zasadę ostrożnej wyceny Spółka nie rozpoznaje aktywa na podatek 
odroczony z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących należności. 
 
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. 
 
 
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 skorygowane o udzielone rabaty, opusty, bonifikaty. 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. 
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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: zyski 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: straty ze sprzedaży 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. 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE. 
 
Zyski i straty nadzwyczajne są wynikiem występowania zdarzeń niepowtarzalnych, poza zwykłą 
działalnością Spółki. 
 
 
l) Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym 
oraz porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do EUR. 
 

- kurs średni EUR na dzień 31.12.2006r.  3,8312 
- kurs średni EUR na dzień 31.12.2005r.  3,8598 
 
- kurs średni EUR w okresie 01.01-31.12.2006r. 3,8991 
- kurs średni EUR w okresie 01.01.-31.12.2005r.   4,0233 
 
- najniższy kurs EUR w okresie 01.01.-31.12.2006r. 3,7565 (w dniu 17.02.2006r.) 
- najwyższy kurs EUR w okresie 01.01.-31.12.2006r. 4,1065 (w dniu 26.06.2006r.) 
- najniższy kurs EUR w 2005r.    3,8223 (w dniu 13.12.2005r.) 
- najwyższy kurs EUR w 2005r.    4,2756 (w dniu 29.04.2005r.) 

 
Kurs średni w okresie obliczony został jako średnia arytmetyczna średnich kursów obowiązujących na 
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. 
 
m) Wybrane dane dotyczące podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku 
przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych 

  6



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2006 
CIECH S.A. 

WPROWADZENIE 
 

 
finansowych, przeliczone na EUR, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia zostały 
przedstawione w arkuszu „Wybrane dane finansowe”. 
 
n) Zgodnie z par. 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku (Dz.U. 
209 poz. 1743)  w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych 
i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla 
emitentów z siedzibą na terytorium RP, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości, 
emitent jest zobowiązany do wskazania i objaśnienia 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 byłyby sporządzone zgodnie 
z MSSF. Wymóg ten będzie spełniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 
Kapitałowej CIECH S.A. Poniżej przedstawiono tylko korekty w formie opisowej.  
Na dzień bilansowy CIECH S.A. zidentyfikował wszystkie obszary różnic pomiędzy stosowanymi przez 
Spółkę zasadami rachunkowości a MSSF: 

- przeszacowanie środków trwałych – Spółka na dzień 01 stycznia 2004 roku dokonała 
przeszacowania środków trwałych do wartości godziwej, zgodnie z wymogami MSSF. 
Przeszacowaniu podlegały wszystkie środki trwałe o wartości początkowej równej 
bądź większej  niż 10.000 zł. Zgodnie z tym warunkiem wycenie podlegało 380 szt. 
obiektów, co stanowi 90% wartości początkowej wszystkich obiektów oraz 98% 
wartości netto na 01 stycznia 2004r. wszystkich środków trwałych. W wyniku tej 
operacji wartość majątku wykazana w bilansie wzrosła o 2.973 tys. zł, drugostronnie 
zwiększył się kapitał własny Spółki. 

- nieruchomości inwestycyjne – Spółka posiada nieruchomości inwestycyjne, na które 
składają się: 

 kompleks biurowy przy ul. Jasnej 12  w Warszawie, 
 nieruchomość gruntowa przy ul. Powązkowskiej 46/50 w Warszawie, 
 2 stacje paliw, 
 kompleks magazynów w Dąbrowie Górniczej. 

W związku z wybraniem metody kosztowej dla nieruchomości inwestycyjnych Spółka 
na dzień 01 stycznia 2004r. obliczyła kwotę amortyzacji tych obiektów za lata 2002-
2003. W latach tych, zgodnie z przepisami PZR nieruchomości inwestycyjne nie 
podlegały amortyzacji. Wartość różnicy wyniosła 846 tys. zł.  
Ze względu na fakt, iż cały budynek, jak i 2 stacje paliw, przeznaczone są w całości 
na wynajem, obiekty te zostały zakwalifikowane do pozycji Nieruchomości 
inwestycyjne. Obiekty te podlegają amortyzacji, przy zachowaniu dotychczasowych 
stawek amortyzacyjnych 

- podatek odroczony naliczony od rzeczowych aktywów trwałych – Spółka naliczyła 
rezerwę na podatek odroczony od różnic przejściowych, wynikających z dokonanego 
przeszacowania środków trwałych na dzień 01 stycznia 2004r. Kwota korekty, 
rezerwy na podatek odroczony, 402 tys. zł, w wyniku czego kwotą 119 tys. zł uznano 
wynik finansowy roku 2006. 

- amortyzacja – Spółka dokonała przeliczenia amortyzacji za rok 2006, w związku z 
przeprowadzonym przeszacowaniem środków trwałych wg wartości godziwej na dzień 
01 stycznia 2004r. dla celów sprawozdania wg MSR. Kwota różnicy amortyzacji 
liczonej od wartości godziwej wg MSR i amortyzacji liczonej od wartości nabycia wg 
PAS w wysokości 655 tys. zł wpływa na  zwiększenie kosztów (zmniejszenie wyniku 
finansowego). Dodatkowo została wprowadzona korekta wartości netto środków 
trwałych sprzedanych bądź zlikwidowanych, w kwocie 76 tys. zł, wynikająca 
z przeszacowania środków trwałych wg wartości godziwej na dzień 01 stycznia 2004r. 
dla celów sprawozdania wg MSR. 
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Stan na dzień 31 grudnia 2006r. w tys. zł 

Kapitał własny wg PZR 728 418
     - korekta kosztów wynikająca z przeszacowanie środków trwałych 2 937
     - podatek odroczony od przeszacowanych środków trwałych (402)
     - korekta amortyzacji nieruchomości inwestycyjnych za lata 2002-2003 (846)
     - inne -
Kapitał własny wg MSSF 730 107
 
 

Stan na dzień 31 grudnia 2006r. w tys. zł 
Wynik finansowy netto wg PZR 166 739
     - korekta amortyzacji środków trwałych wynikająca z przeszacowania (655)
     - podatek odroczony od przeszacowanych środków trwałych 119
     - inne 76
Wynik finansowy netto wg MSSF 166 279
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2006 2005 2006 2005

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 640 918 1 588 892 420 845 394 923

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 107 039 58 395 27 452 14 514
III. Zysk (strata) brutto 204 765 43 479 52 516 10 807
IV. Zysk (strata) netto 166 739 41 900 42 763 10 414
V. Przepływyw pieniężne netto z działalności operacyjnej 67 427 49 226 17 293 12 235
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -350 391 -34 324 -89 865 -8 531
VII.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 296 305 30 346 75 993 7 543
VIII. Przepływyw pieniężne netto, razem 13 341 45 248 3 422 11 246
IX. Aktywa razem 1 384 787 903 176 361 450 233 996
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 656 369 319 097 171 322 82 672
XI. Zobowiązania długoterminowe 205 963 18 527 53 759 4 800
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 415 337 271 314 108 409 70 292
XIII. Kapitał własny 728 418 584 079 190 128 151 324
XIV. Kapitał zakładowy 140 001 140 001 36 542 36 272
XV. Liczba akcji (szt.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,95 1,55 1,53 0,39
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,95 1,50 1,53 0,37
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,01 20,86 6,78 5,40

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,01 20,86 6,78 5,40

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w 
zł/EUR) 1,60 0,80 0,41 0,20

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR



BILANS                                                      Nota 31.12.2006 31.12.2005

A k t y w a
I. Aktywa trwałe 969 519 492 865
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 7 608 9 098

          - wartość firmy 0 0

      2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 21 875 24 691

      3. Należności długoterminowe 3 0 0

          3.1. Od jednostek powiązanych 0 0

          3.2. Od pozostałych jednostek 0 0

      4. Inwestycje długoterminowe 4 933 088 444 790

          4.1. Nieruchomości 11 100 10 961

          4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0

          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 921 988 433 829

                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 921 000 432 644

                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
                     wyceniane metodą praw własności 0 0

                b) w pozostałych jednostkach 988 1 185

          4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0

       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 6 948 14 286

          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 091 14 169

          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 857 117

II. Aktywa obrotowe 415 268 410 311
      1. Zapasy 6 16 690 10 987

      2. Należności krótkoterminowe 7, 8 333 983 310 688

          2.1. Od jednostek powiązanych 60 434 48 709

          2.2. Od pozostałych jednostek 273 549 261 979

      3. Inwestycje krótkoterminowe 9 64 044 88 212

          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 64 044 88 212

                 a) w jednostkach powiązanych 2 204 38 815

                 b) w pozostałych jednostkach 614 257

                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 61 226 49 140

          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 551 424

A k t y w a  r a z e m 1 384 787 903 176



BILANS                                                      Nota 31.12.2006 31.12.2005

P a s y w a

I. Kapitał własny 728 418 584 079
      1. Kapitał zakładowy 12 140 001 140 001

      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 0 0

      4. Kapitał zapasowy 14 345 871 326 740

      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 -392 -761

      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 76 199 76 199

      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

      8. Zysk (strata) netto 166 739 41 900

      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 656 369 319 097
      1. Rezerwy na zobowiązania 18 19 659 20 736

          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 033 266

          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 902 2 247

                 a) długoterminowa 249 1 607

                 b) krótkoterminowa 653 640

          1.3. Pozostałe rezerwy 17 724 18 223

                 a) długoterminowe 0 0

                 b) krótkoterminowe 17 724 18 223

      2. Zobowiązania długoterminowe 19 205 963 18 527

          2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0

          2.2. Wobec pozostałych jednostek 205 963 18 527

      3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 415 337 271 314

          3.1. Wobec jednostek powiązanych 177 667 167 690

          3.2. Wobec pozostałych jednostek 237 310 103 025

          3.3. Fundusze specjalne 360 599

      4. Rozliczenia międzyokresowe 21 15 410 8 520

          4.1. Ujemna wartośc firmy

          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15 410 8 520

                 a) długoterminowe 236

                 b) krótkoterminowe 15 174 8 520

P a s y w a  r a z e m 1 384 787 903 176

Wartość księgowa 728 418 584 079

Liczba akcji 28 000 000 28 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 26,01 20,86

Rozwodniona liczba akcji 28 000 000 28 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 26,01 20,86



POZYCJE POZABILANSOWE  * Nota 31.12.2006 31.12.2005

1. Należności warunkowe 23 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

            - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

2. Zobowiązania warunkowe 23 14 464 26 571
    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 14 464 26 435

            - udzielonych gwarancji i poręczeń 14 464 26 435

    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 136

            - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 136

3. Inne (z tytułu) 23 18 978 9 400
   - inne zobowiązania warunkowe 9 400 9 400

   - zobowiązania inwestycyjne 9 578 0

Pozycje pozabilansowe, razem 33 442 35 971

* powyższe pozycje nie obejmują wartości spraw z obcego powództwa opisanych w dodatkowych notach objaśniających

   do sprawozdania finansowego w poz. "dane o pozycjach pozabilansowych"



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 640 918 1 588 892

    - od jednostek powiązanych 289 386 345 955
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 45 373 78 960
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 1 595 545 1 509 932
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 356 572 1 346 569
   - od jednostek powiązanych 232 213 298 297
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 340 382
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 356 232 1 346 187
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 284 346 242 323
IV. Koszty sprzedaży 26 102 780 118 654
V. Koszty ogólnego zarządu 26 66 539 62 421
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 115 027 61 248
VII. Pozostałe przychody operacyjne 7 292 20 506
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 270 7 308
       2. Dotacje 0 0
       3. Inne przychody operacyjne 27 7 022 13 198
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 15 280 23 359
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 224 1 532
       3. Inne koszty operacyjne 28 7 056 21 827
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 107 039 58 395
X. Przychody finansowe 29 109 917 23 453
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 23 204 15 064
         - od jednostek powiązanych 23 161 15 064
     2. Odsetki, w tym: 6 149 6 514
         - od jednostek powiązanych 1 424 3 734
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 75 886 916
     4. Aktualizacja wartości inwestycji 355 0
     5. Inne 4 323 959
XI. Koszty finansowe 30 12 191 38 369
     1. Odsetki, w tym: 3 437 4 274
         - dla jednostek powiązanych 0 0
     2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
     3. Aktualizacja wartości inwestycji 6 901 23 539
     4. Inne 1 853 10 556
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 204 765 43 479
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0
         1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0
         2. Straty nadzwyczajne 33 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 204 765 43 479
XV. Podatek dochodowy 34 38 026 1 579
        a) część bieżąca 29 180 11 166
        b) część odroczona 8 846 -9 587
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 0 0

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 166 739 41 900

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 166 739 41 900
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 28 000 000 27 028 828
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 5,95 1,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 28 000 000 27 950 372
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,95 1,50



31.12.2006 31.12.2005

584 079 356 022
0 0

0 0

584 079 356 022

140 001 98 982
0 41 019

0 41 019

0 41 019

0 0

140 001 140 001
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 -6 176

0 6 176

0 0

0 0

0 6 176

0 6 176

0 0
326 740 157 186

19 131 169 554

19 820 169 941

0 151 328

320 1 580

19 500 14 824

 inne zwiększenia 0 2 209

689 387

689 387

345 871 326 740
-761 432

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (bilans 
przekształcenia) 0 0

5.a Kapitał z aktualizacji wyceny po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych -761 432

369 -1 193

689 387

689 387

320 1 580

320 1 580

-392 -761

                      - przeniesienie na kapitał zapasowy aktualizowanych ST w 
związku  z ich likwidacją lub sprzedażą
            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

                  a) zwiększenia (z tytułu)
                      - przeniesienie na kapitał zapasowy aktualizowanych ST w 
związku  z ich likwidacją lub sprzedażą
                  b) zmniejszenia (z tytułu)

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

           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartość)

                 b) zmniejszenie (z tytułu)

                     - ujemna różnica z aktualizacji środków trwałych

                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej

                     - dodatnia różnica z aktualizacji środków trwałych

          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
       4. Kapitał zapasowy na początek okresu
          4.1. Zmiany kapitału zapasowego

                 a) zwiększenia (z tytułu)

                    - zakup

                 b) zmniejszenia (z tytułu)

                     - sprzedaż

          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych

                 a) zwiększenia (z tytułu)

                 b) zmniejszenia (z tytułu)

      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu
          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

                 a) zwiększenia (z tytułu)

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

                     - emisji akcji (wydania udziałów)

                b) zmniejszenia (z tytułu)

I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu
      do danych porównywalnych
      1. Kapitał zakładowy na początek okresu
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego

                 a) zwiększenia (z tytułu)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM   

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

   b) korekty błędów  podstawowych



31.12.2006 31.12.2005ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM   

76 199 82 375
0 -6 176

0 0

0 0

0 6 176

0 6 176

76 199 76 199
41 900 23 223
41 900 23 223

0 0

0 0

41 900 23 223

0 0

41 900 23 223

19 500 14 823

22 400 8 400

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

166 739 41 900
166 739 41 900

0 0
0 0

728 418 584 079

683 618 561 679
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
     podziału zysku (pokrycia straty)

         8. Wynik netto
             a) zysk netto
             b) strata netto
             c) odpisy z zysku

             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

                   b) zmniejszenia (z tytułu)

                   b) korekty błędów  podstawowych

            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu
                  do danych porównywalnych
                   a) zwiększenia (z tytułu)

                       - dywidenda

            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

                   b) zmniejszenia (z tytułu)

                       - podziału zysku z lat ubiegłych

                   b) korekty błędów  podstawowych
            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu
                  do danych porównywalnych
                   a) zwiększenia (z tytułu)

            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

                   b) zmniejszenia (z tytułu)

                       - sprzedaż akcji własnych

        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

                   a) zwiększenia (z tytułu)

                       - pozostałe zwiększenia



A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

I. Zysk (strata) netto 166 739 41 900
II. Korekty razem -99 312 7 326
 1. Amortyzacja 5 986 7 151
 2. Zyski  (straty) z tytułu różnic kursowych 2 790 -2 781
 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -22 957 -12 167
 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -68 120 15 559
 5. Zmiana stanu rezerw -1 077 781
 6. Zmiana stanu zapasów -5 703 7 473
 7. Zmiana stanu należności -33 045 1 386
 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  
kredytów 8 688 -4 435
 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 15 072 -5 813
10. Inne korekty -946 172
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/-II) 67 427 49 226

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 220 701 81 901
 1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 1 364 11 574
 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 0 0
 3. Z aktywów finansowych, w tym: 205 837 61 827

 a)  jednostkach powiązanych 128 760 15 973
    zbycie aktywów finansowych 104 300 503
    dywidendy i udziały w zyskach 23 204 15 063
    odsetki 1 256 407
 b) w pozostałych jednostkach 77 077 45 854

     zbycie aktywów finansowych 77 077 45 854
 4. Inne wpływy inwestycyjne 13 500 8 500
II. Wydatki 571 092 116 225
 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 4 495 6 559
 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
 3. Na aktywa finansowe, w tym: 564 597 87 666

 a) w jednostkach powiązanych 489 597 41 410

     nabycie aktywów finansowych 353 792 41 410
     udzielone pożyczki długoterminowe 135 805 0
 b) w pozostałych jednostkach 75 000 46 256
     nabycie aktywów finansowych 75 000 46 256
 4. Inne wydatki inwestycyjne 2 000 22 000
III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II ) -350 391 -34 324
 



II. Korekty razem -99 312 7 326
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 396 022 250 483
 1. Wpływy netto z wydania udziałów ( emisji akcji ) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 192 875
 2. Kredyty i pożyczki 396 022 55 399
 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
 4. Inne wpływy finansowe 0 2 209
II. Wydatki 99 717 220 137

 1. Nabycie udziałów ( akcji ) własnych 0 0
 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 22 400 8 400
 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
 4. Spłaty kredytów i pożyczek 76 172 192 940
 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 15 000
 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 149
 8. Odsetki 1 145 3 648
 9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II ) 296 305 30 346

D. Przepływy pieniężne netto, razem ( A.III +/- B.III +/- C.III ) 13 341 45 248

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:                      12 086 45 512
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 255 264

F. Środki pieniężne na początek okresu 49 070 3 822
G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F +/- D ), w tym: 62 411 49 070
     o ograniczonej możliwości dysponowania 37 775 260



Nota 1a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 31.12.2006 31.12.2005

a) Wartości niematerialne i prawne, w tym: 7 477 7 300

 - wartość firmy 0 0
 - nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 7 461 7 278
        - oprogramowanie komputerowe 7 461 7 278
 - inne wartości niematerialne i prawne 16 22
b) wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 131 1 798
c) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0
Wartości niematerialne i prawne razem 7 608 9 098



oprogramowanie 
komputerowe

 a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 24 288 24 288 411 24 699

 b) zwiększenia (z tytułu) 2 707 2 707 0 0 2 707
     - zakup 422 422 422
     - przyjęcie z inwestycji 2 285 2 285 2 285
 c) zmniejszenia (z tytułu) 3 108 3 108 0 0 3 108
     - sprzedaż 639 639 639
     - likwidacja 2 469 2 469 2 469

 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 23 887 23 887 411 0 24 298

 e) skumulowana amortyzacja na początek okresu 17 010 17 010 235 17 245
 f) amortyzacja za okres (z tytułu) -584 -584 83 0 -501
     - amortyzacja  2 524 2 524 83 2 607
     - likwidacja 2 469 2 469 2 469
     - sprzedaż 639 639 639
 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 16 426 16 426 318 0 16 744
 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 154 0 154
     - zwiększenie 0
     - zmniejszenie 77 77
 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 77 0 77

 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 7 278 7 278 22 0 7 300

 k) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 7 461 7 461 16 0 7 477

Nota 1b

 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)

Wartości 
niematerialne   

i prawne, razem

inne wartości 
niematerialne i 

prawne

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

zaliczki na 
wartości 

niematerialne i 
prawne



Nota 1c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA) 31.12.2006 31.12.2005

a) własne 7 477 7 300
Wartości niematerialne i prawne razem 7 477 7 300

Nota 2a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 31.12.2006 31.12.2005

a) środki trwałe, w tym: 21 785 24 691

    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 102 292

    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13 806 16 807

    - urządzenia techniczne i maszyny 6 245 5 604

    - środki transportu 1 415 1 809

    - inne środki trwałe 217 179

b) środki trwałe w budowie 90 0

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 21 875 24 691



 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

- 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 749 25 370 29 040 2 957 877 58 993
 b) zwiększenia (z tytułu) 0 11 2 493 118 99 2 721
     - zakup 11 2 461 118 99 2 689
     - przyjęcie ze środków w budowie 32 32
 c) zmniejszenia (z tytułu) 105 1 656 2 114 314 75 4 264
     - sprzedaż 105 1 514 480 314 41 2 454
     - likwidacja 10 1 634 34 1 678
     - inne  132 132
 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 644 23 725 29 419 2 761 901 57 450

 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 457 8 563 23 436 1 148 698 34 302

 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 -122 -267 198 -14 -205
  - zwiększenie(z tytułu) 0 645 1 827 465 60 2 997
      - roczny odpis amortyzacyjny 645 1 827 465 60 2 997
 - zmniejszenie(z tytułu) 0 767 2 094 267 74 3 202

         - sprzedaż 695 463 267 41 1 466
         -  likwidacja 3 1 631 33 1 667
          -  inne 69 69

 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 457 8 441 23 169 1 346 684 34 097

 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

  - zwiększenie(z tytułu) 85 1 478 5 0 0 1 568
85 1 478 5 1 568

0
  - zmniejszenie(z tytułu) 0 0 0 0 0 0

0
0

 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 85 1 478 5 0 0 1 568
 j) wartość netto środków trwałych na początek okresu 292 16 807 5 604 1 809 179 24 691
 k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 102 13 806 6 245 1 415 217 21 785

Nota 2b



Nota 2c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 31.12.2006 31.12.2005
a) własne 21 785 24 691

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,
    w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

   - umowa leasingu 0 0
Środki trwałe bilansowe razem 21 785 24 691

Nota 2d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 31.12.2006 31.12.2005

a) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,
w tym umowy leasingu, w tym: 2 849 2 849

    - wartość gruntów użytkowanych wieczyście 2 849 2 849
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 2 849 2 849

Nota 3a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 31.12.2006 31.12.2004

Należności długoterminowe brutto 0 0

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW) 31.12.2006 31.12.2004

a) stan na koniec okresu 0 0

Nota 3c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 31.12.2006 31.12.2004

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na 
koniec okresu 0 0



Nota 4a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2006 31.12.2005

a) stan na początek okresu 10 961 11 246
   - grunt 3 773 3 773
   - budynki 6 637 6 769
   - budowle 3 3
  - maszyny i urządzenia 548 701
b) zwiększenia 550 93
   - grunt 397 0
   - budynki 106 93
   - budowle 44 0
  - maszyny i urządzenia 3 0
c) zmniejszenia 411 378
   - umorzenie 382 378
        - budynki 226 225
        - budowle 0 0
        - maszyny i urządzenia 156 153
   - likwidacja 29 0
        - maszyny i urządzenia 29 0
d) stan na koniec okresu 11 100 10 961
   - grunt 4 170 3 773
   - budynki 6 517 6637
   - budowle 47 3,00
  - maszyny i urządzenia 366 548

Nota 4b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WEDŁUG GRUP 
RODZAJOWYCH) 31.12.2006 31.12.2005

a) stan na początek okresu 0 0
b) stan na koniec okresu 0 0

Spółka posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów nadanych w drodze decyzji administracyjnych w kwocie 24 131 tys. 
zł. Powyższe prawo ujęte jest w ewidencji pozabilansowej i traktowane jest przez Spółkę jako nieruchomości inwestycyjne.



Nota 4c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31.12.2006 31.12.2005

a. w jednostkach zależnych 920 948 430 451
    - udziały lub akcje 781 452 429 601
    - zaliczki przekazane 0 850
    - udzielone pożyczki 139 496 0
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
b. w jednostkach współzależnych 0 2 193
    - udziały lub akcje 2 193
    - dłużne papiery wartościowe
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
c.w jednostkach stowarzyszonych 52 0
    - udziały lub akcje 52 0
     - udzielone pożyczki
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
d. w pozostałych jednostkach 988 1 185
    - udziały lub akcje 988 1 185
     - udzielone pożyczki
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 921 988 433 829

Informacje o zabezpieczeniach ustanowionych na udziałach i akcjach przedstawione zostały w notach 19d i 20c

Ponadto na posiadanych akcjach spółki:

Nota 4d

UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH 
METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: 31.12.2006 31.12.2005

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

Nota 4e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 31.12.2006 31.12.2005

a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
c) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

- Organika-Sarzyna S.A. ustanowiono zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie zapłaty kar umownych na rzecz Nafta Polska 
S.A., które mogłyby powstać z tyutułu  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań opisanych w punkcie 2.4. 
dodatkowych not objaśniających. Wartość wierzytelności nie została określona, najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 300 
000 tys. zł.

- ZACHEM S.A. ustanowiono zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie zapłaty kar umownych na rzecz Nafta Polska S.A, które 
mogłyby powstać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań opisanych w punkcie 2.4. dodatkowych not 
objaśniających. Wartość wierzytelności nie została ustalona, najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 187 545,6 tys. zł.



Nota 4f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 31.12.2006 31.12.2005

a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
c) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Nota 4g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 31.12.2006 31.12.2005

a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
c) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Nota 4h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 31.12.2006 31.12.2005

a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
c) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Nota 4i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPŁÓŁZALEŻNE 31.12.2006 31.12.2005

a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
c) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Nota 4j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 31.12.2006 31.12.2005

a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
c) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0



Nota 4k

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 31.12.2006 31.12.2005

a) stan na początek okresu 481 074 464 526
   - udziały i akcje 481 074 464 526
b) zwiększenia (z tytułu) 499 556 42 728
   - udziały i akcje 355 410 42 728
     zakup akcji 355 410 41 878
     podwyższenie kapitału 0 850
   -  udzielone pożyczki 144 146 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 32 465 26 180
   - udziały i akcje 32 465 26 180
      sprzedaż udziałów 32 465 803
     przeniesienie do krótkoterminowych aktywów finansowych 0 25 243
     inne 0 134
d) stan na koniec okresu 948 165 481 074
   - udziały i akcje 804 019 481 074
   - udzielone pożyczki 144 146
  odpisy aktualizujące 26 177 47 245
  stan na koniec okresu netto 921 988 433 829



Nota 4 l, m

UDZIAŁY I AKCJE W 
JEDNOSTKACH 
PODPORZĄDKOWANYCH 

Lp. a b c d e f g h i j k l Lp. p r s t

zysk 
(strata) z lat 
ubiegłych

zysk 
(strata) 
netto

1 "AGROCHEM" Sp. z o.o. Człuchów ul. Mickiewicza 5
77-300 Człuchów

sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, sprzedaż zboża, nasion i pasz dla zwierząt, 
przeładunek,magazynowanie i przechowywanie pośrednio  zależna  Fosfory Sp. z o.o. metoda 

pełna 23.07.1997 500 0 500 89,03% 89,03% brak 1 1 069 500 0 538 31 0 31 29 202 11 539 17 325 23 863 0 23 863 30 271 65 940 0 0

2 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
 posrednio zależna  Fosfory Sp. z o.o. metoda 

pełna 18.05.1999 504 0 504 89,03 89,03% brak 2 16 551 500 0 11 857 4 194 0 4 194 5 803 0 5 792 12 654 0 12 654 22 354 51 491 0 0

3 Alwernia Fosforany Sp. z o.o. ul. K.Olszewskiego 25
32-566 Alwernia spółka nie rozpoczęła działalności pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 10.09.2003 50 50 0 73,75 73,75% brak 3 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0

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 14 917 7 567 7 350 100% 100% brak 4 14 336 16 301 0 0 -1 965 -305 -1 660 2 458 0 1 965 1 792 0 1 792 16 794 13 244 0 0

5 Budpur Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz usługi budowlano- montażowe pośrednio 

stowarzyszona nie podlega konsolidacji 20.12.2006 63 0 63 22,18% 22,18% brak 5 319 227 0 28 64 0 61 549 0 549 321 0 321 867 2 703 0 0

6 Bydgoski Park Przemysłowy ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz zarządzanie nieruchomościami pośrednio 

stowarzyszona nie podlega konsolidacji 20.12.2006 410 0 410 12,62% 18,69% brak 6 2 321 2 600 0 1 -280 -237 -43 288 0 244 411 0 411 2 609 951 0 0

7 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 7 607 525 0 0 82 -77 159 1 807 0 1 432 1 852 0 1 852 2 414 6 485 0 0

8 Chemiepetrol GmbH Kattrepelsbrucke 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 4 850 195 0 0 4 655 2 850 1 805 2 559 0 1 559 2 808 0 2 808 7 379 38 508 0 505

9 Ciech Finance Sp. z o.o. Warszawa ul. Powązkowska 46/50 pozostałe pośrednictwo finansowe zależna metoda pełna
16.12.2005 50 0 50 100% 100%

brak 9 20 50 0 0 -30 -6 -24 6 0 6 0 0 0 26 0 0 0

10 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 6 330 1 910 0 5 455 -1 035 0 -1 043 43 912 136 42 988 43 071 0 43 071 50 242 49 801 0 775

11 CIECH-SERVICE Sp. z o.o. ul. Powązkowska 46/50
01-728 Warszawa usługi transportowe i brokerskie zależna nie podlega konsolidacji 22.07.1996 705 0 705 100% 100% brak 11 810 705 0 96 9 0 9 750 0 630 758 0 758 1 560 4 712 0 24

12 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 12 16 941 5 734 0 0 11 207 0 8 416 4 091 772 3 319 7 423 0 7 423 21 033 39 081 0 652

13 Danske Unipol A/S Rentemestervej 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 7 574 1 916 0 0 5 659 2 613 3 046 44 300 16 976 27 324 35 979 0 35 979 48 043 247 363 0 213

14 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 25 25 0 99,52% 99,52% brak 14 -1 825 51 0 2 -1 878 -2 251 373 46 899 0 41 639 25 018 0 25 018 45 074 238 635 0 0

15 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 20 755 0 20 755 89,03% 89,03% brak 15 107 454 29 003 0 42 179 36 272 0 3 545 60 293 6 766 35 618 43 445 0 43 445 167 747 168 054 0 854

16 Govcrest International SRL Bucuresti , sector 2.B-dul Pache 
Protopopescu no 32. Romania import i eksport surowców i produktów chemicznych stowarzyszona 

posrednia nie podlega konsolidacji 30.11.2006 183RON 0 183RON 38,78% 38,78% brak 16 3 065 503 0 0 2 562 -48 724 10 581 0 9 987 7 971 0 7 971 13 646 52 040 0 0

17 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 0 100% 100% brak 17 2 170 2 700 0 1 524 -2 054 -1 685 -369 7 0 7 33 0 33 2 177 0 0 0

18 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne
SODA MĄTWY S.A. 

ul. Fabryczna 4
88-101 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 165 692 0 165 692 99,77% 99,77% brak 18 263 776 74 161 0 106 093 83 522 -609 21 276 121 697 18 852 64 101 78 556 0 78 556 385 472 317 360 0 8 139

19 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 164 888 0 164 888 99,26% 99,26% brak 19 225 303 44 676 0 140 965 39 662 0 14 574 103 216 10 588 62 803 76 757 0 76 757 328 519 337 938 0 11 219

20 Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia 
Ścieków Sp. z o.o.

Sarzyna 768 B 37-310 Nowa 
Sarzyna gospodarka ściekami oraz wywóz unieszkodliwianie odpadów stowarzyszona 

posrednia nie podlega konsolidacji 20.12.2006 5 316 0 5 316 45,29% 45,29% brak 20 14 230 14 762 0 0 -532 -565 33 687 0 687 360 0 360 14 917 2 564 0 0

21 Natural Chemical Products Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych stowarzyszona 

posrednia nie podlega konsolidacji 20.12.2006 214 0 214 35,23% 35,23% brak 21 4 901 648 0 3 552 701 25 101 7 028 640 6 326 2 939 0 2 939 11 929 30 552 0 0

22 Nordiska Unipol AB Arstaangsvagen 1 A
S-10074 Sztokholm Szwecja

prowadzenie działalności handlowej w zakresie importu oraz eksportu różnego typu 
produktów, głównie chamikaliów oraz innego zaopatrzeniaprzemysłowego; 

prowadzenie działalności przedstawicielskiej, a także innych przedsięwzięć pokrewnych
zależna nie podlega konsolidacji 1978 842 0 842 97,78% 97,78% brak 22 972 571 0 35 366 71 295 7 666 645 5 031 7 226 0 7 226 8 638 31 458 0 0

23 Polcommerce GmbH Josefstadterstrasse 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 23 1 664 557 0 0 1 107 767 340 5 612 0 5 489 5 555 0 5 555 7 276 50 859 0 193

24 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
posrednio zależna nie podlega konsolidacji 31.10.2000 203 0 203 100% 100% brak 24 1 025 46 0 0 979 976 3 123 17 106 550 0 550 1 130 2 969 0 0
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25 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 25 25 474 1 363 0 5 826 18 285 0 18 285 5 465 21 5 444 16 204 0 16 204 30 939 81 509 0 236

26 Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
S.A.

ul. Jagiellońska 17
03-719 Warszawa towarzystwo ubezpieczeniowe pośrednio 

stowarzyszona
Soda Mątwy S.A.metoda praw

własności 30.04.2003 28 365 0 28 365 45,19% 45,89% brak 26 83 462 66 059 0 0 17 403 -5 841 6 009 330 515 0 42 562 67 899 0 67 899 413 977 18 148 0 0

27 Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman 
S.A.**

ul. Powązkowska 46/50
01-728 Warszawa handel towarami chemicznymi, konfekcjonowanie produktów chemicznych pośrednio zależna metoda pełna 22.08.2000 0 0 0 100% 100% brak 27 -791 16 928 0 3 602 -21 321 -15 288 -9 617 41 710 9 450 29 975 21 513 0 21 513 40 919 138 891 0 0

28 Przedsiębiorstwo Transportowo-
Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz transport międzynarodowy płynnych chemikaliów, myjnia cystern samochodowyc i kolejowych stowarzyszona metoda praw własności 04.1993 4 354 0 4 354 90,00% 90,00% brak 28 5 648 4 322 0 942 384 0 2 2 224 218 1 993 1 910 0 1 910 7 872 9 504 0 0

29 Przedsiębiorstwo Transportowo-
Spedycyjne TRANSCHEM Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz usługi transportowe pośrednio 

stowarzyszona nie podlega konsolidacji 20.12.2006 89 54 35 22,25% 22,25% brak 29 278 320 0 0 -42 -77 29 1 441 115 1 296 624 0 624 1 719 4 563 0 0

30 S.C. US Govora S.A. RAMNICU VALCEA, Str. Uzinei nr. 
2, Judetul Valcea, Romania produkcja chemikaliów nieorganicznych zależna metoda pełna 30.11.2006 39 785 0 39 785 93,14% 93,14% brak 30 -122 173 97 909 0 644 -220 726 -178 840 -78 484 269 136 78 557 172 003 80 944 192 80 752 146 960 136 845 0 0

31 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 26.11.1997 1 209 0 1 209 69,88% 69,88% brak 31 1 481 1 453 0 12 16 0 16 185 16 155 271 0 271 1 667 2 218 0 0

32 Soda-Med. Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 30
88-160 Janikowo organizacja usług medycznych pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 28.12.2001 1 423 0 1 423 99,57% 99,57% brak 32 2 807 2 700 0 90 17 0 17 68 0 68 115 0 115 2 875 995 0 0

52 0 52

179 SEK 0 179 SEK

34 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 11 587 0 11 587 99,59% 99,59% brak 34 20 239 27 652 0 0 -7 413 -8 543 1 130 13 503 311 5 766 3 520 0 3 520 33 742 36 566 0 0

35 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 13 218 0 13 218 99,81% 99,81% brak 35 53 283 3 595 0 39 512 10 176 0 7 009 86 659 44 927 31 930 20 595 0 20 595 139 942 115 745 0 0

36 Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

produkcja: chemikaliów organicznych i nieorganicznych, barwników i pigmentów, barwników 
i pigmentów, farb i lakierów, tworzyw sztucznych zależna metoda pełna 20.12.2006 69 383 0 69 383 80% 80% brak 36 92 065 148 000 0 0 -55 935 -81 152 25 217 308 059 75 187 148 973 88 230 0 88 230 400 124 812 914 0 0

37 Zachem Barwniki Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz produkcja barwników i pigmentów pośrednio zależna ZACHEM S.A. metoda pełna 20.12.2006 1 100 1 100 0 91,67% 91,67% brak 37 626 1 200 0 0 -574 -540 -34 6 852 0 6 228 3 471 0 3 471 7 478 15 263 0 0

38 Zachem UCR Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz usługi remontowe pośrednio zależna ZACHEM S.A. metoda pełna 20.12.2006 4 673 4 673 0 100% 100% brak 38 -258 4 673 0 0 -4 931 -2 011 -2 920 2 817 39 4 355 421 0 421 7 959 25 925 0 0

39 Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" 
Sp. z o.o.

ul. Chemików 1 37-310 Nowa 
Sarzyna produkcja tworzyw sztucznych stowarzyszona 

posrednia nie podlega konsolidacji 20.12.2006 534 0 534 24% 24% brak 39 19 078 17 363 0 1 409 306 0 306 1 901 0 1 566 2 546 0 2 546 20 979 17 056 0 0

40 Zakład Doświadczalny "Organika" Sp. z
o.o.

ul. Chemików 1 37-310 Nowa 
Sarzyna produkcja wyrobów chemicznych pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 20.12.2006 253 0 253 40,80% 40,80% brak 40 2 143 1 152 0 825 166 0 69 158 0 158 295 0 295 2 301 2 753 0 0

41 Zakłady Chemiczne Organika - 
Sarzyna S.A.

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa 
Sarzyna

produkcja chemikaliów organicznych i nieorganicznych, gazów technicznych, nawozów 
sztucznych, pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych zależna metoda pełna 20.12.2006 246 243 0 246 243 80% 80% brak 41 155 449 84 900 0 28 300 42 249 -19 461 25 419 94 324 0 54 014 53 866 0 53 866 249 773 427 320 0 0

42 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. ul. K.Olszewskiego 25
32-566 Alwernia produkcja chemikaliów nieorganicznych zależna metoda pełna 08.03.2000 55 015 8 000 47 015 73,75% 73,75% brak 42 64 897 5 258 0 34 202 25 437 0 -1 491 67 534 340 46 537 24 965 32 24 933 132 432 146 264 0 270

* wartość udziałów bezpośrednich wg 
ceny nabycia wynosi 7 502 tys. PLN

** zasadą przy podawaniu ceny nabycia
i wartości bilansowej jest wartość 
wykazywana w bilansie jednostki 
bezpośrednio posiadającej 
udziały/akcje w podmiocie. W 
przypadku Cheman S.A. podmiotem 
bezpośrednio posiadającym akcje jest 
Ciech Finance, dla którego cena 
nabycia i wartość bilansowa wynosi 1 zł

8133 10 149 13 513 47 787 00 10 149 10 149 03 268 2 586 682 10 1493 364 96 0 01991 24,78% 24,78% brak33 Suomen Unipol Oy stowarzyszona nie podlega konsolidacjiNahkahousuntie 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



Nota 4n

 - kapitał 
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1 Comapol Maroko

pośrednictwo w eksporcie 
produktów chemicznych i 

towarów przemysłowych polskich 
firm na rynek marokański w 

niewielkim stopniu na rynek Arabii 
Saudyjskiej

0 b.d. b.d. 7,53 7,53 0 0

2 Inne 988

Razem 988
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Nota 4o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2006 31.12.2005

a) w walucie polskiej 800 101 426 205
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 121 887 7 624
b1. waluta EUR  26 891 180
                  PLN 103 528 748
b2.             GBP 615 615
                  PLN 3 426 3 426
b3.             SGD    650 650
                  PLN 2 916 2 916
b4.             SEK    1 850 1 850
                  PLN 788 433
b5.             DKK     275 275
                  PLN 101 101
b6.             USD 3776 0
                  PLN 11128 0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa 
finansowe, razem 921 988 433 829

Nota 4p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 31.12.2006 31.12.2005

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość 
bilansowa) 867 1062

    a) akcje (wartość bilansowa): 867 1062
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) 195 256
        - wartość na początek okresu 1062 0
        - wartość według cen nabycia 1318 1318

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym
    (wartość bilansowa) 301 113 218 810

     a) akcje (wartość bilansowa): 263 420 181 473
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) -25 558 14 630
        - wartość na początek okresu 230 541 174 202
        - wartość według cen nabycia 272 564 210 227
     b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
     c) inne - udziały (wartość bilansowa): 37 693 37 337
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) -355 7 566
        - wartość na początek okresu 37 338 39 009
        - wartość według cen nabycia 49 625 49 625
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 480 512 213 957
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 480 512 213 957
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 1 087
        - wartość na początek okresu 164 888 197 262
        - wartość według cen nabycia 480 512 219 903
    b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
Wartość według cen nabycia, razem 804 019 481 073
Wartość na początek okresu, razem 433 829 410 473
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -25 718 23 539
Wartość bilansowa, razem 782 492 433 829

Nota 4q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 31.12.2006 31.12.2005

a) w walucie polskiej 62 800 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 76 696 0
b1. EUR 20 019 0
      PLN 76 696 0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 139 496 0



Nota 4r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 31.12.2006 31.12.2005

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

Nota 4s

ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 31.12.2006 31.12.2005

a) stan na początek okresu 0 0
b) stan na koniec okresu 0 0

Nota 4t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 31.12.2006 31.12.2005

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0



Nota 5a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 31.12.2006 31.12.2005

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
okresu, w tym: 14 169 4 531

a) odniesionych na wynik finansowy 13 358 3 720
   - należności 3 162 0
   - zapasy 132 129
   - zobowiązania krótkoterminowe 364 0
   - inwestycje długoterminowe 8 499 3 151
   - rezerwy 116 239
   - zobowiązania długoterminowe -608 -599
   - rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 693 800
b) odniesionych na kapitał własny 811 811
   - zobowiązania długoterminowe 811 811
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
2. Zwiększenia 765 9 770
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 765 9 770

    - należności 0 3 162
   - zapasy 0 3
   - zobowiązania krótkoterminowe 0 364
   - inwestycje długoterminowe 0 5 348
   - środki trwałe 298 0
   - rozliczenia międzyokresowe kosztów 467 893
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) 0 0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi 0 0

3. Zmniejszenia 8 843 132
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 8 843 132

    - należności 3 162 0
   - zapasy 5 0
   - zobowiązania krótkoterminowe 30
   - inwestycje długoterminowe 5 456 0
   - środki trwałe
   - rezerwy 116 123
   - zobowiązania długoterminowe 74 9
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  (z
tytułu)

 0 0

    - wykorzystanie straty podatkowej 0 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi  (z tytułu) 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu) 0 0

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 
okresu, razem, w tym: 6 091 14 169

a) odniesionych na wynik finansowy 5 280 13 358
   - należności 0 3 162
   - zapasy 127 132
   - zobowiązania krótkoterminowe 334 364
   - inwestycje długoterminowe 3 043 8 499
   - środki trwałe 298 0
   - rezerwy 0 116
   - zobowiązania długoterminowe -682 -608
   - rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 160 1 693
b) odniesionych na kapitał własny 811 811
   - zobowiązania długoterminowe 811 811
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0



Ujemne różnice przejściowe - załącznik do noty 5a 

Wyszczególnienie podstawowych grup pasywów i aktywów, 
których dotyczą różnice przejściowe, tytuł 

zwiększenia/zmniejszenia różnicy przejsciowej

data 
wygaśnięcia stan na 31.12.2006 Zmniejszenie (-)

Zwiększenie (+)
stan na 

31.12.2005

AKTYWA
Zapasy, w tym: 2007 669 -27 696
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych 669 -27 696
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu - - -
inne - - -
Należnosci 0 -16 643 16 643
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych -16 643 16 643
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu - - -
inne - - -
Środki trwałe, w tym: 1 568 1 568 0
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych 1 568 1 568 0
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu - - -
inne - - -

Inwestycje długoterminowe, w tym: data likwidacji 
lub sprzedaży 16 018 -28 711 44 729

powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych 16 018 -28 711 44 729
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu - - -
inne - - -

PASYWA

Rezerwy, w tym: 0 -608 608
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych 0 -608 608
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu - - -
inne - - -

Zobowiązania długoterminowe, w tym: sukcesywnie 
do 2011 682 -388 1 070

powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych 682 -388 1 070
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu - - -
inne - - -
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2007 1 759 -159 1 918
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych 1 759 -159 1 918
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu - - -
inne - - -
Rozliczenia międzyokresowe, w tym: 2007 11 364 2 451 8 913
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych 11 364 2 451 8 913
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu - - -
inne - - -
Suma ujemnych różnic przejściowych 32 060 -42 517 74 577



INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31.12.2006 31.12.2005

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 857 117

- usługi obce 857 117
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 857 117

Nota 6 a

ZAPASY 31.12.2006 31.12.2005

a) materiały 0 0
b) półprodukty i produkty w toku 0 0
c) produkty gotowe 0 0
d) towary 12 667 10 919
e) zaliczki na dostawy 4 023 68
Zapasy netto, razem 16 690 10 987
odpisy aktualizujące wartość zapasów 669 696
Zapasy brutto, razem 17 359 11 683

Nota 5b



NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 31.12.2006 31.12.2005

a) od jednostek powiązanych 60 434 48 709
    - z tytułu dostaw, robót i usług, o okresie spłaty: 60 407 48 041

         - do 12 miesięcy 60 407 48 041

         - powyżej 12 miesięcy 0 0

     - inne 27 668

b) należności od pozostałych jednostek 273 549 261 979
      - z tytułu dostaw, robót  i usług, o okresie spłaty: 216 698 220 741

          - do 12 miesięcy 216 698 220 741

          - powyżej 12 miesięcy 0 0
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
         i zdrowotnych oraz innych świadczeń 56 430 40 746

      - inne 336 397

      - dochodzone na drodze sądowej 85 95

Należności krótkoterminowe netto, razem 333 983 310 688
c) odpisy aktualizujące wartość należności 58 239 55 750

Należności krótkoterminowe brutto, razem 392 222 366 438

Informacje o zabezpieczeniach ustanowionych na należnościach przedstawione zostały w notach 19d i 20c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 31.12.2006 31.12.2005

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 60 407 48 041
    - od jednostek zależnych 56 146 45 496

    - od jednostek współzależnych 0 0

    - od jednostek stowarzyszonych 4 261 2 545

    - od znaczącego inwestora 0 0

    - od jednostki dominującej 0 0

b) inne, w tym: 27 668
    - od jednostek zależnych 27 668

    - od jednostek współzależnych 0 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 60 434 48 709

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 240 384

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 60 674 49 093

Nota 7 a

Nota 7 b



ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH 31.12.2006 31.12.2005

Stan na początek okresu 55 750 57 765
a) zwiększenia (z tytułu) 6 735 1 925

   - należności wątpliwe i sporne 6 343 1 064

   - odsetki 713 861

   - przewalutowanie -321 0

b) wykorzystanie 2 064 1 215

   - należności wątpliwe i sporne 1 175 461

   - odsetki 889 1 278

   - przewalutowanie 0 -524

c) rozwiązane 2 182 2 725

   - należności wątpliwe i sporne 1 805 2 135

   - odsetki 377 590

   - koszty i odsetki zasądzone 0 0

   - przewalutowanie 0 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na 
koniec okresu 58 239 55 750

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2006 31.12.2005
a) w walucie polskiej 254 962 249 809

b) w walutach obcych  po przeliczeniu na zł 137 260 116 629

b1. EUR 26 447 23 653

     PLN 101 323 91 296

b2. USD 10 909 7 312

     PLN 31 752 23 847

b3. GBP 94 92

     PLN 536 518

b4. SEK 568 568

      PLN 240 233

b5. DKK 814

     PLN 421

      PLN 3 409 314

Należności krótkoterminowe, razem 392 222 366 438

Nota 7 c

Nota 7 d



NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO)
- O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY: 31.12.2006 31.12.2005

a) do 1 miesiąca 158 250 156 384

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 100 350 75 339

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 003 6 137

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 101 34

e) powyżej 1 roku 200 450

f) należności przeterminowane 46 263 57 877

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 307 167 296 221
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 30 062 27 439

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 277 105 268 782

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw, robót i usług przedziały czasowe 
związane z normalnym tokiem sprzedaży mieszczą się do 30 dni i od 31 do 90 dni

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -  
Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 31.12.2006 31.12.2005

a) do 1 miesiąca 25 719 28 590

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 616 10 540

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 155 3 203

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 5 865 376

e) powyżej 1 roku 12 908 15 168

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 46 263 57 877

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 18 973 15 930

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 27 290 41 947

Nota 8 a

 31 grudnia 2006 rok 

 31 grudnia 2005 rok 
 W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynoszą 1 325 tys. zł, w tym bez 
odpisu 95 tys.zł. 

 Należności przeterminowane długo i któtkoterminowe brutto wynoszą 57877 tys. zł, w tym nie objęte odpisem aktualizującym 41 947 
tys. zł 

 W stosunku do należności, od których nie dokonano odpisów aktualizujących nie występują przesłanki do ich utworzenia. 

Nota 7 e

Nota 7 f

 W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynoszą 1 164 tys. zł, w tym bez 
odpisu 85 tys.zł. 
 W stosunku do należności, od których nie dokonano odpisu aktualizującego Spółka posiada zabezpieczenia gwarantujące ich spłatę. 
 Należności przeterminowane długo i któtkoterminowe brutto wynoszą 46 263 tys. zł, w tym nie objęte odpisem aktualizującym 27 290 
tys. zł 
 W stosunku do należności, od których nie dokonano odpisów aktualizujących nie występują przesłanki do ich utworzenia. 

 W stosunku do należności, od których nie dokonano odpisu aktualizującego Spółka posiada zabezpieczenia gwarantujące ich spłatę. 



KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31.12.2006 31.12.2005

a) w jednostkach zależnych 2 204 38 815
     - udziały lub akcje 0 25 243
     - udzielone pożyczki 2 204 13 572
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 614 257
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
        - akcje 0 0
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 614 257
        - forward 614 257
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 61 226 49 140
        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 40 407 20 171
        - inne środki pieniężne 20 819 28 969
        - inne aktywa pieniężne 0 0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 64 044 88 212

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

31.12.2006 31.12.2005

a) w walucie polskiej 614 25 500
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, 
razem 614 25 500

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

31.12.2006 31.12.2005

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach
    (wartość bilansowa) 0 0

    a) akcje (wartość bilansowa): 0 0
        - wartość według cen nabycia 0 0
    b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
        - wartość według cen nabycia 0 0
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
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym
    (wartość bilansowa) 614 25 500

    a) akcje (wartość bilansowa): 0 25 243
        - wartość według cen nabycia 0 25 288
    b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
       c1)   udziały (wartość bilansowa) 0 0
        - wartość według cen nabycia 1 706 1 706
       c2)   forward (wartość bilansowa) 614 257
        - wartość godziwa 614 257
       c3)   jednostki uczestnictwa w funduszu (wartość bilansowa) 0 0
        - wartość wg cen nabycia 0 0
        - wartość rynkowa 0 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 0 0
    b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
Wartość według cen nabycia, razem 1 706 26 994
Wartość na początek okresu, razem 16
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem (wzrost ze znakiem "-") 0 0
Wartość bilansowa, razem 614 25 500

Nota 9 a

Nota 9 b

Nota 9 c



UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2006 31.12.2005

a) w walucie polskiej 2 204 13 572

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 2 204 13 572

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 31.12.2006 31.12.2005

a) w walucie polskiej 14 017 18 811
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 47 209 30 329
b1. EUR 11 390 7 199
      PLN 43 636 27 785
b2. USD 1 225 607
      PLN 3 565 1 981
b3. DKK 0 1 000
      PLN 0 517
pozostałe waluty 8 46
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 61 226 49 140

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) 31.12.2006 31.12.2005

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2006 31.12.2005
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31.12.2006 31.12.2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 551 424
   - koszty transakcyjne 7
   - prenumerata 16 20
   - ubezpieczenia 102 88
   - podatki i opłaty 5 8
   - usługi obce 303 287
   - koszty dewizowe - czynsze itp.. 0 0
   - reklama i reprezentacja 0 3
   - prowizje od kredytów 122 0
   - inne 3 11
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 551 424

Nota 10 a

Nota 9 e

Nota 9 d

Nota 9 f

Nota 9 g
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Odpisy aktualizujące - załącznik do noty 11a

31.12.2006 31.12.2005
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości

1. Wartości niematerialne i prawne
a) stan na początek okresu 154 0
b) utworzenie, w tym: 154

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny 0 0
c) odwrócone, w tym: 77 0

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny 0 0
d) stan na koniec okresu 77 154

2. Rzeczowe aktywa trwałe
a) stan na początek okresu 238 148
b) utworzenie, w tym: 1 568 90

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny 0 0
c) odwrócone i wykorzystane, w tym: 0 0

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny 0 0
d) stan na koniec okresu 1 806 238

Bilans otwarcia odpisów aktualizujących obejmuje wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych 
związanych z ryzykiem zaniechania inwestycji dotyczącej modernizacji siedziby firmy. Utworzenie odpis
nastąpiło na skutek przeprowadzonej wyceny do wartości godziwych środków trwałych znajdują
w lokalizacji Szczytniki i Mniszków.

2. Inwestycje długoterminowe
a) stan na początek okresu 47 245 23 706
b) utworzenie, w tym: 6 901 23 539

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny 0 0
c) odwrócone i wykorzystane, w tym: 27 969 0
d) stan na koniec okresu 26 177 47 245

Utworzenie odpisów nastąpiło głównie w związku ze słabą kondycją finansową Spółek oraz niskich 
kapitałó własnych. Główne przyczyny rozwiązania odpisów aktualizujących wartość udziałó i akcji to: 
zbycie akcji i udziałów objętych odpisem oraz likwidacja.

4. Zapasy
a) stan na początek okresu 696 676
b) utworzenie, w tym: 313 225

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny 0 0
c) odwrócone i wykorzystane, w tym: 340 205

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny 0 0
d) stan na koniec okresu 669 696

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości utworzono w odniesieniu do zapasów zalegających i trudno 
zbywalnych. Odwrócenie odpisów nastąpiło w wyniku sprzedaży zapasów.

5. Należności krótkoterminowe
a) stan na początek okresu 55 750 57 765
b) utworzenie, w tym: 6 735 1 925

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny
c) odwrócone i wykorzystane, w tym: 4 246 3 940

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny 0 0
d) stan na koniec okresu 58 239 55 750



ł 

ący 

Odpisy z tytułu trwałęj utraty wartości zostały utworzone na należności układowe, sporne, odsetkowe 
oraz przeterminowane zalegające powyżej 180 dni. Główne przyczyny rozwiązania odpisów to: 
dokonanie zapłaty przez dłużnika, zakończenie upadłości/likwidacji, rozliczenie układu oraz spisanie 
należności. W ogólnej wartości utworzonych odpisów zawarty jest odpis na należności z Domu 
Maklerskiego Sur5Net z tytułu zdeponowanych środków pieniężnych w wysokości 16 536 tys. z
(należność główna) oraz na odsetki i koszty sądowe w kwocie 2 227 tys. zł. Na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego Ciech SA posiada wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzaj
zwrot kwoty wraz z należnymi odsetkami. W dniu 6 sierpnia 2004 roku złożony został wniosek o 
wszczęcie egzekucji komorniczej. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego egzekucja nie 
przyniosła skutku.

6. Inwestycje krótkoterminowe
a) stan na początek okresu 2 994 2 994
b) utworzenie, w tym: 0 0

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny 0 0
c) odwrócone i wykorzystane, w tym: 0 0

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny 0 0
d) stan na koniec okresu 2 994 2 994

Stan odpisów obejmuje udzieloną pożyczkę oraz odpis na wartość udziałów.

RAZEM stan na początek okresu 107 077 85 289
RAZEM utworzone odpisy, w tym: 15 517 25 933

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny 0 0
RAZEM odpisy odwrócone, w tym: 32 632 4 145

 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny 0 0
RAZEM stan na koniec okresu 89 962 107 077



Nota 12 a

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 21.5.1996 do 
05.2.1997 zbycie lub 
zastawienie akcji 
wymagało zgody Spółki, 
wyrażanej uchwałą RN 20 816 106

w wyniku 
przekształcenia Spółki 
ze spółki z o.o. w 
spółkę akcyjną 21.05.1996

od roku obrotowego 
upływającego z dniem 
31.12.1996r.

seria B na okaziciela zwykłe

w okresie od 21.5.1996 do 
05.2.1997 zbycie lub 
zastawienie akcji 
wymagało zgody Spółki, 
wyrażanej uchwałą RN 19 775 200 98 876

w wyniku przesunięcia 
części kapitału 
zapasowego na kapitał 
zakładowy 21.05.1996

od roku obrotowego 
upływającego z dniem 
31.12.1996r.

seria C na okaziciela zwykłe brak ograniczeń 8 203 984 41 019 gotówka 16.02.2005

od roku obrotowego 
upływającego z dniem 
31.12.2004r.

...
Liczba akcji razem 28 000 000
Kapitał zakładowy, razem 140 001
Wartość nominalna jednej akcji = 5,00 zł

zmiany w wyniku umorzenia 284 akcji (uchwała ZWZ CIECH S.A. z dnia 21 maja 1996r.)

seria A imienne zwykłe 20 816 106

zamiana akcji imiennych na okaziciela

seria A na okaziciela zwykłe 20 816 106 16.06.1998
seria B na okaziciela zwykłe 19 775 200 98 876 05.02.1997

zmiany w wyniku emisji akcji (uchwała NWZ CIECH S.A. z dnia 19 maja 2004r.)

seria C na okaziciela zwykłe 8 203 984 41 019 16.02.2005

Liczba akcji razem 28 000 000
Kapitał zakładowy razem 140 001
Wartość nominalna jednej akcji = 5,00 PLN

PRZEWIDYWANE ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Nie są przewidywane żadne zmiany wysokości kapitału zakładowego Ciech S.A. 

stan na dzień 31.12.2006
Kompania Węglowa SA 10 270 800 akcji, co stanowi 36,68% kapitału zakładowego CIECH S.A. 
Franklin Tempelton Investments z siedzibą w Wielkiej Brytanii   2 000 000 akcji co stanowi 7,14% 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 (CUIM) Polska   1 504 961 akcji co stanowi 5,37% kapitału zakładowego CIECH S.A.
Pionieer Pekao Investment Managament SA (PPIM) .   1 410 325 akcji, co stanowi 5,04% kapitału zakładowego CIECH S.A.
w tym fundusze inwestycyjne Pionieer zarządzane przez PPIM     1 443 379 akcji, co stanowi 5,15% kapitału zakładowego CIECH S.A.

stan na dzień 31.12.2005
Kompania Węglowa SA 10 270 800 akcji, co stanowi 36,68% kapitału zakładowego CIECH S.A. 
Franklin Tempelton Investments z siedzibą w Wielkiej Brytanii   2 000 000 akcji co stanowi 7,14% 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 (CUIM) Polska   1 504 961 akcji co stanowi 5,37% kapitału zakładowego CIECH S.A.

WYKAZ SPÓŁEK POWIĄZANYCH POSIADAJĄCYCH AKCJE CIECH S.A.

stan na dzień 31.12.2006
Zch Organika Sarzyna S.A.     95 100 akcji, co stanowi 0,34% kapitału zakładowego CIECH S.A.

stan na dzień 31.12.2005
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zarząd Ciech SA  jednostki znią powiązane nie posiadają akcji dających ponad 5% udziału w 
ogólnej liczbie głosów na WZ.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ JEDNOSTKI ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5 % OGÓLNEJ LICZBY 
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21.05.1996r. 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 140 001 i nie jest równy iloczynowi liczby akcji i ceny nominalnej, 
rózni się o kwotę 1,42 tys. zł, która wynika z rozliczenia umorzenia w roku 1996



Liczba (w szt.) Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

0 0 0

Nazwa (firma) jednostki, siedziba
Siedziba jednostki

Liczba Wartość wg ceny 
nabycia Wartość bilansowa

0 0 0 0 0

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

AKCJE  WŁASNE

Nota 13 a

Nota 13b



Nota 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY 31.12.2006 31.12.2005

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 151 328 151 328

b) utworzony ustawowo 46 667 46 667
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą
    ustawowo (minimalną) wartość 147 876 128 745

Kapitał zapasowy, razem 345 871 326 740

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 31.12.2006 31.12.2005
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych -392 -761

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: 0 0

c) z tytułu podatku odroczonego 0 0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0
b) inny (wg rodzaju) 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem -392 -761

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE
(WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 31.12.2006 31.12.2005

   - zakup akcji spółek sodowych 15 200 15 200
   - rozwój zgodnie z programem restrukturyzacji 57 669 57 669
   - fundusz ryzyka handlowego 3 330 3 330
   - nabycie akcji własnych 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 76 199 76 199

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO ( Z 
TYTUŁU) 31.12.2006 31.12.2005

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

Nota 17 a



ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 31.12.2006 31.12.2005

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 
okresu, w tym: 266 214

a) odniesionej na wynik finansowy 266 214

    - różnice kursowe z wyceny rozrachunków 238 214

    - odsetki od pożyczek udzielonych 13 0

    - różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych 13 0

    - pozostałe 2

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

2. Zwiększenia 1 018 52
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 
przejściowych (z tytułu) 1 018 52

    - różnice kursowe z wyceny rozrachunków 0 24

    - odsetki od pożyczek udzielonych 26 13

    - różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych 0 13

    - cena nabycia akcji 990 0

    - pozostałe 2 2
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi
(z tytułu) 0 0

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

3. Zmniejszenia 251 0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 251 0

    - różnice kursowe z wyceny rozrachunków 238 0

    - różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych 13

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi
(z tytułu) 0 0

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi 0 0

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, 
razem 1 033 266

a) odniesionej na wynik finansowy 1 033 266
    - różnice kursowe z wyceny rozrachunków 0 238

    - odsetki od pożyczek udzielonych 39 13

    - różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych 0 13

    - cena nabycia akcji 990

    - pozostałe 4 2

b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 31.12.2006 31.12.2005

a) stan na początek okresu 1 607 2 194
   - NJ i odprawy emerytalne 1 607 2 194

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

   - NJ i odprawy emerytalne 0 0

c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0

   - NJ i odprawy emerytalne 0 0

d) rozwiązanie (z tytułu) 1 358 587

   - konwersja NJ i odprawy emerytalne do rezerw krótkoterminowych 413 237

   - inne zmniejszenia NJ i odpraw emerytalnych 945 350

e) stan na koniec okresu 249 1 607
   - NJ i odprawy emerytalne 249 1 607

   ...

Nota 18 a

Nota 18 b



ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 31.12.2006 31.12.2005

a) stan na początek okresu 640 308
   - NJ i odprawy emerytalne 640 308

b) zwiększenia (z tytułu) 413 605
   - konwersja NJ i odprawy emerytalne z rezerw długoterminowych 413 237

   - inne zwiększenia NJ i odpraw emerytalnych 368

c) wykorzystanie (z tytułu) 400 273
   - NJ i odprawy emerytalne 400 273

d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
   - NJ i odprawy emerytalne 0

e) stan na koniec okresu 653 640
   - NJ i odprawy emerytalne 653 640

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW) 31.12.2006 31.12.2005

a) stan na początek okresu 0 0

b) stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW) 31.12.2006 31.12.2005

a) stan na początek okresu 18 223 17 239
  - na przewidywane straty 17 615 15 008

  - na zobowiązania wobec Chimie-Produit 0 976

  - na restrukturyzację 608 1 255

b) zwiększenia (z tytułu) 109 9 469
  - na przewidywane straty 109 9 469

c) wykorzystanie (z tytułu) 190 3 394
  - na restrukturyzację 190 647

  - na przewidywane straty 0 1 855

  - na zobowiązania wobec Chimie-Produit 0 892

d) rozwiązanie (z tytułu) 418 5 091
  - na zobowiązania wobec Chimie-Produit 0 84

  - na restrukturyzację 418 0

  - na przewidywane straty 0 5 007

e) stan na koniec okresu 17 724 18 223
  - na przewidywane straty 17 724 17 615

  - na restrukturyzację 0 608

W kwocie 17 724 tys. zł zawarta jest rezerwa na sprawy toczące się przeciwko Spółce opisane w punkcie 2 dodatkowych 
not objaśniających w wysokości 17 500 tys. zł.

Nota 18 c

Nota 18 e

Nota 18 d



Dodatnie różnice przejściowe - załącznik do noty 18a

Wyszczególnienie podstawowych grup pasywów i aktywów, 
których dotyczą różnice przejściowe, tytuł 

zwiększenia/zmniejszenia różnicy przejsciowej

data 
wygaśnięcia stan na 31.12.2006 Zmniejszenie (-)

Zwiększenie (+)
stan na 

31.12.2005

AKTYWA
Należnosci krótkoterminowe, w tym: 2007 227 218 9
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych 227 218 9
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu - - -
inne - - -

Inwestycje długoterminowe, w tym: data likwidacji 
lub sprzedaży 5 210 5 210 0

powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych 5 210 5 210 0
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu - - -
inne - - -
Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 2007 0 -140 140
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych 0 -140 140
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu - - -
inne - - -

PASYWA
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2007 0 -1 253 1 253
powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych 0 -1 253 1 253
nieujęte różnice przejściowe poprzedniego okresu - - -
inne - - -
Suma dodatnich różnic przejściowych 5 437 4 035 1 402



Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 31.12.2006 31.12.2005
a) wobec jednostek zależnych 0 0

b) wobec jednostek współzależnych 0 0

c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

d) wobec znaczącego inwestora 0 0

e) wobec jednostki dominującej 0 0

f) wobec pozostałych jednostek 205 963 18 527

    - kredyty i pożyczki 205 963 18 527

Zobowiązania długoterminowe, razem 205 963 18 527

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 31.12.2006 31.12.2005

a) powyżej 1 roku do 3 lat 79 150 18 527

b) powyżej 3 do 5 lat 44 594 0

c) powyżej 5 lat 82 219 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 205 963 18 527

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2006 31.12.2005

a) w walucie polskiej 193 703 0

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 12 260 18 527

b1. EUR 3 200 4 800

      PLN 12 260 18 527

pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 205 963 18 527



ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

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

zł w walucie waluta zł w walucie waluta oprocentowania spłaty

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 
80/82 33 126 8 000 EUR 12 260 3 200 EUR EURIBOR 3M +marża banku

31.12.2009 
sukcesywnie 

na koniec 
każdego 
kwartału

cesja należności z kontraktów 
handlowych o wartości 123 238 
tys. zł, oświadczenie o poddaniu 
się egzekucji, pełnomocnictwo 

dla banku do dysponowania 
rachunkami

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 
80/82 216 000 PLN 193 703 PLN WIBOR 3M+marża banku 14.12.2014

zastaw rejestrowy na akcjach w 
Janikowskich Zakładach 

Sodowych Janikosoda SA o 
wartości nominalnej 40 349 tys. 

zł

Nota 19 e

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH�DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
Dłużne papiery 
wartościowe wg 

rodzaju

Wartość 
nominalna

Warunki 
oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / 

zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Inne

Nota 19 d



ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 31.12.2006 31.12.2005

a) wobec jednostek zależnych 177 152 166 732
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 175 977 166 605
        - do 12 miesięcy 175 977 166 605
     - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
     - inne 1 175 127
b) wobec jednostek współzależnych 0 731
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 731
        - do 12 miesięcy 0 731
c) wobec jednostek stowarzyszonych 515 227
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 515 227
        - do 12 miesięcy 515 227
d) wobec znaczącego inwestora 0 0
e) wobec jednostki dominującej 0 0
f) wobec pozostałych jednostek 237 310 103 025
     - kredyty i pożyczki, w tym: 148 472 15 046
        - długoterminowe w okresie spłaty 28 427 15 035
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
     - z tytułu dywidend 0 0
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 54 762 72 231
        - do 12 miesięcy 54 762 72 231
     - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 24 054 1 400
     - z tytułu wynagrodzeń 4 1
     - inne 10 018 14 347
        - z tyt. leasingu 0 0
        - z tyt. wyceny instrumentów finansowych 1 205 1 794
       - z tyt. faktoringu 5 683 11 118
        - pozostałe 3 130 1 435
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 360 599
     - ZFSS 360 599
     - fundusze celowe 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 415 337 271 314

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2006 31.12.2005

a) w walucie polskiej 388 728 232 703
b) w walutach obcych   po przeliczeniu na zł 26 609 38 611
b1. EUR 4 234 7 656
      PLN 16 220 29 551
b2. USD 3 554 2 770
      PLN 10 343 9 033
b3. GBP 4 0
      PLN 20 0
b4. SEK 9 9
      PLN 4 4
pozostałe waluty w tys. zł 22 23
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 415 337 271 314

Nota 20 a

Nota 20 b



ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

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

jednostki zł w walucie waluta zł w walucie waluta oprocentowania spłaty

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 80/82 33 126 8 000 EUR 6 130 1 600 EUR EURIBOR 3M +marża banku

31.12.2009 
sukcesywnie na 
koniec każdego 

kwartału

cesja należności z kontraktów 
handlowych o wartości 123 238 
tys. zł, oświadczenie o poddaniu 
się egzekucji, pełnomocnictwo 

dla banku do dysponowania 
rachunkami

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 80/82 216 000 PLN 22 676 PLN WIBOR 3M+marża banku

14.12.2014 
sukcesywnie na 
koniec każdego 

kwartału

zastaw rejestrowy na akcjach w 
Janikowskich Zakładach 

Sodowych Janikosoda SA o 
wartości nominalnej 40 349 tys. 

zł

Bank Handlowy w 
Warszawie S.A. ul. Senatorska 16 35 000 PLN 26 328 PLN WIBOR 1M+marża banku 01.09.2007 oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji do kwoty 42 000 tys. zł

BRE Bank S.A. ul. Królewska 12 20 000 PLN 11 093 PLN WIBOR 1M+marża banku 19.02.2007
weksel własny in blanco, 

niepotwierdzona cesja globalna 
wierzytelności

Fortis Bank Polska 
S.A. ul. Postępu 15 30 000 PLN 28 184 PLN WIBOR 1M+marża banku 10.08.2007

weksel własny in blanco, 
oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji

ING Bank Śląski S.A. Plac Trzech Krzyży 10/14 30 000 PLN 29 613 PLN WIBOR 1M+marża banku
przedłużany 

automatycznie co 
miesiąc

weksel własny in blanco, 
oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji

Bank Millenium S.A. Al.. Jerozolimskie 123a 30 000 PLN 24 448 PLN WIBOR 1M+marża banku 03.05.2007
oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji, pełnomocnoctwo do 
rachunku

Nota 20 d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH�DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

Dłużne papiery 
wartościowe wg 

rodzaju
Wartość nominalna Warunki 

oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / 
zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

0

Nota 20 c



Nota 21 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 31.12.2006 31.12.2005
Stan na początek okresu 0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31.12.2006 31.12.2005

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 11 602 7 394
    - długoterminowe (wg tytułów) 236 0

       - wynagrodzenia 236 0

    - krótkoterminowe (wg tytułów) 11 366 7 394

       - urlopy 1 102 1 259

       - wynagrodzenia 10 027 5 710

       - koszty badania bilansu 114 100

       - koszty transakcyjne 0 98

       - pozostałe 123 227

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 808 1 126
    - długoterminowe (wg tytułów) 0 0

    - krótkoterminowe (wg tytułów) 3 808 1 126

      - otrzymane przedpłaty 3 166 362

      - odsetki od pożyczek 5 14

      - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 6 12

      - inne 631 738

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 15 410 8 520

Nota 22 a

SPOSÓB  OBLICZENIA  WARTOŚCI  KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ ORAZ  ROZWODNIONEJ
WARTOŚCI  KSIĘGOWEJ  NA  JEDNA  AKCJĘ 

Wartośc księgowa równa kapitałom własnym         728 418 584 079

Liczba akcji 28 000 000 28 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję 26,01 20,86

Rozwodniona liczba akcji 28 000 000 28 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 26,01 20,86



Nota 23 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z 
TYTUŁU) 31.12.2006 31.12.2005

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 31.12.2006 31.12.2005

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 14 464 26 435
     - na rzecz jednostek zależnych 14 464 26 435

b) pozostałe (z tytułu) 18 978 9 400
     - inne poręczenia handlowe 9 400 9 400
        - w tym: na rzecz jednostek zależnych 9 400 9 400

    i zobowiązania inwestycyjne 9 578 0

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 33 442 35 835



Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

 - ze sprzedaży usług 10 075 11 813

     - w tym: od jednostek powiązanych 9 242 11 109

 - prowizja komisowa 5 132 12 172

     - w tym: od jednostek powiązanych 8 1

 - ryczałt komisowy 30 166 54 975

     - w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 45 373 78 960
 - w tym: od jednostek powiązanych 9 250 11 110

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA) 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

a) kraj 10 075 11 792

    - w tym: od jednostek powiązanych 9 242 11 088

b) eksport 35 298 67 168

    - w tym: od jednostek powiązanych 8 22

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 45 373 78 960
 - w tym: od jednostek powiązanych 9 250 11 110

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I 
MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE 
DZIAŁALNOŚCI)

01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

 - sprzedaż towarów 1 595 545 1 509 932

     - w tym: od jednostek powiązanych 280 136 334 845

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 595 545 1 509 932

 - w tym: od jednostek powiązanych 280 136 334 845

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I 
MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

a) kraj 779 013 908 277

    - w tym: od jednostek powiązanych 166 727 271 648

b) eksport 816 532 601 655

    - w tym: od jednostek powiązanych 113 409 63 197

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 595 545 1 509 932

 - w tym: od jednostek powiązanych 280 136 334 845

Od 2003 roku spółka osiąga przychody z tytułu bezterminowego udostępniania znaku towarowego "CIECH" Spółkom z 
Grupy Kapitałowej 

Przychód osiągnięty z tego tytułu w roku 2006 roku wyniósł 3 535 tys. zł a w roku poprzednim 5 257 tys. zł i zawiera 
się  w ogólnej sumie przychodów ze sprzedaży usług.



KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

a) amortyzacja 5 604 7 151

b)  zużycie materiałów i energii 2 136 1 832

c) usługi obce 119 950 134 211

d) podatki i opłaty 1 555 1 492

e) wynagrodzenia 28 154 21 563

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 408 5 021

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 6 748 6 688

    - podróże służbowe 1 299 1 295

    - reprezentacja i reklama limit. 2 246 2 342

    - reklama pozostała 674 1 493

    - pozostałe koszty 2 529 1 558

Koszty według rodzaju, razem 169 555 177 958
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 104 3 499
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość 
ujemna) 0 0

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -102 780 -118 654
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -66 539 -62 421
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 340 382

Nota 26 a



INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 363 5 441
   - na nagrody jubileuszowe 360 350

   - na przewidywane straty 0 5 091

   - na restrukturyzację 418 0

   - na odprawy emerytalne 585 0

b) pozostałe, w tym: 5 659 7 757
   - rozwiązane odpisy na należności 1 805 2 135

   - rozwiązane odpisy na zapasy 340 205

   - rozwiązane odpisy na odsetki 0 0

   - rozwiązane odpisy na WNiP 77 0

   - nadwyżki aktywów obrotowych 407 0

   - odpisane zobowiązania przedawnione 12 603

   - przychody z tytułu czynszów 2 796 4 019

   - wpływy z uprzednio spisanych należności 0 60

   - naliczenia kosztów sądowych 39 151

   - zwrot kosztów sądowych 6 19

   - otrzymane odszkodowania 18 87

   - zwrot podatku akcyzowego 0 0

   - pozostałe 159 478

Inne przychody operacyjne, razem 7 022 13 198

INNE KOSZTY OPERACYJNE 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 4 399 9 837
   - na przewidywane straty 109 9 469

   - na restrukturyzację 0 0

   - na odprawy 4 290 0

   - rezerwa na NJ 0 0

   - rezerwa na  odprawy emerytalne 0 368

b) pozostałe, w tym: 2 657 11 990
   - inwestycje bez efektu 0 0

   - koszty egzekucyjne 50 233

   - wypłacone odszkodowania i wynagrodzenia 254 0

   - amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych

   - wypłacone odszkodowania 0 1 500

   - przekazane darowizny 225 654

   - odpisane umorzone należności 1 6 766

   - składki członkowskie 252 150

   - amortyzacja wydzierżawionych powierzchni 382 378

   - inne koszty utrzymania wydzierżawianych powierzchni 1 318 1 808

   - pozostałe 175 501

Inne koszty operacyjne, razem 7 056 21 827

Nota 27 a

Nota 28 a



Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W 
ZYSKACH 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

a) od jednostek powiązanych, w tym: 23 161 15 064
    - od jednostek zależnych 23 080 14 831

    - od jednostek współzależnych 0 171

    - od jednostek stowarzyszonych 81 62

b) od pozostałych jednostek 43 0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, 
razem 23 204 15 064

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

a) z tytułu udzielonych pożyczek 1 387 479
    - od jednostek powiązanych, w tym: 1 387 479

       - od jednostek zależnych 1 387 479

b) pozostałe odsetki 4 762 6 035
    - od jednostek powiązanych, w tym: 37 3 255

       - od jednostek zależnych 37 3 241

       - od jednostek stowarzyszonych 0 14

    - od pozostałych jednostek 4 725 2 780

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 6 149 6 514

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

a) dodatnie różnice kursowe 2 733 0
     - zrealizowane 4 609 0

     - niezrealizowane    -1 876 0

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
c) pozostałe, w tym: 1 590 959
   - ze sprzedaży wierzytelności 150 0

   - rozwiązanie odpisów na odsetki 377 590

   - wycena instrumentów finansowych 946 241

   - pozostałe 117 128

Inne przychody finansowe, razem 4 323 959



KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

a) od kredytów i pożyczek 1 523 3 648
    - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

    - dla innych jednostek 1 523 3 648

b) pozostałe odsetki 1 914 626
    - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

    - dla innych jednostek 1 914 626

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 3 437 4 274

INNE KOSZTY FINANSOWE 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

a) ujemne różnice kursowe 0 7 735
     - zrealizowane 0 9 027

     - niezrealizowane    0 -1 292

b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
c) pozostałe, w tym: 1 853 2 821
   - umorzone odsetki od należności 0 2

  - odpis na należności odsetkowe 713 861

   - koszty sprzedaży wierzytelności 1 034 0

   - dyskonto weksli własnych 0 256

   - wycena instrumentów finansowych 0 1 670

   - inne 106 32

Inne koszty finansowe, razem 1 853 10 556

Nota 31 a

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

ZYSKI NADZWYCZAJNE 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

Zyski nadzwyczajen, razem 0 0

STRATY NADZWYCZAJNE 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

Straty nadzwyczajne, razem 0 0

Nota 30 a

Nota 32 a

Nota 33 a

Nota 30 b



PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

1. Zysk (strata) brutto 204 765 43 479

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania 
podatkiem dochodowym (wg tytułów) -33 777 15 277

 -  zwiększenia podstawy opodatkowania 35 325 53 230

 -  zmniejszenie podstawy opodatkowania 69 102 37 953

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 170 988 58 756

4. Podatek dochodowy według stawki 19% 32 488 11 164

5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -4 097 -4 217

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji 
podatkowej okresu, w tym: 28 391 6 947

    - wykazany w rachunku zysków i strat 29 180 11 166

       w tym:  bieżący 32 490 9 662

                    za lata ubiegłe -3 310 1 504

Podatek wykazany w rachunku zysków i strat od dywidend otrzymanych 4 099 4 219

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W 
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się
   różnic przejściowych 8 846 -9 587

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem 8 846 -9 587

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

 - ujętego w kapitale własnym 0 0

 - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU 
ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

 - działalności zaniechanej 0 0

 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

Nota 35 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 
(ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

Nota 34 d

Nota 34 a

 

Nota 34 c



Nota 36 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW 
WŁASNOŚCI, W TYM:

01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności, razem 0 0

Nota 37 a

SPOSÓB  PODZIAŁU  ZYSKU ZA  PREZENTOWANY  OKRES 
Propozycja Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2006.

- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 44 800 tys. zł

- kapitał zapasowy w wysokości 121 939 tys. zł

Zysk wypracowany w roku 2005 przeznaczony został na:

- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 22 400 tys. zł

- kapitał zapasowy w wysokości 19 500 tys. zł

Nota 38 a

SPOSÓB  OBLICZENIA ZYSKU NA JEDNĄ AKCJĘ ORAZ ROZWODNIONEGO ZYSKU 
NA JEDNĄ AKCJĘ

01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

zysk netto 166 739 41 900

średnia ważona liczba akcji zwykłych 28 000 000 27 028 828

zysk na jedną akcję zwykłą 5,95 1,55

średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 28 000 000 27 950 372

rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 5,95 1,50



I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH  

śr.pieniężne w kasie i na rachunkach       40 407
inne śr.pieniężne                                    20 819
razem                                                    61 226

Różnica wynosząca  -1 185  wynika ze zmiany stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

II. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI

-23 295
-33 045

1. 9 450
2. 300

III. ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, Z WYJĄTKIEM KREDYTÓW I 
POŻYCZEK

10 598
8 688

1. -93

2. eliminacja zmiany stanu  zobowiązań z tytułu wyceny instrumentów finansowych -588

3. eliminacja zmiany stanu  zobowiązań z tytułu zakupu akcji 1 619
4. eliminacja zmiany stanu  zobowiązań z tytułu prowizji od kredytu 972

IV. ZMIANA STANU ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

7 210

6 890

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych wg bilansu (BZ-BO) 14 100
15 072

W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wg bilansu, skorygowana o kwotę
972 dotyczącą prowizji od kredytu

V. WYDATKI NA NABYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH 
AKTYWÓW TRWAŁYCH.

1. 3 330
2. 1 072
3. zmniejszenie zobowiązań inwestycyjnych 93

RAZEM 4 495

VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 13 341
BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 12 086

Różnica między zmianą stanu środków pieniężnych wykazaną w bilansie i przyjętą do rachunku przepływów pienięznych 

 a wartością przepływów netto wynika ze zmiany stanu różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych
na Bo -70 i BZ -1185 -1 255

zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych

              W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu należności wg bilansu, skorygowana o następujące pozycje:

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.06 -31.12.06

Struktura środków pieniężnych wykazana w bilansie na dzień 31.12.2006

Stan środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężych wynosi   62 411

zmiana stanu należności wg bilansu (BZ-BO)

 konwersja należności na długoterminową pożyczkę
 należności z tytułu sprzedaży  udziałów

zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu (BZ-BO)
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych

W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu, skorygowana o następujące pozycje:

zmiana stanu zobowiązań z tytułu zobowiązań  inwestycyjnych

nabycie wartości niematerialnych i prawnych

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych wg bilansu (BZ-BO)

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych wg bilansu (BZ-BO)

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych

środki  trwałe 



I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH  

śr.pieniężne w kasie i na rachunkach       20 171
inne śr.pieniężne                                    28 969
razem                                                    49 140

Różnica wynosząca  -70  wynika ze zmiany stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

II. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI

-585
1 386

1. 72
2. 1 465
3. 300
4. 134

III. ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, Z WYJĄTKIEM KREDYTÓW I 
POŻYCZEK

-19 021
-4 435

1. -306

2. eliminacja zmiany stanu  zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartosciowych 15 000

3. eliminacja zmiany stanu  zobowiązań z tytułu dyskonta weksli -256
4. eliminacja zmiany stanu  zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 148

IV. ZMIANA STANU ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

9 214
3 401

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych wg bilansu (BZ-BO) -5 813
-5 813

V. WYDATKI NA NABYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH 
AKTYWÓW TRWAŁYCH.

1. 6 663
2. 202
3. zmniejszenie zobowiązań inwestycyjnych 306

RAZEM 6 559

VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 45 248
BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 45 512

Różnica między zmianą stanu środków pieniężnych wykazaną w bilansie i przyjętą do rachunku przepływów pienięznych 

 a wartością przepływów netto wynika ze zmiany stanu różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych
na Bo 194 i BZ 70 264

nabycie wartości niematerialnych i prawnych

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych wg bilansu (BZ-BO)
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych wg bilansu (BZ-BO)

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych

środki  trwałe 

zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu (BZ-BO)
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych

W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu, skorygowana o następujące pozycje:

zmiana stanu zobowiązań z tytułu zobowiązań  inwestycyjnych

 należności z tytułu nakładów inewstycyjnych na Oracle
 należności z tytułu sprzedaży  udziałów
 należności z tytułu PCC BORUTA KOLOR

zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych

              W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu należności wg bilansu, skorygowana o następujące pozycje:
 należności z tytułu odsetek (niezapłaconych)

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.05 -31.12.05

Struktura środków pieniężnych wykazana w bilansie na dzień 31.12.2005

Stan środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężych wynosi   49 070

zmiana stanu należności wg bilansu (BZ-BO)
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                                            B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 
I. Informacje o instrumentach finansowych 
  
1.1 Podział instrumentów finansowych 
 

Zmiana stanu aktywów finansowych na dzień 31.12.2006r. 

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu: Zmniejszenia z tytułu: Bilans zamknięcia 

49 140 zmiana stanu 
śr.pien  

 

12 086 - - 61 226 

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu 

257 wycena 357 - - 614 

Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży 1 185 - - wycena 197 988 

Pożyczki udzielone i 
należności własne 13 572 udzielenie 

pożyczki 141 700 otrzymane 
spłaty 13 572 141 700 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 

wymagalności 
- - - - - - 

 
Zmiana stanu aktywów finansowych na dzień 31.12.2005r. 

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu: Zmniejszenia z tytułu: Bilans zamknięcia 

3 628 zmiana stanu 
śr.pien  

 

45 512 - - 49 140 

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu 

16 wycena 241 - - 257 

Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży 123 zakup 1 062 - - 1 185 

Pożyczki udzielone i 
należności własne - pożyczka 13 572 - - 13 572 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 

wymagalności 
- - - - - - 

 
Aktywa finansowe według podziału przyjętego w bilansie na dzień 31.12.2006r. 

Wyszczególnienie 
Aktywa 

finansowe 
przeznaczon
e 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: 
– udziały lub akcje 
– inne papiery wartościowe 
– udzielone pożyczki 
– inne długoterminowe aktywa finansowe 

 
 

- 

 
 

988 

 
 

- 

 
 

- 

Krótkoterminowe aktywa finansowe  w jednostkach 
powiązanych: 
– udziały lub akcje*) 
– inne papiery wartościowe 
– udzielone pożyczki 
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
 

141 700 
 

 
 

- 
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Wyszczególnienie 
Aktywa 

finansowe 
przeznaczon
e do obrotu 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu 
wymagalności 

Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych 
jednostkach 
– udziały lub akcje 
– inne papiery wartościowe 
– udzielone pożyczki 
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

 
 
 
 
 

614 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
Środki pieniężne 61 226 - - - 

 

Aktywa finansowe według podziału przyjętego w bilansie na dzień 31.12.2005r. 

Wyszczególnienie 
Aktywa 

finansowe 
przeznaczon
e 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: 
– udziały lub akcje 
– inne papiery wartościowe 
– udzielone pożyczki 
– inne długoterminowe aktywa finansowe 

 
 

- 

 
 

1 185 

 
 

- 

 
 

- 

Krótkoterminowe aktywa finansowe  w jednostkach 
powiązanych: 
– udziały lub akcje*) 
– inne papiery wartościowe 
– udzielone pożyczki 
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
 
 

13 572 

 
 

- 

Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych 
jednostkach 
– udziały lub akcje 
– inne papiery wartościowe 
– udzielone pożyczki 
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

 
 
 
 
 

257 

   

Środki pieniężne 49 140    
 
*) nie wykazano w tej pozycji udziałów i akcji w podmiotach podporządkowanych 

 

Zmiana stanu zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2006r. 

Portfel Bilans otwarcia Zwiększenia z tytułu: Zmniejszenia z tytułu: Bilans 
zamknięcia 

Zobowiązania 
finansowe 

przeznaczone do 
obrotu 

1 794   wycena 589 1 205 

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe 
- kredyty 

 
 
 

33 573 

 
 
 

zaciągnięcie 

 
 
 

398 179 

 
 
 

spłata 

 
 
 

77 317 

 
 
 

354 435 
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Zmiana stanu zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2005r. 

Portfel Bilans otwarcia Zwiększenia z tytułu: Zmniejszenia z tytułu: Bilans 
zamknięcia 

Zobowiązania 
finansowe 

przeznaczone do 
obrotu 

124 wycena 1 670 - - 1 794 

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe 
- kredyty 
- weksle 

 
 

173 235 
14 744 

 
 

zaciągnięcie 
 

 
 

38 918 
- 

 
 

spłata 
spłata 

 
 

164 981 
14 744 

 
 

33 573 
- 

 

Zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na dzień 31.12.2006 r. 

Wyszczególnienie 
Zobowiązania 

finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych - - 
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: 
– kredyty i pożyczki 
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
– inne zobowiązania finansowe 

  
205 963 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych   
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: 
– kredyty i pożyczki 
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
– inne zobowiązania finansowe 

 
 
 

1 205 

 
148 472 

 
Zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na dzień 31.12.2005 r. 

Wyszczególnienie 
Zobowiązania 

finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych - - 
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: 
– kredyty i pożyczki 
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
– inne zobowiązania finansowe 

 
- 

 
18 527 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych - - 
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: 
– kredyty i pożyczki 
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
– inne zobowiązania finansowe 

 
- 
 

1 794 

 
15 046 

 
 
1.2.1 a) Charakterystyka instrumentów finansowych 
 

Charakterystyka instrumentów finansowych posiadanych na 31.12.2006 r. 
Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 

Środki pieniężne 61 226 - - 
Aktywa finansowe 

przeznaczone do obrotu Inne krótkoterminowe 
aktywa finansowe 614 - - 

Aktywa finansowe dostępne 
do sprzedaży 

Udziały i akcje w innych 
podmiotach 988 

1,17% 
0,17% 
0,04% 

Andropol 
Police 

Intertext 
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Pożyczki udzielone i 
należności własne Pożyczki udzielone 141 700 - - 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 

wymagalności 
- - - - 

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Wycena instrumentów 
finansowych 1 205 - - 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Kredyty i pożyczki długo- 
i krótkoterminowe  354 435 - Patrz nota 19d, 20c 

 

Charakterystyka instrumentów finansowych posiadanych na 31.12.2005 r. 
Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 

Środki pieniężne 49 140 - - 
Aktywa finansowe 

przeznaczone do obrotu Inne krótkoterminowe 
aktywa finansowe 257   

Aktywa finansowe dostępne 
do sprzedaży 

Udziały i akcje w innych 
podmiotach 1 185 

1,17% 
0,17% 
0,04% 

Andropol 
Police 

Intertext 
Pożyczki udzielone i 
należności własne Pożyczki udzielone 13 572 - - 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 

wymagalności 
- - - - 

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Wycena instrumentów 
finansowych 1 794 - - 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Kredyty i pożyczki długo- 
i krótkoterminowe  33 573 - Patrz nota 19d, 20c 

 

Charakterystyka instrumentów pochodnych na dzień 31.12.2006 r. 

 

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 -1 600 3,8392 6 143 2007-01-31
2 Forward Zabezpieczenie EUR -3 000 3,8392 11 518 2007-01-31
3 Forward Zabezpieczenie EUR -53 3,8059 203 2007-01-05
4 Forward Zabezpieczenie EUR -83 3,8144 317 2007-01-31
5 Forward Zabezpieczenie EUR -41 3,8086 156 2007-01-05
6 Forward Zabezpieczenie EUR -52 3,8297 201 2007-01-03
7 Forward Zabezpieczenie EUR -55 3,8250 209 2007-01-30
8 Forward Zabezpieczenie EUR -56 3,7958 211 2007-01-15
9 Forward Zabezpieczenie EUR -42 3,7964 159 2007-01-31

10 Forward Zabezpieczenie EUR -42 3,8152 159 2007-01-31
11 Forward Zabezpieczenie EUR -41 3,8152 157 2007-01-31
12 Forward Zabezpieczenie EUR -53 3,8044 202 2007-01-22
13 Forward Zabezpieczenie EUR -58 3,8105 222 2007-01-19
14 Forward Zabezpieczenie EUR -54 3,8428 206 2007-01-26
15 Forward Zabezpieczenie EUR -41 3,8430 158 2007-01-31
16 Forward Zabezpieczenie EUR -55 3,8435 210 2007-02-19
17 Forward Zabezpieczenie EUR -56 3,8402 214 2007-01-10
18 Forward Zabezpieczenie EUR -54 3,8412 208 2007-02-06
19 Forward Zabezpieczenie EUR -174 3,8405 667  2007-01-02
20 Forward Zabezpieczenie EUR -28 3,8268 107  2007-02-06
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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 

21 Forward Zabezpieczenie EUR -29 3,8125 110  2007-02-06
22 Forward Zabezpieczenie EUR -29 3,8136 110  2007-02-13
23 Forward Zabezpieczenie EUR -29 3,8302 110  2007-02-20
24 Forward Zabezpieczenie EUR -29 3,8252 110  2007-02-20
25 Forward Zabezpieczenie EUR -263 3,8115 1 001  2007-01-02
26 Forward Zabezpieczenie EUR -29 3,8125 110 2007-02-12
27 Forward Zabezpieczenie EUR -29 3,8130 110 2007-02-26
28 Forward Zabezpieczenie EUR -87 3,8401 334 2007-01-10
29 Forward Zabezpieczenie EUR -87 3,8401 335 2007-01-10
30 Forward Zabezpieczenie USD -27 2,8913 77 2007-01-17
31 Forward Zabezpieczenie USD -27 2,8780 77 2007-01-18
32 Forward Zabezpieczenie USD -185 2,9172 540 2007-01-04
33 Forward Zabezpieczenie USD 604 2,8605 -1 727 2007-01-23
34 Forward Zabezpieczenie EUR 111 3,7962 - 421 2007-01-05
35 Forward Zabezpieczenie EUR 1 300 3,8302 - 4 980 2007-01-02
36 Strategia 

Opcyjna 
Zabezpieczenie 

EUR -1 000 4,0250 4 025 2007-01-29
37 Strategia 

Opcyjna z 
barierą 

Zabezpieczenie 

EUR -1 000 4,0250 4 025 2007-02-26
38 Strategia 

Opcyjna z 
barierą 

Zabezpieczenie 

EUR -1 000 4,0250 4 025 2007-03-28
39 Strategia 

Opcyjna z 
barierą 

Zabezpieczenie 

EUR -1 000 4,0250 4 025 2007-04-26
40 Strategia 

Opcyjna z 
barierą 

Zabezpieczenie 

EUR -1 000 4,0250 4 025 2007-05-29
41 Strategia 

Opcyjna z 
barierą 

Zabezpieczenie 

EUR -1 000 4,0250 4 025 2007-06-27

 
Lp. Możliwość 

wcześniejszego 
rozliczenia  

(okres lub dzień), jeśli 
istnieją 

Możliwość 
wymiany lub 
zamiany na 

inny składnik 
aktywów lub 

pasywów 

Ustalona stopa 
lub kwota 
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 
towarzyszące 

danemu 
instrumentowi 

Rodzaj ryzyka 
związanego z 
instrumentem

Suma 
istniejących 

zobowiązań z 
tytułu zajętych 

pozycji w 
instrumentach

1 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

2 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

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  

10 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

11 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

12 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 

Ustalona stopa 
lub kwota 
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 
towarzyszące 

danemu 
instrumentowi 

Rodzaj ryzyka 
związanego z 
instrumentem

Suma 
istniejących 

zobowiązań z 
tytułu zajętych 

pozycji w 
instrumentach

odwrotnej 
13 Zawarcie transakcji 

odwrotnej 
- - - - walutowe  

14 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

15 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

16 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

17 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

18 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

19 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

20 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

21 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

22 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

23 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

24 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

25 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

26 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

27 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

28 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

29 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

30 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

31 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

32 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

33 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

34 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

35 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

 
Swapy walutowo-procentowe 

 Opis transakcji Stawka 
oprocentow

ania 
płacona 

Stawka 
oprocentowania 

otrzymywana 

Termin 
rozliczenia

Nominał 
w PLN 

Nominał 
w EUR 

Amortyzacja 
kapitału od 

którego 
naliczane są 

odsetki 

Kurs 
wymiany 
płatności

CCIRS 
EUR/PLN 

Wymiana kapitału 
i odsetek w każdy 
ostatni pracujący 
dzień kwartału z 
cyklu marzec, 
czerwiec, 
wrzesień, 
grudzień 

 
WIBOR 3M 

+0,08 % 

 
EURIBOR 3M 

 
31 grudnia 

2009 r. 

 
- 19 582 

 
4 800 

 
Liniowa 

 
4,0795 



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2006  
CIECH  S.A. 

 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

 60

 

Charakterystyka instrumentów pochodnych na dzień 31.12.2005 r. 

 

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 23 3,9494 90 2006-01-10
2 Forward Zabezpieczenie EUR 37 4,0300 149 2006-01-10
3 Forward Zabezpieczenie EUR 36 4,0300 143 2006-01-10
4 Forward Zabezpieczenie EUR 32 4,0347 130 2006-01-20
5 Forward Zabezpieczenie EUR 28 3,8538 107 2006-01-17
6 Forward Zabezpieczenie EUR 1 000 3,8363 - 3 836 2006-01-16
7 Forward Zabezpieczenie EUR 413 3,8620 - 1 595 2006-02-20
8 Forward Zabezpieczenie EUR 107 3,8689 - 415 2006-03-23
9 Forward Zabezpieczenie EUR 476 3,9610 - 1 887 2006-03-08

10 Forward Zabezpieczenie EUR 61 3,9129 - 240 2006-02-03
11 Forward Zabezpieczenie EUR 301 3,9225 - 1 182 2006-01-06
12 Forward Zabezpieczenie EUR 185 3,8936 - 721 2006-01-20
13 Forward Zabezpieczenie EUR 1 455 3,8364 - 5 582 2006-01-16
14 Forward Zabezpieczenie EUR 1 695 3,8299 - 6 492 2006-01-20
15 Forward Zabezpieczenie EUR 1 000 3,8617 - 3 862 2006-01-18
16 Forward Zabezpieczenie EUR 1 000 3,8612 - 3 861 2006-01-19
17 Forward Zabezpieczenie USD 2 201 3,2245 7 097 2006-03-01
18 Forward Zabezpieczenie USD 650 3,2610 - 2 118 2006-02-24
19 Parforward Zabezpieczenie EUR 160 3,9940 639 od 2006-01-02 do 2006-01-31
20 Parforward Zabezpieczenie EUR 1 500 3,9065 5 860 od 2006-01-02 do 2006-01-31
21 Parforward Zabezpieczenie EUR 1 600 3,8591 6 175 od 2006-01-02 do 2006-01-31
22 Parforward Zabezpieczenie EUR 350 3,8591 1 351 od 2006-01-02 do 2006-01-31
23 Parforward Zabezpieczenie EUR 200 3,8613 772 od 2006-01-16 do 2006-02-15
24 Parforward Zabezpieczenie EUR 1 400 3,8633 5 409 od 2006-02-01 do 2006-02-28
25 Parforward Zabezpieczenie EUR 200 3,9080 782 od 2006-02-01 do 2006-02-28

 
Lp. Możliwość 

wcześniejszego 
rozliczenia  

(okres lub dzień), jeśli 
istnieją 

Możliwość 
wymiany lub 
zamiany na 

inny składnik 
aktywów lub 

pasywów 

Ustalona stopa 
lub kwota 
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 
towarzyszące 

danemu 
instrumentowi 

Rodzaj ryzyka 
związanego z 
instrumentem

Suma 
istniejących 

zobowiązań z 
tytułu zajętych 

pozycji w 
instrumentach

1 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

2 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

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  

10 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

11 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  
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Lp. Możliwość 
wcześniejszego 

rozliczenia  
(okres lub dzień), jeśli 

istnieją 

Możliwość 
wymiany lub 
zamiany na 

inny składnik 
aktywów lub 

pasywów 

Ustalona stopa 
lub kwota 
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 
towarzyszące 

danemu 
instrumentowi 

Rodzaj ryzyka 
związanego z 
instrumentem

Suma 
istniejących 

zobowiązań z 
tytułu zajętych 

pozycji w 
instrumentach

12 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

13 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

14 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

15 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

16 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

17 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

18 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

19 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

20 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

21 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

22 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

23 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

24 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

25 Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe  

 
Swapy walutowo-procentowe 

 Opis transakcji Stawka 
oprocentow

ania 
płacona 

Stawka 
oprocentowania 

otrzymywana 

Termin 
rozliczenia

Nominał 
w PLN 

Nominał 
w EUR 

Amortyzacja 
kapitału od 

którego 
naliczane są 

odsetki 

Kurs 
wymiany 
płatności

CCIRS 
EUR/PLN 

Wymiana kapitału 
i odsetek w każdy 
ostatni pracujący 
dzień kwartału z 
cyklu marzec, 

czerwiec, 
wrzesień, 
grudzień 

             
WIBOR 3M 

+0,08 % 

                 
EURIBOR 3M 

            
30 czerwca 

2006 r. 

          
- 6 119 

          
1 500 

              
Liniowa 

          
4,0795 

CCIRS 
EUR/PLN 

Wymiana kapitału 
i odsetek w każdy 
ostatni pracujący 
dzień kwartału z 
cyklu marzec, 
czerwiec, 
wrzesień, 
grudzień 

             
WIBOR 3M 

+0,08 % 

                 
EURIBOR 3M 

            
31 grudnia 

2009 r. 

          
- 27 741 

          
6 800 

              
Liniowa 

          
4,0795 

 
 
 
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 
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– 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 sprzedaży) 

– oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych 
za poprawne 

 

Zgodnie z podpisaną umową nabycia 80% akcji Zachem S.A.w dniu 20 grudnia 2006 roku CIECH S.A. złożył 
Skarbowi Państwa nieodwołalną ofertę nabycia wszystkich akcji (opcja put) należących do Skarbu Państwa 
od dnia złożenia oferty do dnia upływu jej ważności. Na dzień 31.12.2006 roku do Skarbu Państwa należy 
740.000 akcji Zachem S.A., stanowiących 5% kapitału i ilość ta może być powiększona o akcje, które 
pozostaną własnością Skarbu Państwa po wydaniu akcji uprawnionym pracownikom zgodnie z art. 36 
Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Opcja 
jest ważna przez 10 lat przy czym przyjęcie oferty kupna najwcześniej może nastąpić po 180 dniach od daty 
umowy nabycia 80% akcji Zachem S.A. tj. 20 czerwca 2007 roku. Cena realizacji podlega rewaloryzacji 
przez okres pierwszych 36 miesięcy od daty złożenia oferty. Podstawą rewaloryzacji jest cena akcji ustalona 
w umowie nabycia 80% akcji Zachemu S.A., zaś współczynnikiem rewaloryzacyjnym jest średnia 
arytmetyczna stóp oprocentowania w skali roku dla dwunastomiesięcznych kredytów złotowych 
na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR 12M). 
Dodatkowo na podstawie § 13 Załącznika nr 14 do umowy nabycia  80% akcji Zachem S.A, CIECH S.A. 
zobowiązał się do odkupienia akcji wydanych nieodpłatnie uprawnionym osobom zgodnie z art. 36 Ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Wniosek 
o odkupienie akcji może zostać złożony w terminie 60 dni od drugiej, trzeciej i czwartej rocznicy dnia nabycia 
akcji Zachem S.A. przez CIECH S.A. Osoby uprawnione będą posiadały maksymalnie 2.220.000 akcji 
Zachem S.A. Zagwarantowana cena odkupienia akcji wynosi 75% ceny ustalonej w umowie nabycia 80% 
akcji Zachemu S.A i podlega rewaloryzacji. 
 
Zgodnie z podpisaną umową nabycia 80% akcji Organika-Sarzyna S.A.w dniu 20 grudnia 2006 roku CIECH 
S.A. złożył Skarbowi Państwa nieodwołalną ofertę nabycia wszystkich akcji (opcja put) należących do 
Skarbu Państwa od dnia złożenia oferty do dnia upływu jej ważności. Na dzień 31.12.2006 roku do Skarbu 
Państwa należy 424.500 akcji Organika-Sarzyna S.A., stanowiących 5% kapitału i ilość ta może być 
powiększona o akcje, które pozostaną własnością Skarbu Państwa po wydaniu akcji uprawnionym 
pracownikom zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych. Opcja jest ważna przez 10 lat przy czym przyjęcie oferty kupna najwcześniej 
może nastąpić po 180 dniach od daty umowy nabycia 80% akcji Organika-Sarzyna S.A. tj. 20 czerwca 2007 
roku. Cena realizacji podlega rewaloryzacji przez okres pierwszych 36 miesięcy od daty złożenia oferty. 
Podstawą rewaloryzacji jest cena akcji ustalona w umowie nabycia 80% akcji Organika-Sarzyna SA., zaś 
współczynnikiem rewaloryzacyjnym jest średnia arytmetyczna stóp oprocentowania w skali roku dla 
dwunastomiesięcznych kredytów złotowych na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR 12M). 
Dodatkowo na podstawie zapisów Rozdziału X Załącznika nr 13 do umowy nabycia  80% akcji Sarzyna S.A, 
CIECH S.A. zobowiązał się do odkupienia  akcji wydanych nieodpłatnie  uprawnionym osobom  zgodnie z 
art. 36 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. 
Wniosek o odkupienie akcji może zostać złożony po ustaniu ograniczeń ustawowych w terminie od 1 do 30 
kwietnia każdego roku. Osoby uprawnione będą posiadały maksymalnie 1.273.500  akcji Sarzyna S.A. 
Zagwarantowana cena odkupienia akcji wynosi: 

- po dniu 30 kwietnia 2008 roku 20 za jedną akcję, 
- po dniu 30 kwietnia 2009 roku 23 za jedną akcję, 
- po dniu 30 kwietnia 2010 roku 26 za jedną akcję, 
- po dniu 30 kwietnia 2011 roku 29 za jedną akcję, 
- po dniu 30 kwietnia 2012 roku 32 za jedną akcję, 
- po dniu 30 kwietnia 2013 roku 35 za jedną akcję. 
 

Z uwagi na brak szczegółowych unormowań w Ustawie o rachunkowości oraz  biorąc pod uwagę jej art. 10 
pkt. 3 do ujęcia opisanych powyżej ofert oraz zobowiązań do nabycia akcji (wystawione opcje put) 
zastosowano MSR 39 – Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, który definiuje takie zdarzenia jako 
instrumenty pochodne. MSR 39 nakazuje wyceniać i ujmować instrumenty pochodne w wartości godziwej za 
wyjątkiem inwestycji w instrumenty kapitałowe nie notowane na aktywnym rynku. Akcje Zachem S.A. oraz 



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2006  
CIECH  S.A. 

 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

 63

 

Sarzyny S.A. nie są przedmiotem obrotu na żadnym aktywnym rynku. Zatem nie można wiarygodnie 
oszacować wartości godziwej wystawionych opcji put. Z tego względu nie ujęto ich w prezentowanym 
bilansie, a jedynie ujawniono opisując szczegółowo warunki ich realizacji.  
Spółka okresowo będzie dokonywała weryfikacji możliwości przeprowadzenia takiej wyceny i w przypadku 
pojawienia się takiej możliwości wycena zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym. 
 
 
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 na dzień 
rozliczenia transakcji. Metoda ta ma również zastosowanie w przypadku sprzedaży aktywów finansowych na 
rynku regulowanym. 
 
 
1.2.1 e) Informacje na temat ryzyka stopy procentowej  
 
Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej dla poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych  

Rodzaje instrumentów finansowych Wartość 
bilansowa 

Termin wykupu lub 
przeszacowania 

wartości 

Efektywna 
stopa 

procentowa 
Rodzaj ryzyka 

Kredyt obrotowy 120 046 31-03-2007 4,95 Ryzyko przepływów 
pieniężnych 

Kredyt inwestycyjny 234 389 31-01-2007 4,81 Ryzyko przepływów 
pieniężnych 

 
Na podstawie dokonanej analizy wrażliwości oszacowano, że zmiana poziomu rynkowych stóp 
procentowych o 1 punkt procentowy spowoduje zmianę wyniku za 2007r. o 3 544 tys. oraz zmianę 
przyszłych przepływów pieniężnych w 2007 r. o tę samą kwotę. 
 
 
1.2.1.f) Informacja na temat ryzyka kredytowego wynikającego z instrumentów finansowych 
 
W CIECH S.A. nie występuje istotne ryzyko kredytowe związane z instrumentami finansowymi. 
 
 
1.2.2 Informacje dotyczące aktywów finansowych zaliczonych do kategorii przeznaczonych do 
obrotu lub dostępnych do sprzedaży, dla których wartość godziwa nie może być wiarygodnie 
zmierzona 
 
Na dzień 31.12.2006r. Spółka 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: 
 
 

Stan na 31.12.2006 r. 

Instrument finansowy Wartość 
bilansowa 

Powód, dla którego nie można 
wiarygodnie zmierzyć wartości 

godziwej 

Szacowany przedział, w 
którym wartość godziwa 

może się zawierać 

Udziały w spółce Andropol 120 Instrument nie notowany na aktywnym 
rynku regulowanym Brak danych 
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Stan na 31.12.2005 r. 

Instrument finansowy Wartość 
bilansowa 

Powód, dla którego nie można 
wiarygodnie zmierzyć wartości 

godziwej 

Szacowany przedział, w 
którym wartość godziwa 

może się zawierać 

Udziały w spółce Andropol 121 Instrument nie notowany na aktywnym 
rynku regulowanym Brak danych 

Akcje w spółce Intertext 2 Instrument nie notowany na aktywnym 
rynku regulowanym Brak danych 

 
 
1.2.3 Aktywa i zobowiązania finansowe, których nie wycenia się według wartości godziwej. 
 
 Wartość godziwa instrumentów finansowych wycenianych według (skorygowanego) kosztu nabycia 
 
Stan na 31.12.2006 r. 

Rodzaj instrumentów finansowych Wartość bilansowa Wartość godziwa 
Kredyty i pożyczki 354 435 354 435 

 
 
Stan na 31.12.2005 r. 

Rodzaj instrumentów finansowych Wartość bilansowa Wartość godziwa 
Kredyty i pożyczki 33 573 33 573 

 
 
 
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 przekwalifikowania 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 
 
W 2006 roku Spółka utworzyła odpis aktualizujący wartość nabycia akcji spółki Police SA w wysokości 194 
tys. zł. 
 
 
1.2.7. Przychody odsetkowe wynikające z dłużnych instrumentów finansowych oraz pożyczek 
udzielonych i należności własnych 
 
W okresie  01.01.-31.12.2006 Spółka osiągnęła przychody odsetkowe od udzielonych pożyczek w wysokości 
1 387 tys. zł. 
 
 
 
1.2.8. Odsetki naliczone od aktywów finansowych, dla których dokonano odpisów aktualizujących. 
 
Nie wystąpiły. 
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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 okres od 01.01.2006r. do 
31.12.2006r. 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 3 106 - - - 3 106 
Długoterminowe zobowiązania finansowe - - -- - - 

 
 
Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych, wyliczone za pomocą stóp 
procentowych wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na okres od 01.01.2005r. do 
31.12.2005r. 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 3 648 - - - 3 648 
Długoterminowe zobowiązania finansowe - - -- - - 

 
 
1.2.10. Przyjęte cele i zasady zarządzania ryzykiem (jeżeli spółka stosuje zasady rachunkowości 

zabezpieczeń) 
 
Nie wystąpiły zabezpieczenia w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń wynikających z rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
 
 
1.2.11. Zabezpieczenie planowanych transakcji i uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań 
 
Nie wystąpiły zabezpieczenia w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń wynikających z rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
 
 
1.2.12. Zyski i straty z instrumentów zabezpieczających odniesione na kapitał (fundusz z aktualizacji 
wyceny) 
 
Zmiany wysokości kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w 
przypadku zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych nie wystąpiły. 
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2. Dane o pozycjach pozabilansowych  
 
 
2.1. Udzielone poręczenia i gwarancje 
 
Dane na temat udzielonych poręczeń i gwarancji przez CIECH S.A. jednostkom powiązanym zawiera Nota 
nr 23. Stan udzielonych  poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2006 ogółem wynosi: 
– poręczenia         13 950 tys. zł 
– gwarancje  514 tys. zł 
 
 
Na stan poręczeń składają się poręczenia udzielone jako zabezpieczenie zaciągniętych kredytów : 
– CHEMAN S.A.                 13 950 tys. zł 
 
 
2.2. Sytuacja majątkowa i finansowa spółki pośrednio zależnej Cheman S.A. 
 
Cheman S.A. jest spółką zależną, w której CIECH S.A. posiada pośrednio 100% udziałów. W 2005 roku 
Spółka odnotowała słabe wyniki finansowe oraz miała problemy z płynnością finansową. Przy 
zrealizowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 157 293 tys. zł strata netto wyniosła 10 858 tys. zł. 
Na ukształtowanie się wysokości straty miało wpływ wiele czynników. Do kluczowych należy przejęcie 
w połowie 2004 roku spółki Ciech Petrol, która odnotowała straty, a jej działalności charakteryzowała się 
dużą kapitałochłonnością przy niskiej rentowności.  
 
Po fuzji ze względu na pogorszenie struktury sprzedaży (przejęcie nierentownych towarów) pogorszyła się 
rentowność sprzedaży. Ciech Petrol był zaangażowany w dystrybucję i handel detaliczny paliwami, który w 
ostatnich latach działalności spółki był nierentowny, co powodowało pogarszanie się sytuacji spółki.  
W ramach projektu wycofywania się Grupy Ciech z branży petrochemicznej spółka Cheman przejmując 
Ciech Petrol została zobowiązana do restrukturyzacji i likwidacji działalności paliwowej. Do końca 2004 roku 
Cheman zajmował się przejęciem w swoje struktury handlowe działalności spółki Ciech Petrol i wydzielenie 
jej części przeznaczonej do wygaszenia. Proces ten zakończył się w 2005 roku, w którym oszacowano 
koszty ostatecznego wygaszenia działalności paliwowej. Koszty związane z procesem restrukturyzacji 
zostały ujęte w wyniku roku 2005. 
 
Dodatkowo Cheman SA odnotowała utratę przychodów o wysokiej rentowności z tytułu problemów 
operacyjnych (utrata produktów, duża fluktuacja kadr, błędy w zarządzaniu sprzedażą i łańcuchem dostaw, 
sytuacja na rynku walutowym, gwałtowna zmiana koniunktury importowanych towarów). 
 
W 2005 roku, skokowy przyrost sprzedaży spowodowany fuzją z Ciech Petrol oraz przejęcie dystrybucji 
tworzyw sztucznych oraz odczynników z CIECH S.A o dłuższych terminach płatności spowodowały wzrost 
zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Pojawił się również problem terminowego regulowania płatności przez 
odbiorców, jak również skutecznej windykacji należności. Czynniki te miały bezpośredni wpływ na kłopoty 
z bieżącym utrzymaniem płynności Spółki.  
 
W IV kwartale 2005 roku Zarząd Cheman S.A. przygotował Program Naprawczy na lata 2006-2009. 
Plan naprawczy Cheman S.A. opiera się na następujących założeniach: 

• konwersji przeterminowanych zobowiązań wobec CIECH S.A. na pożyczkę długoterminową, 
w wysokości 9.000 tys. zł na okres 5 lat z dwuletnią karencją spłaty kwoty głównej, oprocentowaną 
na warunkach rynkowych, 

• zmianie modelu działalności spółki i dopasowania do niego nowej struktury organizacyjnej 
nakierowanej na intensyfikację sprzedaży, 

• zmianie w strukturze sprzedaży poprzez rezygnację z dystrybucji towarów nierentownych na rzecz 
towarów rentownych, 

• zwiększenia sprzedaży w grupie towarów sodowych, 
• wygaszenia w 2006 roku nierentownej działalności paliwowej, w tym sprzedaż i likwidacja 

nieruchomości związanych z działalnością paliwową, 
• rozwoju sieci handlowej w wybranych regionach kraju, 
• poprawie windykacji należności, 
• optymalizacji alokacji towarów w magazynach, oraz lokalizacji magazynowych. 
• ograniczeniu kosztów transportu poprzez skrócenie łańcucha dostaw do klienta końcowego, 
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W I półroczu 2006 roku Cheman SA  odnotował stratę netto w wysokości 5 970 tys. zł. Niezadowalające 
wyniki przyjętego planu restrukturyzacji skłoniły Zarząd CIECH S.A. do ponownej analizy kierunków działań 
podjętych w ramach procesu restrukturyzacji. Wyniki analizy wykazały, iż istnieją przesłanki wskazujące na 
zasadność prowadzenia kompleksowego programu naprawczego Cheman S.A. ze szczególnym 
uwzględnieniem restrukturyzacji: 

o portfela produktowego, prowadzącą do całkowitego wyeliminowania nierentownych grup 
asortymentowych, powodujących  deprecjację wartości Spółki; 

o rzeczowych aktywów trwałych, prowadzącą do uzyskania wpływów ze sprzedaży składników 
majątkowych dotyczących eliminowanej działalności oraz do obniżenia kosztów związanych z ich 
utrzymywaniem; 

o zatrudnienia, prowadzącą do zwiększenia efektywności organizacji i oszczędności w kosztach pracy; 
o sposobów finansowania, prowadzącą do zapewnienia płynności finansowej. 

 
Realizując powyższy program w IV kwartale 2006 r Cheman S.A. sprzedał zewnętrznemu inwestorowi stację 
paliw w Jarocinie oraz podpisał wstępne porozumienie dotyczące sprzedaży nieruchomości w Błaszkach, 
której finalizacja ma nastąpić do końca I półrocza 2007 roku. Wspierając prowadzony program 
restrukturyzacji w grudniu 2006 roku CIECH S.A. nabył od Cheman S.A. nieruchomość w Dąbrowie 
Górniczej. Przeprowadzenie powyższych działań umożliwiło realizację dalszego etapu strategii CIECH S.A. 
polegającego na sprzedaży akcji Cheman S.A. do Ciech Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(podmiotu zajmującego się procesami restrukturyzacji oraz dezinwestycji w Grupie CIECH). W 2007 roku 
zostaną przeprowadzone analizy, które rozstrzygną o dalszych kierunkach działań odnośnie Cheman S.A. . 
CIECH S.A. wspierał proces restrukturyzacji finansowej Cheman S.A. udzielając w I półroczu 2006 roku 
dwóch pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 9 450 tys. zł. Udzielenie pożyczek nastąpiło poprzez 
konwersję należności handlowych CIECH  S.A. W efekcie poprawiła się struktura bilansu Cheman S.A. oraz 
uzupełniono środki na prowadzenie bieżącej działalności handlowej. 
W całym 2006 roku Cheman S.A. zanotował słabe wyniki finansowe: strata na sprzedaży wyniosła 5 890 tys. 
zł, przy zrealizowanych przychodach w wysokości 138 891 tys. zł, zaś strata netto zamknęła się kwotą   
9  617 tys. zł. Negatywne wyniki finansowe ostatnich lat spowodowały, że na koniec 2006 roku Cheman S.A. 
wykazał ujemny kapitał własny w wysokości 791 tys. zł. 
Na dzień 31 grudnia 2006 roku należności handlowe CIECH S.A. od Cheman S.A. wynosiły 8 044 tys. zł 
i w całości dotyczyły bieżących rozliczeń. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego spłacono 7 706 
tys. zł (19 marzec 2007). Dodatkowo CIECH S.A. posiadał długoterminowe należności z tytułu udzielonych 
pożyczek w kwocie 9 450 tys. zł. CIECH S.A. poręczył także kredyty zaciągnięte przez Cheman S.A na 
finansowanie bieżącej działalności do wysokości 13 950 tys. zł. Na dzień bilansowy poziom wykorzystania 
poręczenia kredytowego był niższy od maksymalnie przyznanego. 
Biorąc pod uwagę ujemne kapitały własne Cheman S.A. oraz wielkość swojego zaangażowania 
finansowego CIECH S.A. podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego na jedną z udzielonych 
pożyczek długoterminowych w kwocie 4 650 tys. zł. Ponadto Zarząd CIECH S.A. zadeklarował udzielenie 
wsparcia finansowego przez następne 12 miesięcy w stopniu umożliwiającym kontynuowanie działalności 
Cheman S.A. w niezmienionym istotnie zakresie. 
 
 
2.3. Uzasadnienie biznesowe zakupu akcji Spółki Uzinele Sodica Govora w Rumunii 
 

UZagadnienia natury strategicznej 

CIECH S.A. realizując strategię wzrostu i koncentracji na wybranych rynkach produktowych w IV kwartale 
2006 roku przejął kontrolę nad fabryką sody - Spółką Uzinele Sodice, Govora w Rumunii.  Udana akwizycja 
spowodowała awans Grupy CIECH na 2 miejsce w Europie w produkcji sody kalcynowanej ze zdolnościami 
wytwórczymi 1,44 mln ton rocznie.  Dysponując takimi potencjałem produkcyjnym Grupa CIECH stała się 
liderem rynkowym w regionie Europy Środkowej, osiągnęła silniejszą pozycję wobec dotychczasowych oraz 
nowych klientów, a w przyszłości uzyska wzrost sprzedaży i zysków z segmentu sodowego.   
 
Przy decyzji o inwestycji w spółkę Uzinele Sodice, Govora SA brano pod uwagę komplementarność rynków 
Grupy CIECH i Spółki, której oferta stanowi doskonałe uzupełnienie dostaw dla obecnych klientów Grupy 
CIECH, posiadających zakłady w krajach położonych na południe od Polski. CIECH eksportuje sodę ciężką 
głównie do krajów skandynawskich, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Danii. Większość produkowanej 
przez Uzinele Sodice, Govora SA sody ciężkiej jest zużywana na rynku rumuńskim oraz włoskim, 
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węgierskim i czeskim. Uzinele Sodice, Govora SA stanowi dla Grupy CIECH naturalne uzupełnienie 
możliwości dostaw dla jej obecnych klientów, którzy posiadają fabryki w tym rejonie Europy. 
 
CIECH S.A. rozważając akwizycję Uzinele Sodice, Govora S.A., wziął pod uwagę prognozy rozwoju i obecną 
sytuację rynkową segmentu sodowego w Europie. Przyrost konsumpcji sody kalcynowanej na rynkach 
Europy Centralnej ma wynieść w następnych latach 4.0% - 4.5% rocznie. Znaczące inwestycje planowane 
i obecnie prowadzone w przemyśle szklarskim w krajach regionu Europy Środkowo – Wschodniej oznaczają, 
że wzrośnie produkcja szkła, co zapewni  stabilny wzrost popytu na sodę w następnych latach.  
 
CIECH S.A. zakupił 93,2% akcji Uzinele Sodice, Govora S.A. za łączną kwotę 39,7 mln zł, a obecnie 
realizuje program sanacji finansowej spółki obejmujący następujące działania : 
 

• Złożenie depozytu w związku ze spłatą wykupionych wierzytelności (9.8 mln EUR), 
• Udzielenie trzech pożyczek dla USG łącznie na kwotę 24 mln EUR (w 2006 – 20 mln EUR, w 2007 –

 4 mln EUR), w tym na dokonanie przedpłaty na przyszłe dostawy pary od CET Govora (16 mln 
EUR), 

• Zamianę odsetek z tytułu przeterminowanych zobowiązań US Govora wobec CET Govora 
na podniesienie kapitału (5.6 mln EUR), 

• Emisję nowych akcji (8 mln EUR), 
• Cesję należności CET Govora (18 mln EUR) od US Govora, objętą dodatkową gwarancją – 

restrukturyzacja długu. 
 
By zapewnić wzrost spółki Uzinele Sodice, Govora SA, Grupa CIECH podejmie szereg działań, które 
w szczególności będą obejmować : 
 

• Realizację programu inwestycyjnego w kwocie ok. 24.8 mln euro, umożliwiającą produkcję przez 
USG ponad 500 tys. ton sody rocznie począwszy od 2009 roku, 

• Wdrożenie w Uzinele Sodice, Govora SA najlepszej praktyki w zakresie organizacji produkcji, 
jakości, przebiegu procesu technologicznego, utrzymania ruchu oraz nowoczesnych narzędzi 
informatycznych, 

• udostępnienie struktur sprzedaży Dywizji Sodowej dla produktów spółki Uzinele Sodice Govora, 
• włączenie US Govora do struktur Dywizji Sodowej, która udzieli niezbędnego wsparcia w realizacji 

strategii. 

UProgram osiągnięcia trwałej rentowności 

 
Na koniec 2006 roku Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 18.061 tyś EUR, oraz wykazała ujemne 
kapitały w wysokości  39.194 tyś EUR. Przedstawione powyżej uwarunkowania strategiczne dokonanej 
transakcji oraz  realizacja programu inwestycyjnego umożliwiającego zwiększenie zdolności produkcyjnych 
do ponad 500 tys. ton sody rocznie gwarantuje osiągnięcie pozytywnych wyników przez Uzinele Sodice 
Govora  S.A. w 2009 roku i latach następnych. Średniookresowa projekcja finansowa wskazuje, że już 
w 2009 roku Spółka osiągnie dodatni wynik netto, EBIT na poziomie 2% oraz EBITDA na poziomie 9,4%. 
Obecnie trwają prace nad oszacowaniem wartości godziwych nabytych aktywów  i pasywów Spółki. Po 
zakończeniu tych prac  zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w CIECH S.A. zostaną 
dokonane analizy oraz przeprowadzone testy związane z ewentualną utratą wartości aktywów ujmowanych 
w bilansie CIECH S.A., które są związane z dokonaną inwestycją w Uzinele Sodice Govora  S.A. 
 
 
2.4. Zobowiązania CIECH S.A. (krajowe i zagraniczne) zgłoszone do postępowania sądowego lub 

arbitrażowego wg stanu na dzień 31.12.2006 
 
URoszczenie Petro Carbo Chem Aktiengesellschaft (PCC) 
 
Przedmiotem pozwu wniesionego przez PCC AG w 2000 roku było roszczenie o zapłatę odszkodowania 
w wysokości 21 364 tys. zł oraz EURO 13 861,45 (równowartość 53 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 
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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 dniu 19 kwietnia 2005r. CIECH S.A. otrzymał 
ostateczne postanowienie Sądu Najwyższego oddalające kasację. 
W wyniku oddalenia kasacji sprawa powróciła do Sądu Okręgowego, przed którym toczyło się dalsze 
postępowanie ustalające wysokość odszkodowania dla PCC AG. Powód rozszerzył swoje roszczenie 
odszkodowawcze m.in. o odsetki ustawowe z tytułu utraconej dywidendy za lata 1999 i 2000. W dniu 
10.11.2005 Sąd Okręgowy ogłosił wyrok oddalający w całości roszczenie PCC. Od wyroku Sądu 
Okręgowego, PCC AG wniósł w dniu 1.03.2006 apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wnosząc 
o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa w całości. PCC AG domaga się zasądzenia 
kwoty 30.591.919,96 zł i EURO 13.861,44 (równowartość 53 tys.zł) tytułem odszkodowania za wartość 
utraconych dywidend za 1999 rok oraz utraconych korzyści w związku z wzrostem wartości Petrochemii 
Blachowni. Żądanie zapłaty odsetek za zwłokę nie zostało zgłoszone w apelacji. 
W dniu 18.04.2006 CIECH S.A. złożył odpowiedź na apelację wnosząc o jej oddalenie w całości 
i podtrzymując dotychczasową linię obrony. W dniu 8 lutego 2007 odbyła się rozprawa przed Sądem 
Apelacyjnym. Pełnomocnicy stron podtrzymali dotychczasowe stanowiska; Sąd po wysłuchaniu stron 
zamknął rozprawę.  
W dniu 22.02.2007 Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do 
ponownego rozpoznania, pozostawiając Sądowi Okręgowemu rozstrzygnięcie o kosztach postępowania 
apelacyjnego. W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny wskazał, że sąd I instancji powinien zbadać jaki 
zamiar miały strony umowy przedwstępnej umieszczając w tej umowie zapis przewidujący, że w przypadku 
braku porozumienia stron co do wszystkich istotnych warunków umowy, CIECH S.A zobowiązany będzie 
jedynie do zwrotu bez odsetek wpłaconej przez PCC AG zaliczki w kwocie 500 tys. zł w terminie 30 dni 
od daty objęcia przez CIECH S.A. udziałów Petrochemii Blachowni sp. z o.o. .Ponadto sąd I instancji 
powinien ustalić czy żądane przez powoda kwoty tytułem naprawienia szkody pozostają w normalnym 
związku przyczynowym z okolicznością niewykonania umowy przedwstępnej.. CIECH S.A. złożył wniosek 
o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem na piśmie . Sprawa w toku . 
  

URoszczenie Comexportu 
 
Przedmiotem pozwu wniesionego we wrześniu 2003r. przez Comexport (Brazylia) do Sądu Arbitrażowego 
przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu były roszczenia odszkodowawcze z tytułu niepełnego 
wykonania dostaw polskiej siarki do Brazylii w latach 1996-1999. Pozew został skierowany przeciwko CIECH 
S.A. oraz Kopalniom Siarki w Tarnobrzegu i Grzybowie. Wartość przedmiotu sporu stanowiła kwota USD 
3.872.943 (równowartość 11.272 tys. zł) oraz odsetki ustawowe według polskiego prawa liczone od dnia 
16.09.2003, które według stanu na 31.12.2006r. stanowiły kwotę 4.558 tys. zł. Ponadto Comexport zażądał 
zwrotu kosztów sądowych i adwokackich w kwocie EURO 204.436,26 (równowartość 783 tys.zł.).  
Na kwotę należności głównej składały 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. Każda ze stron złożyła po dwa szczegółowe pisma procesowe 
wraz z dowodami.   
W dniu 22 kwietnia 2005r. odbyła się rozprawa przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie 
Handlowej w Paryżu z udziałem przedstawicieli Comexportu i CIECH S.A. oraz ich pełnomocników 
procesowych. Pozwane Kopalnie Siarki w Tarnobrzegu i Grzybowie nie przystąpiły do toczącego się 
postępowania arbitrażowego i nie zgłosiły swoich przedstawicieli na rozprawę. CIECH S.A. wniósł o 
oddalenie pozwu Comexportu i zwrot kosztów procesu, podtrzymując swoje dotychczasowe zarzuty 
zgłoszone w pismach procesowych oraz w przedstawionych dokumentach. Comexport podtrzymał żądania 
zgłoszone w pozwie.  Po zamknięciu rozprawy postępowanie arbitrażowe zostało zakończone.  
W dniu 27 października 2005r. CIECH S.A. otrzymał wyrok zasądzający solidarnie od trzech pozwanych tj. 
Ciechu oraz Kopalni Siarki w Grzybowie i Tarnobrzegu kwotę USD 2.474.166,- (równowartość 7.210 tys. zł) 
wraz z odsetkami w wysokości 5% od 17 września 2003r., wynoszącymi według stanu na dzień 31.12.2006 
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kwotę USD 407 tys. (równowartość 1.185 tys. zł) oraz USD 123 tys. (równowartość 358 tys. zł) tytułem 
kosztów postępowania. Zasądzona kwota stanowi utracony zysk, o który występował Comexport.  
W dniu 18 listopada 2005 CIECH S.A. złożył do Sądu Apelacyjnego w Paryżu zapowiedź skargi o uchylenie 
wyroku Sądu Arbitrażowego. Skarga wraz z uzasadnieniem została złożona przez CIECH S.A. w dniu 
22.03.2006. Podstawą złożenia skargi jest m.in. złamanie przez arbitra zasady prawidłowego prowadzenia 
procesu arbitrażowego (zasada kontradyktoryjności) przez powołanie się na wyrok polskiego Sądu 
Najwyższego z 1973 roku w istotnej kwestii przerwania biegu przedawnienia, bez wcześniejszego 
umożliwienia stronom wypowiedzenia się na ten temat. Zdaniem kancelarii reprezentującej CIECH, 
powołany przez arbitra wyrok z 1973 roku nie ma zastosowania do postępowania arbitrażowego. 
Comexport złożył w dniu 21 lipca 2006 odpowiedź na skargę CIECH S.A.. Aktualnie strony sporu wymieniają 
kolejne pisma procesowe. Termin rozprawy przed Sądem Apelacyjnym przewidziany jest w maju 2007. 
 
Roszczenie Enapharm 
 
Przedmiotem pozwu wniesionego w czerwcu 2004r. przez Likwidatora firmy Enapharm w Algierii jest kwota 
USD 172.879,84 (równowartość  503 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. Na kolejnej rozprawie, która odbyła się 
w marcu 2005, sąd przychylił się do wniosku powoda i wyznaczył biegłego sądowego w celu wydania przez 
niego opinii, co do zasadności żądanych kwot odszkodowawczych. Biegły wydał opinię, lecz do czasu 
zatwierdzenia bądź odrzucenia jej przez Sąd nie jest ona wiążąca tym bardziej, że nie została formalnie 
doręczona pełnomocnikom CIECH S.A. Nowego terminu rozprawy nie wyznaczono. 
 
Na powyższe zobowiązania została utworzona w CIECH S.A. rezerwa w wysokości 17.500 tys. zł. 
 
 
Roszczenia pracownicze 
 
Przeciwko CIECH S.A toczą się aktualnie jeden proces pracowniczy z powództwa byłego pracownika 
zwolnionego z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Przedmiotem sporu jest roszczenie 
o przywrócenie do pracy. Rokowanie co do wyniku wyżej wymienionego procesu jest korzystne. 
  
 
2.5. Pozostałe zobowiązania 
 
Na Spółce CIECH S.A. ciążą również następujące zadania i obowiązki z umów zakupu akcji ZCh 
ORGANIKA SARZYNA S.A., ZCh ZACHEM S.A. oraz US Govora 
 
 
 

Lp Tytuł ZCh ORGANIKA SARZYNA ZCH Zachem 

1 Zobowiązania inwestycyjne 

Realizacja w Spółce Inwestycji 
Gwarantowanych o łącznej wartości 
130.000 tys. PLN w terminie do 5 lat 
od daty zakupu. 

Realizacja w Spółce Inwestycji 
Gwarantowanych o łącznej wartości 
176.120 tys. PLN w terminie do 5 lat 
od daty zakupu. 
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2 
Kary umowne, z tytułu 
niewykonania Inwestycji 
Gwarantowanych 

Zapłata na rzecz Sprzedającego kary 
w wysokości 50% różnicy pomiędzy 
wymaganą a zrealizowaną kwotą 
zwiększeń, dokonanych w Spółce w 
okresie do 5 lat od daty zakupu. 

W przypadku niedotrzymania 
Warunku Ograniczającego P

(1
P w 

wysokości: 

 Co najmniej 107% aktywów 
trwałych - CIECH S.A. będzie 
zobowiązany do zapłaty kary w 
wysokości 150 tys. PLN, 

 Co najmniej 100%, ale nie 
więcej niż 107% - CIECH S.A. 
będzie zobowiązany do zapłaty 
kary w wysokości 20% różnicy 
pomiędzy wartością 
odpowiadającą 110% aktywów 
trwałych Spółki,  a wartością 
kapitałów stałych Spółki na 
koniec danego okresu 
sprawozdawczego, 

Jeżeli wartość kapitałów stałych 
Spółki będzie stanowiła mniej niż 
100% aktywów trwałych CIECH 
S.A. będzie zobowiązany do 
zapłaty kary w wysokości sumy 
następujących wartości: 

 100% różnicy pomiędzy 
wartością kapitałów stałych, a 
wartością odpowiadającą 100% 
wartości aktywów trwałych na 
koniec okresu 
sprawozdawczego oraz 

 20% różnicy pomiędzy wartością 
odpowiadającą 110% wartości 
aktywów trwałych Spółki na 
koniec okresu 
sprawozdawczego, a wartością 
kapitałów stałych na koniec roku 
obrotowego 

Zapłata na rzecz Sprzedającego 
kary w wysokości 50% różnicy 
pomiędzy wymaganą a 
zrealizowaną kwotą zwiększeń, 
dokonanych w Spółce w okresie do 
5 lat od daty zakupu. 

W przypadku niedotrzymania 
Warunku Ograniczającego P

(1
P CIECH 

S.A. będzie zobowiązany do zapłaty 
kary w wysokości 150 tys. PLN za 
każdy pełny punkt procentowy 
różnicy pomiędzy wysokością 
wskaźnika kapitałów stałych i 
aktywów trwałych określonych dla 
danego okresu sprawozdawczego, 
a rzeczywistą wysokością tego 
wskaźnika. W przypadku, gdy 
różnica ta przekracza 10 punktów 
procentowych, to kara wynosi 500 
tys. PLN za każdy pełny punkt 
procentowy powyżej 10%. 

3 

Kary umowne, z tytułu 
niewykonania zobowiązań do 
utrzymania Podstawowej 
Działalności Spółki. 

Zapłata na rzecz Sprzedającego kary 
w wysokości 50% przychodów ze 
sprzedaży produktów i usług Spółki 
za rok 2005, nie więcej jednak niż 
50% ceny zakupu. 

Zapłata na rzecz Sprzedającego 
kary w wysokości 50% przychodów 
ze sprzedaży produktów i usług 
Spółki za rok 2005, nie więcej 
jednak niż 100% ceny zakupu. 

4 

Kary umowne z tytułu naruszenia 
zakazu obniżania kapitału 
zakładowego Spółki oraz 
umarzania akcji 

Zapłata na rzecz Sprzedającego kary 
w wysokości 100%, o jaką nastąpiło 
obniżenie kapitału zakładowego, lub 
w przypadku umorzenia akcji – kwoty 
wynagrodzenia wypłaconego 
akcjonariuszom w związku z 
umorzeniem. 

Zapłata na rzecz Sprzedającego 
kary w wysokości 100%, o jaką 
nastąpiło obniżenie kapitału 
zakładowego, lub w przypadku 
umorzenia akcji – kwoty 
wynagrodzenia wypłaconego 
akcjonariuszom w związku z 
umorzeniem. 

5 
Kary umowne z tytułu naruszenia 
ograniczenia w zbywaniu lub 
obciążaniu akcji. 

Zapłata kary na rzecz Sprzedającego 
w wysokości 100% iloczynu liczby 
zbytych lub obciążonych akcji oraz 
ceny akcji. 

Zapłata kary na rzecz 
Sprzedającego w wysokości 100% 
iloczynu liczby zbytych lub 
obciążonych akcji oraz ceny akcji. 
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6 
Kary umowne, z tytułu 
naruszenia zakazu podziału lub 
łączenia Spółki 

Zapłata kary na rzecz Sprzedającego 
w wysokości ceny zakupu. 

Zapłata kary na rzecz 
Sprzedającego w wysokości ceny 
zakupu. 

7 
Kary umowne, z tytułu 
naruszenia zobowiązania do 
pozostawienia zysku w Spółce. 

Zapłata kary na rzecz Sprzedającego 
w wysokości 80% kwoty wypłaconej 
przez Spółkę dywidendy. 

Zapłata kary na rzecz 
Sprzedającego w wysokości kwoty 
wypłaconej przez Spółkę 
dywidendy, innym niż Sprzedający 
akcjonariuszom Spółki. 

8 

Odpowiedzialność za naruszenie 
prawa Skarbu Państwa do 
powołania jednej osoby na 
stanowisko członka Rady 
Nadzorczej Spółki 

Zapłata na rzecz Sprzedającego kary 
w kwocie stanowiącej iloczyn kwoty 
30 tys. PLN i liczby dni, podczas 
których Statut Spółki nie zawierał 
stosownego uprawnienia Skarbu 
Państwa. 

Zapłata na rzecz Sprzedającego 
kary w kwocie stanowiącej iloczyn 
kwoty 30 tys. PLN i liczby dni, 
podczas których Statut Spółki nie 
zawierał stosownego uprawnienia 
Skarbu Państwa. 

9 
Odpowiedzialność za naruszenie 
obowiązku dostarczenia 
Sprawozdania Kupującego 

Zapłata kary w wysokości: 

 1 tys. PLN za każdy dzień zwłoki 
do 14 dniu, 

 50 tys. PLN za każdy dzień 
zwłoki powyżej 14 dni 

Zapłata kary w wysokości 30 tys. 
PLN za każdy dzień zwłoki. 

 
P

1)
P Warunek Ograniczający: 

a. w przypadku ZCh Zachem - oznacza obowiązek utrzymania przez cały okres realizacji 
Inwestycji Gwarantowanych tj. od dnia zakupu do daty złożenia przez CIECH SA 
Ostatecznego Sprawozdania Kupująceg,o takiej struktury pasywów, że w odpowiednich 
terminach określonych w Umowie wskaźnik kapitałów stałych spółki i aktywów trwałych 
osiągnie wysokość określoną w Umowie; 

b. w przypadku ZCh ORGANIKA – SARZYNA - oznacza obowiązek utrzymania przez cały 
okres realizacji Inwestycji Gwarantowanych tj. od dnia zakupu do dnia złożenia 
Ostatecznego Sprawozdania Kupującego takiej struktury pasywów, żeby wartość kapitałów 
stałych spółki stanowiła co najmniej 110% aktywów trwałych. 

 

 
Lp. 

 
Treść zobowiązania z umowy zakupu akcji US Govora 

Wielkość kary w przypadku nie 
wykonania zobowiązania 

 
  1  

Zobowiązanie do nie proponowania, nie wspierania i nie decydowania o 
zmianie przedmiotu działalności opisanego w statucie. Istnieje za  to 
możliwość uzupełniania przedmiotu działalności. 

10% ceny zapłaconej za akcje

 2 Uzyskiwanie min. 70% rocznych obrotów z działalności spółki będącej jej 
przedmiotem w dniu podpisania umowy 

5% od niezrealizowanej różnicy w 
obrocie do granicy procentu w 

wysokości 70%
  3 
 

Utrzymanie miejsc pracy z zatrudnionym personelem przez 5 lat od daty 
przekazania własności akcji 

5% ceny zapłaconej za akcje

  4  Nie podejmowanie decyzji o fuzji, podziale, likwidacji, rozwiązaniu, 
likwidacji dobrowolnej, reorganizacji prawnej i/lub ogłoszenia upadłości 

10% ceny zapłaconej za akcje

  5 
 

Nakłonienie USG, by nie sprzedawała aktywów z aneksu nr. 1.12 bez 
pisemnej zgody AVAS 

wartość rynkowa sprzedanego 
aktywu

  6 Ochrona, promowanie i zakaz sprzedaży znaków towarowych, 
handlowych i usługowych, patentów i licencji USG 

10% ceny zapłaconej za akcje

  7 Powiadamianie AVAS o zmianach siedziby, nazwy, podziału lub fuzji 
Ciech S.A.  

10% ceny zapłaconej za akcje

  8 Zakaz odstąpienia całości lub części nabytych akcji do momentu realizacji 
wszystkich zobowiązań umowy bez pisemnej zgody sprzedającego 

unieważnienie umowy

  9 Konieczność uzyskania pisemnej zgody AVAS na cesję umowy 
prywatyzacyjnej 

unieważnienie umowy
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 10 Zakaz używania nabytych akcji USG do gwarantowania innych własnych 
zobowiązań do momentu realizacji wszystkich zobowiązań z umowy 

unieważnienie umowy

 
Ponadto CIECH S.A zobowiązał się do wykonania zobowiązań inwestycyjnych ze środków własnych w 
wysokości 2,5 mln USD oraz do bezpłatnego zapewnienia know-how w dziedzinie produkcji, metod 
technologicznych (oprócz licencji), danych marketingowych, dostępu do rynku zbytu, metodologii 
kwalifikacyjnych, projektowych (oprócz licencji), metodologii w dziedzinie kadr, systemów informacyjnych, 
metodologii w dziedzinie ekonomiczno – finansowej, itd., w miarę jak nie są zabronione przez obowiązujące 
w Rumunii przepisy prawa 
 
 
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z 
tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 
 
W  2006 roku i prezentowanym okresie porównywalnym nie wystąpiły  zobowiązania z tytułu prawa 
własności budynków i budowli w stosunku do budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. 
 
 
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub 
przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 
 
W roku 2006 CIECH SA nie zaprzestała zakresu swojej działalności, w roku 2007 nie planuje się 
ograniczenia działalności Spółki w żadnym zakresie. 
 
Od kwietnia 2005 roku Spółka rozpoczęła proces transferu handlu tworzywami sztucznymi i środkami 
pomocniczymi, do spółki zależnej Cheman SA. Proces ten został zakończony do końca roku 
sprawozdawczego. Łączne przychody osiągnięte ze sprzedaży tych towarów w I kwartale 2005 roku 
wyniosły 9.111 tys. zł, a marża handlowa netto wyniosła 546 tys. zł 
  
 
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 
 
Ze względu na charakter działalności w CIECH S.A. nie występują tego rodzaju koszty. 
 
 
6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia 
bilansowego nakłady inwestycyjne w tym na niefinansowe aktywa trwałe 
 

Poniesione nakłady inwestycyjne w  2006 roku. 

 
 31.12.2006 

Poniesione łącznie nakłady inwestycyjne 359 812

w tym na niefinansowe aktywa trwałe 4 401

Poniesione nakłady na ochronę środowiska  -

 
 

Dodatkowe wyszczególnienie poniesionych nakładów inwestycyjnych razem: 
 31.12.2006 

Wartości niematerialne i prawne 1 071 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 715 

Nieruchomości inwestycyjne 615 

Inwestycje kapitałowe 355 411 

Razem poniesione nakłady inwestycyjne 359 812 
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Planowane nakłady inwestycyjne w okresie 12 miesięcy  po dniu 31.12.2006 roku. 
 

 31.12.2007 

Planowane łącznie nakłady inwestycyjne 43 324

w tym na niefinansowe aktywa trwałe 9 639

Planowane nakłady na ochronę środowiska  -

 

Dodatkowe wyszczególnienie planowanych nakładów inwestycyjnych razem: 
 

 31.12.2007 

Wartości niematerialne i prawne 5 852 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 787 

Inwestycje kapitałowe 33 685 

Pozostałe inwestycje - 

Razem planowane nakłady inwestycyjne 43 124 
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7. Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych ( w tys. PLN) 
 

Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi w 2006 roku 

 Nazwa spółki Sprzedaż towarów 
i usług 

Zakup towarów i 
usług 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

Przychody 
finansowe 
(odsetki) 

Przychody 
finansowe 

(dywidendy) 
Należności Zobowiązania 

A. JEDNOSTKI ZALEŻNE 
 Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto 492 89 
 Boruta-Kolor Sp. z o.o. 246 28 8  
 Chemia.com S.A. 27 2 164 27 1 622 
 Chemiepetrol GmbH 618 505 90 
 InChem Sp. z o.o. 2 2  
 Ciech-Polfa Sp. z o.o. 768 280 293 775 90 25 
 Ciech-SERVICE Sp. z o.o. 21 3 171 24 6 304 
 Daltrade Plc. 19 825 652 536  
 Danske Unipol A/S 12 984 24 213 1 756 5 
 Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 1 766 415  
 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" 

Sp. z o.o. 
61 493 8 806 569 854 123 355 

 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY 
S.A. 

1 798 301 200 8 139 901 66 609 

 Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. 1 448 325 678 11 219 1 095 69 937 

 Nordiska Unipol AB 29 044 676 4 360 239 
 Polcommerce GmbH Wiedeń 12 424 140 193 1 522 44 
 Polcommerce Ltd. Budapeszt 72 14 
 Polsin Pte. Ltd. 16 390 118 236 366  
 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe 

TRANSCLEAN SP.  z  o.o. 
1 306 837 

 Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 27 978 22 268 412 8 044  
 SODA MED. Sp. z o.o. 14 2 
 Transoda Sp. z o.o. 15 587 13 876 
 US Govora 72  
 VITROSILICON S.A. 19 090 39 421 254 2 194 5 212 
 Zachem S.A. 1 021 13 041 70 12 751 17 436 
 Zachem Barwniki Sp. z o.o. 2  
 Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. 1 652 3 197 8 243 
 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. 58 645 33 391 47 270 18 766 5 213 
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Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi w 2006 roku 

 Nazwa spółki Sprzedaż towarów 
i usług 

Zakup towarów i 
usług 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

Przychody 
finansowe 
(odsetki) 

Przychody 
finansowe 

(dywidendy) 
Należności Zobowiązania 

B JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE I STOWARZYSZONE 
 Natural Chemical Products Sp. z o.o. 987  
 Suomen Unipol Oy 22 764 2 130 81 3 273 436 

 Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Transchem 
Sp. z o.o. 

79 

 
 

Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi w 2005 roku 

 Nazwa spółki Sprzedaż towarów 
i usług 

Zakup towarów i 
usług 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

Przychody 
finansowe 
(odsetki) 

Przychody 
finansowe 

(dywidendy) 
Należności Zobowiązania 

A. JEDNOSTKI ZALEŻNE 
 Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto - 341 - - - - 45 
 Boruta-Kolor Sp. z o.o. 2 591 73 12 - 400 51  
 Chemia.com S.A. 20 2 277 204 9 366 
 Chemiepetrol GmbH - 818 - - 382 - 99 
 InChem Sp. z o.o. - - 20 3 196 - - - 
 Ciech-Polfa Sp. z o.o. 919 342 597 - 290 109 47 
 Ciech-SERVICE Sp. z o.o. 16 3 274 120 - - 308 323 
 Ciech Finance Sp. z o.o. - - - - - 1 - 
 Daltrade Plc. 21 459 2 - - - 515 2 
 Danske Unipol A/S 7 060 826 - - 228 1436 20 
 Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 1 684 - - - - 401 - 
 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" 

Sp. z o.o. 
64 155 10 971 - 359 1 456 198 1 157 

 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY 
S.A. 

1 599 313 239 - 43 2 033 424 69 549 

 Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. 1 153 334 682 - 37 6 658 716 73 815 

 Jantrans Janikowo - - - - - 1 587 
 Nordiska Unipol AB 225 1333 1 - - 20 435 
 Petrochemia-Blachownia S.A. 54 263 144 884 3 735 - 2 150 13 113 13 268 
 Polcommerce GmbH Wiedeń 7 680 317 - - - 1021 187 
 Polcommerce Ltd. Budapeszt - 102 - - 123 - 6 
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Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi w 2005 roku 

 Nazwa spółki Sprzedaż towarów 
i usług 

Zakup towarów i 
usług 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

Przychody 
finansowe 
(odsetki) 

Przychody 
finansowe 

(dywidendy) 
Należności Zobowiązania 

 Polsin Pte. Ltd. 1 060 2 033 - - 258 - 3 
 Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 36 928 169 1 166 34 - 18 140 41 
 SODA MED. Sp. z o.o. - 17 - - - - 2 
 Transoda Sp. z o.o. - 8 215 - - - 6 563 
 VITROSILICON S.A. 17 644 36 224 - - 550 1 659 3 792 
 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. 101 763 17 413 - 52 303 8 038 2 424 

B JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE I STOWARZYSZONE 
 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. 3 992 - - 171 - 730 
 Suomen Unipol Oy 25 736 1 909 - - 62 2543 229 

 
 Zach-Ciech Sp. z o.o. - - - 13 - - - 
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Informacja o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia 
praw i zobowiązań 
 

2006 rok (w tys. zł) istotne transakcje 
Lp. Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja  
przedmiot transakcji wartość w tys. zł informacje 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

300 711 Zakup sody, chlorku wapnia i pozostałych

Zakup usług 489 Dzierżawa pomieszczeń, telefony, 
korzystanie z samochodów służbowych 

Sprzedaż towarów 192 Sprzedaż soli kuchennej 
Sprzedaż usług 1 606 W tym 18 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 

 
1. 

 
Soda Mątwy 

Sprzedaż (refaktury) 2 844 * 
Sprzedaż usług 21 W tym 14 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 

 
2. 

 
Ciech Service  

Zakup usług 3 171 Usługi przewozowe 

Sprzedaż usług 1 448 W tym 8 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 (refaktury) 23 088 * 

Zakup usług 179 Czynsz, inne 

 
3. 

 
Janikosoda 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

325 499 Zakup sody kalcynowanej, soli warzonej i 
pozostałych 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

33 391 Zakup kwasu fosforowego, 
trójpolifosforanu sodu, siarczanu amonu, 
fosforanu sodu, pirofosforanów sodu, 
chromalu. Zakupy w ramach umowy o 
współpracy z 2005 roku 

Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

57 626 Sprzedaż soli, węgla, kwasu fosforowego, 
fosforu żółtego. Sprzedaż w ramach 
umowy o współpracy z 2005 roku 

Sprzedaż usług 1 019 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 

 
4. 

 
Alwernia 
 

Sprzedaż usług (refaktury) 94 * 
Sprzedaż usług 748 W tym 738 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 usług (refaktury) 587 * 

Sprzedaż towarów 18 342 Sprzedaż soli lekkiej i ciężkiej 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

39 421 Zakup szklistego krzemianu sodu i 
potasu, szkła wodnego sodowego. 
Zakupy w ramach umowy o współpracy z 
2000 roku 

Udzielenie pożyczki 4 500 Termin spłaty 31.03.2011, 
oprocentowanie Wibor + 1% 

 
5. 

 
Vitrosilicon 

Udzielenie pożyczki 3 500 Termin spłaty 31.03.2011, 
oprocentowanie Wibor 3M + 1% 

Zakup towarów i  
materiałów  

3 184 Zakup kwasu siarkowego. Nawozów 
fosforowych. Zakupy w ramach umowy o 
współpracy z 2002 wraz z aneksami 

 
6. 

 
GZNF Fosfory 

Zakup usług 5 621 Korzystanie z bazy przeładunkowej GZNF
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Sprzedaż towarów, 
materiałów 

60 384 Sprzedaż siarczanu amonu, soli 
potasowych, fosforytów – umowa o 
współpracy z 2002 roku z aneksami 

Sprzedaż usług 1 109 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 refaktury 60 * 
 

7. 
 
Chemiepetrol GmbH 

Zakup usług 618 Prowizja agencyjna 

Zakup usług 28 Najem powierzchni magazynowej 
Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

114 Sprzedaż soli i środków pomocniczych 
 

8. 
 
Boruta-Kolor 

Sprzedaż usług 132 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 116 inne 

Sprzedaż usług (refektury) 117 * 
Sprzedaż towarów, 
materiałów 

27 862 Sprzedaż towarów z oferty Dywizji 
Sodowej 

Pozostałe przychody 268 Umowa najmu powierzchni 

Zakup usług  22 Inne 

Udzielenie pożyczki 2 000 Termin spłaty 30.04.2007, 
oprocentowanie 5,5% w stosunku 
rocznym 

Udzielenie pożyczki 4 800 Termin spłaty 31.03.2011, 
oprocentowanie Wibor 3M + 1% 

 
9. 

 
Cheman S.A.   

Udzielenie pożyczki 4 650 Termin spłaty 30.06.2011, 
oprocentowanie Wibor 3M + 1% 

10. Elektrociepłownie Kujawskie Sprzedaż usług 1 766 Organizacja zakupów i ich transport 
Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

16 390 Sprzedaż sody, dostawy TDI (umowa z 
200 roku, odnawialna w każdym roku) 

 
11. 

 
Polsin Pte Ltd. 

Zakup usług 118 Prowizja agenta 
 

12. 
 
Daltrade Plc. 

Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

19 825 Sprzedaż sody, chlorku wapnia 
Sprzedaż siarki – bieżące kontrakty 

Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

12 984 Sprzedaż sody, chlorku wapnia, tabletek 
solnych 
Sprzedaż siarki, trójpolifosforanu sodu – 
bieżące kontrakty 

 
13. 

 
Danske Unipol  

Zakup usług 24 Prowizja agenta 
14. Agrochem Dobre Miasto Zakup towarów, materiałów 

i produktów 
492 Doraźne zamówienia 

15. Transclean. Zakup usług 1 306 Usługi transportowe 
Sprzedaż usług 768 W tym 496 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 

Sprzedaż usług (refaktury) 233 * 
Pozostałe przychody 293 Umowa najmu powierzchni 

 
16. 

 
Ciech Polfa  

Zakup usług 280  
Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

12 410 Sprzedaż sody, chlorku wapnia 
Sprzedaż siarki - bieżące kontrakty 

Sprzedaż usług 14 inne 

 
17. 

 
Polcommerce GmbH 

Zakup usług 140 Prowizja agenta 
Sprzedaż towarów 
materiałów i produktów 

22 764 Sprzedaż sody 
Sprzedaż siarki, azotynu sodowego – 
bieżące kontrakty 

 
18. 

 
Suomen Unipol Oy 

Zakup usług 2 130 Prowizja agenta, inne 
Sprzedaż usług 27 inne  

19. 
 
Chemia.com Pozostałe przychody 196 Umowa najmu powierzchni 
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  Zakup wyrobów i usług 2 164 Umowa na obsługę informatyczną 
Sprzedaż towarów i 
materiałów 

29 044 Sprzedaż sody  
20. 

 
Nordiska Unipol 

Zakup usług 676 Prowizja agencyjna 
Sprzedaż usług 459 Prowizja komisowa 
Sprzedaż towarów 562 Kontrakty bieżące 

Środki pomocnicze, toluen w ramach 
kontraktów spotowych 

Zakup usług 59  
Zakup towarów 12 982 Zakup kwasu solnego, sprzedaż TDI 

(umowa z 2006 roku) 

 
21. 

 
Zachem S.A. 

Udzielenie pożyczki 50 000 Termin spłaty 31.12.2013, 
oprocentowanie Wibor 1M + 1% 

Sprzedaż towarów 1 644 Sprzedaż EPI (bieżące kontrakty)  
22. 

 
Organika-Sarzyna S.A. Sprzedaż usług 8 inne 

Udzielenie pożyczki 15 325 Wartość udzielonej pożyczki w walucie: 4 
mln EUR, termin spłaty 01.12.2010, 
oprocentowanie Euribor 1M = 1,5% 

 
23. 

 
US Govora S.A. 

Udzielenie pożyczki 61 299 Wartość udzielonej pożyczki w walucie: 
16 mln EUR, termin spłaty 01.12.2010, 
oprocentowanie Euribor 1M = 1,5% 

Zakup usług 15 587 Usługi transportowe  
24. 

 
Transoda Sprzedaż (refaktury) 107 * 

 
* koszty wyłożone refakturowane na Spółki, bez wpływu na przychody i koszty CIECH SA 
 
 

 2005 rok (w tys. zł) istotne transakcje 
Lp. Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja  
przedmiot transakcji wartość w tys. zł informacje 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

312 477 Umowa ramowa dot. zakupu na rachunek 
własny z 2.01.1997r. 

Zakup usług 762 Najem powierzchni, kurierskie 
Sprzedaż towarów 189 Umowa ramowa 
Sprzedaż usług 1 410 W tym12 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 

Wdrożenie systemu 
informatycznego ERP 

4 777 CIECH S.A. występuje w roli inwestora, 
termin wdrożenia do 31.05.2006r. 

 
1. 

 
Soda Mątwy 

Udzielenie pożyczki 4 500 Pożyczka udzielona 04.05.2005, spłacona 
28.06.2005, oprocentowana 6,6% w 
stosunku rocznym 

 
2. 

 
Ciech Service  

Sprzedaż usług 13 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 1 153 W tym 9 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 (refaktury) 18 976 * 

Zakup usług 518 Czynsz, inne 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

334 163 Umowa ramowa dot. zakupu na rachunek 
własny z 2.01.1997r. 

 
3. 

 
Janikosoda 

Udzielenie pożyczki 4 000 Pożyczka udzielona 09.05.2005, spłacona 
28.06.2005, oprocentowana 6,6% w 
stosunku rocznym 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

17 411 Kontrakty; 
Umowa o współpracy z 1.12.2003r 

 
4. 

 
Alwernia 
 Udzielenie pożyczki 4 500 Termin spłaty do 31.03.2006 

oprocentowana 6,0% w stosunku rocznym
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Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

101 084 Umowa kupna-sprzedaży z 18.12.2003r. 
 

Sprzedaż usług 679 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 (refaktury) 841 * 
Sprzedaż usług 995 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 usług (refaktury) 692 * 

Sprzedaż towarów 16 649 kontrakty 

 
5. 

 
Vitrosilicon 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

36 219 Umowa dot. zakupu na rachunek własny z 
4.07.2000r. 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

4 921 Umowa dot. kupno-sprzedaż nawozów i 
kwasu siarkowego z 1.8.2002r. 

Zakup usług 6 008 Umowa ramowa na usługi przeładunkowe
Zakup refaktury 41 ** 
Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

62 482 Do produkcji nawozów 

Sprzedaż usług 1 673 W tym 1 673 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 refaktury 109 * 
Udzielenie pożyczki 4 500 Termin spłaty do 30.11.2005 

oprocentowana 6,54% w stosunku 
rocznym 

 
6. 

 
GZNF Fosfory 

Udzielenie pożyczki 4 500 Termin spłaty do 31.12.2005 
oprocentowana 6,54% w stosunku 
rocznym 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

144 883 Umowa o współpracy w zakresie handlu z 
26.3.2002r. 

Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

52 908 Umowa o współpracy w zakresie handlu z 
26.3.2002r. 

Sprzedaż środków trwałych 3 500  

 
7. 

 
Petrochemia Blachownia 

Sprzedaż usług 1 590 W tym 766 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 

Zakup usług 73 Najem powierzchni magazynowej 
Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

2 036 Umowa o współpracy w zakresie 
Imp.,Eksp.i O.kraj. z 28.6.2002r 

 
8. 

 
Boruta-Kolor 

Sprzedaż usług 555 W tym 268 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 983 Najem powierzchni biurowej; korzystanie 
ze znaku firmowego Grupy Kapitałowej 
Ciech zgodnie z umową z dnia 
10.04.2003 

Sprzedaż usług (refektury) 1 162 * 
Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

36 294 Umowa z 21.12.1999r. - bezterminowa 

Sprzedaż  inwestycji 817 Prace informatyczno - wdrożeniowe 

 
9. 

 
Cheman S.A.   

Zakup usług  169 Inne 

10. Elektrociepłownie Kujawskie Sprzedaż usług 1 715 Usługi transportowe 
Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

2 299 Roczna umowa na dostawy TDI 11. Polsin Pte Ltd. 

Zakup usług 57 Prowizja agenta 
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Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

29 746 Kontrakty  
12. 

 
Daltrade Plc. 

Zakup usług  13 Prowizja agenta 
Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

7 059 Kontrakty  
13. 

 
Danske Unipol  

Zakup usług 826 Prowizja agenta 
14. Agrochem Dobre Miasto Zakup towarów, materiałów 

i produktów 
341 Doraźne zamówienia 

15. Transclean. Zakup usług 3 992 Usługi transportowe 
Sprzedaż usług 882 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 

Sprzedaż towarów 38 Doraźne zamówienia 
Sprzedaż usług (refaktury) 265 * 
Sprzedaż rzeczowych 
aktywów trwałych 

328 Sprzedaż środków trwałych 

Sprzedaż udziałów spółki 
Polcommerce Kft. 
Budapeszt 

203  

 
16. 

 
Ciech Polfa  

Zakup usług 341 Obsługa kontraktów 
Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

7 660 Kontrakty 17. Polcommerce GmbH 

Zakup usług 317 Prowizja agenta 
Sprzedaż towarów 
materiałów i produktów 

25 735 Kontrakty 18. Suomen Unipol Oy 

Zakup usług 1 909 Prowizja agenta, inne 
Organizacja i współudział 
we wdrożeniu systemu ERP 
w IZCH Soda Mątwy 

900 Okres obowiązywania umowy 01.06.2005 
do 31.03.2006r. 

19. Chemia.com 

Zakup wyrobów i usług 2 277 Umowa na obsługę informatyczną 
Zakup usług 8 215 Usługi transportowe 20. Transoda 
Sprzedaż (refaktury) 70 * 

 
* koszty wyłożone refakturowane na Spółki, bez wpływu na przychody i koszty CIECH SA 
** zakupy refakturowane na inne podmioty, bez wpływu na przychody i koszty CIECH SA 
 
 
8. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 
 
Na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz w prezentowanym okresie porównywalnym CIECH S.A. nie była 
stroną wspólnych przedsięwzięć. 
 
 
9. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe 
 

Przeciętne zatrudnienie w  2005r. Ogółem Kobiety Mężczyźni 
1. Pracownicy ogółem, w tym: 247 146 101

 pracownicy umysłowi 243 146 97

 pracownicy fizyczni 4 - 4

2. Pracownicy delegatur zagranicznych 1 - 1

3. Osoby przebywające na urlopach, w tym: 10 3 7

 wychowawczych 3 3 -

 bezpłatnych` 7 - 7
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Zarząd CIECH S.A. 

 
W dniu 01 stycznia 2006 roku Zarządu Spółki pełnił swoje funkcje w następującym składzie: 

Ludwik Klinkosz – Prezes Zarządu, 
Jerzy Golis – Członek Zarządu, 
Stefan Rojewski – Członek Zarządu. 

 
W dniu 24 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołało ze składu 
Zarządu CIECH S.A. Pana Ludwika Klinkosza – Prezesa Zarządu i Pana Jerzego Golisa – Członka 
Zarządu. W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołało w skład 
Zarządu CIECH S.A. Pana Mirosława Kochalskiego na stanowisko Prezesa Zarządu i Pana Wojciecha 
Wardackiego na Członka Zarządu 
 
Dnia 02 sierpnia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.  odwołało ze składu 
Zarządu Spółki Pana Stefana Rojewskiego. 
W dniu 08 sierpnia 2006 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. delegowała Pana Wiktora Cwynara, w 
miejsce odwołanego członka Zarządu CIECH S.A., do czasowego wykonywania czynności członka 
Zarządu CIECH S.A. do momentu uzupełnienia przez Walne Zgromadzenie składu Zarządu Spółki do 
minimalnej liczby określonej w Statucie CIECH S.A. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 15 września 2006 roku uzupełniło skład 
Zarządu CIECH S.A., powołując w skład Zarządu Pana Rafała Pasiekę. 
 
Na dzień 31 grudnia 2006 roku skład Zarządu CIECH S.A. przedstawiał się następująco: 
 

Mirosław Kochalski – Prezes Zarządu, 
Wojciech Wardacki – Członek Zarządu, 
Rafał Pasieka – Członek Zarządu. 

 
W dniu 31 stycznia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołało w skład 
Zarządu Spółki Pana Marka Trosińskiego. 
 
 
Rada Nadzorcza CIECH S.A. 
 
W dniu 01 stycznia 2006 roku skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. przedstawiał się następująco: 
 

 Edmund Pietrzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
 Elżbieta Boniuszko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
 Magdalena Bąkowska – Członek Rady Nadzorczej, 

Zygmunt Bosiakowski – Członek Rady Nadzorczej, 
Andrzej Buczak – Członek Rady Nadzorczej, 
Dariusz Krajowski – Kukiel – Członek Rady Nadzorczej, 
Edmund Kozak – Członek Rady Nadzorczej, 
Ireneusz Król – Członek Rady Nadzorczej. 

 
W dniu 17 lutego 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonało zmian w 
składzie Rady Nadzorczej poprzez: 
 
- odwołanie ze składu Rady Nadzorczej następujących osób: 

 
Elżbiety Boniuszko, 
Zygmunta Bosiakowskiego, 
Andrzeja Buczaka, 
Edmunda Kozaka, 
Ireneusza Króla. 
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- powołanie do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. następujących osób: 
 
Krystyny Dziworskiej, 
Maksymiliana Klanka, 
Marka Konopczyńskiego, 
Zbigniewa Markowskiego, 
Wiesława Piosika, 
Macieja Rudnickiego. 

 
W dniu 24 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołało ze składu Rady 
Nadzorczej Spółki następujące osoby: 

 
Edmunda Pietrzaka, 
Maksymiliana Klanka, 
Magdalenę Bąkowską, 
Krystynę Dziworską, 
Marka Konopczyńskiego, 
Wiesława Piosika, 
Macieja Rudnickiego. 

 
W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołało w skład Rady 
Nadzorczej CIECH S.A. następujące osoby: 

 
Andrzeja Cwynara, 
Grzegorza Misia, 
Wojciecha Fedko. 

 
W dniu 02 sierpnia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonało również 
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki poprzez: 
 
- odwołanie ze składu Rady: 
 

Andrzeja Cwynara  
Zbigniewa Markowskiego, 
 

- powołanie w skład Rady: 
 

Wiktora Cwynara, 
Alicji Pimpickiej. 

 
W dniu 31 grudnia 2006 roku skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. przedstawiał się następująco: 
 

Grzegorz Miś – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
Alicja Pimpicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
Wiktor Cwynar – Członek Rady Nadzorczej, 
Wojciech Fedko – Członek Rady Nadzorczej, 
Dariusz Krajowski – Kukiel – Członek Rady Nadzorczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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10. INFORMACJE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI (W 
PIENIĄDZU, NATURZE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH LUB 
NALEŻNYCH, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 
EMITENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA 
 
ZARZĄD CIECH SA 
 
w okresie od 01.01-31.12.2006r 
Lp Nazwisko i imię Płaca 

zasadnicza 
Wynagro
dzenie 

chorobo
we 

Nagroda 
roczna 

Nagroda  
specjalna 

Premia 
kwartalna 

Odprawy Ekwiwalent 
za urlop 

Ogółem 

1 GOLIS JERZY 537 - 354 122 122 - - 1 135

2 KLINKOSZ LUDWIK 716 - 589 163 162  1 630

3 ROJEWSKI STEFAN 355 - 354 122 122 731 124 1 808

4 KOCHALSKI MIROSŁAW 335 - - - 118 - - 453

5 PASIEKA RAFAŁ 183 - - - 20 - - 203

6 WARDACKI WOJCIECH 226 8 - - 76 - - 310

 R a z e m  2 352 8 1 297 407 620 731 124 5 539

 
 
w okresie od 01.01-31.12.2005r 
Lp Nazwisko i imię Płaca 

zasadnicza 
Wynagrodzenie 

chorobowe 
Nagroda 
roczna 

Nagroda  Ogółem 

1 GOLIS JERZY 290 - 45 100 435

2 KLINKOSZ LUDWIK 350 - 45 150 545

3 ROJEWSKI STEFAN 290 - 45 100 435

 R a z e m  930 - 135 350 1 415

 
 
Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umów o pracę. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej 
CIECH S.A. wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu wypłacane są w następującej wysokości: 
Prezes Zarządu – równe ośmiokrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu w CIECH S.A., bez nagrody 
rocznej, w poprzedzającym kwartale kalendarzowym, 
Członkowie  Zarządu – równe sześciokrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu w CIECH S.A., bez 
nagrody rocznej, w poprzedzającym kwartale kalendarzowym. 
 
 
RADA NADZORCZA CIECH SA 
 
w okresie 01.01-31.12.2006r 

Lp Nazwisko i imię Wynagrodzenie 

1 BĄKOWSKA MAGDALENA 40 

2 BONIUSZKO ELŻBIETA 17 

3 BOSIAKOWSKI ZYGMUNT 14 

4 BUCZAK ANDRZEJ 14 

5 CWYNAR ANDRZEJ 2 

6 CWYNAR WIKTOR 78 

7 DZIWORSKA KRYSTYNA 27 

8 FEDKO WOJCIECH 22 

9 KLANK MAKSYMILIAN 33 

10 KONOPCZYŃSKI MAREK 27 

11 KOZAK EDMUND 14 

12 KRAJOWSKI-KUKIEL DARIUSZ 63 

13 KRÓL IRENEUSZ 14 
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14 MARKOWSKI ZBIGNIEW 28 

15 MIŚ GRZEGORZ 34 

16 PIETRZAK EDMUND 61 

17 PIMPICKA ALICJA 26 

18 PIOSIK WIESŁAW 27 

19 RUDNICKI MACIEJ 27 

 R a z e m 568 

 
Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynagrodzenie Członków 
Rady Nadzorczej wypłacane jest w następującej wysokości: 

Przewodniczący Rady Nadzorczej -  300%   
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej -250%   
pozostali Członkowie Rady Nadzorczej  - 200%   

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku za 
miesiąc poprzedzający naliczenie.  
 
Ponadto informujemy, że członkowie Zarządu w okresie pełnienia swoich funkcji w 2006 roku w 
Spółce CIECH SA otrzymali wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych spółek 
Grupy Chemicznej CIECH w następującej wysokości: 
 

Golis Jerzy   27 tys. zł 
Klinkosz Ludwik  35 tys. zł 
Rojewski Stefan  39 tys. zł 
Kochalski Mirosław  49 tys. zł 
Pasieka Rafał   18 tys. zł 
Wardacki Wojciech  89 tys. zł 

 
Osoby nadzorujące CIECH S.A. nie pełniły w 2006 roku funkcji we władzach jednostek 
podporządkowanych. 
 
 
11. INFORMACJE O WARTOŚCI NIE SPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POŻYCZEK, 
GWARANCJI, PORĘCZEŃ LUB INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO ŚWIADCZEŃ NA 
RZECZ CIECH S.A., JEDNOSTEK OD NIEGO ZALEŻNYCH WSPÓŁZALEŻNYCH I Z NIM 
STOWARZYSZONYCH OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM ORAZ ICH 
WSPÓŁMAŁŻONKOM, KREWNYM I POWINOWATYM DO DRUGIEGO STOPNIA. 
 
Spółka w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. i prezentowanym okresie porównywalnym nie 
przeprowadziła istotnych transakcji z Członkami Zarządu i organów nadzorczych oraz ich małżonkami, 
krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, 
przysposobienia lub kurateli osoba zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub 
spółkom, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami lub wspólnikami). Spółka nie 
udzieliła też powyższym osobom pożyczek. 
 
 
12. INFORMACJA O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, 
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES. 
 
Zdarzenia takie nie wystąpiły. 
 
 
13. INFORMACJA O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 
 
Zdarzenia takie nie wystąpiły. 
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14. INFORMACJE O RELACJACH POMIĘDZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A EMITENTEM 
ORAZ O SPOSOBIE I ZAKRESIE PRZEJĘCIA AKTYWÓW I PASYWÓW 
 
CIECH S.A. nie posiada prawnych poprzedników. 
 
15. KOREKTY Z TYTUŁU INFLACJI 
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2006 oraz prezentowane  porównywalne dane finansowe nie były 
korygowane wskaźnikiem inflacji. 
 
 
16. ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W 
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH, A 
UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI  
 
Poniższe tabele przedstawiają zmiany danych w stosunku do danych opublikowanych w raporcie za 
IV kwartał 2006 roku. 
 
Zmiany prezentacyjne 
 
Zmiana o wartości 12 000 tys. zł polega na przeniesieniu wartości planowanych wydatków związanych 
z oczyszczaniem wód gruntowych związanych z nabyciem akcji spółki ZACHEM S.A. z Inwestycji 
długoterminowych do poz. inne środki pieniężne i wykazanie tej kwoty jako środki pieniężne o 
ograniczonej możliwości dysponowania. 
 
Zmiana o wartości 378 tys. zł polega na przeniesieniu kwoty zobowiązania z tytułu odsetek od 
zaciągniętego kredytu bankowego za okres 19-31.12.2006 (płatnych 05.01.2007) z Innych rozliczeń 
międzyokresowych do Zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek. 
 
Zmiana o wartości 236 tys. związana jest z zaprezentowaniem jako długoterminowej części 
utworzonej rezerwy na koszty związane z odszkodowaniami wypłacanymi odchodzącej kadrze 
kierowniczej. 
 
Rozwiązanie odpisów 
 
Dokonano korekty o wartości 355 tys. zł poprzez rozwiązanie odpisu aktualizującego na udziały w 
Spółce Nordiska Unipol w związku z ogólną poprawą sytuacji finansowej i osiąganie przez Spółkę 
dodatnich wyników w wyniku wdrożenia programu naprawczego. 
 
Skorygowano o kwotę 79 tys. zł odpis aktualizujący wartość środków trwałych w lokalizacji Szczytniki i 
Mniszków, wycenionych do wartości godziwych. 
 
Korekta rezerw na koszty 
 
Dokonano korekty rezerw na koszty ze skutkiem w wyniku netto w wysokości 455 tys. zł. Główne 
pozycje korekt dotyczą następujących obszarów: 

• rozwiązanie rezerw na koszty transakcyjne w związku z otrzymaniem faktur za wykonane 
usługi – kwota 26 tys. zł 

• korekta rezerwy (zwiększenie) na nagrodę roczną dla Zarządu i dla pracowników – kwota 418 
tys. zł 

• korekta rezerw (zwiększenie) na koszty ogólnego zarządu (usługi prawne, usługi aktuarialne i 
audytorskie) – kwota 63 tys. zł 

 
Zmiana kalkulacji podatku odroczonego 
 
W wyniku dokonanych korekt powtórnie skalkulowano kwotę podatku odroczonego ze skutkiem 
zwiększającym jego kwotę o 85 tys. złotych. Kwota aktywa z tyt. podatku odroczonego uległa 
obniżeniu o 205 tys. zł, a rezerwa została zmniejszona kwotą 120 tys. zł. 
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Do sprawozdanie kwartalnego Spółka utworzyła aktywo i rezerwę na podatek odroczony od ujemnych 
i dodatnich różnic kursowych szykiem rozwartym, w sprawozdaniu rocznym tytuły te zostały 
zaprezentowane per saldo. 
 
Utworzenie/rozwiązanie rezerw 
 
Obniżono wartość rezerwy na odprawy po ustaniu stosunku pracy dla byłego Zarządu do wysokości 
wypłaty – kwota 472 tys. zł 
 
Utworzono dodatkowo rezerwę na przewidywane straty w wysokości 41 tys. zł w związku z 
wniesieniem pozwu przeciwko CIECH S.A. przez Consolidated Oil Services Sp. z o.o.  
 
Pozostałe korekty 
 
Doksięgowano faktury dotyczące 2006 roku otrzymane po opublikowaniu sprawozdań za IV kwartał. 
Wartość wprowadzonych dokumentów znalazła swoje odzwierciedlenie w obniżeniu wyniku brutto 
o kwotę 150 tys. zł , podwyższeniu obciążenia z tytułu podatku dochodowego o 7 tys. zł. 
W konsekwencji wynik netto uległ obniżenie o 143 tys. zł. 
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AKTYWA stan na 2006-12-
31 publikowany 

zmiany 
prezentacyjne 

 
rozwiązanie  

odpisów 

korekta rezerw 
na koszty 

zmiana kalkulacji 
podatku 

odroczonego 

 
utworzenie/rozwią

zanie rezerw  
pozostałe stan na 2006-12-31 

I. Aktywa trwałe 981 290 (12 000) 434 (205) 969 519 
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 7 608  7 608 
2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 796 79 21 875 
4. Inwestycje długoterminowe 944 733 (12 000) 355 933 088 
4.1. Nieruchomości 11 100  11 100 
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 933 633 (12 000) 355 921 988 
4.3 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 932 645 (12 000) 355 921 000 
      b) w jednostkach pozostałych 988  988 
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 153  (205) 6 948 
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 296  (205) 6 091 
5.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 857  857 
II. Aktywa obrotowe 403 241 12 000  27 415 268 
1. Zapasy 16 690  16 690 
2. Należności krótkoterminowe 333 953  30 333 983 
2.1. od jednostek powiązanych 60 434  60 434 
2.2. od pozostałych jednostek 273 519  30 273 549 
3. Inwestycje krótkoterminowe 52 044 12 000  64 044 
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 554  (3) 551 
A k t y w a,  r a z e m 1 384 531 - 434 - (205) - 27 1 384 787 
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PASYWA stan na 2006-12-
31 publikowany 

zmiany 
prezentacyjne 

 
rozwiązanie  

odpisów  

korekta rezerw 
na koszty 

zmiana kalkulacji 
podatku 

odroczonego 

utworzenie/r
ozwiązanie 

rezerw  
pozostałe stan na 2006-12-31 

I. Kapitał własny 728 236 - 434 (455) (85) 431 143 728 418 
8. Zysk (strata) netto 166 557 434 (455) (85) 431 143 166 739 
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 656 295  455 (120) (431) 170 656 369 
1. Rezerwy na zobowiązania 19 738  (120) 41 19 659 

    rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 1 153  (120) 1 033 
    pozostałe rezerwy 17 683  41 17 724 
2. Zobowiązania długoterminowe 205 963  205 963 
3. Zobowiązania krótkoterminowe 414 789 378  170 415 337 
3.1..wobec jednostek powiązanych 177 667  177 667 
3.2. wobec pozostałych  jednostek  236 762 378  170 237 310 
4. Rozliczenia międzyokresowe 15 805 (378)  455 (472) 15 410 
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15 805 (378)  455 (472) 15 410 
4.2.b) krótkoterminowe 15 805 (614)  455 (472) 15 174 
      c) długoterminowe 0 236  236 
P a s y w a,  r a z e m 1 384 531 - 434 - (205) - 27 1 384 787 
 
 
 
 

Rachunek zysków i strat okres od 2006-01-
01 do 2006-12-31 

publikowany 
zmiany 

prezentacyjne 

 
rozwiązanie  

odpisów  

korekta rezerw 
na koszty 

 

zmiana kalkulacji 
podatku 

odroczonego 

 
utworzenie/r
ozwiązanie 

rezerw 
pozostałe 

okres od 2006-01-01 
do 2006-12-31  

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i    
materiałów, w tym: 1 640 910  8 1 640 918 
  od jednostek powiązanych         
Koszty sprzedanych produktów, towarów i  1 356 598  (26) 1 356 572 
materiałów, w tym:   
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 284 312  284 346 
Koszty sprzedaży  102 756  (26) 50 102 780 
Koszty ogólnego zarządu 65 924  481 134 66 539 
Zysk (strata) ze sprzedaży 115 632  115 027 
Pozostałe przychody operacyjne 7 292  7 292 
Pozostałe koszty  operacyjne 15 790 (79) (431) 15 280 
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 303 (79) 8 224 



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2006 
CIECH SA 

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 

 91 

Inne koszty operacyjne 7 487  (431) 7 056 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 107 134  107 039 
Przychody finansowe 109 562 355 109 917 
Aktualizacja wartości inwestycji 0 355 355 
Koszty finansowe 12 191  12 191 
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 204 505  204 765 
Zysk (strata) brutto  204 505  204 765 
Podatek dochodowy          37 948  85 (7) 38 026 
a) część bieżąca 29 187  (7) 29 180 
b) część odroczona 8 761  85 8 846 
Zysk (strata) netto 166 557 - 434 (455) (85) 431 (143) 166 739 

 
Odpowiednie korekty zostały uwzględnione w rachunku przepływów pieniężnych 
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17. INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I SPOSOBU 
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Nie dokonano zmian zasad polityki rachunkowości w  2006roku. 
 
 
18. DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ 
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I 
FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ 
 
W okresie 01.01. – 31.12.2006r. oraz w prezentowanym okresie porównywalnym nie dokonano korekt 
z tytułu błędów podstawowych. 
 
 
19. NIEPEWNOŚĆ, CO DO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI CIECH S.A. 
 
Nie istnieje zagrożenia kontynuacji działalności CIECH S.A. w rozumieniu ustawy o rachunkowości z 
dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 02.76.694) z późniejszymi zmianami. 
 
 
20. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w okresie prezentowanym jako dane porównywalne nie nastąpiło 
połączenie spółek. 
 
21. WYCENA POSIADANYCH UDZIAŁÓW I AKCJI W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 
METODĄ PRAW WŁASNOŚCI ORAZ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY.  
 
 2006 2005 
Wartość bilansowa udziałów i akcji w cenie nabycia 777 148 458 709
Kapitał własny jednostek 902 453 826 278
Różnica pomiędzy wyceną wg metody praw własności a wartością bilansową 13 632 319 502

Udział w wyniku finansowym Spółek 24 770 67 176
Odpis wartości firmy 0 4 576
Wpływ na wynik finansowy CIECH S.A. 24 770 62 600

 
 
22. EMITENT SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. 
 
 
23. INNE DODATKOWE INFORMACJE 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 31.01.2007 podjęło decyzję o sporządzaniu 
przez Spółkę, począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Charakterystyka Spółki CIECH S.A..  

 
Spółka CIECH S.A. istnieje od ponad 60 lat. W formie spółki akcyjnej działa od 1 września 1995 roku. Początkowo 
profil działalności CIECH S.A. koncentrował się na działalności handlowej obejmującej obrót towarami 
chemicznymi na rynku wewnętrznym oraz w eksporcie i imporcie.  
 
W latach 90-tych Spółka dokonała zakupu kontrolnych pakietów akcji spółek branży chemicznej o profilu typowo 
produkcyjnym i stworzyła Grupę CIECH, która stała się jednym z największych krajowych producentów wyrobów 
chemicznych w Polsce.  
 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, zgodnie ze statutem, jest prowadzenie działalności handlowej, 
inwestycyjnej, produkcyjnej, usługowej oraz finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem handlu chemikaliami 
oraz działalności z tym związanej. Spółka może prowadzić działalność przedstawicielską na rzecz firm krajowych i 
zagranicznych. 
 
CIECH S.A. sprzedaje chemikalia na rynku krajowym oraz odgrywa znaczącą rolę w obrotach polskiego handlu 
zagranicznego w zakresie eksportu i importu produktów branży chemicznej.  
 
Główne produkty sprzedawane za pośrednictwem CIECH S.A. : soda kalcynowana ciężka i lekka, nawozy, EPI, 
tworzywa sztuczne, fosforyty, sól, fosforyty, TDI. Około połowy wartości sprzedaży CIECH S.A. lokowane jest w 
kraju. Największymi zagranicznymi rynkami zbytu dla towarów CIECH S.A. są kraje Unii Europejskiej (około ¾ 
sprzedaży zagranicznej).  
 
Na dzień publikacji sprawozdania Zarząd CIECH S.A. pełnił swoje funkcje w składzie: 
 

1. Pan Mirosław Kochalski – Prezes Zarządu, 
2. Pan Wojciech Wardacki – Członek Zarządu, 
3. Pan Rafał Pasieka – Członek Zarządu. 
4. Pan Marek Trosiński – Członek Zarządu 

 
Prokurentem Spółki jest Dyrektor Finansowy Kazimierz Przełomski. 
 
Na dzień publikacji sprawozdania Rada Nadzorcza CIECH S.A. pełniła swoje funkcje w składzie: 
 

1. Pan Grzegorz Miś – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
2. Pani Alicja Pimpicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
3. Pan Wiktor Cwynar – Członek Rady Nadzorczej, 
4. Pan Wojciech Fedko – Członek Rady Nadzorczej, 
5. Pan Dariusz Krajowski – Kukiel – Członek Rady Nadzorczej.  
 

1.2 Omówienie wyników finansowych CIECH S.A. 
 
Poniższe zestawienie przedstawia wybrane elementy bilansu i rachunku zysków i strat CIECH S.A. wraz 
z podstawowymi wskaźnikami finansowymi roku 2006 w porównaniu do roku 2005. 
 
Tabela 3.1. Wybrane informacje finansowe (tys. zł) 

  I-XII 2006 I-XII 2005 dynamika 
2006/2005 

Przychody netto ze sprzedaży 1 640 918 1 588 892 3,27% 

Koszty sprzedanych prod., tow. i mat. 1 356 572 1 346 569 0,74% 

Zysk brutto ze sprzedaży 284 346 242 323 17,34% 

Zysk netto ze sprzedaży 115 027 61 248 87,81% 

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 107 039 58 395 83,30% 

Zysk (strata) brutto 204 765 43 479 370,95% 

Zysk (strata) netto 166 739 41 900 297,95% 

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 113 025 65 546 72,44% 
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  31.12.2006 31.12.2005 dynamika 
2006/2005 

Majątek trwały 969 519 492 865 96,71% 

 w tym m.in.     

     inwestycje długoterminowe 933 088 444 790 109,78% 

Majątek obrotowy 415 268 410 311 1,21% 

 w tym m.in.     

     zapasy 16 690 10 987 51,91% 

     należności 333 983 310 688 7,50% 

    inwestycje krótkoterminowe 64 044 88 212 -27,40% 

Wartość aktywów 1 384 787 903 176 53,32% 

Kapitały własne 728 418 584 079 24,71% 

Rezerwy 19 659 20 736 -5,19% 

Zobowiązania długoterminowe 205 963 18 527 - 

 w tym m.in.     

     kredyty 205 963 18 527 - 

Zobowiązania krótkoterminowe 415 337 271 314 53,08% 

 w tym m.in.     

     kredyty 148 472 15 046 - 

 
  I-XII 2006 I-XII 2005 dynamika 

2006/2005 

Wskaźnik rentowności sprzedaży 
zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży 7,01% 3,85% 82,1% 

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS) 
zysk netto / przychody ze sprzedaży 10,16% 2,64% 284,8% 

Wskaźnik rentowności netto kapitału własnego (ROE) 
zysk netto / kapitał własny 22,89% 7,17% 219,2% 

Wskaźnik płynności bieżącej 
majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe 1,00 1,51 -33,8% 

Wskaźnik płynności podwyższonej 
(majątek obrotowy - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 0,96 1,47 -34,7% 

Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku
kapitał własny / aktywa 52,6% 64,7% -18,7% 

Stopa zadłużenia 
(zobowiązania długotermin. + zobowiązania krótkotermin.) / aktywa 44,9% 32,1% 39,9% 

Źródło: CIECH S.A. 
 
 

Przychody ze sprzedaży  
 
W roku 2006 przychody ze sprzedaży CIECH S.A. wyniosły 1 640 918 tys. zł i były wyższe od zanotowanych w 
roku 2005 o 3,3%. Do wzrostu przychodów w największym stopniu przyczynił się rozwój segmentu organicznego. 
W ramach budowy Dywizji Organicznej przeprowadzono następujące działania, które korzystnie wpłynęły na 
poziom sprzedaży CIECH S.A.: (a) zmiana typu pośrednictwa handlowego CIECH S.A. przy sprzedaży 
wybranych towarów segmentu (głównie TDI) polegająca na przejściu z rozliczeń komisowych na rozliczenia w 
rachunku własnym, (b) rozpoczęcie w II kwartale roku 2006 transakcji przerobu EPI oraz (c) przejęcie przez 
CIECH S.A. całości sprzedaży produkcji TDI z ZACHEM S.A. (umowa podpisana w IV kwartale 2006 r.). 
Jednocześnie, w roku 2006 CIECH S.A. osiągnął wzrost przychodów ze sprzedaży produktów sodowych. Spółka 
uzyskiwała wyższe niż w roku 2005 ceny na sprzedaży produktów sodowych, wykorzystując koniunkturę rynkową. 
Powyższe czynniki pozwoliły zredukować spadek przychodów ze sprzedaży produktów petrochemicznych (efekt 
znacznego ograniczenia handlu z Petrochemią Blachownią po sprzedaży przez CIECH S.A. akcji spółki).  
 
Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży 
 
Portfel towarów CIECH S.A. odznacza się wysokim stopniem dojrzałości, a sprzedaż jest oparta o trwałe relacje 
z klientami. Głównym rynkiem zbytu jest rynek krajowy natomiast głównym rynkiem zagranicznym pozostaje 
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Europa. Bliskość geograficzna i brak barier handlowych sprawia, iż państwa Unii Europejskiej są naturalnymi 
rynkami zbytu dla CIECH S.A. Oznacza to uzależnienie poziomu rentowności sprzedaży od koniunktury w tym 
obszarze oraz wahań kursu EURO. W 2006 roku w strukturze przychodów sprzedaż krajowa stanowiła około 48% 
sprzedaży ogółem i wyniosła  789 088 tys zł. Sprzedaż zagraniczna wyniosła  851 830 tys. zł. 
 
Struktura towarowa przychodów ze sprzedaży 
 
 
Struktura przychodów CIECH S.A. jest w dużym stopniu odzwierciedleniem struktury sprzedaży Grupy CIECH. 
Znaczna część produktów wytwarzanych w spółkach Grupy sprzedawana jest za pośrednictwem CIECH S.A. 
W efekcie w strukturze przychodów CIECH S.A. dominuje sprzedaż głównych produktów Grupy CIECH (głównie 
sody kalcynowanej). Ze względu na powiązania operacyjne pomiędzy CIECH S.A. i spółkami zależnymi, 
obejmujące m.in. koordynację polityki zaopatrzeniowej, w strukturze sprzedaży CIECH S.A. istotne miejsce 
zajmuje zaopatrzenie spółek zależnych w surowce (np. surowce do produkcji nawozów). Pośrednictwo komisowe 
realizowane jest przez CIECH S.A. głównie w przypadku towarów nie wytwarzanych w Grupie.  
 
W roku 2006, podobnie jak w latach poprzednich, w przychodach dominowały produkty sodowe (stanowiły 50% 
sprzedaży ogółem). W związku z budową Dywizji Organicznej, znaczącą rolę w przychodach zaczęły odgrywać 
produkty organiczne (w tym głównie EPI oraz TDI). Istotnym źródłem przychodów pozostaje segment 
agrochemiczny, w tym głównie nawozy oraz surowce do produkcji nawozów. W związku z realizacją założeń 
strategicznych, po sprzedaży akcji Petrochemii Blachowni, segment petrochemiczny w roku 2006 nie odgrywał 
poważnej roli w strukturze sprzedaży CIECH S.A. 
 
 
Rysunek 3.1. Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na główne towary 
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Źródło: CIECH S.A. 
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Przychody w 2006 roku w podziale na segmenty działalności kształtowały się w następujący sposób 
 
Tabela 3.2. Przychody CIECH S.A. w podziale na segmenty działalności (tys. zł) 

 Przychody ze 
sprzedaży 

Struktura (%) 

Segment Sodowy 825 024 50 
Segment Chemikalia Organiczne 394 558 24 
Segment Agrochemiczny 240 852 14 
Segment Chemikalia Nieorganiczne 95 872 6 
Segment krzemiany i wyroby ze szkła 46 807 3 
Segment Petrochemiczny 28 781 2 
Segment Farmaceutyczny 44 0 
Segment energetyczny 0 0 
Pozostały 8 980 1 
RAZEM 1 640 918 100 
Źródło: CIECH S.A. 
 
 
Zysk netto ze sprzedaży 
 
Spółka osiągnęła zysk netto ze sprzedaży na poziomie 115 027 tys. zł. W  roku 2005 wynik był znacznie niższy 
(o 88% tj. o  53 779 tys. zł). Główną przyczyną zwiększenia poziomu zysku na sprzedaży roku 2006 było 
osiągnięcie wyższych cen produktów sodowych. Istotnym czynnikiem wzrostu zysku był rozwój współpracy z 
ZACHEM S.A. w ramach budowania Dywizji Organicznej (wzrost zysku z tyt. handlu TDI oraz EPI). Stopa marży 
na sprzedaży w 2006 roku wyniosła 7,0% wobec 3,9% dla  roku 2005. Wzrost ten był spowodowany przede 
wszystkim: (a)  zwiększeniem w 2006 r. cen produktów sodowych oraz (b) wycofywaniem się CIECH S.A. z 
handlu towarami o niskiej rentowności (w tym z segmentu petrochemicznego).  
 
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 
 
W roku 2006 zysk z działalności operacyjnej wyniósł 107 039 tys. zł i był o 48 644 wyższy niż w  roku 2005. 
Źródłem zysku z działalności operacyjnej była – podobnie jak przed rokiem – działalność podstawowa (zysk ze 
sprzedaży równy 115 027 tys. zł). Negatywnie na EBIT wpłynęło ujemne saldo pozostałej działalności 
operacyjnej; CIECH S.A. utworzył odpisy aktualizujące na kwotę 8 224 tys. zł (w tym głównie odpis aktualizujący 
należności handlowe). Stopa marży EBIT wzrosła w roku 2006, w porównaniu do roku 2005, z 3,7% do 6,5%. 
Świadczy to o dynamicznym rozwoju działalności operacyjnej CIECH S.A. 
 
Zysk brutto 
 
W roku 2006 Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 204 765 tys. zł, co oznacza wzrost o 161 286 tys. zł 
w porównaniu roku 2005. Głównym źródłem zysku brutto były: (a) działalność podstawowa (zysk ze sprzedaży równy 
115 027 tys. zł), (b) zysk ze sprzedaży akcji Petrochemii Blachowni (78 659 tys. zł) oraz (c) otrzymane dywidendy 
(23 204 tys. zł). Jednocześnie dzięki intensywnej polityce zabezpieczeń transakcji walutowych osiągnięto 
pozytywne efekty w obszarze różnic kursowych. Saldo zrealizowanych różnic kursowych w roku 2006 było 
dodatnie i wyniosło 4 609 zł, podczas gdy w roku 2005 na zrealizowanych różnicach kursowych zanotowano 
stratę w wysokości 9 027 tys. zł. 

W roku 2006 w Spółce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. 
 
Wynik netto 
 
W 2006 roku CIECH S.A. odnotował zysk netto w wysokości 166 739 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 
roku 2005 o 124 839 tys. zł. Tabela poniżej przedstawia kluczowe rodzaje działalności mające wpływ na 
kształtowanie wyniku netto wraz z danymi porównywalnymi z roku 2005.  
 
Tabela 3.3. Wyniki finansowe osiągane na kolejnych rodzajach działalności (tys. zł) 

  I-XII 2006 I-XII 2005 dynamika 
2005/2004 

1. wynik na sprzedaży 115 027 61 248 87,8% 
2. wynik na pozostałej działalności operacyjnej -7 988 -2 853 180,0% 
3. wynik na działalności finansowej 97 726 -14 916 - 
4. wynik brutto (1+2+3) 204 765 43 479 371,0% 
5. podatek dochodowy 38 026 1 579 - 
6. wynik netto (4-5) 166 739 41 900 297,9% 
Źródło: CIECH S.A. 
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Bilans 
 
Struktura kapitałowa 
 
Kapitały własne na dzień 31.12.2006 były równe 728 418 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na 
koniec roku 2005 o kwotę 144 339 tys. zł tj. o około 25%. Źródłem zwiększenia kapitału własnego CIECH S.A. był 
zysk netto osiągnięty w roku 2006. Jednocześnie Spółka wypłaciła dywidendę w kwocie 22 400 tys. zł. 
 
Wartość majątku CIECH S.A. na dzień 31.12.2006 wyniosła 1 384 787 tys. zł. W ciągu 12 miesięcy wartość 
aktywów zwiększyła się o 481 611 tys. zł tj. o ponad 50%. Wzrost majątku wynikał głównie z przeprowadzonych w 
IV kwartale roku 2006 akwizycji. W strukturze aktywów podobnie jak w latach poprzednich dominował majątek 
trwały, przy czym jego udział w majątku ogółem wzrósł z 55% na koniec 2005 r. do 70% wg stanu na dzień 31 
grudnia 2006. Głównym składnikiem majątku trwałego były długoterminowe aktywa finansowe równe 921 988 tys. 
zł, których wartość wzrosła w ciągu roku o 488 159 tys. zł (efekt akwizycji). Ogólna wartość majątku obrotowego 
osiągnęła wartość 415 268 tys. zł i była zbliżona do stanu na koniec 2005 roku. Z uwagi na handlowy charakter 
Spółki, w aktywach obrotowych dominują należności. Ich poziom na dzień 31.12.2006 był równy 333 983 tys. zł. 
Stan należności zwiększył się w porównaniu do końca 2005 roku o ponad 7% tj. o 23 295 tys. zł, przy czym 
główną przyczyną wzrostu była wysoka dynamika przychodów ze sprzedaży w ostatnim kwartale roku 2006 (m.in. 
nowe umowy handlowe z ZACHEM S.A.) 
 
Zobowiązania i Zadłużenie Spółki 
 
Zobowiązania (długo i krótkoterminowe łącznie) CIECH S.A. wyniosły na dzień 31.12.2006 roku 621 300 tys. zł, 
co oznacza ponad dwukrotne zwiększenie stanu zobowiązań w porównaniu do poziomu sprzed roku. Wzrost 
wynikał głównie z zaciągniętych w ostatnich miesiącach roku kredytów finansujących wydatki związane z 
nabyciem nowych spółek. Na koniec roku 2006 stan kredytów bankowych był równy 354 435 tys. zł (w tym 
długoterminowe stanowiły 205 963 tys. zł), co oznacza wzrost w stosunku do 31.12.2005 r. o 320 862 tys. zł. 
 
Zadłużenie netto (zobowiązania finansowe pomniejszone o środki pieniężne) było na koniec 2006 roku równe 
293 209 tys. zł. Przed rokiem poziom środków pieniężnych przewyższał wielkość zobowiązań finansowych o 
kwotę 15 567 tys. zł. Wskaźnik dźwigni finansowej (definiowany jako zadłużenie netto w odniesieniu do sumy 
zadłużenia netto i kapitałów własnych) na dzień 31 grudnia 2006 roku kształtował się na poziomie 28,7%.  
 
Wskaźnik stopy zadłużenia (liczony jako stosunek zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do całości 
aktywów) wzrósł w ciągu 12 miesięcy 2006 roku  z 32,1% do 44,9%. CIECH S.A. w większym stopniu zaczął w 
2006 roku korzystać z finansowania zewnętrznego, którego koszt jest niższy od kosztu kapitału własnego. 
 
Wskaźniki 
 
Wskaźnik rentowności sprzedaży liczony jako stosunek zysku na sprzedaży netto do przychodów ze sprzedaży 
wyniósł na koniec grudnia 2006 r. 7,01% i był wyższy od zanotowanego przed rokiem o ponad 82%. Wzrost 
wskaźnika wynikał głównie ze wzrostu rentowności produktów sodowych (wyższe ceny sprzedaży) oraz 
znacznego ograniczenia handlu towarami o niskiej rentowności. 
 
Wskaźnik rentowności netto (ROS) liczony jako iloraz wyniku netto i przychodów ze sprzedaży wyniósł 10,16% 
i był kilkakrotnie wyższy od wielkości z dnia 31 grudnia 2005 r. (wynosił wówczas 2,64%)  
 
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) liczony jako iloraz wyniku netto i kapitałów własnych 
wyniósł 22,89% (przed rokiem był równy 7,17%). 
 
Wskaźnik bieżącej płynności liczony jako iloraz majątku obrotowego i zobowiązań krótkoterminowych na dzień 
31.12.2006 osiągnął poziom 1,0. Spadek wskaźnika był głównie efektem wzrostu kredytów krótkoterminowych (w 
tym krótkoterminowej części kredytów inwestycyjnych). Pomimo niższego niż przed rokiem wskaźnika płynności 
CIECH S.A. terminowo reguluje swoje zobowiązania i nie istnieje zagrożenie płynności Spółki. 
 
Wskaźnik płynności podwyższonej będący stosunkiem majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do 
zobowiązań krótkoterminowych był równy 0,96. Wskaźnik ten był zbliżony do zalecanego poziomu 
bezpieczeństwa (1,0). Potwierdza to twierdzenie o braku zagrożenia dla terminowości regulowania zobowiązań 
przez CIECH S.A.  
 
Rachunek przepływów pieniężnych 
 
Przepływy z działalności operacyjnej w 2006 roku wyniosły +67 427 tys. zł. W roku 2005 przepływy z działalności 
operacyjnej były niższe i wynosiły 49 226 tys. zł. Głównym źródłem gotówki w tym obszarze w roku 2006 był 
wypracowany zysk na sprzedaży w kwocie 115 027 tys. zł. Istotnym czynnikiem była zmiana stanu należności 
(wzrost o 33 045 tys. zł) co w znacznej mierze wynikało z wysokiej dynamiki sprzedaży w ostatnich miesiącach 
roku 2006. 
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W roku 2006 CIECH S.A. poniósł znaczne nakłady inwestycyjne w związku ze zrealizowanymi w IV kwartale 
akwizycjami spółek: ZACHEM S.A., Z.Ch. „Organika-Sarzyna” S.A. oraz S.C. Uzinele Sodice Govora S.A. Łącznie 
na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych wydatkowano  489 597 tys. zł. Główne źródło wpływów 
stanowiły środki ze sprzedaży akcji Petrochemii Blachowni (104 000 tys. zł) oraz działalność depozytowo-
lokacyjna (77 077 tys. zł). Nadwyżka wydatków inwestycyjnych nad wpływami inwestycyjnymi wyniosła w roku 
2006 350 391 tys. zł. 
 
Przepływy z działalności finansowej wyniosły 296 305 tys. zł. W celu sfinansowania akwizycji CIECH S.A. 
zwiększył poziom zadłużenia bankowego; saldo zaciągniętych i spłaconych kredytów wyniosło 319 850 tys. zł. 
Spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w wysokości 22 400 tys. zł. Zapłacone odsetki od kredytów były 
równe 1 145 tys. zł, a ich stosunkowo niski poziom wynikał z faktu, że transakcji akwizycji dokonano w ostatnich 
miesiącach roku. 
 
 

1.3 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki. 
 
Działalność handlowa Grupy CIECH w dużej mierze dotyczy chemikaliów o charakterze surowcowym, których 
rynki charakteryzują się dużą cyklicznością związaną z wahaniami koniunktury w gospodarce światowej. 
  
W zakresie segmentu sodowego i agrochemicznego (soda kalcynowana, produkty sodo-pochodne, nawozy 
wieloskładnikowe i fosforowe), dominujących w obrotach Grupy CIECH, wahania cen rynkowych są niskie lub 
wręcz niewielkie (rzędu kilku do 10% rocznie). Zmiany cen sody kalcynowanej związane są w dużej mierze z 
rocznymi kontraktami, których warunki określane są zazwyczaj pod koniec roku kalendarzowego i obowiązują od 
początku kolejnego roku. W 2006r. ceny na sodę kalcynowaną były wyjątkowo wysokie w stosunku do roku 
poprzedniego (wzrost cen europejskich o kilkanaście procent). Należy to kojarzyć z bardzo dobrą koniunkturą w 
przemyśle szklarskim (głównym odbiorcą sody) powiązanym z budownictwem i branżą opakowań. Natomiast 
chlorek wapnia, (pomimo sezonowego zastosowania głównie stosowany w zimie) był sprzedawany równomiernie 
- klieci kupowali ten towar na magazyn).  
 
Poziom sprzedaży odzwierciedla charakterystyczną dla produktów nawozowych i środków ochrony roślin 
koncentrację w wybranych kwartałach. W I i II kwartale dominowały zakupy surowców do produkcji 
nawozów(fosforyty , fosfór żółty, sole potasowe). W roku 2006 wskutek mniejszego popytu nastąpił spadek 
sprzedaży nawozów i surowców nawozowych. Recesja dotknęła również rynek ŚOR.  
Opóźnienie sezonu wegetacyjnego w kraju dotknęło również produkcję nawozów w GZNF Fosfory. Zaburzenie 
sezonowości (w tym przypadku opóźnienie) popytu na nawozy i ŚOR miało w 2006 roku zatem negatywny wpływ 
na wyniki sprzedazy segmentu agrochemicznego.  
 
 Największe wahania cen rynkowych związane z cyklami koniunktury w gospodarce światowej dotyczą segmentu 
organicznego, szczególnie produktów ropopochodnych. W sprzedaży Grupy CIECH dotyczy to głównie: TDI, 
epichlorohydryny, żywic epoksydowych i PCW. W przypadku tych produktów w okresach kilkuletnich (3-5 lat) 
różnice w cenach mogą sięgać od 50% do ponad 100%. W wyniku dobrej ogólnej koniunktury gospodarczej w 
Europie w 2006 roku wzrosły ceny w zakresie tych produktów (od kilkunastu procent w przypadku PCW do 20-
30% w zakresie pozostałych wyżej wymienionych).  
  
Największe wahania w zakresie wolumenu sprzedaży w ciągu roku występują na rynku nawozów mineralnych, 
gdzie szczyt sprzedaży przypada corocznie zazwyczaj na koniec I kwartału oraz na okres III kwartału. 
 

1.4 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi, a wcześniej publikowanymi 
prognozami wyników. 

 
Spółka CIECH nie publikowała prognoz wyników jednostkowych. 
 

1.5 Czynniki mające wpływ na wyniki finansowe CIECH S.A.. 
 
Czynniki pozytywne  
 
 Dobra koniunktura w europejskim przemyśle szklarskim (głównym odbiorcy sody kalcynowanej) i branżach 

odbiorców sody oczyszczonej.  
 Znaczny wzrost produkcji i sprzedaży krajowego przemysłu chemicznego ogółem (o kilkanaście procent w 

stosunku do roku poprzedniego).  
 

 
 Znaczny wzrost europejskich i światowych cen TDI, jednego z głównych towarów eksportowych CIECH S.A. 

w 2006 roku.  
 
Czynniki negatywne 
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 Utrzymujący się wysoki kurs polskiej waluty (wobec Euro i USD) nie sprzyjający poprawie opłacalności 
eksportu CIECH S.A.  

 

1.6 Opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji. 
 
Prospekt emisyjny CIECH S.A. został udostępniony do publicznej wiadomości dnia 6 stycznia 2005 roku, a w dniu 
10 lutego 2005 roku akcje CIECH S.A. zadebiutowały na GPW. W prospekcie Emitent określił program 
inwestycyjny obejmujący szereg projektów o łącznej wartości nakładów 500-600 mln zł realizowanych w latach 
2005-2006. W celu sfinansowania planu inwestycyjnego CIECH S.A. wykorzystuje środki z emisji, które wyniosły 
192 mln zł, środki własne oraz zewnętrzne w formie długoterminowych kredytów inwestycyjnych. 
 
Segment organiczny. W dniu 29 marca 2006 roku została podpisana z Naftą Polską S.A. umowa kupna akcji 
ZCh ZACHEM S.A. oraz ZCh Organika-Sarzyna S.A., która została sfinalizowana 20 grudnia 2006 r. Cena 
zakupu 80 proc. akcji ZCh ZACHEM S.A. wyniosła 80.038.400,00 zł (w tym 12 mln zł tzw. „kwoty wstrzymanej” – 
szczegółowe informacje w pkt. 2.8.1), zaś kwota inwestycji gwarantowanych – 176 120 tys. zł.  Z kolei cena 
zakupu 80 proc. akcji ZCh Organika-Sarzyna S.A. to 244 512 tys. zł, zaś kwota inwestycji gwarantowanych 130 
000 tys. zł.  
 
Segment sodowy.  
W dniu 30 listopada 2006 r. w Bukareszcie, CIECH S.A. podpisał z rumuńską agencją rządową AVAS aneks do 
umowy prywatyzacyjnej finalizujący transakcję zakupu pakietu większościowego fabryki sody Uzinele Sodice 
Govora S.A. W dniu 4 grudnia 2006 roku, po rejestracji w rumuńskim rejestrze sądowym RIAVEST z siedzibą w 
Timisoarze, CIECH S.A. stał się właścicielem 93,135 proc. pakietu akcji fabryki sody S.C. Uzinele Sodice Govora 
S.A. (31 875 516 akcji). Rumuńska rządowa agencja prywatyzacyjna posiada 2,888 proc. udziałów (988 338 
akcji). W rękach pozostałych akcjonariuszy znajduje się 3,976 proc. (1 360 862 akcji). Cena nabycia akcji spółki 
wyniosła 39 785 tys. zł. CIECH S.A. przystąpił do realizacji planu modernizacyjno - inwestycyjnego, 
zakładającego zwiększenie produkcji sody w ciągu trzech lat do 530 tys. ton rocznie. Wartość całego projektu 
wyniesie około 60 mln EURO, w tym na cele oddłużeniowe i restrukturyzację zadłużenia 25 mln EURO, 
inwestycje rozwojowe 26 mln EURO oraz kupno pakietu udziałów 9,2 mln EURO. 
 
 
 

2 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

2.1 Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach. 

 
Tabela w załączniku 4.1 
 

2.2 Informacje o zmianach rynków zbytu. 
 
Informacja o rynkach zbytu w załączniku 4.2 
 
Spółka nie posiada odbiorców, do których sprzedaż stanowiłaby ponad 10% ogólnej sprzedaży  
 

2.3 Informacje o zmianach źródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi. 

 
Tabela w załączniku 4.1 
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2.4 Umowy znaczące dla działalności Spółki  
 
Tabela 2.4.1. Znaczące umowy zawarte przez CIECH S.A. 

Data zawarcia 
umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

Kryterium będące 
podstawą uznania 

umowy za 
znaczącą 

27.12.2006 
S.C. Uzinele 

Sodice Govora 
S.A. 

Udzielenie pożyczki 
Pożyczka na sfinansowanie przedpłaty za 

dostawy energii dla S.C. Uzinele Sodice Govora 
S.A. do roku 2016 

Łączna wartość  
16 mln Eur  

14.12.2006 
S.C. Uzinele 

Sodice Govora 
S.A. 

Udzielenie pożyczki 
długoterminowej 

Pożyczka z dwuletnią karencją spłaty 
przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia 4 mln Eur 

21.12.2006 ZACHEM S.A.  Udzielenie pożyczki 
długoterminowej 

Pożyczka długoterminowa udzielona na 7 lat  z 
1 roczną karencją spłaty 

Wartość  
50 mln zł 

 

20.12.2006 Nafta Polska S.A.  

Zakup pakietów akcji 
ZACHEM S.A. oraz 

Z.Ch. „Organika-
Sarzyna” S.A 

Realizacja zakupu akcji uwarunkowanych 
realizacją inwestycji w wysokości 176 120 000 zł 

w ZACHEM S.A. oraz w wysokości 130 000 000 zł 
w Z.Ch. „Organika-Sarzyna” S.A. w okresie 5 lat 
od wejścia w życie umowy. Zakup na podstawie 

umowy kupna akcji podpisanej 29 .03.2006 

Wartość umowy 
80 038 400 zł 
+ 244 512 000 zł 

13.12.2006 Pekao S.A. 

Kredyt za zakup od 
Nafty Polskiej akcji 
Z.Ch. „Organika-

Sarzyna” S.A. 

Kredyt zaciągnięty pod zastaw akcji 
JANIKOSODA S.A. 

Wartość: 
216 mln zł 

05.12.2006 Petrochemia 
Blachownia S.A. Kontrakt handlowy  Sprzedaż i dostawy frakcji benzenowej do 

przerobu w Petrochemii Blachowni w roku 2007 

Wartość kontraktu 
28 mln zł 

(plus opcja na 
dalsze 9 mln zł) 

30.11.2006 
Rumuńska  

agencja rządowa 
AVAS 

Aneks do umowy 
zakupu 

Zakup pakietu większościowego S.C. Uzinele 
Sodice Govora S.A. Podpisany aneks 

spowodował wejście w życie dodatkowych umów 
gwarantujących prawo własności do 93,14% akcji 
S.C. Uzinele Sodice Govora S.A. wartości 9,2 mln 

EUR, w tym do pakietu akcji S.C. Begacom. 
Wartość całego projektu 60 mln EUR łącznie z 

modernizacją i oddłużeniem 

Wartość 
zakupionych akcji 

9,2 mln EUR 
Komunikat  bieżący

29.11.2006 ZACHEM S.A. Umowa przerobu 
Roczna umowa przerobu epichlorohydryny i 

chlorku allilu oraz sprzedaży przez CIECH S.A. 
całości wytworzonych w ZACHEM S.A. produktów 

Wartość 
szacunkowa 160 

mln zł 
 

27.10.2006 
Polski Holding 

Farmaceutyczny 
S.A. 

List intencyjny 
Porozumienie w sprawie zbycia przez CIECH S.A. 

akcji CIECH POLFA Sp. z o.o., ważne do 
31.12.2007 

Komunikat bieżący 

25.10.2006 
Zakłady 

Chemiczne 
ZACHEM S.A. 

Umowa obsługi 
sprzedaży 

Umowa określa warunki sprzedaży całości 
wytwarzanego TDI, głównego produktu ZACHEM 

S.A. 

Wartość 
szacunkowa  
450 mln zł 

30.05.2006 OCP Casablanca 
Maroko 

Akceptacja 
uzgodnionych 

wcześniej warunków 
ramowych kontraktu 

Umowa importu fosforytów do produkcji nawozów 
w ramach Grupy CIECH 

Wartość kontraktu 
26,7 mln zł 

30.05.2006 Z.Ch. Police S.A. Umowa handlowa Umowa zakupu 3000 t nawozów sztucznych. Jest 
to kolejna umowa zawarta na dostawy nawozów. 

Łączna wartość 
wszystkich umów 

97,8 mln zł 

10.01.2006 BorsodChem Rt. Sprzedaż akcji Zrealizowanie transakcji sprzedaży akcji 
Petrochemii Blachowni S.A. 

Wartość 
104 mln zł 

15.03.2006 Cheman S.A.. Aneks do umowy 
Podpisanie aneksu do umowy wieloletniej 

sprzedaży i dystrybucji produktów sodowych 
w 2006 r. 

Wartość kontraktu 
24,7 mln zł 

14.02.06 Vitrosilicon S.A 

załącznik 1/2006 do 
"Porozumienia o 

współpracy w zakresie 
zakupu wyrobów na 

rachunek własny Ciech 
SA 

Załącznik ten reguluje warunki współpracy między 
Ciech SA, a spółką zależną - Vitrosilicon S.A. 

odnośnie dostaw krzemianów 

Wartość zakupów 
szacowana jest na 
poziomie 37 mln 

złotych 

Źródło: CIECH S.A. 
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2.5 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju CIECH. 
 

• Opracowanie ogólnej koncepcji bezpieczeństwa informatycznego oraz  podpisu elektronicznego,  
• Opracowanie koncepcji budowy wspólnej platformy systemowej wspierającej procesy biznesowe. 
• Wdrożenie nowego systemu zapewnienia jakości, zgodnego ze standardem GMP B2 w zakresie obrotu 

materiałami paszowymi (soda oczyszczona i soda kalcynowana). Uzyskanie certyfikatu GMP B2  
zwiększa konkurencyjność Grupy CIECH jako producenta w certyfikowanym zakresie - Grupa 
Chemiczna CIECH jest jedynym w Europie producentem sody oczyszczonej i kalcynowanej, 
posiadającym taki certyfikat. 

 

2.6 Informacje dotyczące zagadnień ochrony środowiska naturalnego. 

 
Realizacja ustawowego obowiązku recyklingu wprowadzonych do środowiska opakowań 
 
Na mocy:  
 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;  
 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz 638 i 639 wraz z późniejszymi 
zmianami i właściwymi rozporządzeniami), 

 
Importerzy oraz eksporterzy produktów w opakowaniach mają obowiązek zapewnienia odzysku określonych ilości 
zużytych opakowań z rynku, a następnie ich recyklingu. Obowiązek ten, zgodnie z powyższymi regulacjami 
prawnymi, może być realizowany samodzielnie lub za pośrednictwem tzw. organizacji odzysku a przedsiębiorcy, 
którzy nie dostosują się do wymagań prawnych zobowiązani są do uiszczania tzw. opłaty produktowej. Charakter 
działalności CIECH S.A. nie sprzyja samodzielnemu wywiązywaniu się z obowiązku odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych w związku z czym podjęto współpracę z wyspecjalizowaną firmą realizującą w imieniu 
CIECH S.A. to zobowiązanie. Atutem tego działania jest możliwość koncentracji CIECH S.A. na działalności 
podstawowej i jednocześnie rzetelnego wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustaw.  
 
W 2006 roku zespół Chemia.Com S.A. zrealizował projekt zautomatyzowania procesu związanego z rejestrem 
opakowań lub produktów w opakowaniach znajdujących się w obrocie Spółki. 
 
REACH – Rejestracja, Ewaluacja i Autoryzacja Substancji Chemicznych 
 
W dniu 18 grudnia 2006 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły projekt Rozporządzenia REACH. Zgodnie z 
aktualnym kalendarium Rozporządzenie wejdzie w życie w czerwcu 2007 roku, co oznacza, że wstępna 
rejestracja substancji w systemie rozpocznie się prawdopodobnie jesienią 2008 roku.  
 

2.7    Działalność inwestycyjna. 
 

2.7.1 Inwestycje realizowane w roku 2006.  
 
Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez CIECH S.A. w 2006 roku wyniosły 4 401 tys. zł. 
 
Realizowano następujące zadania: 
 budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem informatycznym, 
 zakończenie projektu wdrożenia wspólnej platformy wspierającej procesy biznesowe w zakresie procesów 

zakupowych, sprzedażowych oraz finansowych. 
 

2.7.2 Inwestycje planowane na najbliższe 12 miesięcy. 
 
W okresie najbliższych 12 miesięcy Spółka będzie dokonywać inwestycji głównie w obszarze obsługi 
informatycznej Spółki. Będą prowadzone następujące projekty : 
 
1. Podniesienie efektywności rozwiązań informatycznych 
2. Optymalizacja rozwiązania wspierającego procesy budżetowania i konsolidacji finansowej. 
3. Budowa narzędzi wspierających zarządzanie Grupą CIECH. 
4. Optymalizacja systemu monitoringu bezpieczeństwa informatycznego 
 
Na inwestycje rzeczowe w 2007 roku przeznaczono 9,6 mln zł. 
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2.8 Opis głównych inwestycji kapitałowych i metod ich finansowania. 

 
2.8.1 Inwestycje i dezinwestycje kapitałowe realizowane w roku 2006. 

 
Działania inwestycyjne i dezinwestycyjne podejmowane w 2006 roku zmierzały do koncentracji przez CIECH S.A. 
kapitału w spółkach realizujących produkcję i obrót produktami z tzw. „portfela podstawowego” zdefiniowanego w 
strategii CIECH S.A., celem których jest budowa silnej Grupy Chemicznej zdolnej do skutecznego konkurowania 
ze znaczącymi uczestnikami rynku produktów chemicznych. Podejmowane  w bieżącym okresie 
sprawozdawczym działania polegały nie tylko na objęciu znacznych pakietów akcji spółek z kręgu 
zainteresowania, ale również na kontynuacji działań, podjętych w latach poprzednich, porządkujących strukturę 
Grupy.  
 
 
 10 stycznia 2006 roku nastąpiło zamknięcie transakcji sprzedaży 100 proc. akcji spółki zależnej CIECH S.A., 

Petrochemii-Blachowni S.A. w Kędzierzynie Koźlu na rzecz BorsodChem Rt poprzez zapłatę za akcje 104 
mln PLN na rzecz CIECH S.A.. 

 W dniu 29 marca 2006 roku została podpisana z Naftą Polską S.A. umowa kupna akcji ZCh ZACHEM S.A. 
oraz ZCh Organika-Sarzyna S.A., która została sfinalizowana 20 grudnia 2006 r. Cena kupna 80 proc. akcji 
ZCh ZACHEM S.A. wyniosła 80.038.400,00 zł, zaś kwota inwestycji gwarantowanych – 176 120 tys. zł.  Z 
kolei cena kupna 80 proc. akcji ZCh Organika-Sarzyna S.A. to 244 512 tys. zł, zaś kwota inwestycji 
gwarantowanych 130 000 tys. zł. W przypadku zakupu akcji ZCh ZACHEM S.A. kwota 80.038.400,00 zł 
zawiera tzw „kwotę wstrzymaną” równą 12 mln zł. Na podstawie umowy zakupu akcji w dniu 20 grudnia 2006 
r. kwota ta została przelana na rachunek zastrzeżony. Rozliczenie ostateczne kwoty nastąpi w terminie do 19 
stycznia 2010 r. Środki te przeznaczone są na cele związane bezpośrednio z rekultywacją gruntu lub wód 
gruntowych stanowiących własność ZCh ZACHEM S.A. lub gruntu, w stosunku do którego Spółce 
przysługuje prawo użytkowania wieczystego, do wysokości Kwoty Wstrzymanej. Zgodnie z postanowieniami 
umowy w przypadku spełnienia określonych warunków, tj. otrzymania w terminie do 19 grudnia 2007r. 
odpowiednich decyzji administracyjnych oraz wydatkowanie udokumentowane fakturami w terminie do 19 
grudnia 2009r. na realizację tych decyzji łącznie kwoty 15 mln PLN, CIECH S.A. odzyska całą kwotę 
zdeponowaną na rachunku zastrzeżonym w wysokości 12 mln PLN. Cena nabycia akcji spółek (łącznie z 
kosztami poniesionymi w związku z zakupem zaliczonymi do ceny nabycia) wyniosła: ZCh Organika-Sarzyna 
S.A. – 246 243 tys. zł, ZCh ZACHEM S.A. – 69 382 tys. zł. 

 W dniu 30 listopada 2006 r. w Bukareszcie, CIECH S.A. podpisał z rumuńską agencją rządową AVAS aneks 
do umowy prywatyzacyjnej finalizujący transakcję zakupu pakietu większościowego fabryki sody Uzinele 
Sodice Govora S.A. W dniu 4 grudnia 2006 roku, po rejestracji w rumuńskim rejestrze sądowym RIAVEST z 
siedzibą w Timisoarze, CIECH S.A. stał się właścicielem 93,135 proc. pakietu akcji fabryki sody S.C. Uzinele 
Sodice Govora S.A. (31 875 516 akcji). Cena nabycia akcji spółki (łącznie z kosztami poniesionymi w związku 
z zakupem zaliczonymi do ceny nabycia) wyniosła 39 785 tys. zł. 

 28 grudnia 2006 r. CIECH S.A. sprzedał spółce zależnej CIECH Finance Sp. z o.o., w której CIECH S.A. 
posiada 100% kapitału zakładowego, 1 880 864 akcji spółki Cheman S.A., o cenie nominalnej 9 zł, 
stanowiących 100% kapitału zakładowego, za cenę 1 zł. Transakcja wynika z przyjętej strategii 
restrukturyzacji spółki Cheman S.A. 

 
Wszystkie inwestycje zostały finansowane ze środków własnych Spółek, środków pochodzących z transakcji 
dezinwestycyjnych CIECH S.A. oraz z kredytów bankowych. 
 
 

2.8.2 Inwestycje i dezinwestycje  kapitałowe planowane na najbliższe 12 miesięcy. 
 
 
Inwestycje oraz dezinwestycje planowane na najbliższe 12 miesięcy realizowane będą zgodnie z przyjętą 
strategią rozwoju, której celem jest wzrost wartości Grupy. Prowadzone prace zmierzają do finalizacji 
prowadzonych inwestycji kapitałowych oraz do pozyskania nowych projektów inwestycyjnych, zarówno w kraju jak 
i za granicą. 
 
W CIECH S.A. na 2007 rok zaplanowano wydatki kapitałowe na poziomie 33 685 tys. zł. Dotyczą one 
przewidywanych inwestycji w spółce S.C. Uzinele Sodice Govora S.A. Jednocześnie CIECH S.A. będzie 
podejmować inne działania inwestycyjne związane są z przejęciem producentów, którzy wzmocnią pozycję Grupy 
CIECH w obecnych obszarach jej działania oraz pozwolą na rozbudowę działalności w pozostałych segmentach. 
 
W ramach realizacji przyjętych projektów na kolejne 12 miesięcy CIECH S.A. zamierza m.in.: 
 Sfinalizować konsolidację segmentu sodowego poprzez utworzenie jednej spółki na bazie Soda Mątwy S.A., 

Janikosoda S.A. oraz Eletrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 
 Kontynuować proces inwestycji w zakłady produkujące wyroby nieorganiczne w Europie Środkowo-

Wschodniej w celu wzmocnienia dotychczasowych Dywizji.  
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 Kontynuować proces analiz inwestycyjnych zakładów produkujących krzemiany w Europie w celu budowy 
Dywizji Nieorganicznej. 

 

2.9 Zmiany w powiązaniach organizacyjnych w Grupie CIECH. 
 
Zmiany w powiązaniach organizacyjnych w Grupie CIECH w 2006 roku, objęły następujące Spółki:  
 
 Spółka Cheman S.A. - w wyniku podpisania w dniu 28.12.2006 roku Umowy sprzedaży 100% akcji Cheman 

S.A. przez CIECH S.A. na rzecz CIECH FINANCE Sp. z o.o., stała się Spółką zależną pośrednio.  
 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. ze Spółki współzależnej od CIECH S.A. 

(50% udział w kapitale zakładowym) z dniem 20.12.2006 roku stała się Spółką zależną, w wyniku nabycia 
przez CIECH S.A. 80% akcji Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A., drugiego Wspólnika Przedsiębiorstwa 
Transportowo-Usługowego TRANSCLEAN Sp. z o.o. 

 W dniu 15 grudnia 2006 r. NWZA spółki zależnej InChem Sp. z o.o., w której CIECH S.A. posiada 100 proc. 
kapitału zakładowego (2,7 mln złotych) podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania i otwarcia likwidacji spółki. 
Uchwała wynikała z przyjętej strategii wyjścia kapitałowego z InChem Sp. z o.o. 

 Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego z dnia 10.03.2006 roku otrzymanego dnia 14.03.2006 roku, dokonano połączenia w 
trybie art. 492 §1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych spółek pośrednio zależnych od CIECH S.A., Transoda 
Sp. z o.o. – spółka przejmująca, z Jantrans-Janikowo Sp. z o.o. – spółka przejmowana. Po połączeniu, 
kapitał zakładowy Transoda Sp. z o.o. wynosi 27 653 tys. zł. 

 

2.10 Transakcje z podmiotami powiązanymi CIECH. 

 
Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi znajduje się w punkcie 7. dodatkowych not objaśniających 
Sprawozdania finansowego CIECH SA 

2.11 Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, oraz o udzielonych poręczeniach 
i gwarancjach.  

 
W roku 2006 CIECH S.A. zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 216 000 tys. zł przeznaczony na 
sfinansowanie zakupu akcji ZCh Organika-Sarzyna S.A. Spółka korzystała też z kredytów obrotowych. 
Szczegółowe dane o zaciągniętych kredytach znajdują się w notach 19d oraz 20c Sprawozdania finansowego.  
Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach znajduje się w załączniku 4.4. 
 

2.12 Informacje o udzielonych pożyczkach. 
 
Tabela 2.12.1. Udzielone pożyczki 

Pożyczkobiorca Termin 
spłaty 

Kwota pożyczki w PLN wraz 
ze skapitalizowanymi 

odsetkami 
Warunki udzielenia 

Charakter powiązania 
pożyczkobiorcy z Ciech 

S.A. 

Cheman S.A. 30-04-
2007 2 000 000,00 Oprocentowanie 5,5% 

w stosunku rocznym Spółka zależna 

Cheman S.A. 31-03-
2011 4 800 000,00 Oprocentowanie: Wibor 

3M + 1% Spółka zależna 

Cheman S.A. 30-06-
2011 4 650 000,00 Oprocentowanie: Wibor 

3M + 1% Spółka zależna 

Vitrosilicon S.A. 31-03-
2011 4 500 000,00 Oprocentowanie: Wibor 

3M + 1% Spółka zależna 

Vitrosilicon S.A. 31-03-
2011 3 500 000,00 Oprocentowanie: Wibor 

3M + 1% Spółka zależna 

Zachem S.A. 31-12-
2013 50 000 000,00 Oprocentowanie: Wibor 

1M + 1% Spółka zależna 

Govora S.A.-Rumunia 
pożyczka EUR 4mln      

odsetki    EUR 9.594,52 

01-12-
2010 15 361 558,53 Oprocentowanie 

Euribor 1M + 1,5% Spółka zależna 

Govora S.A.-Rumunia 
pożyczka EUR 16 mln      

odsetki    EUR 9.065,21 

01-12-
2010 61 333 930,63 Oprocentowanie 

Euribor 1M + 1,5% Spółka zależna 

RAZEM   146 145 489,16   
Dane wg średniego kursu NBP z 30/12/2006 
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2.13 Informacja o emisji papierów wartościowych w CIECH. 
 
W dniu 2006 roku nie dokonywano emisji ani umorzenia akcji oraz nie dokonywano żadnych emisji papierów 
dłużnych.  
 

2.14  Informacja o nabyciu akcji własnych jednostki dominującej. 

 
W roku obrotowym 2006 Spółka nie dokonywała nabycia akcji własnych 
 

2.15 Zarządzanie zasobami finansowymi CIECH. 
 
Grupa CIECH restrukturyzuje swój obszar działalności, skupiając się na segmentach produktowych uznanych za 
strategiczne. W roku 2006 rozpoczęto budowę Dywizji Organicznej, co przyniosło wyraźny wzrost przychodów 
widoczny szczególnie w IV kwartale roku. Wysoką dynamikę przychodów zanotowano również w Dywizji Sodowej 
(głównie efekt wykorzystania koniunktury rynkowej – wzrost cen). Równocześnie w ramach realizacji strategii 
CIECH S.A. w roku 2006 znacząco ograniczył działalność w ramach segmentu petrochemicznego. W efekcie 
wymienionych działanie znacząco wzrosła rentowność operacyjna Spółki co świadczy o rozwoju działalności 
podstawowej CIECH S.A. 
 
Podstawowe informacje w zakresie osiągniętych wyników finansowych i poziomu rentowności przedstawiono 
w poniższych tabelach:  

Tabela 32.1. Wskaźniki rentowności CIECH S. A. 

Wyszczególnienie I-XII 2006 I-XII 2005 

Przychody ze sprzedaży netto 1 640 918 1 588 892

Zysk ze sprzedaży 115 027 61 248

Zysk operacyjny 107 039 58 395

Zysk netto 166 739 41 900

Rentowność sprzedaży 7,01% 3,85%

Rentowność działalności operacyjnej  6,52% 3,68%

Rentowność sprzedaży netto (ROS) 10,16% 2,64%

Rentowność aktywów ogółem (ROA) 12,04% 4,64%

Rentowność kapitału własnego (ROE) 22,89% 7,17%
Źródło: CIECH S.A. 

Zasady wyliczania wskaźników: 
rentowność sprzedaży –zysk ze sprzedaży za dany okres / przychody ze sprzedaży netto produktów, usług, towarów 
i materiałów, 
rentowność działalności operacyjnej –zysk na działalności operacyjnej za dany okres / przychody ze sprzedaży netto produktów, 
usług, towarów i materiałów, 
rentowność sprzedaży netto (ROS) – zysk netto za dany okres / przychody 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) – zysk netto / stan kapitałów własnych na koniec danego okresu.  
 

 Ocena płynności CIECH S.A.  
 
CIECH S.A. posiada pełną zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. W roku 2006 obniżeniu uległy 
wskaźniki płynności co było głównie efektem zwiększenia poziomu kredytów krótkoterminowych (w tym 
krótkoterminowej części kredytów inwestycyjnych). Było to świadome działanie mające na celu zoptymalizowanie 
korzystania z tańszego źródła finansowania jakim są zobowiązania bankowe w stosunku do kapitału własnego. 
Pomimo zmniejszenia wartości, poziom wskaźnika szybkiej płynności był zbliżony do poziomu bezpieczeństwa 
(1,0) i wynosił 0,96.   
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Tabela 32.2. Wskaźniki płynności 

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005

Wskaźnik bieżącej płynności  1,00 1,51

Wskaźnik szybkiej płynności  0,96 1,47
Źródło: CIECH S.A. 

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 CIECH S.A. 
 
Struktura finansowania działalności Spółki wynika głównie z jej handlowego charakteru. Podmioty handlowe 
większą część aktywów obrotowych finansują zobowiązaniami o charakterze handlowym, a pozostałą kredytami 
krótkoterminowymi. Jednocześnie na poziom kapitału obrotowego ma wpływ działalność CIECH S.A. jako 
podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej. Nabywając nowe podmioty Spółka korzysta z kredytów 
inwestycyjnych.  
 
Na koniec roku 2006 kapitał obrotowy był ujemny i wynosił 69 tys. zł. Przed rokiem stan kapitału obrotowego był 
równy 138 997 tys. zł. Zmniejszenie w roku 2006 było przede wszystkim efektem wzrostu kredytów 
krótkoterminowych (w tym krótkoterminowej części kredytów inwestycyjnych). Zapotrzebowanie na środki 
obrotowe zwiększyło się w roku 2006 do poziomu 84 359 tys. zł. Wzrost o 18 528 tys. zł w porównaniu do stanu z 
31.12.2005 r. wynikał głównie ze zwiększenia stanu należności i w mniejszym stopniu zapasów. By to efekt 
wysokiej dynamiki sprzedaży w ostatnim kwartale roku 2006 spowodowany głównie rozwojem Dywizji 
Organicznej. 
 
Tabela 32.3. Kapitał obrotowy CIECH S.A. (tys. zł) 

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005 

1. Aktywa obrotowe 415 268 410 311

2. Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe 64 044 88 212

3. Aktywa obrotowe skorygowane (1-2) 351 224 322 099

4. Zobowiązania krótkoterminowe 415 337 271 314

5. Kredyty krótkoterminowe i inne zobowiązania finansowe 148 472 15 046

6. Zobowiązania krótkoterminowe skorygowane (4-5) 266 865 256 268

7. Kapitał obrotowy (1-4) -69 138 997

8. Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3-6) 84 359 65 831

9. Saldo netto środków pieniężnych (7-8) -84 428 73 166

Źródło: CIECH S.A. 

Wydłużenie cyklu konwersji gotówki w roku 2006 było przede wszystkim efektem wzrostu udziału w sprzedaży 
CIECH S.A. transakcji, w których termin spłaty należności jest dłuższy w stosunku do terminu spłaty zobowiązań 
(w tym głównie TDI).  
 
Tabela 32.4. Cykle rotacji głównych składników kapitału obrotowego CIECH S.A. (liczba dni) 

Wyszczególnienie 2006 r. 2005 r. 

Cykl rotacji zapasów 4 3

Cykl rotacji należności handlowych 62 62

Cykl rotacji zobowiązań handlowych 55 57

Cykl operacyjny 66 65

Cykl konwersji gotówki 11 8
Źródło: CIECH S.A. 

Zasady wyliczania wskaźników: 
cykl rotacji zapasów – stosunek stanu zapasów na koniec danego okresu do kosztów operacyjnych za dany okres, pomnożony 
przez liczbę dni w okresie, 



 
Sprawozdanie z działalności CIECH S.A. za rok 2006 

 15

cykl rotacji należności handlowych – stosunek stanu należności z tyt. dostaw i usług na koniec danego okresu do przychodów 
ze sprzedaży netto za dany okres, pomnożony przez liczbę dni w okresie, 
cykl rotacji zobowiązań handlowych – stosunek stanu zobowiązań z tyt. dostaw i usług na koniec danego okresu do kosztów 
operacyjnych w danym okresie, pomnożony przez liczbę dni w okresie, 
cykl operacyjny -  suma cyklu rotacji zapasów i cyklu rotacji należności handlowych, 
cykl konwersji gotówki – różnica pomiędzy cyklem operacyjnym a cyklem  rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług.  
 

 Ocena zadłużenia CIECH S.A.  
 
Wzrost wielkości majątku CIECH S.A. w roku 2006 (w tym głównie zakupy akwizycyjne) był głównie sfinansowany 
kredytami bankowymi. W efekcie zoptymalizowano wskaźniki finansowe z obszaru zadłużenia. Wzrost 
wskaźników świadczy o zapowiadanym w planach strategicznych wykorzystaniu potencjału finansowania 
akwizycji ze źródeł obcych jaki Grupa uzyskała po debiucie giełdowym w roku 2005. Wskaźniki zadłużenia 
pozostają nadal na bezpiecznych poziomach. 
 
Tabela 32.5. Wskaźniki zadłużenia 
Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2005

Wskaźnik stopy zadłużenia 44,9% 32,1%

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 14,9% 2,1%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 85,3% 49,6%

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 52,6% 64,7%
Źródło: CIECH S.A. 

Zasady wyliczania wskaźników: 
wskaźnik stopy 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. 
 

2.16 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w porównaniu do wielkości 
posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej 
działalności.  

 
Wszystkie planowane wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, a jedynie w przypadku 
realizacji większej ilości nowych projektów inwestycji kapitałowych (akwizycji) Spółka zamierza sfinansować część 
wydatków długoterminowym kredytem bankowym lub emisją obligacji.  
 

2.17 Zarządzanie ryzykiem  finansowym CIECH. 

 
CIECH S.A. aktywnie zarządza ryzykiem operacyjnym i finansowym, dążąc do optymalizacji przepływów 
pieniężnych, oraz maksymalizowania wartości rynkowej Spółki. W celu stałego monitorowania ryzyk Zarząd 
CIECH S.A. powołał Komitet Ryzyka, który zajął się wdrażaniem procedur systemu zarządzania ryzykiem. W toku 
prac Komitetu Ryzyka zidentyfikowano i oszacowano ryzyka operacyjne i finansowe, na które narażona jest 
Grupa CIECH. W bieżącej działalności za zarządzanie ryzykami odpowiadają właściciele ryzyk, którzy okresowo 
raportują do Komitetu Ryzyka. Komitet Ryzyka decyduje o strategiach zarządzania poszczególnymi ryzykami 
oraz, kwartalnie raportuje Zarządowi CIECH S.A. o efektach działalności systemu zarządzania ryzykiem 
 
W zakresie ryzyk finansowych Spółkę dotyczą następujące ryzyka: 
- ryzyko walutowe, 
- ryzyko kredytowe, 
- ryzyko zmiany stóp procentowych 
 
Ryzyko zmian kursów walutowych 
Ryzyko walutowe jest nieodzownym elementem prowadzenia działalności handlowej denominowanej w walutach 
obcych. CIECH S.A. ze względu na charakter przeprowadzanych operacji importowo-eksportowych posiada 
ekspozycję walutową związaną ze znaczną przewagą działalności eksportowej nad importową.  
Dzięki stosowaniu wewnętrznych procedur zabezpieczeń Spółka w istotnym stopniu ogranicza swoje ryzyko 
walutowe, zwiększając jednocześnie stabilność swej podstawowej działalności. CIECH S.A. 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  
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- Forward umożliwiające zabezpieczenie przepływu pieniężnego po określonym kursie, 
- Parforward – umożliwiający zabezpieczenie wielu przepływów o nieznacznej wartości po kursie 

średnim z danego okresu, 
- Opcja średniej ceny (Average Strike Option)– umożliwiająca zabezpieczenie wielu przepływów 

realizowanych w krótkim okresie czasu. 
- Swapy walutowo-procentowe - mające 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 w punkcie 1.2.1. a) 
 
Ryzyko kredytowe 
CIECH S.A. jest narażona 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 od odbiorców oraz ustalania wielkości limitów kredytowych 
dla odbiorców. Ocena ryzyka następuje przed zawarciem umowy oraz cyklicznie przy kolejnych dostawach 
towarów zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami. Dla każdego kontraktu kalkulacja opłacalności 
uwzględniająca ryzyko kredytowe związane z odbiorcą. Kalkulacja ta jest podstawą decyzji o zawarciu kontraktu z 
odbiorcą.  
 
Ryzyko zmian stóp procentowych 
CIECH S.A. jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych, z powodu istniejącego zadłużenia. W 2006 roku 
Spółka nie zabezpieczała się przed ryzykiem zmian stóp procentowych. Ekspozycję na ryzyko stopy procentowej 
prezentowana jest w dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego w punkcie 1.2.1 e) 
 
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. Stosowanie rachunkowości zabezpieczeń nie miałoby istotnego 
wpływu na prezentowane sprawozdania finansowe Spółki. 
 

2.18 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania  Spółka/Grupą Kapitałową. 
 
W 2005 roku nie zaszły istotne zmiany w zasadach zarządzania Spółką i jej Grupą.  
 

2.19 Informacje o zatrudnieniu w Spółce. 
 
W okresie styczeń – sierpień 2006r. w wyniku prowadzonej w 2005r. restrukturyzacji zatrudnienia – etatyzacja w 
CIECH S.A. utrzymywała się na stałym poziomie. W miesiącu wrześniu 2006r. Zarząd CIECH S.A. 
zintensyfikował prace zmierzające do zamknięcia projektu organizacyjnego w obszarze nadzoru właścicielskiego i 
działalności handlowej – rozpoczęcie działalności Dywizji Organika, co wiązało się z koniecznością zwiększenia 
poziomu etatyzacji w tych dwóch obszarach. 
 
Stan zatrudnienia na koniec roku 2006 zamknął się ostatecznie na poziomie 254,95 etatów. 
Planowana w 2007r. kontynuacja projektów organizacyjnych przewiduje zwiększenie etatyzacji w CIECH S.A. 
 

2.20 Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących w ciągu ostatniego roku. 
 
W dniu 01 stycznia 2006 roku Zarząd Spółki pełnił swoje funkcje w składzie: 
 

1. Pan Ludwik Klinkosz – Prezes Zarządu, 
2. Pan Jerzy Golis – Członek Zarządu, 
3. Pan Stefan Rojewski – Członek Zarządu. 

 
W dniu 24 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołało ze składu Zarządu CIECH 
S.A. Pana Ludwika Klinkosza – Prezesa Zarządu i Pana Jerzego Golisa – Członka Zarządu.   
 
W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołało w skład Zarządu CIECH S.A. 
Pana Mirosława Kochalskiego na stanowisko Prezesa Zarządu i Pana Wojciecha Wardackiego.  
 
W dniu 02 sierpnia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.  odwołało ze składu Zarządu 
Spółki Pana Stefana Rojewskiego. 
 
W dniu 08 sierpnia 2006 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. delegowała Pana Wiktora Cwynara, w miejsce 
odwołanego członka Zarządu CIECH S.A., do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu CIECH S.A. 
do momentu uzupełnienia przez Walne Zgromadzenie składu Zarządu Spółki do minimalnej liczby określonej w 
Statucie CIECH S.A. 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 15 września 2006 roku uzupełniło skład Zarządu CIECH 
S.A., powołując w skład Zarządu Pana Rafała Pasiekę. 
 
Na dzień 31 grudnia 2006 roku Zarząd CIECH S.A. pełnił swoje funkcje w składzie: 
 

6. Pan Mirosław Kochalski – Prezes Zarządu, 
7. Pan Wojciech Wardacki – Członek Zarządu, 
8. Pan Rafał Pasieka – Członek Zarządu. 

 
W dniu 31 stycznia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołało w skład Zarządu Spółki 
Pana Marka Trosińskiego. 
 
W dniu 25 lipca 2006 roku Zarząd CIECH S.A. odwołał Panu Kazimierzowi Przełomskiemu prokurę łączną. 
 
Z dniem 27 listopada 2006 roku Zarząd CIECH S.A. ponownie udzielił Panu Kazimierzowi Przełomskiemu 
prokury, która uprawnia do działania łącznie z członkiem Zarządu CIECH S.A.  
 
W dniu 01 stycznia 2006 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. pełniła swoje funkcje w składzie: 
 

1. Pan Edmund Pietrzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
2. Pani Elżbieta Boniuszko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
3. Pani Magdalena Bąkowska – Członek Rady Nadzorczej, 
4. Pan Zygmunt Bosiakowski – Członek Rady Nadzorczej, 
5. Pan Andrzej Buczak – Członek Rady Nadzorczej, 
6. Pan Dariusz Krajowski – Kukiel – Członek Rady Nadzorczej, 
7. Pan Edmund Kozak – Członek Rady Nadzorczej, 
8. Pan Ireneusz Król – Członek Rady Nadzorczej. 

 
W dniu 17 lutego 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonało zmian w składzie Rady 
Nadzorczej poprzez: 
 

• odwołanie ze składu Rady Nadzorczej następujących osób: 
 
1. Pani Elżbiety Boniuszko, 
2. Pana Zygmunta Bosiakowskiego, 
3. Pana Andrzeja Buczaka, 
4. Pana Edmunda Kozaka, 
5. Pana Ireneusza Króla. 

 
• powołanie do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. następujących osób: 
 
1. Pani Krystyny Dziworskiej, 
2. Pana Maksymiliana Klanka, 
3. Pana Marka Konopczyńskiego, 
4. Pana Zbigniewa Markowskiego, 
5. Pana Wiesława Piosika, 
6. Pan Macieja Rudnickiego. 

 
W dniu 24 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej 
Spółki następujące osoby: 
 

1. Pana Edmunda Pietrzaka, 
2. Pana Maksymiliana Klanka, 
3. Panią Magdalenę Bąkowską, 
4. Panią Krystynę Dziworską, 
5. Pana Marka Konopczyńskiego, 
6. Pana Wiesława Piosika, 
7. Pana Macieja Rudnickiego. 

 
W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej CIECH 
S.A. następujące osoby: 
 

1. Pana Andrzeja Cwynara, 
2. Pana Grzegorza Misia, 
3. Pana Wojciecha Fedko. 
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W dniu 02 sierpnia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonało również zmian w 
składzie Rady Nadzorczej Spółki poprzez: 
 

• odwołanie ze składu Rady: 
 

1. Pana Andrzeja Cwynara  
2. Pana Zbigniewa Markowskiego, 

 
• powołanie w skład Rady: 

 
1. Pana Wiktora Cwynara, 
2. Pani Alicji Pimpickiej. 

 
W dniu 31 grudnia 2006 roku Rada Nadzorcza CIECH S.A. pełniła swoje funkcje w składzie: 
 

1. Pan Grzegorz Miś – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
2. Pani Alicja Pimpicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
3. Pan Wiktor Cwynar – Członek Rady Nadzorczej, 
4. Pan Wojciech Fedko – Członek Rady Nadzorczej, 
5. Pan Dariusz Krajowski – Kukiel – Członek Rady Nadzorczej.  

 

2.21 Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób 
zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji bądź wykupie akcji. 

 
Zgodnie ze Statutem CIECH S.A, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu należy 
do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Uprawnienia osób zarządzających  określają przepisy Kodeksu spółek 
handlowych oraz Statutu Spółki. Osoby zarządzające nie posiadają szczególnych uprawnień do podjęcia decyzji   
o emisji bądź wykupie akcji. 
 

2.22 Informacja o umowach zawartych między emitentem a osobami zarządzającymi, 
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 
stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu 
połączenia emitenta przez przejęcie. 

 
W przypadku odwołania z zajmowanego stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż 
naruszenie podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia umowa o pracę z Członkami 
Zarządu, przewiduje jednorazową odprawę w wysokości łącznego wynagrodzenia należnego za ostatnie sześć 
miesięcy pełnienia funkcji. 
 
Umowa o zakazie konkurencji z Członkami Zarządu po ustaniu stosunku  pracy przewiduje wypłatę przez okres 
12 miesięcy odszkodowania, w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego   w okresie pełnych 12 
miesięcy kalendarzowych poprzedzających ustanie stosunku pracy. 
 

2.23 Informacja o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, należnych lub 
potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących 
emitenta w przedsiębiorstwie emitenta 

 
Informacja znajduje się w punkcie 10 dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego CIECH S.A. 
 

2.24 Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz akcji i udziałów 
w jednostkach powiązanych będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. 

 
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji CIECH S.A., ani akcji lub udziałów w jednostkach 
powiązanych. 
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2.25 Informacja o akcjonariuszach  posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy  CIECH S.A.. 

 
Zgodnie z informacjami powziętymi przez Zarząd Spółki następujące podmioty posiadają co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów na walnych zgromadzeniach spółki:  
 
 Kompania Węglowa S.A. - 10 270 800 akcji, co stanowi 36,68 % kapitału zakładowego CIECH S.A.; liczba głosów 

10 270 800, co stanowi 36,68% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ.                   

 Franklin Templeton Investments – 2 000 000 akcji, co stanowi 7,14% kapitału zakładowego CIECH S.A.; liczba 
głosów 2 000 000, co stanowi 7,14% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. 

 Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 1 712 732, co stanowi 6,12% kapitału zakładowego CIECH S.A.; 
Liczba głosów 1 712 732, co stanowi 6,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ; 

 Commercial Union Investment Management S.A. (CUIM) Polska – 1 504 961, co stanowi 5,37% kapitału 
zakładowego CIECH S.A.; Liczba głosów 1 504 961, co stanowi 5,37% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. 

 Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) – 1 410 325, co stanowi 5,04% kapitału zakładowego CIECH 
S.A.; Liczba głosów 1 410 325, co stanowi 5,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ: w tym fundusze 
inwestycyjne Pioneer zarządzane przez PPIM – 1 443 379, co stanowi 5,15% kapitału zakładowego CIECH S.A.; 
liczba głosów 1 443 379, co stanowi 5,15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. 

 

W dniu 5 lutego 2007 roku Zarząd CIECH S.A. otrzymał zawiadomienie, że w wyniku dwóch transakcji zbycia akcji 
CIECH S.A., przeprowadzonych w dniu 2 lutego 2007 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Franklin 
Recources, Inc i jego spółki stowarzyszone nie posiadają akcji CIECH S.A.  Po dokonaniu transakcji Franklin Recources, 
Inc i jego spółki stowarzyszone posiadają 0% kapitału zakładowego CIECH S.A. 

2.26 Informacje o umowach mogących wpłynąć na zmiany w proporcjach posiadanych akcji 
przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatoriuszy. 

 
Spółka nie posiada żadnych informacji o umowach mogących wpłynąć na zmiany w proporcjach posiadanych 
akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
 

2.27 Informacja o posiadaczach wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 
uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta wraz z opisem tych uprawnień. 

 
W spółce CIECH nie występują żadne papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w 
stosunku do emitenta. 
 

2.28 Informacja o wszelkich ograniczeniach dotyczących przenoszenia praw własności papierów 
wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu 
przypadających na akcje emitenta. 

 
W spółce CIECH nie występują żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów 
wartościowych. Nie występują żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje 
CIECH S.A.. 
 

2.29 Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 
 
W spółce CIECH nie jest stosowany program akcji pracowniczych. 
 

2.30 Informacje o umowach zawartych z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych. 

 
Tabela 2.29.1. Wykaz umów z Deloitte Audyt SP. z o.o. zawartych w 2006 roku 

  Nazwa 
podmiotu 

Data zawarcia 
umowy Treść umowy 

Wartość umowy w 
EUR/ USD wraz z 

informacją o 
dodatkowych 

kosztach 

1.  21.06.2006 Przegląd i badanie sprawozdań finansowych ( 6 m-cy  kończące 
się  30.06.2006r. oraz 12 m-cy kończące się   31.12.2006r. ) 

EUR  111.770,-  
plus zwrot kosztów do 

wysokości 10% 
wartości umowy 

 



 
Sprawozdanie z działalności CIECH S.A. za rok 2006 

 20

2.31 Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe 
Spółki w roku 2005 lub których wpływ jest możliwy w następnych okresach. 

 
 Znaczne zwiększenie zakresu działalności oraz przychodów CIECH S.A. i Grupy CIECH w wyniku zakupienia 

w ub. r. przez CIECH S.A.: 80% akcji spółek: Zachem S.A. i Organika-Sarzyna S.A. oraz 93,14% akcji 
rumuńskiej spółki sodowej Uzinele Sodice Govora S.A. 

 Kontynuacja procesu inwestycji w zakłady produkujące wyroby nieorganiczne w Europie Środkowo-Wschodniej w 
celu wzmocnienia dotychczasowych Dywizji. 

 Kontynuacja procesu analiz inwestycyjnych zakładów produkujących krzemiany m.in. w Europie Środkowo-
Wschodniej. 

 Utrzymywanie się dobrej koniunktury w europejskim przemyśle szklarskim oraz budownictwie, będących 
istotnymi rynkami docelowymi CIECH S.A. (dotyczy to szczególnie ostatnio uruchomionych i planowanych 
nowych linii produkcyjnych szkła w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej).  

 Plany zwiększenia mocy wytwórczych sody kalcynowanej w Rosji, na Ukrainie, w Rumunii i Bułgarii w 
najbliższych latach, których produkcja skierowana będzie głównie na zaspokojenie rosnącego popytu rynków 
tych krajów. 

 Plany zamknięcia części instalacji produkcyjnych nawozów NPK we Francji (Grande Paroisse), co pozwoli na 
lepsze zbilansowanie rynku tych produktów w Europie i poprawi pozycję konkurencyjną Grupy CIECH w tym 
zakresie.  

 Zamknięcie w sierpniu 2006r. instalacji TDI koncernu Dow Chemical we Włoszech (o zdolnościach 
produkcyjnych ok. 110 tys. ton/rok stanowiących kilkanaście procent mocy wytwórczych Europy), które 
przyczyni się do polepszenie pozycji konkurencyjnych pozostałych dostawców europejskich; w tym CIECH 
S.A.  

 Podwyżki cen sody kalcynowanej przez dostawców europejskich średnio o ok. 2-3% dla kontraktów na 2007r.  

 Przewidywane na 2007r. mniejsze natężenie dostaw do Europy w zakresie konkurencyjnej sody 
kalcynowanej z US.A. (na rzecz eksportu do Chin).  

 
 

3  PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI / GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 
Perspektywy rozwoju CIECH S.A. i Grupy CIECH związane są zarówno z tempem realizacji założonej strategii 
rozwoju Spółki i Grupy CIECH, jaki i czynnikami zewnętrznymi: 
 dużym potencjałem wzrostu popytu na chemikalia w Polsce (gdzie ich zużycie per capita na poziomie 

niewiele ponad 300 EUR jest jeszcze ok. 4-krotnie niższe niż w Europie Zachodniej), 
 konkurencyjnością polskich produktów chemicznych na rynkach zagranicznych potwierdzoną wysoką 

dynamiką eksportu. 
 
W ocenie CIECH S.A. korzystne trendy makroekonomiczne oraz zakładane parametry najważniejszych projektów 
inwestycyjnych Grupy stwarzają podstawy do osiągnięcia zasadniczych celów strategicznych, w tym w 
szczególności wzrostu osiąganej rentowności prowadzonej działalności w okresie najbliższych 2-3 lat. 
 
Zamierzeniem krótkoterminowym CIECH S.A. i Grupy CIECH jest wzmocnienie obecnej pozycji rynkowej w 
podstawowych segmentach działalności oraz głównych produktach. Znaczną część produktów CIECH S.A. 
stanowią tak zwane produkty dojrzałe (soda kalcynowana, sól warzona, soda oczyszczona) o ugruntowanej 
pozycji rynkowej i stabilnej dynamice wzrostu rynku. Działania CIECH S.A. w zakresie tej grupy produktów będą 
obejmować: 
 kontynuację zmian w kierunku obniżki kosztów wytwarzania poprzez podnoszenie poziomu doskonałości 

operacyjnej, 
 wykorzystywanie nisz rynkowych w kierunku rozwoju portfela podstawowych produktów Grupy,  
 pozyskiwanie tanich surowców umożliwiające uzyskanie obniżki jednostkowych kosztów wytwarzanych 

produktów. 
 
W stosunku do produktów o szybszej dynamice wzrostu (m.in. pustaki szklane, lampiony, TDI, żywice) 
zamierzeniem CIECH S.A. jest działalność w zakresie zwiększenia sprzedaży tych produktów i zwiększenia 
posiadanych udziałów rynkowych. 
 
W perspektywie długoterminowej działania CIECH S.A. i Grupy CIECH będą koncentrować się na: 
 umocnieniu pozycji lidera na rynkach produktów z portfela podstawowego, 
 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”. 
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3.1 Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń oraz stopień narażenia na nie Spółki / Grupy Kapitałowej. 
 
Ryzyko odwrócenia pozytywnych tendencji w zakresie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce  
Działalność CIECH S.A. związana jest z wieloma segmentami szeroko rozumianej branży chemicznej, której 
rozwój jest bezpośrednio skorelowany z koniunkturą gospodarczą. Obecnie Polska notuje tempo wzrostu 
gospodarczego rzędu kilku procent PKB rocznie. Pomimo, że prognozy długoterminowe wskazują generalnie na 
utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu, nie można wykluczyć ryzyka okresowego osłabienia koniunktury w Polsce 
(np. na skutek niskiego tempo wzrostu popytu wewnętrznego oraz osłabienia eksportu). Ewentualne pogorszenie 
tej koniunktury może dotknąć pośrednio sektor chemiczny. Osłabienie popytu na produkty chemiczne może 
negatywnie wpłynąć na uzyskiwane przez CIECH S.A. przychody i spowodować pogorszenie wyników.  
 
Ryzyko stagnacji gospodarczej w Europie i na świecie 
Działalność CIECH S.A. opiera się w znacznej części na eksporcie produktów chemicznych, którego poziom i 
rentowność są zależne od globalnej 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 w poszczególnych segmentach działalności CIECH 
S.A.  
 
Ryzyko wzrostu konkurencji w sektorze sodowym  
Do głównych produktów Grupy CIECH należą produkty sodowe wytwarzane w spółkach zależnych: JZS 
Janikosoda S.A., IZCh Soda Mątwy S.A. i SC Uzinele Sodice Govora S.A. Postępujące w Europie procesy 
koncentracji produkcji przyczyniają się do wzrostu konkurencji ze strony dużych, ponadregionalnych koncernów 
chemicznych produkujących sodę kalcynowaną.  
 
Ryzyko spadku popytu w segmencie odbiorców toluenodiizocyjanianu (TDI)  
W efekcie zakupu 80% akcji spółki Zachem S.A. CIECH S.A. stała się głównym akcjonariuszem jedynego 
krajowego producenta toluenodiizocyjanianu (TDI) - półproduktu do wytwarzania pianek poliuretanowych 
stosowanych głównie w meblarstwie i motoryzacji. CIECH S.A. jest też wyłącznym sprzedawcą TDI z Zachem 
S.A. (jednego z ważniejszych produktów Grupy CIECH).  
Rynek TDI jest rynkiem globalnym, chociaż w praktyce europejskiej większość obrotów tym produktem jest 
realizowana w ramach kontynentu. Biorąc pod uwagę docelowe segmenty odbiorców (meblarstwo i motoryzację) 
sytuacja w sektorze producentów TDI jest silnie uzależniona od ogólnej koniunktury gospodarczej. W przypadku 
drastycznego pogorszenia się tej koniunktury spada też popyt na TDI. Pewną możliwością zabezpieczenia się 
przed spadkiem koniunktury, tylko na niektórych rynkach regionalnych, jest stała obecność dostawców na wielu 
rynkach światowych. Działania takie realizuje również CIECH S.A.  
 

3.2 Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki. 
 
Czynniki zewnętrzne o charakterze ogólnym 
 
Koniunktura gospodarcza w Europie i na świecie 
Działalność CIECH S.A. opiera się w znacznej części na eksporcie produktów chemicznych, którego poziom i 
rentowność są zależne od globalnej koniunktury gospodarczej w Europie i na świecie. Osłabienie światowej 
koniunktury gospodarczej może wpłynąć na obniżenie zapotrzebowania na surowce na rynkach światowych, a 
tym samym na wysokość realizowanych przez CIECH S.A. obrotów eksportowych.  

Ocenia się, że w 2007r. światowa gospodarka będzie rozwijać się wolniej niż w roku ubiegłym (wzrost PKB o 
3,1% wobec 3,9% w 2006r. wg Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego - CEFIC). W Unii Europejskiej (25) 
dynamika ta będzie jeszcze mniejsza (2,3% wobec 2,7% w 2006r.). W Europie Wschodniej zaś tempo rozwoju 
gospodarczego (także niższe w porównaniu do ub.r.) będzie jednak ponad dwukrotnie szybsze niż w UE.  
Na rok 2007 CEFIC przewiduje zmniejszenie dynamiki produkcji chemicznej 25 krajów Unii Europejskiej (w 
zakresie chemikaliów bez farmacji do 2,2% wobec 2,5% w 2006r.).  
 
Jednocześnie dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej przewiduje się, że tempo wzrostu popytu na chemikalia 
w najbliższych latach będzie rosło średniorocznie o 5-6%.  
 
Sytuacja w branżach odbiorców produktów Spółki w Polsce 

Do bezpośrednich największych krajowych odbiorców produktów CIECH S.A. należą branże: wyrobów 
chemicznych i z tworzyw sztucznych oraz przemysł szklarski. 
Rozwój tych sektorów gospodarki zależy od koniunktury ekonomicznej w Polsce. Produkcja przemysłowa w 
cenach stałych w ciągu 12 miesięcy 2006r. wzrosła aż o 11,8% (w 2005r. o 4,1%). Dynamika przemysłu 
chemicznego wyniosła +11,0% (w 2005r. +3,3%) w zakresie produkcji wyrobów chemicznych i +14,2% (w 2005r. 
+9,1%) w zakresie produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych.  

Na 2007r. bardzo ostrożne prognozy przewidywały niewielkie spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego kraju w 
porównaniu do 5,8% dynamiki PKB w 2006r. Na podstawie bardzo dobrych wyników gospodarki z początku br. 
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ocenia się, że dynamika PKB w 2007r. wzrośnie. Sugeruje to utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży sektora 
chemicznego, który zazwyczaj rozwija się podobnie lub nawet szybciej niż cała gospodarka.  
 
Kondycja finansowa rolnictwa 
Część przychodów CIECH S.A. obejmująca nawozy mineralne oraz środki ochrony roślin realizowana jest w 
ramach sprzedaży do sektora rolniczego. W opinii CIECH S.A. wielkość popytu na nawozy mineralne w Polsce 
powinna utrzymywać się na stabilnym poziomie z tendencją wzrostu znaczenia nawozów wieloskładnikowych. Do 
istotnych czynników, które sprzyjają zwiększeniu zużycia agrochemikaliów a więc i popytu na produkty 
wytwarzane przez Grupę Kapitałową CIECH należą procesy poprawiające kondycję finansową i rentowność 
produkcji rolnej, w tym: kwotowanie produkcji oraz dopłaty bezpośrednie. Powinno się to przełożyć na wzrost 
przychodów CIECH S.A.. Brak natomiast istotnej poprawy w sile nabywczej sektora rolniczego oznaczać może 
stagnację popytu na nawozy i środki ochrony roślin i tym samym stagnację przychodów CIECH S.A.. w zakresie 
produktów agrochemicznych. 
 
Koniunktura na rynku surowcowym 
W ramach działalności CIECH S.A. 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 oraz 
słabnący popyt u odbiorców. Z drugiej strony malejące ceny są najczęściej oznaką słabnącego popytu i 
początków dekoniunktury. Utrzymanie stabilnego tempa wzrostu gospodarczego i stabilnych cen surowców 
chemicznych będzie miało pozytywny skutek na działalność handlową CIECH S.A. w zakresie importu surowców. 
Znaczne wahania popytu i cen spowodowane bądź szybkim wzrostem gospodarczym bądź stagnacją 
gospodarczą mogą negatywnie oddziaływać na działalność w zakresie obrotu surowcami chemicznymi przez 
CIECH S.A. 
 
Projekt nowego prawa Unii Europejskiej dot. rejestracji i oceny chemikaliów (system REACH)  
W dniu 18 grudnia 2006 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły projekt Rozporządzenia REACH. Zgodnie z 
aktualnym kalendarium Rozporządzenie to wejdzie w życie w czerwcu 2007 roku, co oznacza, że wstępna 
rejestracja substancji w systemie rozpocznie się prawdopodobnie jesienią 2008 roku.  
Na mocy Uchwały z dnia 16 stycznia b.r. Zarząd CIECH S.A. powołał Zespół Zadaniowy ds. REACH, którego 
celem będzie nadzór nad przygotowaniem CIECH S.A. oraz Spółek Grupy CIECH do wdrożenia systemu oraz 
zminimalizowanie ryzyka z tym związanego. 
 
Relacje kursowe PLN/Euro  
Sprzedaż eksportowa CIECH S.A. realizowana jest przede wszystkim w Euro. Silne Euro zwiększa opłacalność 
sprzedaży eksportowej zarówno CIECH S.A. jak też innych producentów z branży chemicznej w Polsce. Zwiększa 
też wartość realizowanych przez CIECH S.A. obrotów handlowych realizowanych na rzecz innych producentów. 
W efekcie kurs walutowy Euro/PLN wpływa na zyskowność przychodów ze sprzedaży CIECH S.A. W przypadku 
natomiast umocnienia się krajowej waluty w stosunku do Euro prawdopodobny jest spadek opłacalności eksportu 
i negatywny wpływ na wielkość sprzedaży eksportowej realizowanej przez CIECH S.A. 
 
Czynniki wewnętrzne 
 
Realizacja dotychczasowych projektów inwestycyjnych o charakterze technologicznym, w tym m.in.: 
budowa instalacji monohydratu, stworzenie ogólnopolskiego systemu dystrybucji soli warzonej 
Celem inwestycji technologicznych realizowanych lub planowanych w Grupie CIECH jest: zwiększenie zdolności 
wytwórczych produktów wysokorentownych, podniesienie jakości i właściwości wytwarzanych produktów 
(inwestycja monohydrat) oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów, które mają szansę pełnić role liderów 
rynkowych (fosforany paszowe). Z kolei projekt w zakresie soli warzonej ma umożliwić Grupie CIECH wejście na 
rynek dystrybucji soli warzonej i wykreowanie własnej marki. Realizacja projektu solnego obejmuje również wzrost 
możliwości konfekcjonowania soli poprzez inwestycje kapitałowe lub rzeczowe.  
Realizacja tych projektów będzie miała istotne znaczenie dla zachowania przewagi konkurencyjnej oraz 
umocnienia pozycji rynkowej w wybranych segmentach działalności Grupy CIECH. W wyniku realizacji inwestycji 
o charakterze technologicznym, Grupa CIECH oczekuje: utrzymania dominującej pozycji na rynku sody 
kalcynowanej w Polsce, wzmocnienia pozycji w sektorze agrochemicznym oraz zdobycia znaczącej pozycji na 
rynku detalicznym soli warzonej. Osiągniecie zakładanych celów powinno przynieść wzrost przychodów oraz 
wzrost rentowności sprzedaży. 
 
Realizacja projektów inwestycyjnych w ostatnio zakupionych spółkach: ZACHEM S.A., „Organika-
Sarzyna” S.A. oraz Uzinele Sodice Govora S.A.   
Zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Umów Prywatyzacyjnych dotyczących Zachemu i Organika-Sarzyna 
oraz planów wobec Uzinele Sodice Govora SA, CIECH realizuje pakiety inwestycyjne ukierunkowane na 
modernizację i rozwój tych Zakładów. 
 
ZACHEM S.A. – główne kierunki inwestowania obejmują: 
 Działania modernizacyjne dla podstawowych linii produkcyjnych wynikające z obecnego stanu techniki, 

mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz obniżenie kosztów wytwarzania, 
 Budowę nowych jednostek produkcyjnych dla zbilansowania potrzeb na główne surowce i uniezależnienie się 

od źródeł zewnętrznych i prowadzące docelowo do obniżki kosztów wytwarzania, 
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 Realizacja zadań inwestycyjnych ograniczających oddziaływanie na środowisko i jednocześnie spełniających 
wymagania Prawa Ochrony Środowiska. Głównym zadaniem inwestycyjnym w tym zakresie jest budowa 
nowoczesnej elektrolizy do produkcji chloru.   

 
„Organika-Sarzyna S.A. – plany rozwojowe obejmują następujące kierunki: 
 Nowe inwestycje, których wdrożenie wzbogaci dotychczasową ofertę rynkową Spółki, 
 Rozbudowa istniejących mocy produkcyjnych dla atrakcyjnych rynkowo produktów, 
 Odtworzenie majątku produkcyjnego Spółki – modernizacje technologiczne i nowoczesne systemy 

sterowania, 
 Inwestycje związane z ochroną środowiska. 

 
Uzinele Sodice Govora S.A. – plany rozwojowe obejmują następujące kierunki: 
 Rozbudowa istniejących mocy produkcyjnych sody kalcynowanej, 
 Modernizacja istniejącego majątku produkcyjnego Spółki, 
 Inwestycje związane z ochroną środowiska. 

 
Skuteczne przeprowadzenie wewnętrznej konsolidacji segmentu sodowego 
Projekt konsolidacji segmentu sodowego polega na: (i) osiągnięciu 100% udziałów w obu spółkach sodowych w 
wyniku odkupu pozostałych akcji od drobnych akcjonariuszy, (ii) integracji Dywizji poprzez połączenie spółek 
sodowych oraz (iii) kontynuacji restrukturyzacji kosztowej. Podjęta już została decyzja o rozpoczęciu integracji 
Dywizji Sodowej i zgodnie z planem, do końca drugiego kwartału 2007 r., Janikowskie Zakłady Chemiczne 
Janikosoda S.A., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. oraz Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z 
o.o. utworzą jedną spółkę o zdolności produkcyjnej 1,2 mln ton sody rocznie.  
Realizacja tego projektu oraz wdrożenie projektów doskonałości operacyjnej umożliwi dalszą obniżkę kosztów 
działania Dywizji, która wpłynie na podniesienie konkurencyjności Grupy Kapitałowej CIECH w  segmencie 
sodowym. 
 
Możliwość realizacji strategii rozwoju, w szczególności związanej ze stworzeniem nowych dywizji 
Na początku 2007 roku powołano nową jednostkę organizacyjną CIECH S.A.: Dywizję Organika. Powstała ona na 
bazie spółek Zachem S.A. i Organika-Sarzyna S.A. oraz części CIECH S.A. W styczniu 2007 roku podjęto też 
formalne działania w kierunku aktualizacji strategii rozwoju dla Grupy Kapitałowej CIECH oraz Dywizji Organika, 
uwzględniającej wszelkie synergie oczekiwane w efekcie rozpoczętej już integracji ww. zakładów z Grupą CIECH. 
W ramach realizowanej strategii rozwoju Grupy CIECH zamierza się obok stworzonych Dywizji Sodowej i 
Organika, budować pozostałe dwie dywizje obejmujące inne ważne dla Grupy obszary sektora chemicznego:  
agrochemikalia oraz nieorganikę.   
 

3.3 Przewidywany rozwój Spółki / Grupy. 
 
Strategia rozwoju Grupy 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. W 
styczniu 2007 roku podjęto też formalne działania w kierunku aktualizacji strategii rozwoju dla Grupy Kapitałowej 
CIECH oraz Dywizji Organika, uwzględniającej wszelkie synergie, oczekiwane w efekcie rozpoczętej już integracji 
Grupy CIECH z niedawno co przejętymi podmiotami:  ZACHEM S.A., Organika-Sarzyna S.A. oraz Uzinele Sodice 
Govora S.A.   
 
Po realizacji wizji strategicznej Grupa CIECH będzie koncernem chemicznym o wyodrębnionych dywizjach 
obejmujących najważniejsze dla Grupy obszary sektora chemicznego. W ramach każdej dywizji Grupa posiadać 
będzie zdefiniowany portfel produktów o parametrach zapewniających osiągnięcie w bliskim okresie poziomu 
przychodów Grupy na poziomie ponad 1 mld Euro rocznie oraz uzyskania rentowności EBITDA większej niż 12%. 
 
Realizacja dotychczasowej strategii rozwoju obejmuje następujące elementy: 
 osiągnięcie wzrostu wartości dodanej w sektorze sodowym w wyniku kontynuacji wewnętrznej konsolidacji 

segmentu sodowego (utworzenie jednej spółki na bazie Janikosoda S.A., Soda Mątwy S.A. oraz 
Eletrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o.), inwestycji technologicznych (monohydrat) oraz akwizycji (integracja z 
Dywizją Sodową spółki US Govora), 

 budowę Dywizji Organika na bazie ZACHEM S.A., Organika-Sarzyna S.A. oraz części CIECH S.A.  
 uzyskanie silnej pozycji w Polsce na rynku agrochemicznym w wyniku budowy dywizji agrochemicznej 

poprzez inwestycje rzeczowe w spółkach zależnych GZNF Fosfory Sp. z o.o. i ZCh Alwernia S.A. oraz w 
wyniku przyszłych inwestycji kapitałowych. 

 budowę dywizji nieorganicznej dzięki inwestycjom rzeczowym w rozbudowę zdolności produkcyjnych spółki 
zależnej Vitrosilicon S.A., a także poprzez przyszłe inwestycje kapitałowe. 

 
Docelowo działalność Grupy CIECH obejmować będzie produkcję i sprzedaż niemal wyłącznie produktów 
tworzących tzw. „portfel podstawowy” , które spełniać będą wymogi w zakresie posiadanej pozycji rynkowej oraz 
wnoszonej wartości dodanej. Proces porządkowania portfela przebiega na dwóch płaszczyznach - z jednej strony 
w portfelu Grupy CIECH stopniowo zmniejsza się udział produktów i towarów spoza portfela podstawowego (np. 
produkty petrochemiczne), z drugiej zaś strony portfel jest wzbogacany o produkty spoza oferty Grupy, uznane za 
atrakcyjne (np. TDI, pianki, żywice poliestrowe i epoksydowe, środki ochrony roślin). Jednocześnie podmioty 
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wchodzące w skład Grupy CIECH wdrażają programy inwestycyjne zmierzające do wzrostu produkcji produktów 
podstawowych (wzrost organiczny – np. pustaki szklane, sól warzona). 
 
Jednocześnie w ramach rezygnacji z portfela niepodstawowego, CIECH S.A. przeprowadza dezinwestycje 
wybranych spółek produkcyjnych i handlowych wchodzących obecnie w skład Grupy. Zamiar 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 kolejne akwizycje i inwestycje. Równolegle następuje 
stopniowe wycofywanie się z handlu towarami niepodstawowymi, o niskiej rentowności, prowadzonego obecnie 
przez CIECH S.A.. 
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4 ZAŁĄCZNIKI 

4.1  Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach w CIECH S.A.. 
 
Tabela. 4.1.1. Struktura  sprzedaży towarów i materiałów w okresie 01.01.2006-31.12.2006 
 

01.01.2006 - 31.12.2006 

Nazwa produktu, lub grup produktów, towaru , usług 
Ilość w tys. 

ton 
Wartość sprzedaży 

netto Udział % 

Soda ciężka 829,1 471 747,5 28,75%

Soda lekka 275,4 156 780,6 9,55%

Nawozy 156,4 116 492,2 7,10%

EPI 16,6 108 236,2 6,60%

PVC 26,6 86 085,6 5,25%

Sól sucha 277,8 70 440,6 4,29%

Fosforyty 272,8 51 965,8 3,17%

TDI 12,2 51 198,9 3,12%

Pozostałe   527 970,6 32,18%

RAZEM   1 640 918,0 100,00%

 

4.2 Informacje o zmianach rynku zbytu 
 
Tabela. 4.2.1. Struktura geograficzna sprzedaży towarów, materiałów i usług 
 

01.01.2006 – 31.12.2006 

Wartość sprzedaży netto w tys. zł towary i materiały produkty i usługi 

kraj 779 013 10 075

eksport: 816 532 35 298

-Unia Europejska 694 530 11 221

-Pozostała Europa 49 886 472

-Afryka 1 980 9 720

-Azja 60 537 13 207

-Pozostałe 9 599 678
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Tabela. 4.2.2. Najwięksi odbiorcy CIECH S.A. 
 

01.01.2006 - 31.12.2006 

Nazwa odbiorcy 

Wartość 
sprzedaży 

netto udział 
Charakter powiązania z 

Ciech S.A. 

GZNF Fosfory S.A. 61 493,00 3,75% spółka zależna 

Owens-Illinois 55 227,9 3,37% brak powiązania 

Alwernia SA 58 645,00 3,57% spółka zależna 

Interore SA 54 903,70 3,35% brak powiązania 

Landhandel 30 724,8 1,87% brak powiązania 

Procter and Gamble 28 353,0 1,73% brak powiązania 

Guardian 27 981,3 1,71% brak powiązania 

Cheman 27 978,00 1,71% spółka zależna 

Pozostali 1 295 611,30 79,79%   

Razem 1 640 918,0 100%   
 
 

4.3 Informacje o zmianach źródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi. 

 
Tabela. 4.3.1. Struktura geograficzna zakupów 

01.01.2006 - 31.12.2006 

Wartość zakupu netto w tys. zł towary i materiały produkty i usługi 

kraj 1 123 786,1  

import: 232 785,9  

-Unia Europejska 60 338,4  

-Pozostała Europa 5 694,0  

-Afryka 48 160,2  

-Azja 29 965,9  

-Pozostałe 130,0  
 
Tabela. 4.3.2. Dostawcy przekraczający 10% wartości dostaw ogółem 
 

01.01.2006 - 31.12.2006 

Nazwa dostawcy 
Wartość zakupu 

netto udział 
Charakter powiązania z 

Ciech S.A. 

Soda Mątwy S.A. 316 790,0 23,35% spółka zależna 

Janikosoda S.A. 325 678,0 24,01% spółka zależna 

Pozostali 714 104,0 52,64%   

Razem 1 356 572,0 100%   
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4.4 Informacje o udzielonych poręczeniach i gwarancjach. 
 
Tabela. 4.4.1. Poręczenia i gwarancje udzielone  

Kwota poręczonych 
kredytów które w całości 

lub określonej części 
zostały poręczone 

Nazwa podmiotu, 
óremu 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 S.A. a 
podmiotem który 
zaciągnął kredyt

KREDYT BANK 
S.A. Oddział w 
Sieradzu 

 4 500 do 31.08.2007 

Wniesienie opłaty na 
rzecz CIECH S.A. w 

wysokości 1% 
wartości poręczenia

Cheman S.A - 
Warszawa jednostka zależna

KREDYT BANK 
S.A. Oddział w 
Sieradzu 

 3 750 do 15.09.2007 

wniesienie opłaty na 
rzecz CIECH S.A. w 

wysokości 1% 
wartości poręczenia

Cheman S.A - 
Warszawa jednostka zależna

PKN ORLEN S.A.  1 200 bezterminowo 

wniesienie opłaty na 
rzecz CIECH S.A. W 

wysokości 1% 
wartości poręczenia

Cheman S.A - 
Warszawa jednostka zależna

BANK PKO S.A. I 
Oddział w 
Warszawie 

 500 do 31.07.2007  Cheman S.A - 
Warszawa jednostka zależna

BANK PKO S.A. I 
Oddział w 
Warszawie 

 4 000 do 31.07.2007 

Wniesienie opłaty na 
rzecz CIECH S.A. w 

wysokości 1% 
poręczenia (od 2 

mln) + PLN 10.000 
od 

podwyższenia+PLN 
4.000+PLN 5.000 od 

prolongaty 

Cheman S.A - 
Warszawa jednostka zależna

LokalBanken-Dania DKK 
1.000.000 514 31.12.2006 

Wniesienie opłaty na 
rzecz CIECH S.A. w 

wysokości 1% 
wartośc gwarancji + 

pokrycie kosztów 
bankowych 

Danske Unipol A.S. 
Dania jednostka zalezna

Razem CIECH 
S.A.  14 464     

 
 
Warszawa dnia 19 marca 2007 
 
 
 
 
……………………………………………… …………………………………………………… 
Mirosław Kochalski – Prezes Zarządu CIECH S.A. Rafał Pasieka – Członek Zarządu CIECH S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… …………..……………………………………………… 
Marek Trosiński – Członek Zarządu CIECH S.A. Wojciech Wardacki – Członek Zarządu CIECH S.A. 
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