
 

 Prospekt Emisyjny Akcji 

 
CIECH Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

Adres głównej strony internetowej: http://www.ciech.com 
 

Wprowadzającymi akcje Emitenta do obrotu publicznego są: CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, Alwernia S.A. z siedzibą w Alwernii, 
GZNF Fosfory Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie, Petrochemia-Blachownia S.A. z siedzibą w 
Kędzierzynie-Koźlu, SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, InChem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PTU S.A. z siedzibą w 

Warszawie  
 

Podmiotem Dominującym w stosunku do Emitenta jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Skarbu 
Państwa, którego siedzibą jest Warszawa 

 
Prospekt został przygotowany w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu: 
– 20.816 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 5,00 zł każda 
– 19.775.200 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5,00 zł każda 
– od 1 do 8.203.984 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5,00 zł każda   
 
oraz  
 
Publiczną Ofertą składającą się z: 
 
Publicznej Oferty Otwartej, w ramach której oferowanych jest: 
– 8.203.984 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 zł każda, 
– 3.350.892 Akcji Sprzedawanych, 
Publicznej Oferty Zamkniętej, w ramach której oferowanych jest: 
– 441.812 Akcji Pracowniczych  
 
Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona po przeprowadzeniu badania popytu na akcje i podana do publicznej wiadomości w trybie 
określonym w art. 81 ust 1 Ustawy nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Serii C. 

Cena emisyjna Akcji Serii C 
 Cena emisyjna (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) 

Na jednostkę ● 0,57 ● 
Razem ● 4 702 500 ● 

 
Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie określona przez Wprowadzających po zakończeniu procesu budowy „księgi popytu” i 
podana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 81 ust 1 Ustawy nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży Akcji 
Sprzedawanych. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych będzie ceną stałą i jednolitą dla obu transz. Cena sprzedaży Akcji 
Sprzedawanych będzie równa cenie emisyjnej Akcji Serii C. 

Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych 

 Cena sprzedaży (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy 
Wprowadzających (zł) 

Na jednostkę ● - ● 
Razem ● - ● 

Akcje Serii C w liczbie 8.203.984 oferowane są z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 3.350.892 Akcji 
Sprzedawanych oferowanych jest do sprzedaży przez Wprowadzających w ramach Oferty Sprzedaży. Akcje Serii C oraz Akcje 
Sprzedawane oferowane są łącznie w ramach Publicznej Oferty Otwartej bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez 
inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Publicznej Oferty Otwartej mogą być przydzielone zarówno 
Akcje Sprzedawane, jak i Akcje Serii C. 
 
Zapisy na akcje oferowane przez Emitenta w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej przyjmowane będą w terminie od 24 
do 28 stycznia 2005 r. Zapisy w Transzy Kwalifikowanej poprzedzone zostaną procedurą tworzenia księgi popytu (book building), na 
podstawie której Emitent w porozumieniu z Oferującym wyznaczy cenę akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej. Po 
przeprowadzeniu badania popytu na akcje, Emitent może podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy transzami, (zmianie liczby akcji 
oferowanych w poszczególnych transzach). Wielkość ewentualnego przesunięcia akcji pomiędzy transzami będzie uzależniona od 
popytu zgłoszonego przez inwestorów w trakcie budowania „książki popytu” i może być dokonana w zakresie w jakim zostanie to 
uzgodnione z Oferującym. W takim przypadku stosowna decyzja o przesunięciu akcji pomiędzy transzami zostanie podana do 
publicznej wiadomości razem z podaniem ceny emisyjnej Akcji Serii C i ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych. Zapis w Transzy 
Kwalifikowanej będzie mógł złożyć inwestor, do którego skierowane zostanie zaproszenie do złożenia zapisu oraz inwestorzy, którzy 
złożą zapisy na więcej niż 10.000 akcji. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przydział akcji w Transzy Kwalifikowanej zostanie 
dokonany z uwzględnieniem preferencji wynikających z uczestnictwa w budowaniu księgi popytu. Zapisy na akcje oferowane przez 
Emitenta w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Indywidualnej przyjmowane będą w terminie od 24 do 27 stycznia 2005 r. Zapisy w 
Transzy Indywidualnej będą mogły być składane na nie więcej niż 10.000 akcji. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przydział akcji 
w Transzy Indywidualnej zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. Akcje Serii C nie objęte przez inwestorów Zarząd 
będzie mógł zaoferować subemitentom inwestycyjnym, pod warunkiem podpisania takich umów przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji 
Serii C. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona tylko w sytuacji, gdy zapisy na akcje złożone przez inwestorów pozwolą na 
przeprowadzenie sprzedaży wszystkich 3.350.892 Akcji Sprzedawanych. Szczegółowe zasady dystrybucji i przydziału Akcji Serii C 
zostały przedstawione w Rozdziale III pkt.10.3.  
 
Cena sprzedaży Akcji Pracowniczych została ustalona na 5,00 zł za jedną akcję. 



 

Cena sprzedaży Akcji Pracowniczych 

 Cena sprzedaży (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy 
Wprowadzającego (zł) 

Na jednostkę 5,00 - 5,00 
Razem 2 209 060 - 2 209 060 

Akcje Pracownicze oferowane są do sprzedaży przez Spółkę w ramach Publicznej Oferty Zamkniętej. Publiczna oferta sprzedaży 
kierowana jest do pracowników CIECH S.A. i innych osób, które były zatrudnione w Spółce zgodnie z Uchwałą  nr 3 NWZA z dnia 17 
sierpnia 2004r. Zapisy na Akcje Pracownicze w ramach pierwszego terminu przyjmowania zapisów, przyjmowane będą od 24 stycznia 
do 4 lutego 2005r. Przydział Akcji Pracowniczych zostanie dokonany tylko na rzecz osób, do których Zarząd Spółki skierował oferty 
zakupu zgodnie z postanowieniami § 1 i 3 uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 września 2004r. Szczegółowe zasady dystrybucji i 
przydziału Akcji Pracowniczych zostały przedstawione w Rozdziale III pkt.10.4.  
Przeprowadzenie subskrypcji Akcji Oferowanych nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową. Szczegółowe zasady 
dystrybucji Akcji Oferowanych zawarte są w pkt 10 Rozdziału III Prospektu.  
Akcje Emitenta nie były do tej pory przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Praw do Akcji 
Serii C oraz Akcji Serii A, Akcji Serii B i Akcji Serii C do obrotu na rynku urzędowym (podstawowym) GPW. Zarząd Emitenta przewiduje, 
że notowanie Praw do Akcji Serii C rozpocznie się w lutym 2005 r. Zamiarem Emitenta jest, aby notowanie Akcji Serii A i Akcji Serii B 
rozpoczęło się równocześnie z notowaniem Akcji Serii C.  
 
Główne czynniki ryzyka: 
– czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta 
– czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym prowadzi działalność Emitent 
– czynniki ryzyka związane z Akcjami Oferowanymi. 
 
Szczegółowy opis czynników ryzyka zawarty został w Rozdziale I pkt 2 niniejszego Prospektu. 
 
Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie, który 
jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach, ich ofercie i Emitencie. 

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i 
dane wymagane przepisami prawa. 
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem 
papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. 
Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej 
przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. 
Decyzją Nr DSP/E/4110/26/73/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego 
obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym. 
 
Podmiotem oferującym jest: 

Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A 
 
Prospekt został sporządzony w dniu 1 czerwca 2004 r. i zawiera informacje aktualizujące jego treść do dnia 17 grudnia 2004 r., o ile z 
treści Prospektu nie wynika inaczej. 
 
Termin ważności Prospektu Emisyjnego upływa z chwilą dokonania przydziału Akcji Serii C oraz Akcji Sprzedawanych lub ogłoszeniu 
przez Emitenta o niedojściu do skutku emisji Akcji Serii C bądź ogłoszeniu przez Emitenta o odstąpieniu od przeprowadzenia Publicznej 
Oferty, jednak nie później niż w dniu 30 czerwca 2005 r.  
 
Niniejszy Prospekt w formie drukowanej wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść zostanie udostępniony 
do publicznej wiadomości, co najmniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Serii C. Prospekt będzie dostępny w 
trakcie trwania subskrypcji Akcji Oferowanych w siedzibie Emitenta w Warszawie ul. Powązkowska 46/50, w siedzibie Oferującego w 
Warszawie, Aleje Jerozolimskie 123a, w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, pl. 
Powstańców Warszawy 1; w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul Książęca 4 oraz POK przyjmujących 
zapisy na akcje. Dodatkowo Prospekt w formie elektronicznej będzie dostępny w sieci Internet na stronie http://www.ciech.com. 
 
Skrót Prospektu zostanie opublikowany w Gazecie Giełdy „Parkiet” równolegle z publikacją Prospektu. 
 
W związku z papierami wartościowymi objętymi Prospektem nie będą wystawiane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwity 
depozytowe, o których mowa w art. 96 Ustawy. 
 
Od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, w okresie jego ważności, Emitent będzie przekazywał równocześnie 
Komisji i GPW informacje o każdej zmianie danych zawartych w niniejszym Prospekcie oraz informacje poufne w rozumieniu art. 4 ust. 
19 Ustawy, niezwłocznie po zajściu zdarzenia lub powzięcia wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, zaś po upływie 20 
minut od chwili przekazania informacji tym podmiotom – także Polskiej Agencji Prasowej (PAP). Informacje poufne, o których mowa 
powyżej, z wyłączeniem danych osobowych, Emitent będzie zamieszczał na stronie internetowej http:/www.ciech.com.    
 
W przypadku, gdy informacje  dotyczące zmiany danych zawartych w Prospekcie  mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub 
wartość papierów wartościowych, Emitent opublikuje je w Gazecie Giełdy „Parkiet” w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji.  
 
Oferujący oświadcza, że nie planuje działań dotyczących stabilizacji kursu akcji Emitenta przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu 
Publicznej Oferty. 
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ROZDZIAŁ I – PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 

1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 

1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 
Grupa Kapitałowa Ciech jest grupą krajowych i zagranicznych spółek o charakterze produkcyjno - handlowym 
działających w branży chemicznej. W skład Grupy Kapitałowej na dzień aktualizacji Prospektu wchodziło 31 podmiotów, 
w tym jednostka dominująca CIECH S.A., 19 spółek bezpośrednio zależnych od CIECH S.A. oraz 11 spółek pośrednio 
zależnych. Na dzień aktualizacji Prospektu Grupę Kapitałową Ciech tworzyły następujące podmioty:  
 
– CIECH S.A., będąca spółką dominującą w stosunku do pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej, prowadząca 

oraz integrująca działalność handlową pozostałych spółek zależnych Grupy Ciech, pełniąca rolę koordynującą dla 
pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej, będąca ośrodkiem kreacji i implementacji strategii rozwoju całej Grupy 
Kapitałowej, 

 
oraz następujące spółki zależne (pośrednio i bezpośrednio), z których można wyróżnić: spółki o charakterze 
produkcyjnym: 
   
– Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu – największy obok 

JANIKOSODA S.A. krajowy producent sody kalcynowanej,   
– Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie –  drugi obok SODA MĄTWY S.A. 

krajowy producent sody kalcynowanej oraz największy w kraju producent soli warzonej,  
– Petrochemia Blachownia S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  – producent, m.in. benzenu, etylobenzenu oraz 

chemikaliów organicznych, 
– Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – producent nawozów 

fosforowych, nawozów wieloskładnikowych oraz kwasu siarkowego, świadczy również usługi przeładunkowe w 
oparciu o własną bazę przeładunkowo – składową przy nabrzeżu Chemików w Gdańsku, 

– Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. z siedzibą w Alwernii – producent związków chromu, związków fosforu oraz 
siarczanów, 

– Vitrosilicon S.A. z siedzibą w Iłowie – producent produktów krzemianowych, ozdobnych lampionów do zniczy oraz 
pustaków szklanych, 

– Boruta-Kolor Sp. z o.o z siedzibą w Zgierzu – największy krajowy producent barwników, 
– „Agrochem” Dobre Miasto Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście – producent i dystrybutor nawozów fosforowych i 

wieloskładnikowych, 
– Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu – producent energii elektrycznej i cieplnej,  
 
spółki o charakterze handlowym:  
 
– Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. z siedzibą w Warszawie – działalność w zakresie handlu m.in. 

chemikaliami nieorganicznymi stałymi, rozpuszczalnikami, dodatkami do żywności i innymi chemikaliami, 
– Ciech-Polfa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – sprzedaż produktów farmaceutycznych, 
– Daltrade PLC. z siedzibą w Wielkiej Brytanii – dystrybutor i hurtownik chemikaliów na brytyjskim rynku chemicznym, 
– Polsin Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze – działalność w zakresie handlu wielobranżowego, głównie na rynkach 

dalekowschodnich, 
–  „Agrochem” Człuchów Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie – dystrybutor nawozów fosforowych i 

wieloskładnikowych, 
– Alwernia Chrom Sp. z o.o. z siedzibą w Alwernii – obrót paliwami i olejem opałowym,  
– Polcommerce GmbH z siedzibą w Austrii – działalność handlowa w zakresie wyrobów przemysłu chemicznego, 
– Polcommerce Ltd. z siedzibą na Węgrzech – działalność w zakresie obrotu farmaceutykami oraz innymi produktami 

chemicznymi, 
– Nordiska Unipol Ab z siedzibą w Szwecji - działalność handlowa w zakresie wyrobów przemysłu chemicznego, 
– Chemiepetrol GmbH z siedzibą w Niemczech - działalność handlowa w zakresie wyrobów przemysłu chemicznego, 
– Danske Unipol A/S z siedzibą w Danii - działalność handlowa w zakresie wyrobów przemysłu chemicznego, 
 
oraz pozostałe spółki: 
 
– Ciech Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - prowadzi działalność usługową m.in. w zakresie zaopatrzenia, 

usług transportowych i ubezpieczeniowych oraz administrowania na rzecz Grupy Kapitałowej, 
– Transoda Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu świadczy usługi transportowe, głównie na rzecz SODA MĄTWY S.A. 

oraz JANIKOSODA S.A., 
– Jantrans-Janikowo Sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie - pełni rolę spółki usługowej w zakresie transportu, 
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– BL-TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu pełni rolę spółki usługowej w zakresie transportu dla 
Petrochemia Blachownia S.A., 

– Soc-Al. Sp. z o.o. z siedzibą w Alwernii świadczy usługi administracyjne na rzecz Alwernii S.A., 
– Soda-Med. Sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie organizuje usługi medyczne między innymi na rzecz JANIKOSODA 

S.A. i SODA MĄTWY S.A., 
– Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o. z siedzibą w Alwernii - oczyszczanie odpadów komunalnych. Usługi świadczone 

głównie na rzecz Alwernia S.A. – działalność prowadzona od 2004 roku, 
– Alwernia Fosforany Sp. z o.o. z siedzibą  w Alwernii – spółka nie rozpoczęła działalności, 
– Chemia.com S.A. z siedzibą w Warszawie – działalność informatyczna,  
– Calanda Polska Sp. z o.o. – spółka w likwidacji.  
 
Ponadto CIECH S.A posiada bezpośrednio i pośrednio udziały w sześciu spółkach powiązanych o charakterze 
współzależnym i stowarzyszonym . Do podmiotów powiązanych z CIECH S.A. poza podmiotami zależnymi należą:     
– Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Transclean Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (spółka współzależna) - 

usługi w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu chemikaliów płynnych, 
– InChem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka współzależna) – działalność doradcza i inwestycyjna w branży 

chemicznej,  
– Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka stowarzyszona) – działalność 

ubezpieczeniowa, 
– Zach-Ciech Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (spółka stowarzyszona) – działalność produkcyjna i dystrybucyjna w 

zakresie gazów technicznych i medycznych, 
– Polfa Nigeria PLC z siedzibą w Nigerii (spółka stowarzyszona) – działalność handlowa w zakresie wyrobów 

przemysłu chemicznego, 
– Suomen Unipol Oy z siedzibą w Finlandii (spółka stowarzyszona) – działalność handlowa w zakresie wyrobów 

przemysłu chemicznego, 
 
W ramach Grupy Kapitałowej Ciech można wyróżnić 5 podmiotów, stanowiących grupy kapitałowe niższego szczebla 
oraz 25 podmiotów stanowiących samodzielne jednostki, niebędące grupami kapitałowymi. Skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym objęte są: 5 grup kapitałowych niższego szczebla tworzonych przez spółki zależne od 
CIECH S.A.: SODA MĄTWY S.A., JANIKOSODA S.A., Petrochemia Blachownia S.A., GZNF Fosfory Sp. z o.o., ZCh 
Alwernia S.A. oraz spółki: Daltrade PLC, Vitrosilicon S.A., Polsin Pte Ltd., Ciech Polfa Sp. z o.o., Cheman S.A. Poza 
wymienionymi podmiotami zależnymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta uwzględniane są również 
udziały trzech jednostek o charakterze współzależnym bądź stowarzyszonym: Transclean Sp. z o.o., Zach-Ciech Sp. z 
o.o. oraz PTU S.A. Udziały w tych spółkach wyceniane są metodą praw własności. Z punktu widzenia wpływu na wyniki 
finansowe Grupy Kapitałowej oraz roli biznesowej poszczególnych spółek tworzących Grupę Ciech, istotne znaczenie 
dla działalności Grupy posiada jednostka dominująca Ciech S.A oraz cztery spółki zależne tworzące grupy kapitałowe 
niższego szczebla: SODA MĄTWY S.A., JANIKOSODA S.A., Petrochemia Blachownia S.A. oraz GZNF Fosfory Sp. z 
o.o. Informacja o strukturze powiązań kapitałowych w Grupie Ciech, rodzaju zależności pomiędzy poszczególnymi 
podmiotami oraz poziomie zaangażowania kapitałowego Emitenta przedstawiono w Rozdziale V Prospektu.    
 
Spółka powstała w 1945 roku jako „Importowo-Eksportowa Centrala Chemikalii i Aparatury Chemicznej Sp. z o.o.” 
Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 1995 r. Spółka została przekształcona  w spółkę akcyjną pod firmą 
CIECH Spółka Akcyjna. Początkowo profil działalności Emitenta koncentrował się na działalności handlowej obejmującej 
obrót towarami chemicznymi na rynku wewnętrznym oraz w eksporcie i imporcie. Dzięki inwestycjom kapitałowym 
dokonywanym w latach 90-tych przez CIECH S.A. obejmującym między innymi zakup kontrolnych pakietów akcji w 
spółkach branży chemicznej o profilu typowo produkcyjnym takich jak: SODA MĄTWY S.A., JANIKOSODA S.A., 
Vitrosilicon S.A. oraz GZNF Fosfory Sp. z o.o., CIECH S.A. stał się jednym z największych krajowych producentów 
wyrobów chemicznych w Polsce.  
 
Biorąc pod uwagę wartość sprzedanych produktów w 2003r. a także w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2004r. oraz wartość 
produkcji sprzedanej branży chemicznej w Polsce w analogicznych okresach, udział Grupy Kapitałowej Ciech w 
krajowym rynku chemikaliów kształtuje się na poziomie przekraczającym 2%. Grupa Kapitałowa Ciech posiada znaczący 
udział w produkcji takich produktów chemicznych jak: soda kalcynowana (około 95% udziału w rynku), sól warzona 
(około 80% produkcji), soda oczyszczona (około 90% rynku), etylobenzen (około 45% rynku), trójpolifosforan sodu (około 
70% rynku), nawozów fosforowych (około 24% rynku). Skala produkcji tych wyrobów zapewnia Grupie Ciech znaczącą 
pozycję również wśród producentów chemikaliów w Europie Środkowo-Wschodniej. 
 
Grupa Kapitałowa Ciech odgrywa znaczącą rolę w obrotach polskiego handlu zagranicznego w zakresie eksportu i 
importu produktów branży chemicznej. Do najważniejszych towarów eksportowanych przez Grupę Kapitałową Ciech 
należą: soda kalcynowana, leki gotowe, nawozy fosforowe i wieloskładnikowe, siarka, izocyjaniany (TDI), barwniki, 
szkliwo sodowe i epichlorohydryna. Największymi rynkami zbytu dla produktów Grupy Kapitałowej Ciech są kraje Europy 
Zachodniej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Główne produkty importowane za pośrednictwem Grupy Ciech to: fosfor 
żółty, fosforyty, etylen, toluen, tworzywa sztuczne i kopolimery.  
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1.2. Podstawowe produkty, towary i usługi oraz rynki działalności Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej 
W ramach działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej realizowana jest działalność o charakterze produkcyjnym 
związana ze sprzedażą surowców i produktów chemicznych oraz działalność handlowa związana z obrotem 
chemikaliami. Działalność handlowa realizowana jest przede wszystkim przez CIECH S.A. oraz krajowe i zagraniczne 
spółki handlowe zależne od CIECH S.A., natomiast działalność produkcyjna przez spółki zależne od Emitenta o 
charakterze produkcyjnym. 
 
W przypadku Grupy Kapitałowej dominuje działalność produkcyjna związana z wytwarzaniem różnych rodzajów 
surowców i produktów chemicznych. Dostarcza ona około 65% przychodów ze sprzedaży. Działalność handlowa ma 
mniejsze znaczenie i dotyczy przede wszystkim obrotu chemikaliami nie wytwarzanymi w Grupie Kapitałowej. Strukturę 
przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Ciech w podziale uwzględniającym sprzedaż produktów i usług oraz 
towarów i materiałów przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Ciech. (tys. zł) 
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Sprzedaż produktów i 
usług 

1 118 206 64,2% 721 574 66,6% 1 289 864 67,6% 1 276 322 67,9% 1 226 094 61,7%

Sprzedaży towarów i 
materiałów 

622 793 35,8% 361 643 33,4% 619 465 32,4% 603 087 32,1% 760 193 38,3%

Razem 1 740 999 100,0% 1 083 217 100,0% 1 909 329 100,0% 1 879 409 100,0% 1 986 287 100,0%
Źródło: Emitent 

W ramach działalności produkcyjnej kluczowe znaczenie dla wielkości przychodów Grupy Kapitałowej Ciech ma 
sprzedaż produktów chemii nieorganicznej, takich jak: soda kalcynowana, związki fosforu, sól warzona, soda 
oczyszczona. Grupa tych produktów charakteryzuje się najwyższym udziałem w przychodach ze sprzedaży produktów. 
Ponadto istotne znaczenie dla przychodów Grupy Kapitałowej ma sprzedaż produktów petrochemicznych, w tym głównie 
etylobenzenu oraz produktów agrochemicznych, w tym przede wszystkim nawozów fosforowych i wieloskładnikowych. 
Ponadto w ramach działalności produkcyjnej, Grupa Kapitałowa Ciech wytwarza wyroby ze szkła, w tym głównie 
opakowania szklane i pustaki szklane oraz niewielkie ilości energii elektrycznej i ciepła. Struktura przychodów ze 
sprzedaży w podziale na najważniejsze grupy produktów zaprezentowana została na poniższym wykresie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Działalność handlowa Grupy Kapitałowej obejmuje obrót towarami na rynku wewnętrznym oraz handel międzynarodowy 
chemikaliami. W odróżnieniu od produktów istnieje znacznie większe rozproszenie przychodów w ramach 
poszczególnych grup towarowych. Do głównych towarów, których obrót dostarcza istotną część przychodów Grupy 
Kapitałowej należą: paliwa płynne, tworzywa, w tym przede wszystkim polimery chlorku winylu, oraz leki gotowe. 
Sprzedaż leków gotowych dokonywana jest prawie wyłącznie za pośrednictwem komisu. Przychody z tego tytułu 

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług Grupy 
Kapitałowej Ciech za 9 miesięcy 2004r.
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wykazywane są w przychodach ze sprzedaży produktów i usług jako prowizja komisowa. Struktura przychodów ze 
sprzedaży w podziale na najważniejsze grupy towarów zaprezentowana została na poniższym wykresie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowy podział przychodów ze sprzedaży Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w podziale na główne produkty i 
towary został zaprezentowany w Rozdziale V pkt. 1. Emitent klasyfikuje również przychody na poziomie 
skonsolidowanym w oparciu o podział segmentowy. W ramach poszczególnych segmentów działalności Grupa 
Kapitałowa prowadzi zarówno działalność produkcyjną oraz działalność handlową. Przychody wykazywane w ramach 
segmentów obejmują zatem zarówno sprzedaż produktów i usług, jak też towarów i materiałów. Biorąc pod uwagę 
podział segmentowy, w ramach działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Ciech można wyróżnić następujące 
segmenty: 
– segment chemikalia nieorganiczne, 
– segment chemikalia organiczne, 
– segment agrochemiczny, 
– segment petrochemiczny, 
– segment farmaceutyczny, 
– segment szkło i wyroby ze szkła, 
– segment energetyczny. 
 
Z punktu widzenia podziału segmentowego, najważniejszym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej Ciech jest sprzedaż 
produktów i towarów z segmentu chemikaliów nieorganicznych. Udział tego segmentu w przychodach Grupy w okresie 
2001- I poł. 2004 wahał się na poziomie od 39,9% w 2001 r. do 46,2% w I poł. 2004r. Ponadto istotne przychody dla 
Grupy Kapitałowej dostarcza segment petrochemiczny, chemikaliów organicznych oraz agrochemiczny. Pozostałe 
segmenty mają relatywnie mniejsze znaczenie dla działalności Grupy Kapitałowej. Strukturę sprzedaży w podziale na 
segmenty działalności Grupy Kapitałowej przedstawia poniższy wykres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartościowa struktura przychodów
 Grupy Kapitałowej Ciech wg. segmentów w I poł. 2004r.
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Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów 
Grupy Kapitałowej Ciech za 9 miesięcy 2004r.
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W przypadku Emitenta, ze względu na handlowy charakter działalności, w przychodach dominuje sprzedaż towarów i 
materiałów. Stanowiła ona w okresie 2001-2003 oraz 9 miesięcy 2004r ponad 90% przychodów ze sprzedaży. Produkty, 
zarówno wytworzone przez spółki z Grupy Kapitałowej jak też zakupione od innych podmiotów odsprzedawane są na 
rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych jako towary. Natomiast na pozycję przychody ze sprzedaży produktów i 
usług składają się głównie przychody wynikające z pośrednictwa przy sprzedaży realizowanej na rachunek obcy, w 
szczególności prowizja komisowa oraz ryczałt komisowy. Strukturę przychodów ze sprzedaży CIECH S.A. w podziale 
uwzględniającym sprzedaż produktów i usług oraz towarów i materiałów przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 2. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży CIECH S.A. (tys. zł) 
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Sprzedaż produktów i 
usług 40 875 3,7% 28 127 4,3% 78 889 6,6% 74 747 6,4% 104 000 9,0%

Sprzedaży towarów i 
materiałów 1 058 667 96,3% 627 050 95,7% 1 123 305 93,4% 1 085 730 93,6% 1 051 437 91,0%

Razem 1 099 542 100,0% 655 177 100,0% 1 202 194 100,0% 1 160 477 100,0% 1 155 437 100,0%
Źródło: Emitent 

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług w podziale na najważniejsze grupy usług oraz struktura 
przychodów ze sprzedaży towarów w podziale na najważniejsze grupy towarowe zaprezentowana została na poniższych 
wykresach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług CIECH 
S.A. za 9 miesięcy 2004r.
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Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów 
CIECH S.A. za 9 miesięcy 2004r. 
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1.2.1. Charakterystyka działalności produkcyjnej 

Podstawowym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej Ciech jest sprzedaż produktów chemii nieorganicznej, produktów 
petrochemicznych, produktów agrochemicznych oraz w mniejszym stopniu produktów ze szkła i opakowań szklanych. 
Wytwarzanie wymienionych grup produktów skoncentrowane jest w spółkach zależnych od Emitenta o charakterze 
produkcyjnym: SODA MĄTWY S.A., JANIKOSODA S.A., Petrochemia-Blachownia S.A., GZNF Fosfory Sp. z o.o., 
Vitrosilicon S.A., ZCh Alwernia S.A., Boruta-Kolor Sp. z o.o., Agrochem” Dobre Miasto Sp. z o.o., Elektrociepłownie 
Kujawskie Sp. z o.o. oraz Chemo Sp. z o.o. 

1.2.1.1. Produkty chemii nieorganicznej. 

Najważniejszym produktem Grupy Kapitałowej Ciech jest grupa wyrobów chemii nieorganicznej. Do tej grupy należą 
takie produkty jak: soda kalcynowana, sól warzona, soda oczyszczona, związki chromu i fosforu, krzemiany sodu i 
potasu. Kluczową pozycję wśród produktów nieorganicznych zajmuje produkcja sody kalcynowanej. Sprzedaż tego 
produktu stanowiła w latach 2001-2003 oraz 9 miesięcy 2004r. średnio ponad 20% przychodów ze sprzedaży ogółem 
oraz blisko 35% przychodów ze sprzedaży produktów. Soda kalcynowana jest jednym z podstawowych surowców w 
kilku gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle szklarskim, gdzie stanowi około 20% wsadu surowcowego, 
chemicznym, detergentowym (m.in. przy wytwarzaniu proszków do prania i środków czystości), metalurgicznym (m.in. do 
odsiarczania surówki żeliwnej) oraz przemyśle naftowym. Pozostałe produkty nieorganiczne charakteryzują się dużą 
różnorodnością zastosowań w wielu sektorach przemysłu oraz rolnictwa. Soda oczyszczona stosowana jest w przemyśle 
spożywczym jako składnik proszków do pieczenia i środków odżywczych, przemyśle detergentów, przemyśle paszowym, 
w przemyśle farmaceutycznym oraz w przemysłach papierniczym i ceramicznym. Sól warzona wykorzystywana jest w 
przemyśle chemicznym (elektroliza), do produkcji tabletek solnych, w przemyśle spożywczym oraz dla celów 
konsumpcyjnych. W przypadku produktów nieorganicznych podstawowymi rynkami zbytu są rynki zagraniczne, w tym 
przede wszystkim rynki europejskie.  Produkcja wyrobów chemii nieorganicznej wytwarzanych przez Grupę Kapitałową 
Ciech skoncentrowana jest w spółkach zależnych od Emitenta: SODA MĄTWY S.A., JANIKOSODA S.A., oraz w części 
w Alwernia S.A. oraz Vitrosilicon S.A.  

1.2.1.2. Produkty petrochemiczne. 

Do głównych produktów petrochemicznych wytwarzanych przez Grupę Kapitałową Ciech należy zaliczyć: etylobenzen, 
benzen, toluen oraz etanol odwodniony. Produkcja wyrobów segmentu petrochemicznego koncentruje się w spółce 
zależnej od CIECH S.A. Petrochemia-Blachownia S.A. Produkty zaliczane do segmentu petrochemicznego wytwarzane 
przez Grupę Kapitałową Ciech znajdują zastosowanie jako surowce i półprodukty do wytwarzania innych produktów 
chemicznych. Benzen wykorzystywany jest jako surowiec do szeregu syntez chemicznych, etylobenzen stosowany jest 
do produkcji styrenu, polistyrenu i kauczuków syntetycznych. Toluen stosowany jest w przemyśle farb i lakierów oraz 
jako dodatek do komponentów paliwowych. Etanol odwodniony stosowany jest do produkcji m.in. benzyny ekologicznej, 
eterów oraz mieszanek alkoholowo-benzynowych. Głównym rynkiem zbytu produktów petrochemicznych wytwarzanych 
przez Grupę Ciech jest rynek krajowy.   

1.2.1.3. Produkty agrochemiczne. 

W skład produktów agrochemicznych wytwarzanych przez Grupę Kapitałową Ciech S.A. wchodzą produkty nawozowe, 
takie jak nawozy azotowe, fosforowe i wieloskładnikowe. Głównym producentem wyrobów sektora agrochemicznego w 
ramach Grupy Kapitałowej Ciech jest GZNF Fosfory Sp. z o.o., którego zasadniczym profilem działalności jest produkcja 
nawozów fosforowych i wieloskładnikowych. Ponadto produkcją o podobnym profilu zajmuje się Agrochem Dobre Miasto 
Sp. z o.o., spółka bezpośrednio zależna od GZNF Fosfory Sp. z o.o. Najważniejszym zastosowaniem produktów 
agrochemicznych jest sektor rolniczy. Grupa kieruje swoje wyroby głównie do producentów rolnych. Głównym rynkiem 
zbytu dla produktów agrochemicznych jest rynek krajowy. 

1.2.1.4. Produkty i wyroby ze szkła. 

W ramach Grupy Kapitałowej wytwarzana jest grupa produktów ze szkła, do których można zaliczyć: opakowania 
szklane (znicze, lampiony i słoje) oraz szkło budowlane (pustaki szklane). Produkty i wyroby ze szkła wytwarzane są 
przez spółkę zależną od Emitenta Vitrosilicon S.A. Produkty ze szkła wykorzystywane są w budownictwie, przemyśle 
spożywczym i do produkcji zniczy. Głównymi rynkami zbytu jest rynek krajowy oraz rynki Europy Zachodniej. 

1.2.2. Charakterystyka działalności handlowej 

Działalność handlowa w ramach Grupy Kapitałowej Ciech prowadzona jest przede wszystkim przez jednostkę 
dominującą CIECH S.A. oraz spółki o charakterze handlowym zależne od Emitenta:  Ciech-Polfa Sp. z o.o., „Agrochem” 
Człuchów Sp. z o.o. Alwernia Chrom Sp. z o.o., Daltrade PLC., Cheman S.A., Polsin Pte. Ltd., Polcommerce GmbH, 
Polcommerce Ltd., Nordiska Unipol Ab, Chemiepetrol GmbH, Danske Unipol A/S. 

1.2.2.1. Obrót towarami chemii organicznej 

Działalność handlowa w zakresie chemikaliów organicznych prowadzona jest w formie sprzedaży na rachunek własny 
oraz w formie komisu. Grupa Kapitałowa Ciech jest dostawcą wielu produktów w zakresie chemikaliów organicznych dla 
krajowego przemysłu zakupionych na rynkach zewnętrznych oraz pośredniczy w eksporcie produktów chemicznych 
krajowych producentów. Główne towary chemii organicznej, którego obrotem zajmuje się Grupa Kapitałowa Ciech to: 
izocyjaniany – TDI, epichlorohydryna – EPI, PCW, żywice epoksydowe, chlorek allilu.  
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Obrót handlowy produktami chemikaliów organicznych obejmuje eksport, import oraz obrót wewnętrzny. W przypadku 
sprzedaży na rynku wewnętrznym oraz imporcie występuje sprzedaż na rachunek własny. Natomiast w eksporcie 
Emitent stosuje oprócz sprzedaży na rachunek własny również sprzedaż komisową. W strukturze handlu  dominują 
obroty z zagranicą (eksport oraz import). Do najważniejszych towarów eksportowanych należą:  izocyjaniany – TDI, 
epichlorohydryna – EPI, tworzywa (PCW, żywice epoksydowe). Podstawowe rynki eksportowe to kraje Europy 
Zachodniej, USA, Pakistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Syria. W przypadku importu do głównych towarów 
należą: PCW, polietylen, polipropylen, polistyren oraz barwniki syntetyczne. Główne kraje pochodzenia towarów to w 
przypadku amin i pochodnych: Chiny, Indie, Niemcy, Szwajcaria, w odniesieniu do barwników syntetycznych: Austria, 
Chiny, Niemcy, Indie, Dania, Indonezja, Rosja. W przypadku działalności handlowej prowadzonej na rynku krajowym 
największą pozycję asortymentową stanowią barwniki syntetyczne. 

1.2.2.2. Obrót farmaceutykami 

Grupa Kapitałowa Ciech nie posiada zdolności produkcyjnych w zakresie produktów farmaceutycznych. Całość 
przychodów realizowana jest w działalności handlowej prowadzonej na rynku wewnętrznym oraz handlu 
międzynarodowym. Na rynku krajowym oraz rynkach zewnętrznych Emitent wykorzystuje znak handlowy „Polfa”. Na 
rynku wewnętrznym dominuje sprzedaż substancji farmaceutycznych. Natomiast podstawowe towary eksportowe to leki 
gotowe, produkty farmaceutyczne oraz wybrane substancje farmaceutyczne. Import to przede wszystkim substancje 
farmaceutyczne. Najważniejsze rynki w eksporcie koncentrują się w krajach byłego ZSRR oraz Azji.  

1.2.2.3. Obrót pozostałymi towarami chemicznymi 

Poza obrotem towarami chemii organicznej oraz wyrobami farmaceutycznymi, Grupa Ciech za pośrednictwem przede 
wszystkim spółki dominującej CIECH S.A. oraz spółek zależnych o charakterze handlowym, prowadzi obrót w zakresie 
różnych grup towarów z innych segmentów branży chemicznej tj. chemikaliów nieorganicznych, agrochemikaliów oraz 
innych chemikaliów. Znaczenie w działalności handlowej tych grup towarów jest relatywnie niewielkie.  

1.2.2.4. Usługi pośrednictwa handlowego 

Grupa Kapitałowa Ciech, za pośrednictwem jednostki dominującej CIECH S.A. część sprzedaży eksportowej prowadzi w 
formie komisu. Z tego typu formą sprzedaży związana są dwa rodzaje przychodów: ryczałt komisowy na koszty 
zagraniczne oraz marża komisowa. Zadaniem ryczałtu komisowego jest pokrycie kosztów zagranicznych ponoszonych 
przez eksportera zgodnie z bazą kontraktu. Natomiast marża komisowa jest wynagrodzeniem z tytułu pośrednictwa.  

1.2.3. Pozostałe produkty i usługi.  

Poza przychodami uzyskiwanymi z produkcji wyrobów chemicznych oraz przychodami z działalności handlowej 
związanej w obrotem chemikaliami, pozostałe źródła przychodów mają marginalne znaczenie dla Grupy Kapitałowej 
Ciech. Wiążą się one z działalnością poboczną w stosunku do podstawowego profilu działalności Grupy Kapitałowej. Do 
tego typu przychodów należą przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i ciepła oraz opłaty czynszowe z tytułu 
wynajmu nieruchomości. Energia i ciepło wytwarzane i sprzedawane są przez spółkę pośrednio zależną od Emitenta, 
Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o., a bezpośrednio zależną od SODA MĄTWY S.A. Zdecydowaną większość 
wytwarzanej energii i ciepła Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. sprzedają do dwóch spółek zależnych od Emitenta tj. 
JANIKOSODA S.A. oraz SODA MĄTWY S.A., będących producentami głównie sody kalcynowanej. Niewielkie nadwyżki 
wytworzonej energii i ciepła sprzedawane są podmiotom zewnętrznym w stosunku do spółek z Grupy Kapitałowej Ciech. 
Przychody z tytułu opłat czynszowych to efekt wynajmu przez podmiot dominujący powierzchni biurowej. Od 1 stycznia 
2004r. przychody z tego tytułu wykazywane są w sprawozdaniu finansowym w pozycji pozostałe przychody operacyjne. 

1.3. Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta 
i jego Grupy Kapitałowej. 

Na realizację planowanej strategii rozwoju oraz  na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej Ciech wpływ będą miały czynniki, 
które można podzielić na dwie grupy: (i) czynniki zewnętrzne związane z otoczeniem, w którym funkcjonuje Emitent i 
jego Grupa Kapitałowa oraz (ii) czynniki wewnętrzne związane z organizacją prowadzonej przez Emitenta działalności 
gospodarczej. 
 
Najistotniejsze czynniki zewnętrzne, związane z otoczeniem Grupy Kapitałowej Ciech, które będą miały wpływy na 
przyszłe wyniki Spółki  to:  
 
– koniunktura gospodarcza w Europie i na świecie, 
– koniunktura gospodarcza w Polsce, w tym w szczególności tempo wzrostu PKB oraz koniunktura w branży 

chemicznej, budownictwie oraz przemyśle szklarskim, 
– kondycja finansowa rolnictwa, 
– koniunktura na rynku surowcowym, w tym głównie węgla, koksu, solanki, fosforytów, kamienia wapiennego, 
– sytuacja na rynku walutowym w zakresie relacji kursowych PLN/Euro oraz Euro/USD, 
– kontynuacja procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw tzw. „wielkiej syntezy chemicznej”, 
– obecność Polski w strukturach UE. 
 
Do czynników wewnętrznych wpływających na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej Ciech można zaliczyć: 
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– możliwość realizacji strategii rozwoju, w szczególności związanej z dalszą konsolidacją i restrukturyzacją segmentu 
sodowego oraz stworzeniem drugiego silnego filaru produkcyjnego (nawozy fosforowe i wieloskładnikowe),  

– możliwość realizacji projektów inwestycyjnych o charakterze technologicznym, w tym: budowa instalacji 
monohydratu, rozbudowa zdolności produkcyjnych krzemianów i krzemionek, budowa drugiej linii do produkcji 
pustaków szklanych oraz stworzenie ogólnopolskiego systemu dystrybucji soli warzonej,   

– skuteczne dokończenie restrukturyzacji kosztowej w spółkach sodowych, 
– możliwość utrzymania wysokich zdolności operacyjnych w zakresie: jakości, ceny i pewności dostaw produktów 

sodowych,   
– jakość i stabilność kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników,  
– dopuszczenie do publicznego obrotu i pozyskanie środków z publicznego rynku kapitałowego. 
 
Działalność gospodarcza Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej prowadzona jest na szeroko pojętym rynku chemicznym, 
który związany jest z wieloma innymi sektorami gospodarki. Z tego też względu wśród czynników zewnętrznych istotne 
znaczenie będą miały zmiany w koniunkturze ogólnogospodarczej w kraju i na świecie, która wpływa na poziom popytu 
na surowce, półprodukty i produkty chemiczne. Ponadto koniunktura ogólnogospodarcza wpływa również na poziom 
handlu chemikaliami, co oddziaływuje na poziom aktywności i obrotów handlowych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.     
 
Wśród czynników wewnętrznych najbardziej istotny wpływ na wyniki Emitenta i jego Grupy Kapitałowej będzie miała 
realizowana przez Emitenta strategia rozwoju, w tym realizacja poszczególnych projektów inwestycyjnych oraz 
skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji kosztowej w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej Ciech.  
 
Szczegółowy opis czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta został zamieszczony pkt. 6 Rozdziału VI 
Prospektu. 

1.4. Opis strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 
Celem strategicznym CIECH S.A. jest maksymalizacja wartości Grupy Kapitałowej w wyniku stworzenia silnego 
regionalnego koncernu chemicznego, skoncentrowanego na wybranych segmentach rynkowych obejmujących produkty 
o wysokiej wartości dodanej, dużym potencjale wzrostu rynku oraz komplementarnym charakterze.  
Po realizacji wizji strategicznej CIECH S.A. przekształci się w koncern chemiczny o czterech wyodrębnionych dywizjach, 
obejmujących najważniejsze dla Grupy obszary sektora chemicznego: segment sodowy, fosforowy, nieorganikę oraz 
organikę. W ramach każdej dywizji Grupa posiadać będzie zdefiniowany portfel produktów, o parametrach 
zapewniających osiągnięcie celów strategicznych w zakresie przyrostu wartości. Emitent szacuje, iż realizacja strategii 
pozwoli na osiągnięcie poziomu przychodów Grupy Kapitałowej w granicach 700 mln Euro rocznie oraz uzyskania 
rentowności EBITDA większej niż 12%. Realizacja strategii rozwoju obejmować będzie następujące elementy: 
 
– osiągnięcie wzrostu wartości dodanej w sektorze sodowym, w wyniku wewnętrznej konsolidacji segmentu sodowego 

w ramach dywizji sodowej oraz inwestycjom technologicznym, 
– uzyskanie wiodącej pozycji w Polsce na rynku nawozów i produktów fosforowych oraz nawozów wieloskładnikowych 

w wyniku rozbudowy dywizji fosforowej, na bazie spółek zależnych GZNF Fosfory Sp. z o.o. i ZCh Alwernia S.A. 
oraz w wyniku inwestycji kapitałowych w branży nawozów fosforowych, 

– rozbudowę dywizji nieorganicznej w oparciu o spółkę zależną Vitrosilicon S.A., przede wszystkim dzięki inwestycjom 
rzeczowym w rozbudowę zdolności produkcyjnych, 

– rozszerzenie udziału Grupy Kapitałowej Ciech w tworzeniu łańcucha wartości produktów organicznych poprzez 
przejęcie fazy produkcji wybranych produktów chemii organicznej (budowa dywizji organicznej), jako wynik 
inwestycji kapitałowych zmierzających do nabycia krajowych producentów chemikaliów organicznych. 

 
Docelowo działalność Grupy Kapitałowej Ciech obejmować będzie produkcję i handel niemal wyłącznie produktami 
tworzącymi tzw. „portfel podstawowy” , które spełniać będą wymogi w zakresie wnoszonej wartości dodanej.         
 
W ramach poszczególnych celów strategicznych planowane są przez Emitenta działania o charakterze: (i) inwestycji 
rzeczowych, w zakresie budowy nowych linii produkcyjnych i technologicznych, (ii) inwestycji kapitałowych, 
nakierowanych na przejęcia krajowych producentów wybranych produktów branży chemicznej, (iii) restrukturyzacyjnym, 
wynikającym z procesu zwiększania efektywności działania i budową nowych struktur organizacyjnych a także działania 
dezinwestycyjne, które mogą przybrać formułę sprzedaży niektórych spółek zależnych lub ich wyodrębnionych części 
inwestorom zewnętrznym.   
 
Zasadnicze założenia poszczególnych elementów strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz zakres 
planowanych działań zostały omówione poniżej.  

Osiągnięcie wzrostu wartości dodanej w sektorze sodowym, konsolidacja segmentu sodowego 

Kluczowym elementem strategii dla Grupy Kapitałowej Ciech jest dalsza ekspansja w sektorze sodowym, który wnosi 
największą wartość dodaną wśród wszystkich segmentów działalności Grupy Kapitałowej. Grupa Ciech z udziałem 
bliskim 100% jest liderem na krajowym rynku sody kalcynowanej oraz liczącym się producentem w Europie Środkowo-
Wschodniej. Główne produkty tego segmentu należą do tzw. produktów masowych, których najważniejszymi czynnikami 
konkurencyjnymi jest: jakość, cena i pewność dostaw. Zamiarem Emitenta jest dalsze podniesienie rentowności 
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segmentu sodowego, w tym przede wszystkim głównego produktu tego segmentu, jakim jest soda kalcynowana. 
Realizacji tego celu służyć mają następujące działania: 
– dokończenie restrukturyzacji kosztowej w SODA MĄTWY S.A oraz JANIKOSODA S.A., 
– utworzenie tzw. „dywizji sodowej” w ramach struktur CIECH S.A. oraz docelowo połączenie spółek sodowych z 

CIECH S.A.,   
– przeprowadzenie niezbędnych inwestycji technologicznych, w tym w szczególności tzw. inwestycji monohydrat,  
– osiągnięcie 100% udziału w Spółkach Sodowych tj. SODA MĄTWY S.A oraz JANIKOSODA S.A. w wyniku 

odkupienia kilkuprocentowych, mniejszościowych pakietów akcji od Skarbu Państwa oraz drobnych akcjonariuszy. 
 
W ramach tzw. „dywizji sodowej” Emitent istotną wagę przykłada również do rozwoju drugiego głównego produktu, jakim 
jest sól warzona. Zamiarem Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest przebudowa ogólnopolskiego systemu dystrybucji soli 
warzonej oraz zdobycie dominującej w Polsce pozycji na rynku konfekcjonowania i dystrybucji soli warzonej. Obecnie 
Grupa Ciech jest największym krajowym producentem soli warzonej oraz posiada najlepszą na polskim rynku 
technologię w tym zakresie, jednak nie posiada silnych marek handlowych, a większość soli produkowanej przez Grupę 
Ciech jest sprzedawana pod markami innych dystrybutorów. Projekt dotyczący soli warzonej zmierza do stworzenia 
jednolitego systemu dystrybucji tego produktu oraz wypromowania nowej, własnej marki handlowej. Struktura kosztów 
oraz łańcuch wartości wskazuje, iż największa wartość dodana w przypadku soli konsumenckiej generowana jest na 
etapie: konfekcjonowania, dystrybucji i sprzedaży tego produktu.   

Uzyskanie wiodącej w Polsce pozycji na rynku nawozów i produktów fosforowych oraz nawozów 
wieloskładnikowych  

Zamierzeniem Emitenta jest stworzenie drugiego, obok segmentu sodowego, silnego filaru produkcyjnego na rynku 
nawozów mineralnych (fosforowych i wieloskładnikowych). W opinii Emitenta wielkość rynku nawozów fosforowych i 
wieloskładnikowych w Polsce charakteryzuje się dużą stabilnością oraz wykazuje możliwości wzrostu w najbliższych 
latach. Rozwojowi rynku nawozów fosforowych i wieloskładnikowych oraz poprawie warunków konkurencyjnych będą 
sprzyjać: tendencja ograniczenia nawożenia azotowego na rzecz zwiększenia udziału nawozów fosforowych i 
potasowych, wejście w struktury Unii Europejskiej i system dopłat bezpośrednich, który powinien zwiększyć siłę 
nabywczą rolnictwa oraz zniesienie barier eksportowych, które umożliwi lepsze konkurowanie z producentami nawozów 
z krajów Unii Europejskiej. Emitent planuje zdobycie wiodącej pozycji na rynku nawozów fosforowych i 
wieloskładnikowych w Polsce w wyniku dokonania inwestycji kapitałowej polegającej na zakupie bądź objęciu 
większościowego pakietu akcji w Zakładach Chemicznych Police S.A. z siedzibą w Policach jak również działaniom 
wewnętrznym w spółkach zależnych Grupy: GZNF Fosfory Sp. z o.o. oraz ZCh Alwernia S.A. (produkty fosforowe), 
nakierowanym na uruchomienie produkcji fosforanów paszowych.     

Rozbudowa dywizji nieorganicznej 

Grupa Kapitałowa Ciech posiada w swoim portfelu grupę produktów nieorganicznych, które charakteryzują się wysokim 
potencjałem wzrostu oraz możliwym wzrostem rentowności sprzedaży. Do takich produktów należy zaliczyć: produkty 
krzemianowe (szklisty krzemian sodu i potasu, szkło wodne sodowe i potasowe) oraz pustaki szklane. Realizacja 
elementu strategii polegającej na rozbudowie dywizji nieorganicznej opierać się będzie na dwóch głównych projektach: 
– zwiększeniu zdolności produkcyjnych w zakresie krzemianów i krzemionki, 
– budowie drugiej linii do produkcji pustaków szklanych. 
 
Szklisty krzemian sodu i potasu oraz ich pochodne wykorzystywany jest w wielu sektorach przemysłu. Różnorodność 
zastosowań szklistego krzemianu sodu i jego pochodnych sprawiają, że popyt na ten towar wykazuje stałą tendencję 
wzrostową. Wzrost zapotrzebowania odnotowywany jest w długim okresie i nie ma charakteru skokowego. Emitent 
oczekuje, iż planowane inwestycje pozwolą na zwiększenie przez Grupę Ciech możliwości eksportowych produktów 
krzemianowych. 
 
Rynek pustaków szklanych w Polsce charakteryzuje się bardzo wysoką dynamiką wzrostu. Jest to rynek relatywnie 
młody, z perspektywami na dalszy, dynamiczny rozwój. Grupa Ciech z udziałem około 48% (dane za 2003r.) posiada 
dominującą pozycję na rynku pustaków szklanych. Planowane inwestycje w opinii Emitenta powinny przyczynić się do 
dalszego umocnienia pozycji Grupy Ciech na rynku krajowym i wzrostu eksportu oraz umożliwienia dodatkowego 
wzrostu rentowności, wynikającego z efektu skali. 

Rozszerzenie zakresu działalności o produkcję wyrobów organicznych – budowa dywizji organicznej  

Aktualnie działalność Grupy Kapitałowej Ciech w zakresie wyrobów organicznych obejmuje wyłącznie działalność 
handlową. Emitent uczestniczy w obrocie produktami organicznymi na rynku wewnętrznym oraz w imporcie i eksporcie. 
Działalność handlowa charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem marż. Celem Emitenta jest rozszerzenie 
działalności w zakresie chemikaliów organicznych na produkcję tych wyrobów w wyniku przejęcia krajowych 
producentów, posiadających w swoich portfelach produkty, które zdaniem Emitenta spełniają oczekiwania Grupy Ciech 
w zakresie wnoszonej wartości oraz potencjału wzrostu. Do szczególnie interesujących produktów, których produkcją 
zainteresowany jest Emitent należą: żywice epoksydowe, EPI oraz TDI.      
 
Szczegółowy opis strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej został przedstawiony w Rozdziale VI pkt 6.1 
Prospektu.  
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1.5. Osoby zarządzające Emitentem  
Ludwik Klinkosz – Prezes Zarządu 
Stefan Rojewski – Członek Zarządu 
Jerzy Golis – Członek Zarządu 
Kazimierz Przełomski – Prokurent 

1.6. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 

Tabela 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA 

 Akcjonariusz Liczba 
 akcji 

Procent 
kapitału 

Liczba 
 głosów 

Procent 
głosów 

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa 10.270.800 51,88% 10.270.800 51,88%
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 2.290.080 11,57% 2.290.080 11,57%
Źródło: Emitent 

2. Czynniki powodujące wysokie ryzyko dla nabywcy papierów wartościowych 
Emitenta 

2.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim prowadzi działalność Emitent  

2.1.1. Ryzyko odwrócenia pozytywnych tendencji w zakresie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce  

Działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej związana jest z wieloma segmentami szeroko rozumianej branży 
chemicznej w Polsce. Koniunktura w branży chemicznej jest bezpośrednio skorelowana z koniunkturą 
ogólnogospodarczą. Obecnie Polska notuje rosnące tempo wzrostu gospodarczego, mierzone wskaźnikiem PKB. 
Pomimo, że prognozy wskazują na dalsze możliwe przyspieszenie tempa wzrostu w latach 2004-2005, nie można 
wykluczyć ryzyka osłabienia koniunktury w Polsce. Do najważniejszych czynników mogących negatywnie wpłynąć na 
krajową gospodarkę wymienia się niepewność co do możliwości skutecznego konkurowania krajowych podmiotów na 
rynkach UE po wejściu Polski do struktur UE oraz ryzyko silnych napięć budżetowych wynikających z braku pewności, 
co do tempa i zakresu wdrażania programów oszczędnościowych w zakresie finansów publicznych. Ewentualne 
pogorszenie koniunktury gospodarczej w Polsce może dotknąć pośrednio sektor chemiczny. Osłabienie popytu na 
produkty chemiczne może negatywnie wpłynąć na uzyskiwane przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową przychody i 
spowodować pogorszenie wyników.     

2.1.2. Ryzyko stagnacji gospodarczej w Europie i na świecie 

Działalność handlowa Grupy Ciech opiera się w znacznej części na eksporcie produktów chemicznych. Aktywność 
handlowa Grupy Ciech, w tym w szczególności poziom realizowanego eksportu jest zależna 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 z 
działalności handlowej w poszczególnych segmentach działalności Emitenta.    

2.1.3. Ryzyko silnej konkurencji krajowej i zagranicznej w zakresie dostaw chemikaliów na rynek polski 

Dostawą chemikaliów na rynek polski zajmuje się wiele podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Istnieje 
ryzyko, iż warunki handlowe proponowane przez Grupę Ciech okażą się mało konkurencyjne co spowoduje obniżenie 
obrotu w zakresie importu chemikaliów na rynek krajowy, a w konsekwencji może przyczynić się do obniżenia tej grupy 
przychodów  Emitenta.  

2.1.4. Ryzyko rezygnacji ze współpracy handlowej z Emitentem przez część krajowych producentów   

Grupa krajowych podmiotów gospodarczych sprzedających na rynki zagraniczne realizuje dostawy surowców 
chemicznych w części w oparciu o własne działy handlowe z pominięciem zewnętrznych pośredników handlowych. 
Oparcie się przez dotychczasowych kontrahentów CIECH S.A. w realizacji sprzedaży eksportowej w większym stopniu o 
własne biura sprzedaży oznacza w wielu przypadkach ryzyko rezygnacji ze współpracy z różnego rodzaju pośrednikami 
handlowymi, w tym również z Emitentem. Stwarza to ryzyko utraty realizowanej marży komisowej bądź agencyjnej przez 
Emitenta osiąganej na sprzedaży towarów w eksporcie i pogorszenia osiąganych wyników z działalności handlowej.     

2.1.5. Ryzyko niskiej rentowności przemysłu nawozowego w Polsce   

Osiągany poziom marży na działalności agrochemicznej przez Grupę Kapitałową Ciech, w której wiodący udział stanowi 
sprzedaż nawozów fosforowych i wieloskładnikowych charakteryzuje się relatywnie wysokim poziomem marży w 
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stosunku do innych podmiotów krajowych działających w branży nawozowej. Planowany wzrost zakresu działalności 
Grupy Kapitałowej w tym segmencie poprzez wspólne przedsięwzięcia z podmiotami o gorszej rentowności działania 
może wpłynąć na przejściowe obniżenie marży na sprzedaży tego segmentu. W efekcie może to pogorszyć rentowność 
sprzedaży ogółem Emitenta.  

2.1.6. Ryzyko niekorzystnych zmian w sektorze rolniczym w Polsce 

Istnieje ryzyko, iż następujące zmiany w krajowym rolnictwie doprowadzą do dalszego zawężania się liczby gospodarstw 
o charakterze towarowym oraz ograniczaniu możliwości finansowych sektora rolniczego. System dopłat bezpośrednich z 
UE w postaci uproszczonej, obliczany od powierzchni użytków rolnych będzie obowiązywał do 2007 roku, a w okresie 
późniejszym będzie uzależniony od produkcji o charakterze towarowym. W przypadku braku wykształcenia się silnych 
gospodarstw rolnych skutecznie konkurujących na rynku UE, poziom produkcji a tym samym poziom dopłat po roku 2007 
może ulec obniżeniu. Sytuacja taka może spowodować zmniejszenie popytu ze strony sektora rolnego na produkty 
wytwarzane przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową, co może doprowadzić do zmniejszenia przychodów i wyniku 
finansowego w tym segmencie działalności.  

2.1.7. Ryzyko wzrostu cen podstawowych surowców wykorzystywanych do produkcji przez Grupę Ciech    

Do podstawowych surowców wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową należą surowce energetyczne, między innymi: 
węgiel i koks wielkopiecowy, wykorzystywane do produkcji sody kalcynowanej oraz etylen, produkt uzyskiwany z 
przerobu ropy naftowej używany do wytwarzania etylobenzenu. Ceny surowców energetycznych charakteryzują się dużą 
wrażliwością na bieżące trendy w zakresie koniunktury gospodarczej i wykazują wzrost cen w okresach dynamicznego 
rozwoju gospodarczego. Istnieje ryzyko, iż poziom cen tych surowców podniesie się, co przełoży się na znaczne 
obniżenie rentowności produkcji sody kalcynowanej oraz etylobenzenu. Ponadto rynkowe ceny ropy podlegają 
znacznym wahaniom. Podaż ropy jest w dużej części kontrolowana, natomiast wykorzystanie tego surowca wynika z 
ogólnoświatowej koniunktury gospodarczej i systematycznie rośnie. Sytuacja powyższa może rodzić w przyszłości presję 
na wzrost cen tego surowca. Wahania cen surowców, w tym przede wszystkim wzrost ich cen może wpłynąć na 
obniżenie wyników finansowych Grupy Kapitałowej. 

2.1.8. Ryzyko wzrostu konkurencji w segmencie chemikaliów nieorganicznych  

Do głównych produktów Grupy Ciech należą produkty sodowe wytwarzane w spółkach zależnych JANIKOSODA S.A. i 
SODA MĄTWY S.A. Postępujące w Europie procesy koncentracji produkcji stwarzają ryzyko wzrostu konkurencji ze 
strony dużych, ponadregionalnych koncernów chemicznych produkujących sodę kalcynowaną. Jednocześnie napływ 
taniej sody ukraińskiej do Polski może stworzyć ryzyko wzrostu konkurencji cenowej na rynku sody w Polsce. Czynniki 
powyższe mogą stwarzać ryzyko pogorszenia warunków funkcjonowania i obniżenia wyników finansowych Emitenta w 
tym segmencie działalności.  

 2.1.9. Ryzyko kurczenia się rynku sody lekkiej  

Obecne trendy rynkowe wskazują na ryzyko malejącego zapotrzebowania na sodę lekką, co związane jest z 
właściwościami fizycznymi sody lekkiej (większa pylistość w stosunku do sody ciężkiej). Jednocześnie Emitent nie jest w 
stanie szybko zmienić struktury produkcji na inny rodzaj sody kalcynowanej. Może to spowodować pogorszenie 
sprzedaży tego produktu i słabsze wyniki finansowe Grupy Ciech w sprzedaży sody kalcynowanej lekkiej.  

2.1.10. Ryzyko kursowe 

Emitent i jego Grupa Kapitałowa około 40% przychodów realizuje w eksporcie, realizowanym głównie w Euro. Wysoki 
poziom kursu Euro w stosunku do PLN zwiększa opłacalność sprzedawanych na rynkach zagranicznych produktów 
Grupy Ciech. Ponadto wysoki kurs Euro w stosunku do PLN sprzyja zwiększeniu sprzedaży eksportowej przez 
partnerów handlowych Grupy Ciech, co przekłada się na wzrost obrotów towarów w eksporcie realizowanych przez 
CIECH S.A. Natomiast spadek wartości Euro w stosunku do PLN powoduje pogorszenie się opłacalności sprzedaży 
eksportowej oraz spadek obrotów handlowych Grupy Ciech. Osłabienie się Euro w stosunku do PLN może spowodować 
pogorszenie zyskowności sprzedaży  oraz obniżenie sprzedaży i wyników finansowych Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej. Emitent stale monitoruje poziom ryzyka kursowego, a w odniesieniu do dużych transakcji realizowanych w 
walutach obcych stosuje działania zabezpieczające w postaci transakcji terminowych oraz zabezpieczających strategii 
opcyjnych.    

2.1.11. Ryzyko związane z poniesieniem dodatkowych nakładów związanych z wejściem do UE dotyczących: 
pozwoleń zintegrowanych, ochrony środowiska oraz rejestracji produktów chemicznych   

Przystąpienie Polski do struktur UE spowodowało zmianę warunków funkcjonowania krajowych podmiotów 
gospodarczych na rynku krajowym i rynkach europejskich. W odniesieniu do spółek sektora chemicznego główne zmiany  
dotyczyć będą: 
– obowiązku uzyskania pozwoleń zintegrowanych, 
– obowiązku rejestracji produktów chemicznych, 
– obowiązku spełnienia wymogów związanych z ochroną środowiska. 
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Terminem uzyskania pozwoleń zintegrowanych dla spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Ciech jest 
31.12.2006r. Działania prowadzone w spółkach Grupy Kapitałowej Ciech wskazują na możliwość uzyskania pozwoleń 
zintegrowanych przez większość spółek do końca 2005r oraz na początku 2006r. Instalacje techniczne będące w 
posiadaniu spółek Grupy Kapitałowej Ciech w większości spełniają wymagania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT – 
Best Avaible Technique). W związku z tym, nakłady konieczne do poniesienia to przede wszystkim koszty wynikające z 
przeprowadzenia przeglądów środowiskowych oraz opracowania dokumentacji do wniosków o wydanie pozwoleń 
zintegrowanych. Emitent szacuje, iż wydatki związane z uzyskaniem pozwoleń zintegrowanych przez spółki Grupy 
Kapitałowej Ciech nie przekroczą 2 mln zł.    
  
System rejestracji produktów chemicznych, tzw. REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) 
dotyczy zasad rejestracji, oceny wpływu na zdrowie i środowisko oraz wprowadzania do obrotu substancji chemicznych. 
Na dzień aktualizacji Prospektu brak jest ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie terminu i zasad obowiązywania tego 
systemu. Zamiarem Komisji Europejskiej jest wdrożenie tego programu, począwszy od 2006 r.  W opinii Emitenta nie jest 
aktualnie możliwe precyzyjne określenie wielkości nakładów związanych z systemem REACH dla Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej. W ocenie Emitenta, skutki funkcjonowania systemu REACH wpłyną w podobnym stopniu na 
konkurencyjność wszystkich podmiotów działających w sektorze chemicznym o profilu produkcyjnym.  
 
Działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej związana jest z szeregiem regulacji z zakresu ochrony środowiska. 
Naruszenie tych regulacji wiąże się z ryzykiem konieczności zapłaty kar lub opłat oraz zadośćuczynienia ewentualnym 
roszczeniom z tego tytułu. Polityka środowiskowa Emitenta i jego Grupy Kapitałowej nakierowana jest na 
minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W ramach działań proekologicznych podejmowane są 
inwestycje w spółkach Grupy Kapitałowej mające na celu minimalizację ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia 
środowiska. Działania tego typu będą kontynuowane w przyszłości, co związane będzie z dodatkowymi nakładami 
finansowymi. W opinii Emitenta skala tych wydatków nie będzie miała istotnego wpływu na działalności Grupy 
Kapitałowej. Ponadto z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie transportu, 
składowania, używania i wytwarzania substancji i materiałów o charakterze niebezpiecznym i szkodliwym, gospodarki 
wodno-ściekowej oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, spółki Grupy Kapitałowej ponoszą opłaty. Skala tych opłat w 
roku 2003 nie przekroczyła 0,8% skonsolidowanych przychodów Emitenta. W przypadku jednak wzrostu stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska naturalnego, skala ponoszonych wydatków z tego tytułu może istotnie wzrosnąć i negatywnie 
wpłynąć na wyniki Grupy Kapitałowej Ciech. Emitent nie przewiduje istotnych zmian w tym zakresie w roku 2005.       

2.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

2.2.1. Ryzyko fluktuacji wyników finansowych Emitenta 

Poziom przychodów Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz osiąganych wyników finansowych zależy w znacznym 
stopniu od poziomu koniunktury ogólnogospodarczej. W okresach dynamicznego wzrostu PKB, Emitent i Grupa 
Kapitałowa uzyskuje relatywnie wyższą rentowność prowadzonej działalności niż w okresach charakteryzujących się 
osłabieniem gospodarczym. Poziom wahań przychodów oraz wyników Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest widoczny 
w szczególności w segmencie chemii organicznej, w której występują kilkuletnie cykle koniunkturalne. Ze względu na 
fakt, iż zdecydowaną większość przychodów Grupy Kapitałowej uzyskiwana jest dzięki sprzedaży produktów chemii 
nieorganicznej, których rynki zbytu charakteryzują się dużą stabilnością, fluktuacje przychodów i wyników są relatywnie 
mniejsze niż w przypadku producentów wyrobów chemii organicznej. Należy jednak liczyć się z faktem, iż w okresach 
osłabienia gospodarczego, wyniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej mogą ulec pogorszeniu. Czynnikiem 
mogącym wpływać na wahania w poziomie osiąganych wyników finansowych Grupy Kapitałowej może być również 
przerwa remontowa w spółkach produkujących sodę kalcynowaną, tzw. „spółkach sodowych” o charakterze 2 i 3 letnim. 
Zmiany wynikające z przerwy remontowej są minimalizowane poprzez rozłożenie remontów na różne okresy oraz 
planowane wydłużanie cykli remontowych do 3 lat.   
 
Poziom przychodów i wyników finansowych w skali całej Grupy Kapitałowej w okresie roku obrotowego nie podlega 
istotnym wahaniom sezonowym. Wahania w poziomie przychodów i wyników finansowych dotyczą głównie produktów 
nawozowych oraz opakowań szklanych do zniczy. Sprzedaż pozostałych produktów Grupy Kapitałowej nie podlega 
znacznym wahaniom. Niemniej jednak, należy uwzględnić fakt występowania nieznacznych wahań w przychodach i 
wynikach w ramach poszczególnych segmentów działalności Grupy Kapitałowej Ciech.       

2.2.2. Ryzyko opóźnień w realizacji zakładanych projektów technologicznych   

Jednym z elementów planowanej strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej są inwestycje o charakterze 
technologicznym, w tym: budowa instalacji monohydratu oraz budowa linii technologicznej do produkcji fosforanów 
paszowych. W przypadku opóźnień w realizacji powyższych inwestycji, istnieje ryzyko nieosiągnięcia w wyznaczonym 
terminie zakładanych celów operacyjnych związanych z poprawą jakości produktów oraz wejściem w nowe segmenty 
rynkowe. Może to spowodować wolniejsze od planu osiągnięcie wyników Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. 

2.2.3. Ryzyko związane z realizacją projektu fosforowego 

Istotnym elementem strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest budowa drugiego filaru produkcyjnego, 
którym ma się stać produkcja nawozów fosforowych i wieloskładnikowych. Powyższy projekt Emitent planuje realizować 
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we współpracy z ZCh Police S.A., po uprzednim zakupie większościowego pakietu akcji tej spółki. Proces realizacji tego 
projektu będzie obejmować szeroki zakres prac związanych z ustaleniem warunków biznesowych wspólnego 
przedsięwzięcia oraz warunków finansowych zakupu większościowego pakietu akcji ZCh Police S.A. od Skarbu 
Państwa. Ze względu na brak wiążących ustaleń w zakresie warunków realizacji tego projektu, w tym warunków zakupu 
akcji ZCh Police od Skarbu Państwa, istnieje ryzyko opóźnienia w realizacji tego projektu, braku możliwości jego 
realizacji bądź zmiany istotnych jego warunków, które mogą spowodować decyzję Emitenta o braku kontynuacji dalszej 
realizacji tego projektu. W efekcie Emitent może być zmuszony bądź do istotnej zmiany zakresu realizacji projektu 
fosforowego bądź też przeznaczyć środki na inny projekt inwestycyjny. W przypadku zaistnienia opóźnienia realizacji 
projektu, oznaczać to może ryzyko odroczenia planowych przez Emitenta efektów wynikających z realizacji tego 
projektu.  

2.2.4. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu   

Akcjonariuszem dysponującym znacznym pakietem akcji Emitenta jest Skarb Państwa, posiadający bezpośrednio 
51,88% oraz pośrednio 8,29% udziałów w kapitale akcyjnym i głosach na WZA Emitenta. Po przeprowadzeniu oferty 
publicznej Skarb Państwa nadal dysponować będzie istotnym udziałem w kapitale akcyjnym i liczbie głosów na WZA 
Emitenta, odpowiednio 36,7% (udział bezpośredni) oraz 5,9% (udział pośredni). Nabywcy akcji Emitenta powinni liczyć 
się z faktem, iż po przeprowadzeniu Publicznej Oferty, nadal decydujący wpływ na Emitenta posiadał będzie Skarb 
Państwa. Zgodnie z deklaracją przedstawicieli Skarbu Państwa, zbycie posiadanego pakietu akcji Emitenta nastąpi po 
przeprowadzeniu negocjacji z inwestorami w trybie pozasesyjnej transakcji pakietowej. 

2.2.5. Ryzyko związane z możliwością znacznej podaży akcji Spółki w pierwszym okresie notowań na GPW 

Wśród akcjonariuszy Emitenta znajduje się grupa kilkudziesięciu podmiotów posiadająca niewielkie pakiety akcji CIECH 
S.A., które łącznie stanowią około 25% kapitału akcyjnego oraz uprawniają do wykonywania 25% głosów na WZA 
Emitenta. Emitent nie posiada informacji o zamiarach tych podmiotów w zakresie dysponowania posiadanymi pakietami 
akcji. Istnieje ryzyko, iż te podmioty wykorzystają fakt rozpoczęcia notowań akcji Emitenta na rynku wtórnym do 
dokonania sprzedaży posiadanych akcji, co może wpłynąć na spadek rynkowej ceny akcji CIECH S.A. na GPW.     

2.2.6. Ryzyko prawne związane z niezachowaniem wymaganej prawem formy prawnej niektórych umów 
zawartych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej 

W ramach Grupy Kapitałowej Ciech wystąpiły transakcje handlowe, mające podstawę w umowach zawartych w okresie 
pomiędzy 1 stycznia 2001 r. a 14 stycznia 2004 r., bez zachowania wymaganej prawem formy z podpisem notarialnie 
poświadczonym (art.173 § 1 KSH oraz art. 303 § 2 KSH). Umowy nie spełniające wymogu co do formy (art. 73 k.c.), 
podpisane pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Ciech, obejmowały transakcje o charakterze 
wzajemnym, związane z bieżącą działalnością gospodarczą spółek (świadczenie jednej ze stron było odpowiednikiem 
świadczenia drugiej). Ocena prawna skutków zawarcia umów bez zachowania formy z podpisem notarialnie 
poświadczonym prowadzi do wniosku, że po obu stronach transakcji doszło do nabycia korzyści majątkowej bez 
podstawy prawnej (art. 405–414 k.c.). Transakcje, których dotyczy opisywane ryzyko, zostały wykonane, a uzyskane w 
ten sposób korzyści majątkowe zostały zużyte przez strony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w wyniku 
czego możliwość zwrotu wzajemnych świadczeń stron została ograniczona.  
 
Inną kwestią są skutki transakcji zawartych z naruszeniem przepisów co do formy czynności prawnej na gruncie 
przepisów prawa podatkowego, obowiązującego w czasie ich zrealizowania. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług, czynności sprzedaży towarów podlegały opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z 
zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 2 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o 
podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.). Natomiast przepis art. 19 powołanej ustawy w 
brzmieniu obowiązującym w analizowanym okresie stanowił, że „...podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług...”. Przyjmując, że nabyciem towarów, o którym 
mowa w cytowanym przepisie, jest również nabycie bez tytułu prawnego (bezpodstawne wzbogacenie), należy uznać, że 
strony transakcji miały prawo i obowiązek udokumentować te transakcje fakturami i rozliczyć podatek od towarów i usług 
na takich samych zasadach jak w przypadku sprzedaży towarów i usług.  
 
W zakresie podatku dochodowego przychodami podatkowymi są otrzymane pieniądze i wartości pieniężne a także (w 
przypadku działalności gospodarczej) przychody należne (art. 12 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych – tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Jednocześnie kosztami 
uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów (art. 15 ust. 1 powołanej ustawy). Przyjmując, 
że po obu stronach przedmiotowych transakcji doszło do nabycia korzyści majątkowej można uznać, że strona 
otrzymująca pieniądze (wartości pieniężne) osiągnęła przychód podatkowy, przy czym kosztem uzyskania tego 
przychodu była wartość majątku przekazanego drugiej stronie transakcji. Z kolei strona, która nabyła bez podstawy 
prawnej korzyści majątkowe i zużyła je do dalszej działalności gospodarczej osiągając z tej działalności przychody 
podatkowe, poniosła w wyniku tego zużycia koszty podatkowe.  
 
Należy jednak zauważyć, że powyższe oceny prawno-podatkowe mogą nie być podzielone przez organy podatkowe.  
Według oświadczenia Emitenta nie jest jemu znane żadne roszczenie ani zarzut podniesiony przez którąkolwiek ze stron 
opisanych umów, jak również żadna decyzja organów podatkowych w tym zakresie. W związku z powyższym nie istnieją 
podstawy do przyjęcia, że niezachowanie formy prawnej niektórych umów  ma wpływ na sytuację Spółki. 
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2.2.7. Ryzyko związane z toczącymi się procesami sądowymi  
 
Emitent jest stroną pozwaną w dwóch procesach cywilnych, mogących mieć wpływ na sytuację Spółki, opisanych w 
Rozdziale V, z których jeden toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, zaś drugi przed Sądem Arbitrażowym 
przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. Powodowie domagają się odszkodowań z tytułu nienależytego 
wykonania zawartych umów. W obydwu procesach wysokość roszczeń odszkodowawczych nie została do dnia 
sporządzenia Prospektu udowodniona, przy czym obowiązek ten w sprawie cywilnej obciąża stronę powodową. Emitent 
jako pozwany, działając zgodnie z prawem procesowym, podniósł zarzuty kwestionujące jego odpowiedzialność, w 
szczególności w zakresie wysokości roszczeń, niewspółmiernie wysokich w stosunku do prawdopodobnej wartości 
szkody. Według oświadczenia Emitenta ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza nie przekroczy wysokości 
rezerwy utworzonej na ten cel. 

2.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami Emitenta  

2.3.1. Ryzyko nieprzydzielenia Akcji Serii C oraz Akcji Sprzedawanych  

Emitent może odmówić dokonania przydziału akcji w przypadku, gdy uzna, iż inwestor, który złożył i opłacił zapis  
prowadzi wobec Spółki lub Grupy Kapitałowej działalność konkurencyjną. Szczegółowe zasady przydziału Akcji Serii C 
oraz Akcji Sprzedawanych zostały zawarte w Rozdziale III pkt 10.3.6. Prospektu.  
Przydział akcji nie zostanie dokonany w sytuacji, gdy ważnymi zapisami nie zostanie objęta taka liczba akcji, która 
pozwoli na przydzielenie 3.350.892 Akcji Sprzedawanych i przynajmniej jednej Akcji Serii C. 
Ponadto inwestorzy, do których nie zostało skierowane zaproszenie do złożenia zapisu na akcje w Publicznej Ofercie 
Otwartej w Transzy Kwalifikowanej muszą się liczyć z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji lub nie 
przydzielenia żadnej akcji z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia „księgi popytu” 
– opisanych w Rozdziale III pkt 10.3.3. Prospektu. 

2.3.2. Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku 

Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku jeżeli: 
– nie zostaną sprzedane wszystkie z 3.350.892 Akcji Sprzedawanych, 
– do dnia zamknięcia subskrypcji nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na co najmniej jedną Akcję Serii 

C lub, 
– Zarząd Spółki nie zgłosi do Sądu Rejestrowego w ciągu 6 miesięcy od daty podjęcia decyzji KPWiG o dopuszczeniu  

do publicznego obrotu Akcji Serii C, wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego lub  
– uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii C. 

2.3.3. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane 

Inwestorzy nabywający Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, ze ryzyko bezpośredniego inwestowania w 
akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe od ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery skarbowe, 
czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, co związane jest z nieprzewidywalnością zmian kursów 
akcji tak w krótkim, jak i w długim okresie. W przypadku polskiego rynku kapitałowego ryzyko to jest relatywnie większe 
niż na rynkach rozwiniętych, co jest związane z krótszym okresem jego funkcjonowania, a co za tym idzie znacznymi 
wahaniami cen i stosunkowo niewielką płynnością. 

2.3.4. Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji Emitenta i płynności obrotu 

Kurs akcji i płynność akcjami spółek notowanych na GPW zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez 
inwestorów giełdowych. Nie można więc zapewnić, iż osoba nabywająca Akcje Oferowane będzie mogła je zbyć w 
dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.  

2.3.5. Ryzyko nie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na GPW 

Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego wymaga uzyskania następujących postanowień i decyzji: 
– decyzji KDPW o przyjęciu akcji do depozytu i nadaniu im kodu, 
– decyzji Zarządu Giełdy o dopuszczeniu  akcji Emitenta do obrotu giełdowego, 
– decyzji Zarządu Giełdy o wprowadzeniu  akcji Emitenta do obrotu giełdowego. 
 
Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie  Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu na 
GPW najszybciej jak to będzie możliwe. W tym celu zamierza składać do powyższych instytucji stosowne wnioski 
niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających złożenie wniosku. Zamiarem Emitenta jest, aby jego akcje 
notowane były na rynku urzędowym prowadzonym przez GPW (rynku podstawowym). W przypadku odmowy 
dopuszczenia którejkolwiek z wymienionych powyżej serii akcji do obrotu na GPW nie będą one mogły być notowane  na 
tym rynku, co miałoby negatywny wpływ na ich płynność. 
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2.3.6. Ryzyko zawieszenia notowań 

W przypadku uznania, iż Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW lub wymaga tego interes i bezpieczeństwo 
uczestników obrotu, Zarząd Giełdy  może zawiesić obrót akcjami Spółki na okres do trzech miesięcy.  

2.3.7. Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego lub z obrotu publicznego 

Zgodnie z przypadkami opisanymi w § 29 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe z 
obrotu giełdowego.  
Zgodnie z art. 85 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, KPWiG może wydać decyzję o wykluczeniu 
papierów wartościowych z publicznego obrotu.    

2.3.8. Ryzyko nałożenia przez KPWiG kar w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków   

W sytuacji, gdy spółka publiczna nie dopełnia obowiązków wymaganych prawem, w tym w szczególności obowiązków 
wynikających z art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, KPWiG może: 
– nałożyć na taki podmiot karę pieniężną,  
– wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu, 
– lub zastosować obie kary łącznie. 

2.3.9. Ryzyko związane z notowaniem Praw do Akcji 

Ryzyko to związane jest zarówno z możliwością niedopuszczenia Praw do Akcji (PDA) Serii C do obrotu giełdowego, jak 
również z charakterem obrotu PDA na rynku giełdowym. Niedopuszczenie PDA do obrotu giełdowego może oznaczać 
dla inwestorów utrudnienia w obrocie wtórnym PDA. 
 
Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w przypadku nie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku 
emisji Akcji Serii C, posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na 
rachunku inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji Serii C. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW, może oznaczać to 
poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA, będzie wyższa od ceny emisyjnej 
Akcji Serii C.       

3. Wybrane dane finansowe za okres ostatnich 3 lat obrotowych 
Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej  oraz Emitenta przedstawiono w tabelach poniżej. 

Tabela 4. Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004* 30.06.2004 2003  2002  2001  
Przychody ze sprzedaży 1 740 999  1 083 217  1 909 329  1 879 409  1 986 287  
Zysk z działalności operacyjnej 122 829  84 140  144 769  32 014  -555  
Zysk brutto 104 017  71 678  113 841  -11 907  -74 053  
Zysk netto 71 730  47 999  76 204  -4 178  -71 687  
Aktywa razem  1 496 420  1 440 847  1 369 263  1 409 866  1 454 607  
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 806 939  774 928  752 099  884 284  903 197  
Zobowiązania długoterminowe 35 024  46 892  68 195  110 216  148 404  
Zobowiązania krótkoterminowe  670 558  627 484  588 705  637 661  606 340  
Kapitał własny (aktywa netto) 558 745  534 229  484 593  389 542  403 960  
Kapitał zakładowy 98 982  98 982  98 982  98 982  98 982  
Liczba akcji (sztuki) 19 796 016  19 796 016  19 796 016  19 796 016  19 796 016  
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,62  2,42  3,85  -0,21  -3,62  
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,56  1,71  - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00  0,00  0,05  0,03  0,00  

*- dane za 9 miesięcy 2004r. nie podlegały badaniu 
Źródło: Emitent      
 

Tabela 5. Podstawowe dane finansowe Emitenta (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004* 30.06.2004 2003  2002 2001 
Przychody ze sprzedaży 1 099 542  655 177  1 202 194  1 160 477  1 155 437  
Zysk z działalności operacyjnej 16 774  11 623  31 796  15 441  10 423  
Zysk brutto 27 660  25 164  16 124  5 326  -59 004  
Zysk netto 24 843  22 966  8 718  7 074  -59 032  
Aktywa razem  848 582  806 111  815 995  829 284  835 766  
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 486 411  445 816  478 136  499 649  514 016  
Zobowiązania długoterminowe 13 237  21 686  38 979  71 341  104 512  
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Wyszczególnienie 30.09.2004* 30.06.2004 2003  2002 2001 
Zobowiązania krótkoterminowe  453 277  407 537  425 894  398 725  380 963  
Kapitał własny (aktywa netto) 362 171  360 295  337 859  329 635  321 750  
Kapitał zakładowy 98 982  98 982  98 982  98 982  98 982  
Liczba akcji (sztuki) 19 796 016  19 796 016  19 796 016  19 796 016  19 796 016  
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,25  1,16  0,44  0,36  -2,98  
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,89  0,82 - - -  
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0,00  0,00  0,05  0,03  0,00  

*- dane za 9 miesięcy 2004r. nie podlegały badaniu 
 Źródło: Emitent    

4. Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność 
regulowania zobowiązań za okres ostatnich 3 lat obrotowych 

Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej oraz CIECH S.A. przedstawiono 
w tabelach poniżej. 

Tabela 6. Efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Grupy Kapitałowej  
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 r. 2002 r. 2001 r. 
Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału 12,8% 9,0% 15,7% -1,1% -17,7%
Stopa zwrotu z aktywów  4,8% 3,3% 5,6% -0,3% -4,9%
Rentowność sprzedaży  8,0% 8,5% 8,2% 3,9% 0,9%
Rentowność działalności operacyjnej  7,1% 7,8% 7,6% 1,7% 0,0%
Rentowność netto 4,1% 4,4% 4,0% -0,2% -3,6%
Stopa wypłaty dywidendy  0,0% 0,0% 1,3% -11,8% 0,0%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 126,3% 126,2% 135,6% 192,0% 186,8%
Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników: 
– stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału  – zysk netto w okresie / stan kapitałów własnych na koniec okresu  
– stopa zwrotu z aktywów -  zysk netto w okresie / stan aktywów na koniec okresu  
– rentowność sprzedaży – zysk ze sprzedaży w okresie / przychody ze sprzedaży w okresie 
– rentowność działalności operacyjnej – zysk na działalności w okresie / przychody ze sprzedaży w okresie 
– rentowność netto  – zysk netto w okresie / przychody ze sprzedaży w okresie 
– stopa wypłaty dywidendy – wartość wypłaconej dywidendy za dany rok obrotowy / zysk netto w danym roku obrotowym 
– wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – stan zobowiązań ogółem na koniec okresu / stan kapitałów własnych na koniec okresu 

Tabela 7. Efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań CIECH S.A.  
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału 6,9% 6,4% 2,6% 2,1% -18,3%
Stopa zwrotu z aktywów  2,9% 2,8% 1,1% 0,9% -7,1%
Rentowność sprzedaży  2,1% 1,9% 2,8% 1,4% 1,3%
Rentowność działalności operacyjnej  1,5% 1,8% 2,6% 1,3% 0,9%
Rentowność netto 2,3% 3,5% 0,7% 0,6% -5,1%
Stopa wypłaty dywidendy  0,0% 0,0% 11,4% 7,0% 0,0%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 128,8% 119,1% 137,6% 142,6% 150,9%
Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników: 
– stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału  – zysk netto w okresie / stan kapitałów własnych na koniec okresu  
– stopa zwrotu z aktywów -  zysk netto w okresie / stan aktywów na koniec okresu  
– rentowność sprzedaży – zysk ze sprzedaży w okresie / przychody ze sprzedaży w okresie 
– rentowność działalności operacyjnej – zysk na działalności w okresie / przychody ze sprzedaży w okresie 
– rentowność netto  – zysk netto w okresie / przychody ze sprzedaży w okresie 
– stopa wypłaty dywidendy – wartość wypłaconej dywidendy za dany rok obrotowy / zysk netto w danym roku obrotowym 
– wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – stan zobowiązań ogółem na koniec okresu / stan kapitałów własnych na koniec okresu  

5. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi i emitowanym przez niego papierom 
wartościowym 

Emitentowi nie jest wiadome o dokonaniu oceny ryzyka inwestycyjnego i zdolności kredytowej związanej z akcjami 
Spółki lub innymi papierami wartościowymi emitowanymi przez Spółkę. Emitentowi nie jest znany również fakt 
sporządzenia takiej oceny przez jakąkolwiek wyspecjalizowaną instytucję krajową lub zagraniczną. 
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6. Cele emisji 
Celem emisji Akcji Serii C jest pozyskanie środków, niezbędnych do sfinansowania części planowanych wydatków 
inwestycyjnych, których poniesienie determinuje terminową realizację planowanej strategii rozwoju. Przewidywane 
wpływy z emisji Akcji Serii C oraz sprzedaży Akcji Pracowniczych powinny zamknąć się kwotą około 230 mln zł. Środki 
pozyskane z emisji Akcji Serii C oraz sprzedaży Akcji Pracowniczych posłużą sfinansowaniu w latach 2005 – 2006 
następujących projektów inwestycyjnych: 

Tabela 8. Projekty finansowane ze środków pozyskanych z emisji 

Projekt 
Wielkość wydatków ze 
środków pozyskanych z 

emisji (mln zł) 
1. Konsolidacja segmentu sodowego 40 
2. Inwestycje technologiczne w segmencie sodowym 50 
3. Inwestycje i reorganizacja rynku soli warzonej 20 
4. Inwestycje technologiczne w segmencie nieorganicznym i agrochemicznym  85 
5. Inwestycje technologiczne w produkcję surowców wykorzystywanych w chemii organicznej 35 
Razem 230 
Źródło: Emitent  

Główne projekty rozwojowe, na które zostaną przeznaczone środki pozyskane z planowanej emisji Akcji Serii C oraz 
sprzedaży Akcji Pracowniczych to: (i) tzw. „projekt sodowy”, obejmujący zarówno inwestycje kapitałowe, inwestycje 
technologiczne oraz zmiany organzacyjne w ramach budowy dywizji sodowej, (ii) inwestycje i reorganizacja rynku soli 
warzonej, oraz (iii) inwestycje rzeczowe w segmentach: nieorganicznym, agrochemicznym oraz (iv) inwestycje 
technologiczne w produkcję surowców wykorzystywanych w chemii organicznej.  
 
Projekt konsolidacji segmentu sodowego polegał będzie na osiągnięciu 100% udziałów w kapitałach dwóch spółkach 
zależnych od CIECH S.A., JANIKOSODA oraz SODA MĄTWY S.A., w wyniku odkupu kilkuprocentowych pakietów akcji 
tych spółek od Skarbu Państwa, dokończeniu restrukturyzacji kosztowej w tych spółkach, utworzeniu  dywizji sodowej w 
ramach struktur CIECH S.A. oraz inkorporacji spółek sodowych w struktury CIECH S.A. Projekt będzie realizowany w 
kilku etapach w latach 2004-2006. Celem realizacji tego projektu jest podniesienie konkurencyjności Grupy Kapitałowej 
Ciech w segmencie sodowym, poprzez obniżkę jednostkowych kosztów produkcji i sprzedaży sody kalcynowanej. 
Wartość tego projektu Emitent szacuje na około 40 mln zł. 
 
Celem inwestycji technologicznych planowanych w segmencie sodowym jest podniesienie jakości i właściwości 
wytwarzanych produktów, w tym przede wszystkim sody kalcynowanej. Głównym projektem inwestycyjnym będzie 
budowa instalacji monohydratu w jednym z zakładów produkujących sodę, która umożliwi wytwarzanie sody ciężkiej typu 
„monohydrat” charakteryzującej się lepszymi właściwościami fizycznymi w stosunku do sody dotychczas wytwarzanej w 
Grupie Ciech oraz odpowiadającej oczekiwaniom rynkowym, zgłaszanym ze strony odbiorców tego produktu. Realizacja 
tego projektu pozwoli na wzmocnienie pozycji Grupy Kapitałowej w stosunku do głównych odbiorców tego produktu. 
Wartość inwestycji technologicznych w segmencie sodowym jest planowana na około 50 mln zł, w tym szacunkowa 
wartośc budowy instalacji monohydratu na około 40 mln zł. 
 
Trzecim głównym projektem w ramach tzw. „dywizji sodowej” będą inwestycje związane z reorganizacją rynku soli 
warzonej. Projekt związany będzie z planem rozszerzenia dotychczasowej działalności Grupy Ciech w zakresie produkcji 
i sprzedaży przedhurtowej soli o fazę konfekcjonowania, dystrybucji i sprzedaży soli warzonej na poziomie 
ogólnopolskim. Realizacja tego projektu obejmować będzie: rozszerzenie i przebudowa sieci dystrybucji, kreację 
nowych, własnych marek handlowych oraz zakup oddziału IKS SOLINO S.A. do konfekcjonowania soli (tzw. warzelni). 
Nakłady na ten projekt powinny zamknąć sie kwotą około 20 mln zł. 
 
Łączna wielkość nakładów związanych z realizacją projektu konsolidacji segmentu sodowego, inwestycji 
technologicznych oraz inwestycji związanych z reorganizacją rynku soli warzonej szacowana jest przez Emitenta na 
około 110 mln zł.   
 
Projekty związane z inwestycjami w segmencie chemikaliów nieorganicznych oraz segmencie agrochemicznym 
związane są z wprowadzeniem na rynek nowych produktów (budowa instalacji do produkcji fosforanów paszowych), 
rozbudową instalacji produkcyjnych w zakresie produktów o dużym potencjale wzrostowym (druga linia do produkcji  
pustaków szklanych) oraz utrzymaniu wyłączności w zakresie produkcji niektórych produktów krzeminanowych i 
zwiekszenie stopnia przetworzenia tego rodzaju produktów (rozbudowa potencjału produkcyjnego w zakresie 
krzemionki). Emitent szacuje, iż wielkość środków potrzebnych na realizację inwestycji technologicznych w tych 
segmentach wyniesie około 85 mln zł. 
 
Inwestycje technologiczne w produkcję surowców wykorzystywanych w chemii organicznej koncentrować się będą 
przede wszystkim na zwiększeniu wydajności instalacji produkcyjnych oraz jakości podstawowych produktów, takich jak: 
benzen i toluen. Główny projekt inwestycyjny w tym zakresie obejmować będzie budowę instalacji destylacji 
ekstrakcyjnej frakcji BT. Realizacja tej inwestycji umożliwi znaczącą poprawę czystości benzenu oraz toluenu, co wpłynie 
na zwiekszenie możliwości pozyskania nowych obszarów zbytu produktów na rynkach krajowych i zagranicznych o 
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segment syntezy chemicznej. Wielkość nakładów przewidzianych na sfinansowanie tego projektu wyniesie około 35 mln 
zł.   
 
Szczegółowy opis realizowanych projektów inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków pozyskanych z emisji akcji 
zamieszczony został w pkt. 6 Rozdział VI Prospektu. 
 
Wszystkie projekty inwestycyjne będące celami emisji posiadają jednakowy priorytet dla Emitenta.  
 
W przypadku, gdyby wpływy z emisji Akcji Serii C okazały się mniejsze od planowanych Grupa Kapitałowa Ciech będzie 
realizowała cele emisji ze środków własnych bądź kredytów bankowych.  
 
Emitent nie zawarł umów nabycia składników majątkowych ze środków uzyskanych z emisji Akcji Serii C. 
 
Środki pozyskane z emisji Akcji Serii C nie zostaną przeznaczone na nabycie składników majątkowych od podmiotów 
powiązanych, ani na trwałą spłatę zobowiązań Emitenta. W okresie przejściowym, tj. do czasu rozpoczęcia realizacji 
poszczególnych projektów możliwa jest spłata części zobowiązań finansowych przez Emitenta w postaci kredytów o 
charakterze obrotowym opisanych w Rozdziale V bądź zasilenie kapitału obrotowego Spółki.  
 
Emitent przygotowując się do planowanej realizacji zamierzeń inwestycyjnych, dokonał analizy planowanych 
przedsięwzięć inwestycyjnych, między innymi w zakresie harmonogramu realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz 
koniecznych działań w zakresie zawarcia wszelkich umów niezbędnych dla realizacji zamierzonych projektów. W 
szczególności Emitent rozpoczął przygotowania do zawarcia transakcji odkupu akcji spółek sodowych od Skarbu 
Państwa, podpisał list intencyjny z ZCh Police S.A. z siedzibą w Policach w sprawie wspólnego przedsięwzięcia w 
zakresie projektu nawozowego oraz list intencyjny z PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku i IKS SOLINO S.A. z siedzibą 
w Inowrocławiu w sprawie zakupu oddziału konfekcjonowania soli, której to zakup jest elementem realizacji projektu w 
segmencie chemikaliów nieorganicznych.   
 
Emitent nie przeprowadzał emisji akcji w ciągu ostatnich pięciu lat.   

7. Wskazanie, czy cele emisji określone w pkt. 6 mogą ulec zmianie 
Zarząd nie przewiduje, aby określone przez Emitenta cele emisji Akcji Serii C mogły ulec zmianie, może jedynie nastąpić 
przesunięcie terminów ich realizacji. 
 
Organem uprawnionym do dokonania zmiany celów emisji jest Zarząd Emitenta. W przypadku zaistnienia okoliczności, 
które wymuszą zmianę celów emisji, decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd w formie uchwały. Informacja o zmianie 
celów emisji zostanie podana przez Zarząd zgodnie z art. 81 ust. 1 PPOPW niezwłocznie po jej powzięciu, jednak nie 
później niż w ciągu 24 godzin, oraz do publicznej wiadomości w formie jednorazowego ogłoszenia w dzienniku Gazeta 
Giełdy „Parkiet” w ciągu 7 dni od dnia powzięcia informacji. 

8. Opis podstawowych czynników mających wpływ na cenę emisyjną oraz cenę 
sprzedaży oferowanych papierów wartościowych oraz zasady jej ustalenia 

Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii C zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta, po uwzględnieniu następujących 
czynników: 
– oceny poziomu i wrażliwości cenowej popytu inwestorów określonej na podstawie budowy „książki popytu”, 
– obecnej wartości Spółki, określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi oraz 

wyceny opartej o metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flow), 
– strategii rozwoju Emitenta, 
– przewidywanych przyszłych wyników finansowych Emitenta, 
– prognozy rozwoju sytuacji na rynku kapitałowym, 
– czynników ryzyka wymienionych w Rozdziale I pkt. 2 Prospektu. 
 
Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona po przeprowadzeniu badania popytu na akcje i podana do publicznej 
wiadomości w trybie określonym w art. 81 ust 1 Ustawy nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Serii C. 
 
Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie określona przez Wprowadzających po zakończeniu procesu budowy 
„księgi popytu” i podana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 81 ust 1 Ustawy nie później niż przed 
rozpoczęciem sprzedaży Akcji Sprzedawanych. Cena Sprzedaży Akcji Sprzedawanych będzie równa cenie emisyjnej 
Akcji Serii C. 
 
Wysokość ceny sprzedaży Akcji Pracowniczych sprzedawanych przez Emitenta w Publicznej Ofercie Zamkniętej została 
ustalona przez Zarząd Emitenta na poziomie 5,00 zł. 
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9. Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców 
Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców ustalony został przez porównanie 
wartości wkładów wnoszonych przez nabywców akcji w ramach nowych emisji z wartością wkładów wniesionych 
podczas poprzednich emisji. Stan kapitałów i funduszy własnych przyjęty do obliczeń wykazany jest według stanu na 
dzień 30 czerwca 2004 r. i wynosi 360 295 tys. zł. 

Tabela 9. Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną Akcję Serii C dla nowych nabywców (w zł) 
Cena emisyjna jednej Akcji Serii C • 
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją 18,20 
Obniżenie wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji • 
Wartość księgowa netto na jedną akcję po emisji (pro forma) • 
Obniżenie / Wzrost wartości księgowej netto na 1 nabywaną Akcję Serii C • 
Źródło: Emitent 

Tabela 10. Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy 

Nabyte akcje Łączny wkład pieniężny do 
kapitału Spółki Wyszczególnienie 

ilość procent wartość w zł procent 

Średnia cena 
zapłacona za 
1 akcję (w zł)

Dotychczasowi akcjonariusze  19 796 016 70,70% 95 582 589 • 4,83
- Akcje Serii A 20 816 0,07% -3 293 411 • -158,22
- Akcje Serii B 19 775 200 70,63% 98 876 000 • 5,00
Nowi nabywcy  8 203 984 29,30% • • • 
- Akcje Serii C (maksymalna wielkość emisji) 8 203 984 29,30% • • • 
Razem (Akcje Serii A-C) 28 000 000 100,00% • • • 
Źródło: Emitent 
 
Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 1996r. umorzono 284 akcje własne bez obniżenia kapitału 
zakładowego Spółki.  

Tabela 11. Obliczenie wkładu pieniężnego dla dotychczasowych akcjonariuszy akcji Serii A 

Wyszczególnienie Liczba akcji (szt.) Średnia cena (zł) Wartość wkładu 
pieniężnego (zł) 

Dotychczasowa emisja (Seria A) 21 100 5,00 105 500
-100 10 100,00 -1 010 000

Umorzenie akcji 
-184 12 983,21 -2 388 911

Razem umorzenie -284 11 968,00 -3 398 911
Razem dotychczasowi akcjonariusze 20 816 -158,22 -3 293 411
Źródło: Emitent 

10. Wartość księgowa i zobowiązania Emitenta na dzień 30.09.2004r. 
Wartość księgowa netto i stan zobowiązań Emitenta według stanu na dzień 30.09.2004 przedstawiała się następująco:  

Tabela 12. Wartość księgowa netto i wartość zobowiązań Emitenta (tys. zł) 
Wyszczególnienie  30.09.2004 30.06.2004 
Wartość księgowa netto 362 171 360 295 
Zobowiązania razem, w tym: 466 514 429 223 

– zobowiązania długoterminowe 13 237 21 686 
– zobowiązania krótkoterminowe 453 277 407 537 

Źródło: Emitent 
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ROZDZIAŁ II – OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE 
ZAWARTE W PROSPEKCIE 

1.  Emitent 

1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta 
Nazwa (firma): CIECH Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: CIECH S.A.  
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa 
Numery telekomunikacyjne: tel.   (0-prefiks 22) 63-91-000 
 faks. (0-prefiks 22) 63-91-451 
Adres poczty elektronicznej: ciech@ciech.com 
Adres strony internetowej: http://www.ciech.com 
 

1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta 
W imieniu Emitenta działają następujące osoby fizyczne: 
 
Ludwik Klinkosz – Prezes Zarządu 
Stefan Rojewski – Członek Zarządu 
Jerzy Golis – Członek Zarządu 
 
Informacja o adresach osób działających w imieniu Emitenta została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 

1.3. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 1.2 
Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani 
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby 
wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki 
finansowe. 
 
 
 
 
 
 Ludwik Klinkosz  
 
 ........................................................ 
 Prezes Zarządu 
  
 
 
 
 Stefan Rojewski   Jerzy Golis 
 
.......................................................  .......................................................  
 Członek Zarządu  Członek Zarządu 
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2. Wprowadzający  

2.1. CIECH S.A. 

2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego 

Nazwa (firma): CIECH Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: CIECH S.A.  
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa 
Numery telekomunikacyjne: tel.    (0-prefiks 22) 63-91-000  
 faks. (0-prefiks 22) 63-91-451 
Adres poczty elektronicznej: ciech@ciech.com 
Adres strony internetowej: http://www.ciech.com 

2.1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego 

W imieniu Wprowadzającego działają następujące osoby fizyczne: 
 
Ludwik Klinkosz – Prezes Zarządu 
Stefan Rojewski – Członek Zarządu 
Jerzy Golis – Członek Zarządu 
 
Informacja o adresach osób działających w imieniu Wprowadzającego została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 

2.1.3. Opis powiązań Wprowadzającego z Emitentem i Podmiotem Dominującym   

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami działającymi w imieniu 
Wprowadzającego a Emitentem nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne 
za wyjątkiem poniższych: 
– Pan Ludwik Klinkosz jest prezesem Zarządu Emitenta, 
– Pomiędzy Panem Ludwikiem Klinkoszem a Emitentem została zawarta umowa o pracę, 
– Pan Ludwik Klinkosz posiada 383.253 akcji Emitenta stanowiących 1,94% kapitału zakładowego i uprawniających 

do wykonywania 1,94% głosów na WZA Emitenta,   
– Pan Stefan Rojewski jest Członkiem Zarządu Emitenta, 
– Pomiędzy Panem Stefanem Rojewskim a Emitentem została zawarta umowa o pracę, 
– Pan Jerzy Golis jest Członkiem Zarządu Emitenta, 
– Pomiędzy Panem Jerzym Golisem a Emitentem została zawarta umowa o pracę. 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu Wprowadzającego a Podmiotem Dominującym nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– Podmiot Dominujący posiada 10.270.800 akcji Wprowadzającego stanowiących 51,88% kapitału zakładowego i 

uprawniających do wykonywania 51,88% głosów na WZA Wprowadzającego, 
– Wprowadzający jest stroną umów z Podmiotem Dominującym opisanych w Rozdziale V Prospektu pkt. 9.1.4.  

2.1.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 2.1.2 

Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani 
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby 
wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki 
finansowe. 
 Ludwik Klinkosz  
 
 ........................................................ 
 Prezes Zarządu 
  
 
 
 Stefan Rojewski   Jerzy Golis 
 
.......................................................  .......................................................  
 Członek Zarządu  Członek Zarządu 
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2.2. Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. 

2.2.1 Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego 

Nazwa (firma):        Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A.  
Nazwa skrócona:        „Alwernia” S.A. 
Siedziba:         Alwernia 
Adres:          ul. Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia 
Numery telekomunikacyjne: tel.:     (0-12) 2589100, fax: (0-12) 2832188 
Adres poczty elektronicznej:     alwernia@alwernia.com.pl 
Adres strony internetowej:      www.alwernia.com.pl 

2.2.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego 

W imieniu Wprowadzającego działają następujące osoby fizyczne: 
 
Edward Szlęk –  Prezes Zarządu 
Zofia Knapik –  Członek Zarządu 
 
 
Informacja o adresach osób działających w imieniu Wprowadzającego została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem       
o niepublikowanie. 

2.2.3. Opis powiązań Wprowadzającego z Emitentem i Podmiotem Dominującym   

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi               
w imieniu Wprowadzającego a Emitentem nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne za wyjątkiem poniższych: 
 
– Wprowadzający jest jednostką zależną od Emitenta, 
– Emitent posiada 1.686.047 akcji Wprowadzającego stanowiących 73,75% kapitału zakładowego i uprawniających  

do wykonywania 73,75% głosów na walnym zgromadzeniu Wprowadzającego, 
– Wprowadzający posiada 95.100 akcji Emitenta stanowiących 0,48% kapitału zakładowego i uprawniających              

do wykonywania 0,48% głosów na WZA Emitenta, 
– Umów opisanych w treści Prospektu Emisyjnego w Rozdziale V. 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi              
w imieniu Wprowadzającego a Podmiotem Dominującym nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne. 
 

2.2.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 2.2.2 

Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani 
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby 
wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki 
finansowe. 
 
 
 
   
 
 
 Edward Szlęk   Zofia Knapik 
 
.......................................................  .......................................................  
 Prezes Zarządu  Członek Zarządu 
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2.3. GZNF Fosfory Sp. z o.o. 

2.3.1 Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego 

Nazwa (firma):  Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. 
Nazwa skrócona:  GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.  
Siedziba: Gdańsk 
Adres: 80 – 550 Gdańsk, ul. Kujawska 2 
Numery telekomunikacyjne: tel. (058) 343-82-52 
 fax. (058) 303-85-55 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@fosfory.pl 
Adres strony internetowej: www.fosfory.pl 

2.3.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego 

W imieniu Wprowadzającego działają następujące osoby fizyczne: 
 
Andrzej Szymańczak  –  Prezes Zarządu 
Mirosław Gawek   –  Członek Zarządu 
Jan Szurek     –  Członek Zarządu 
 
Informacja o adresach osób działających w imieniu Wprowadzającego została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 

2.3.3. Opis powiązań Wprowadzającego z Emitentem i Podmiotem Dominującym   

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu Wprowadzającego a Emitentem nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne za wyjątkiem poniższych: 
– Wprowadzający jest jednostką zależną od Emitenta, 
– Emitent posiada 46.207 udziałów Wprowadzającego stanowiących 79,72% kapitału zakładowego i uprawniających 

do wykonywania 79,72% głosów na zgromadzeniu wspólników Wprowadzającego, 
– Wprowadzający posiada 190.200 akcji Emitenta stanowiących 0,96% kapitału zakładowego i uprawniających do 

wykonywania 0,96% głosów na WZA Emitenta, 
– Umów opisanych w treści Prospektu Emisyjnego w Rozdziale V. 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu Wprowadzającego a Podmiotem Dominującym nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– Podmiot Dominujący posiada 5.200 udziałów Wprowadzającego stanowiących 8,97% kapitału zakładowego i 

uprawniających do wykonywania 8,97% głosów na zgromadzeniu wspólników Wprowadzającego, 

2.3.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 2.3.2 

Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani 
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby 
wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki 
finansowe. 
 
 
 Andrzej Szymańczak  
 
 
 ........................................................ 
 Prezes Zarządu 
  
 
 
 
 Mirosław Gawek   Jan Szurek 
 
 
.......................................................  .......................................................  
 Członek Zarządu  Członek Zarządu  
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2.4. JANIKOSODA S.A. 

2.4.1. Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego 

Nazwa (firma):  Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona:  JANIKOSODA S.A.   
Siedziba:  Janikowo  
Adres: ul. Przemysłowa 30, 88-160 Janikowo  
Numery telekomunikacyjne:  tel. (0-prefix 52) 35 44 100  
                                               fax.(0-prefix52) 35 44 333  
Adres poczty elektronicznej:  janikosoda@janikosoda.pl  
Adres strony internetowej: http://www.janikosoda.pl  

2.4.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego 

W imieniu Wprowadzającego działają następujące osoby fizyczne: 
 
Jan Szczepański  – Prezes Zarządu 
Mirosław Kwiatkowski – Członek Zarządu 
 
 
Informacja o adresach osób działających w imieniu Wprowadzającego została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 

2.4.3. Opis powiązań Wprowadzającego z Emitentem i Podmiotem Dominującym   

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu Wprowadzającego a Emitentem nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne za wyjątkiem poniższych: 
 
– Wprowadzający jest jednostką zależną od Emitenta, 
– Emitent posiada 4.034.881 akcji Wprowadzającego stanowiących 90,31% kapitału zakładowego i uprawniających do 

wykonywania 90,31% głosów na walnym zgromadzeniu Wprowadzającego, 
– Wprowadzający posiada 440.260 akcji Emitenta stanowiących 2,22% kapitału zakładowego i uprawniających do 

wykonywania 2,22% głosów na WZA Emitenta, 
– Umów opisanych w treści Prospektu Emisyjnego w Rozdziale V. 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu Wprowadzającego a Podmiotem Dominującym nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– Podmiot Dominujący posiada 399.567 akcji Wprowadzającego stanowiących 8,94% kapitału zakładowego i 

uprawniających do wykonywania 8,94% głosów na walnym zgromadzeniu Wprowadzającego. 
 

2.4.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 2.4.2 

Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani 
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby 
wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki 
finansowe. 
 
 
 
 
 Jan Szczepański  Mirosław Kwiatkowski  
 
 
.......................................................  .......................................................  
              Prezes Zarządu           Członek Zarządu 
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2.5. Petrochemia-Blachownia S.A. 

2.5.1 Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego 

Nazwa (firma): Petrochemia-Blachownia Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: Petrochemia-Blachownia S.A. lub PB S.A. 
Siedziba: Kędzierzyn-Koźle 
Adres: 477—225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15 
Numery telekomunikacyjne: tel +48 77 488 68 01 
 fax +48 77 488 67 21 
Adres poczty elektronicznej: petrochemiakk@petrochemia-bl.com.pl 
Adres strony internetowej: www.petrochemia-bl.com.pl 
 

2.5.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego 

W imieniu Wprowadzającego działają następujące osoby fizyczne: 
 
Jerzy Wiertelorz – Członek Zarządu    
Józef Tworek – Członek Zarządu    
 
Informacja o adresach osób działających w imieniu Wprowadzającego została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 

2.5.3. Opis powiązań Wprowadzającego z Emitentem i Podmiotem Dominującym   

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu Wprowadzającego a Emitentem nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne za wyjątkiem poniższych: 
– Wprowadzający jest jednostką zależną od Emitenta, 
– Emitent posiada 2.500.000 akcji Wprowadzającego stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 

wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Wprowadzającego, 
– Wprowadzający posiada 236.878 akcji Emitenta stanowiących 1,20% kapitału zakładowego i uprawniających do 

wykonywania 1,20% głosów na WZA Emitenta, 
– Umów opisanych w treści Prospektu Emisyjnego w Rozdziale V. 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu Wprowadzającego a Podmiotem Dominującym nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne. 
  

2.5.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt. 2.5.2. 

Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani 
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby 
wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki 
finansowe. 
  
  
  
 
 
 
 Józef Tworek   Jerzy Wiertelorz 
 
.......................................................  .......................................................  
 Członek Zarządu  Członek Zarządu 
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2.6. SODA MĄTWY S.A. 

2.6.1 Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego 

 
Nazwa (firma): Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY Spółka 

Akcyjna  
Nazwa skrócona:  SODA MĄTWY S.A.   
Siedziba:  Inowrocław  
Adres:  ul. Fabryczna 4, 88-100 Inowrocław  
Numery telekomunikacyjne:  tel. (0-prefix 52) 35-41-500   
                                               fax.(0-prefix 52) 35-37-043  
Adres poczty elektronicznej:  izch@izch.com.pl  
Adres strony internetowej:  http//www.izch.com.pl  

2.6.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego 

W imieniu Wprowadzającego działają następujące osoby fizyczne: 
 
Mirosław Kwiatkowski – Prezes Zarządu 
Piotr Głowicki   – Prokurent 
 
Informacja o adresach osób działających w imieniu Wprowadzającego została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 

2.6.3. Opis powiązań Wprowadzającego z Emitentem i Podmiotem Dominującym   

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu Wprowadzającego a Emitentem nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne za wyjątkiem poniższych: 
 
– Wprowadzający jest jednostką zależną od Emitenta, 
– Emitent posiada 6.776.400 akcji Wprowadzającego stanowiących 91,37% kapitału zakładowego i uprawniających do 

wykonywania 91,37% głosów na walnym zgromadzeniu Wprowadzającego, 
– Wprowadzający posiada 335.924 akcji Emitenta stanowiących 1,69% kapitału zakładowego i uprawniających do 

wykonywania 1,69% głosów na WZA Emitenta, 
– Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wprowadzającego jest Pan Kazimierz Przełomski pełniący funkcję prokurenta 

Emitenta, 
– Umów opisanych w treści Prospektu Emisyjnego w Rozdziale V. 
 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu Wprowadzającego a Podmiotem Dominującym nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– Podmiot Dominujący posiada 622.761 akcji Wprowadzającego stanowiących 8,40% kapitału zakładowego i 

uprawniających do wykonywania 8,40% głosów na walnym zgromadzeniu Wprowadzającego. 
 

2.6.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt. 2.6.2 

Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani 
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby 
wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki 
finansowe. 
 
  
 

  Mirosław Kwiatkowski 
   Piotr Głowicki 
 
.......................................................  .......................................................  
 Prezes Zarządu  Prokurent  
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2.7. InChem Sp. z o.o. 

2.7.1. Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego 

Nazwa (firma):        InChem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Nazwa skrócona:        InChem Sp. z o.o. 
Siedziba:         Warszawa 
Adres:          ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa 
Numery telekomunikacyjne:      tel: (0-22) 639 15 20 

fax:  (0-22) 639 15 16 
Adres poczty elektronicznej:     @ich.com.pl 
Adres strony internetowej:      www.ich.com.pl 

 

2.7.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego 

W imieniu Wprowadzającego działają następujące osoby fizyczne: 
 
Paweł Mikoda –  Prezes Zarządu 
 
 
Informacja o adresach osób działających w imieniu Wprowadzającego została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem       
o niepublikowanie. 

2.7.3. Opis powiązań Wprowadzającego z Emitentem i Podmiotem Dominującym   

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi               
w imieniu Wprowadzającego a Emitentem nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne za wyjątkiem poniższych: 
– Wprowadzający jest jednostką współzależną od Emitenta, 
– Emitent posiada 2.700 udziałów Wprowadzającego stanowiących 50,00% kapitału zakładowego i uprawniających  

do wykonywania 50,00% głosów na zgromadzeniu wspólników Wprowadzającego, 
– Wprowadzający posiada 752.030 akcji Emitenta stanowiących 3,80% kapitału zakładowego i uprawniających              

do wykonywania 3,80% głosów na WZA Emitenta, 
– Umowy z dnia 1.09.2004 roku, na podstawie której Wprowadzający wynajmuje od Emitenta lokal biurowy w 

Warszawie w budynku przy ulicy Powązkowskiej 46/50 w Warszawie.   
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi              
w imieniu Wprowadzającego a Podmiotem Dominującym nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne. 
 

2.7.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt. 2.7.2. 

Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani 
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby 
wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki 
finansowe. 
 
 
 
  

Paweł Mikoda 
 
 

...................................................... 
 

Prezes Zarządu 
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2.8. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

2.8.1. Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego 

Nazwa (firma):        Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona:        PTU S.A. 
Siedziba:         Warszawa 
Adres:          ul. Jagiellońska 17, 03-719 Warszawa 
Numery telekomunikacyjne:      tel  (22) 619 40 54 - 56 

fax (22) 619 43 00 
Adres poczty elektronicznej:     sekretariat@ptu.pl 
Adres strony internetowej:      www.ptu.pl 

2.8.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego 

W imieniu Wprowadzającego działają następujące osoby fizyczne: 
 
Grażyna Brocka – Prezes Zarządu 
Witold Kurzępa – Wiceprezes Zarządu 
 
Informacja o adresach osób działających w imieniu Wprowadzającego została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem       
o niepublikowanie. 

2.8.3. Opis powiązań Wprowadzającego z Emitentem i Podmiotem Dominującym   

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi               
w imieniu Wprowadzającego a Emitentem nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne za wyjątkiem poniższych: 
 
– Spółki zależne od Emitenta: SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A. posiadają łącznie 15.000.024 akcji 

Wprowadzającego stanowiących 45,41% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 46,11% głosów 
na walnym zgromadzeniu Wprowadzającego, 

– Wprowadzający posiada 2.290.080 akcji Emitenta stanowiących 11,57% kapitału zakładowego i uprawniających              
do wykonywania 11,57% głosów na WZA Emitenta. 

 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Wprowadzającym oraz osobami fizycznymi działającymi              
w imieniu Wprowadzającego a Podmiotem Dominującym nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne. 
 

2.8.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt. 2.8.2. 

Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani 
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby 
wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki 
finansowe. 
 
 
 

   
 Grażyna Brocka  Witold Kurzępa  
 
 
.......................................................  .......................................................  
 Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu  
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3. Podmiot Dominujący 

3.1. Nazwa, siedziba i adres Podmiotu Dominującego 
Podmiotem Dominującym w stosunku do Emitenta jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez 
Ministra Skarbu Państwa. 
 
Nazwa Podmiotu Dominującego: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej  
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa 
Numery telekomunikacyjne: tel.     (0-prefiks 22) 69-58-000  
 faks. (0-prefiks 22) 62-80-872 
Adres poczty elektronicznej: minister@msp.gov.pl 
Adres strony internetowej: http://www.mst.gov.pl 
 

3.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Podmiotu Dominującego 
W imieniu Podmiotu Dominującego działa Minister Skarbu Państwa.  
 

3.3. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 3.2 
Minister Skarbu Państwa, reprezentujący Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, oświadcza, że wszystkie informacje 
zawarte w Prospekcie dotyczące Podmiotu Dominującego są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani 
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 
 
 
 

Minister Skarbu Państwa 
 

........................................................ 
Jacek Socha 
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4. Podmioty sporządzające Prospekt 

4.1. Emitent 

4.1.1. Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt   

 
Nazwa (firma): CIECH Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: CIECH S.A.  
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa 
Numery telekomunikacyjne: tel.   (0-prefiks 22) 63-91-000,  
 faks.(0-prefiks 22) 63-91-451 
Adres poczty elektronicznej: ciech@ciech.com 
Adres strony internetowej: http://www.ciech.com 

 

4.1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt 

W imieniu CIECH S.A. jako podmiotu sporządzającego Prospekt działają następujące osoby fizyczne: 
 
Ludwik Klinkosz – Prezes Zarządu 
Stefan Rojewski – Członek Zarządu 
Jerzy Golis – Członek Zarządu 
 
Informacja o adresach osób działających w imieniu CIECH S.A. została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 
Osoby działające w imieniu CIECH S.A. odpowiedzialne są za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie oraz za 
sporządzenie następujących części Prospektu: Rozdział II pkt. 1 – 3, 4.1, Rozdział VIII z wyłączeniem pkt. 1.1 i 2.1, 
Rozdział IX, Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

4.1.3. Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem, 
Wprowadzającym i Podmiotem Dominującym 

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta, a 
Emitentem będącym jednocześnie Wprowadzającym, nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– Pan Ludwik Klinkosz jest prezesem Zarządu Emitenta, 
– Pomiędzy Panem Ludwikiem Klinkoszem a Emitentem została zawarta umowa o pracę, 
– Pan Ludwik Klinkosz posiada 383.253 akcji Emitenta stanowiących 1,94% kapitału zakładowego i uprawniających 

do 1,94% głosów na WZA Emitenta,   
– Pan Stefan Rojewski jest Członkiem Zarządu Emitenta, 
– Pomiędzy Panem Stefanem Rojewskim a Emitentem została zawarta umowa o pracę, 
– Pan Jerzy Golis jest Członkiem Zarządu Emitenta, 
– Pomiędzy Panem Jerzym Golisem a Emitentem została zawarta umowa o pracę. 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta oraz  
Emitentem a Alwernia S.A. jako Wprowadzającym, nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– Alwernia S.A. jest jednostką zależną od Emitenta, 
– Emitent posiada 1.686.047 akcji Alwernia S.A. stanowiących 73,75% kapitału zakładowego i uprawniających do 

wykonywania 73,75% głosów na walnym zgromadzeniu Alwernia S.A., 
– Alwernia S.A. posiada 95.100 akcji Emitenta stanowiących 0,48% kapitału zakładowego i uprawniających do 

wykonywania 0,48% głosów na WZA Emitenta, 
– Umów opisanych w treści Prospektu Emisyjnego w Rozdziale V. 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta oraz  
Emitentem a GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. jako Wprowadzającym, nie występowały żadne powiązania personalne, 
kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
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– GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. jest jednostką zależną od Emitenta, 
– Emitent posiada 46.207 udziałów GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. stanowiących 79,72% kapitału zakładowego i 

uprawniających do wykonywania 79,72% głosów na zgromadzeniu wspólników GZNF „Fosfory” Sp. z o.o., 
– GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. posiada 190.200 akcji Emitenta stanowiących 0,96% kapitału zakładowego i 

uprawniających do wykonywania 0,96% głosów na WZA Emitenta, 
– Umów opisanych w treści Prospektu Emisyjnego w Rozdziale V. 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta oraz  
Emitentem a JANIKOSODA S.A. jako Wprowadzającym, nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– JANIKOSODA S.A. jest jednostką zależną od Emitenta, 
– Emitent posiada 4.034.881 akcji JANIKOSODA S.A. stanowiących 90,31% kapitału zakładowego i uprawniających 

do wykonywania 90,31% głosów na walnym zgromadzeniu JANIKOSODA S.A., 
– JANIKOSODA S.A. posiada 440.260 akcji Emitenta stanowiących 2,22% kapitału zakładowego i uprawniających do 

wykonywania 2,22% głosów na WZA Emitenta, 
– Umów opisanych w treści Prospektu Emisyjnego w Rozdziale V. 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta oraz  
Emitentem a Petrochemia Blachownia S.A. jako Wprowadzającym, nie występowały żadne powiązania personalne, 
kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– Petrochemia Blachownia jest jednostką zależną od Emitenta, 
– Emitent posiada 2.500.000 akcji Petrochemia Blachownia S.A. stanowiących 100% kapitału zakładowego i 

uprawniających do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Petrochemia Blachownia S.A., 
– Petrochemia Blachownia posiada 236.878 akcji Emitenta stanowiących 1,20% kapitału zakładowego i 

uprawniających do wykonywania 1,20% głosów na WZA Emitenta, 
– Umów opisanych w treści Prospektu Emisyjnego w Rozdziale V. 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta oraz  
Emitentem a SODA MĄTWY S.A. jako Wprowadzającym, nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– SODA MĄTWY S.A. jest jednostką zależną od Emitenta, 
– Emitent posiada 6.776.400 akcji SODA MĄTWY S.A. stanowiących 91,37% kapitału zakładowego i uprawniających 

do wykonywania 91,37% głosów na walnym zgromadzeniu SODA MĄTWY S.A., 
– SODA MĄTWY S.A. posiada 335.924 akcji Emitenta stanowiących 1,69% kapitału zakładowego i uprawniających do 

wykonywania 1,69% głosów na WZA Emitenta, 
– Przewodniczącym Rady Nadzorczej SODA MĄTWY S.A. jest Pan Kazimierz Przełomski pełniący funkcję prokurenta 

Emitenta, 
– Umów opisanych w treści Prospektu Emisyjnego w Rozdziale V. 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta oraz  
Emitentem a InChem Sp. z o.o. jako Wprowadzającym, nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, 
organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– InChem Sp. z o.o. jest jednostką współzależną od Emitenta, 
– Emitent posiada 2.700 udziałów InChem Sp. z o.o. stanowiących 50,00% kapitału zakładowego i uprawniających  do 

wykonywania 50,00% głosów na zgromadzeniu wspólników InChem Sp. z o.o., 
– InChem Sp. z o.o. posiada 752.030 akcji Emitenta stanowiących 3,80% kapitału zakładowego i uprawniających              

do wykonywania 3,80% głosów na WZA Emitenta, 
– Umowy z dnia 1.09.2004 roku, na podstawie której InChem Sp. z o.o. wynajmuje od Emitenta lokal biurowy w 

Warszawie w budynku przy ulicy Powązkowskiej 46/50 w Warszawie.   
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta oraz  
Emitentem a Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. jako Wprowadzającym, nie występowały żadne powiązania 
personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– Spółki zależne od Emitenta: SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A. posiadają łącznie 15.000.024 akcji Polskiego 

Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. stanowiących 45,41% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 
46,11% głosów na walnym zgromadzeniu PTU S.A., 

– Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. posiada 2.290.080 akcji Emitenta stanowiących 11,57% kapitału 
zakładowego i uprawniających do wykonywania 11,57% głosów na WZA Emitenta. 

 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Emitentem oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu 
Emitenta a Podmiotem Dominującym nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne za wyjątkiem poniższych: 
– Podmiot Dominujący posiada 10.270.800 akcji Emitenta stanowiących 51,88% kapitału zakładowego i 

uprawniających do wykonywania 51,88% głosów na WZA Emitenta, 
– Wprowadzający jest stroną umów z Podmiotem Dominującym opisanych w pkt. 9.1.4. Rozdział V Prospektu. 
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4.1.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 4.1.2. 

Niniejszym oświadczamy w imieniu Emitenta, że części Prospektu, za które odpowiedzialny jest Emitent zostały 
sporządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej, oraz że informacje w nich zawarte są prawdziwe i 
rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami 
prawa. 
 
 
 
 Ludwik Klinkosz  
 
 ........................................................ 
 Prezes Zarządu 
 
 
 Stefan Rojewski   Jerzy Golis  
 
.......................................................  .......................................................  
 Członek Zarządu Członek Zarządu 
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4.2. Kancelaria Prawnicza A.Całus, A.Kratiuk, M.Szmelter i Wspólnicy Spółka Komandytowa  

4.2.1. Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt 

Firma: Kancelaria Prawnicza A.Całus, A.Kratiuk, M.Szmelter i 
Wspólnicy Spółka Komandytowa 

Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa 
Numery telekomunikacyjne: tel. (0 prefiks 22) 825-87-88, 825-88-85, 825-05-91 
 fax (0 prefiks 22) 825-34-00 
Adres poczty elektronicznej: kanckns@kns.com.pl 

4.2.2. Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt  

W imieniu Kancelarii Prawniczej A.Całus, A.Kratiuk, M.Szmelter i Wspólnicy Spółka Komandytowa jako podmiotu 
sporządzającego Prospekt działają: 
 
Magdalena Szydłowska-Kaczmarek – wspólnik 
Marek Szmelter – wspólnik 
 
Informacja o adresie osób działających w imieniu Kancelarii Prawniczej A.Całus, A.Kratiuk, M.Szmelter i Wspólnicy 
Spółka Komandytowa została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. 
 
Odpowiedzialność osób działających w imieniu Doradcy Prawnego jest ograniczona do następujących części Prospektu: 
Rozdział I pkt. 2.2.6 i 2.2.7, Rozdział II pkt. 4.2; Rozdział III pkt. 3 – 9; 13.1 – 13.6; Rozdział IV pkt. 1 – 17, 21 – 24; 
Rozdział V pkt. 8 – 13, 16 – 18, Rozdział VII z wyłączeniem pkt. 1 i 2.  

4.2.3. Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem, 
Wprowadzającym i Podmiotem Dominującym 

Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy Kancelarią Prawniczą 
A.Całus, A.Kratiuk, M.Szmelter i Wspólnicy Spółka Komandytowa jako sporządzającym Prospekt oraz osobami 
fizycznymi działającymi w imieniu Kancelarii Prawniczej A.Całus, A.Kratiuk, M.Szmelter i Wspólnicy Spółka 
Komandytowa a Emitentem i Wprowadzającym, poza: 
– umową z CIECH S.A. z dnia 28 sierpnia 2002 roku, na mocy której Kancelaria Prawnicza A.Całus, A.Kratiuk, 

M.Szmelter i Wspólnicy Spółka Komandytowa świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej i doradztwa 
podatkowego na rzecz Emitenta w zakresie stosunków cywilnych, handlowych, gospodarczych, administracyjnych i 
podatkowych,   

– umową z CIECH S.A. z dnia 17 listopada 2003 roku, na mocy której Kancelaria Prawnicza A.Całus, A.Kratiuk, 
M.Szmelter i Wspólnicy Spółka Komandytowa świadczy na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego w procesie 
obejmującym wprowadzenie akcji Emitenta do publicznego obrotu papierami wartościowymi, 

– umową z Ciech S.A. z dnia 19 lutego 2004 roku, na mocy której Kancelaria Prawnicza A.Całus, A.Kratiuk, 
M.Szmelter i Wspólnicy Spółka Komandytowa świadczy usługi w zakresie badania stanu prawnego Grupy 
Kapitałowej Ciech S.A.,  

– umową z Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. z dnia 30 września 2003 roku, na mocy której Kancelaria 
Prawnicza A.Całus, A.Kratiuk, M.Szmelter i Wspólnicy Spółka Komandytowa świadczy usługi prawnicze. 

 
Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy Kancelarią Prawniczą 
A.Całus, A.Kratiuk, M.Szmelter i Wspólnicy Spółka Komandytowa jako sporządzającym Prospekt oraz osobami 
fizycznymi działającymi w imieniu Kancelarii Prawniczej A.Całus, A.Kratiuk, M.Szmelter i Wspólnicy Spółka 
Komandytowa a Podmiotem Dominującym. 

4.2.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 4.2.2. 

Niniejszym oświadczamy w imieniu Doradcy Prawnego, że części Prospektu, za które odpowiedzialny jest Doradca 
Prawny zostały sporządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że zawarte w nich informacje są 
prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane 
przepisami prawa. 
 

 
 
 Marek Szmelter  Magdalena Szydłowska-Kaczmarek  
 
 
.......................................................  .......................................................  
                   Wspólnik Wspólnik 
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4.3. Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna 

4.3.1. Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt 

Nazwa (firma): Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: Millennium DM 
Siedziba: Warszawa 
Adres: Al. Jerozolimskie 123A, 02–017 Warszawa 
Numery telekomunikacyjne: tel.  (0-prefiks 22) 598-26-00; 598-26-01 
 fax. (0-prefiks 22) 598-26-99 
Adres poczty elektronicznej: millenniumdm@millenniumdm.pl 
Adres strony internetowej: http://www.millenniumdm.pl 
 

4.3.2. Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt 

W imieniu Millennium DM jako podmiotu sporządzającego Prospekt działają następujące osoby fizyczne: 
 
Mariusz Dąbkowski – Prezes Zarządu 
Dorota Małgorzata Kowalczewska – Członek Zarządu 
 
Informacja o adresach osób działających w imieniu Millennium DM została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 
Odpowiedzialność osób działających w imieniu Millennium DM jest ograniczona do następujących części Prospektu: 
Wstęp, Rozdział I z wyłączeniem pkt 2.2.6 i 2.2.7, Rozdział II pkt. 4.3 i 6, Rozdział III pkt. 1 – 2, 10 – 12, 13.7, Rozdział 
IV pkt. 18 – 20, Rozdział V pkt. 1 – 7, 14 – 15, 19, Rozdział VI, Rozdział VII pkt. 1 – 2, Załączniki nr 7, 8, 9, 10.  

4.3.3. Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób działających w jego imieniu z Emitentem, 
Wprowadzającym i Podmiotem Dominującym  

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Millennium DM oraz osobami fizycznymi działającymi w jego 
imieniu a Emitentem i Wprowadzającymi nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne za wyjątkiem poniższych: 
– w dniu 17 listopada 2003r. pomiędzy Millennium DM a CIECH S.A. została zawarta umowa, której przedmiotem jest 

świadczenie usług mających na celu wprowadzenie akcji Emitenta do publicznego obrotu i pełnienie funkcji 
oferującego, 

– w dniu 5 października 2004r. pomiędzy Millennium DM a Wprowadzającymi: Alwernia S.A., GZNF „Fosfory” Sp. z 
o.o., JANIKOSODA S.A., Petrochemia-Blachownia S.A., SODA MĄTWY S.A., InChem Sp. z o.o. została zawarta 
umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług związanych ze sprzedażą Akcji Serii A i B, będących w 
posiadaniu tych podmiotów, 

– w dniu 4 października 2004r. pomiędzy Millennium DM a Wprowadzającym Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń 
S.A. została zawarta umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług związanych ze sprzedażą 1.300.500 Akcji 
Serii B.  

 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Millennium DM oraz osobami fizycznymi działającymi w jego 
imieniu a Podmiotem Dominującym nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne. 

4.3.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 4.3.2. 

Niniejszym oświadczamy, że części Prospektu, za które odpowiedzialny jest Millennium Dom Maklerski S.A. zostały 
sporządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że zawarte w nich informacje są prawdziwe i 
rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami 
prawa. 
 
 
 
 
 Mariusz Dąbkowski Dorota Małgorzata Kowalczewska 
 
 
 .......................................................  ........................................................ 
 Prezes Zarządu Członek Zarządu 
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5. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 

5.1. Nazwa, siedziba, adres i podstawy uprawnień 
Nazwa (firma): KPMG Audyt Sp. z o.o. (do dnia 10 maja 2004: KPMG Polska 

Audyt  Sp. z o.o.) 
Nazwa skrócona: KPMG 
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
Podstawa uprawnień: podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych pod numerem 458 
Numery telekomunikacyjne: tel. (0-prefiks 22)  528 11 00  
 faks. (0-prefiks 22)  528 10 09 
Adres poczty elektronicznej: contact_us@kpmg.pl 
Adres strony internetowej: www.kpmg.pl 
 

5.2. Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych 

 
Bogdan Dębicki   Biegły rewident nr 796/1670 

Członek Zarządu KPMG Audyt Sp. z o.o. działający w imieniu spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. 
(do dnia 10 maja 2004: KPMG Polska Audyt  Sp. z o.o.) 

 
 
Informacje o miejscu zamieszkania osób działających w imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o. zostały objęte złożonym do 
KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. 
 
Odpowiedzialność osób działających w imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział II pkt 5 oraz Rozdział VIII pkt. 
1.1 oraz 2.1. 
 

5.3. Biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta 
 
 
Bogdan Dębicki Biegły rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych 

rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 796/1670 
 
 
Informacje o miejscu zamieszkania biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta działającego w imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o. zostały objęte 
złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. 
 

5.4. Powiązania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz osób 
fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem, Wprowadzającym oraz Podmiotem 
Dominującym  

 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu i na rzecz KPMG Audyt Sp. z o.o. a Emitentem, będącym jednocześnie Wprowadzającym nie istnieją żadne 
powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– w dniu 12 marca 2004 r. pomiędzy KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. a CIECH S.A. została zawarta umowa, której 

przedmiotem jest świadczenie usług związanych z przygotowaniem części Prospektu Emisyjnego, 
– w dniu 16 czerwca 2004r. pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. a CIECH S.A. została zawarta umowa, której 

przedmiotem jest świadczenie usług związanych z pracami doradczymi związanymi z identyfikacją różnic pomiędzy 
zasadami rachunkowości stosowanymi przez Emitenta i spółki z Grupy Kapitałowej a Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej; 

– w dniu 16 czerwca 2004r. pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. a CIECH S.A. została zawarta umowa, której 
przedmiotem jest dokonanie przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2004, 

– w dniu 28 października 2004r. pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. a CIECH S.A. została zawarta umowa, której 
przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2004. 
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– w dniu 31 grudnia 2003 pomiędzy KPMG Polska Sp. z o.o. a CIECH S.A. została zawarta umowa, której 
przedmiotem jest sprawdzenie zgodności systemu finansowego Emitenta z wymogami ustawy o rachunkowości i 
ustawami VAT i CIT 

– w dniu 15 stycznia 2004 r. pomiędzy KPMG Polska Sp. z o.o. a CIECH S.A. została zawarta umowa, której 
przedmiotem jest opracowanie systemu automatycznego wspomagania konsolidacji. 

 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu i na rzecz KPMG Audyt Sp. z o.o. a Alwernia S.A. jako Wprowadzającym nie istnieją żadne powiązania 
personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– w dniu 20 kwietnia 2004 r. pomiędzy KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. a Alwernia S.A. została zawarta umowa, której 

przedmiotem jest świadczenie usług doradztwa podatkowego, 
– w dniu 15 czerwca 2004 r. pomiędzy KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. a Alwernia S.A. została zawarta umowa, której 

przedmiotem jest dokonanie przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Alwernia S.A. za I półrocze 
2004, 

– w dniu 15 czerwca 2004 r. pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. a Alwernia S.A. została zawarta umowa, której 
przedmiotem jest świadczenie usług związanych z pracami doradczymi związanymi z identyfikacją różnic pomiędzy 
zasadami rachunkowości stosowanymi przez Alwernia S.A. a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej, 

– w dniu 28 pażdziernika 2004 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest dokonanie badania 
skonsolidowanego pakietu finansowego Alwernia S.A. za I półrocze 2004. 

 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu i na rzecz KPMG Audyt Sp. z o.o. a  GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. jako Wprowadzającym nie istnieją żadne 
powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– w dniu 20 maja 2004 r. pomiędzy KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. a GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. została zawarta 

umowa, której przedmiotem jest świadczenie czynności doradztwa księgowego (w tym organizacji szkoleń) oraz 
podatkowego, 

– w dniu 18 czerwca 2004 r. pomiędzy KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. a GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. została zawarta 
umowa, której przedmiotem jest dokonanie przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GZNF 
„Fosfory” Sp. z o.o. za I półrocze 2004, 

– w dniu 18 czerwca 2004 r. pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. a GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. została zawarta umowa, 
której przedmiotem jest świadczenie usług związanych z pracami doradczymi związanymi z identyfikacją różnic 
pomiędzy zasadami rachunkowości stosowanymi przez GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. i spółki zależne a 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 

– w dniu 29 października 2004 r. pomiędzy KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. a GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. została 
zawarta umowa, której przedmiotem jest dokonanie badania skonsolidowanego pakietu finansowego GZNF 
„Fosfory” Sp. z o.o. za I półrocze 2004. 

 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu i na rzecz KPMG Audyt Sp. z o.o. a  JANIKOSODA S.A. jako Wprowadzającym nie istnieją żadne powiązania 
personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– w dniu 2 czerwca 2004 r. pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. a JANIKOSODA S.A. została zawarta umowa, której 

przedmiotem jest świadczenie usług związanych z pracami doradczymi związanymi z identyfikacją różnic pomiędzy 
zasadami rachunkowości stosowanymi przez JANIKOSODA S.A. Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej,  

– w dniu 14 czerwca 2004 r. pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. a JANIKOSODA S.A. została zawarta umowa, której 
przedmiotem jest dokonanie przeglądu sprawozdania finansowego JANIKOSODA S.A. za I półrocze 2004r. 

– w dniu 14 października 2004 r. pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. a JANIKOSODA S.A. została zawarta umowa, 
której przedmiotem jest badanie półrocznego pakietu konsolidacyjnego za I półrocze 2004 r. 

 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu i na rzecz KPMG Audyt Sp. z o.o. a  Petrochemia Blachownia S.A. jako Wprowadzającym nie istnieją żadne 
powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– w dniu 27 lipca 2004 r. pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. a Petrochemia Blachownia S.A. została zawarta umowa, 

której przedmiotem jest dokonanie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Petrochemia Blachownia S.A. za I półrocze 2004. 

– w dniu 28 października 2004 r. pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. a Petrochemia Blachownia S.A. została zawarta 
umowa, której przedmiotem jest dokonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego pakietu finansowego 
Petrochemia Blachownia S.A. za I półrocze 2004. 
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Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu i na rzecz KPMG Audyt Sp. z o.o. a  SODA MĄTWY S.A. jako Wprowadzającym nie istnieją żadne powiązania 
personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: 
– w dniu 14 czerwca 2004 r. pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. a SODA MĄTWY S.A.  została zawarta umowa, której 

przedmiotem jest świadczenie usług związanych z pracami doradczymi związanymi z identyfikacją różnic pomiędzy 
zasadami rachunkowości stosowanymi przez SODA MĄTWY S.A. i spółki zależne a Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 

– w dniu 14 czerwca 2004 r. pomiędzy KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. a SODA MĄTWY S.A. została zawarta umowa, 
której przedmiotem jest dokonanie przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego SODA MĄTWY S.A. za 
I półrocze 2004, 

– w dniu 14 października 2004 r. pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. a SODA MĄTWY S.A. została zawarta umowa, 
której przedmiotem jest dokonanie badanie półrocznego pakietu konsolidacyjnego za I półrocze 2004. 

 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz osobami fizycznymi działającymi w 
imieniu i na rzecz KPMG Audyt Sp. z o.o. a InChem Sp. z o.o. oraz PTU S.A. jako podmiotami Wprowadzającymi nie 
istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne. 
 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy KPMG Polska Sp. z o.o. oraz osobami fizycznymi działającymi 
w jego imieniu a Podmiotem Dominującym nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne. 

5.5. Oświadczenie osób wymienionych w pkt 5.2 o wyborze na biegłego rewidenta oraz 
potwierdzenie spełnienia przez KPMG Audyt Sp. z o.o. (do dnia 10 maja 2004: KPMG 
Audyt Polska Sp. z o.o.) warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z 
badania 

Oświadczam, że spółka KPMG Audyt Sp. z o.o. została wybrana jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania 
finansowego Emitenta zamieszczonego w Prospekcie oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Emitenta zamieszczonego w Prospekcie zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i 
niezależnej opinii z badania sprawozdań finansowych. 

   
 
 

Bogdan Dębicki 
 
 
 ...........................................................................   
 Biegły rewident nr 796/1670  
 Członek Zarządu KPMG Audyt Sp. z o.o. 
  działający w imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o.  
 
 
 

5.6. Oświadczenie osób wymienionych w pkt 5.3 o spełnieniu warunków do wyrażenia 
bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu 

Oświadczam, że nie istnieją żadne przyczyny, które w jakikolwiek sposób ograniczałyby moją zdolność do wyrażenia 
bezstronnej i niezależnej opinii zgodnie z wymogami art. 66 ustawy o rachunkowości w stosunku do zbadanego 
sprawozdania finansowego Emitenta i zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta 
zamieszczonych w Prospekcie. 
 
 

Bogdan Dębicki 
 
 
 ...........................................................................   
 Biegły rewident nr 796/1670  
 Członek Zarządu KPMG Audyt Sp. z o.o. 
 działający w imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o. 
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5.7. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 5.2 i 5.3  
Oświadczam, że zamieszczone w Prospekcie sprawozdanie finansowego spółki Ciech S.A. sporządzone za okres od 1 
stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ciech S.A. 
sporządzone za za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. podlegały naszemu badaniu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi. Na podstawie przeprowadzonego badania wyraziliśmy opinię 
bez zastrzeżeń z uwagami do półrocznego sprawozdania finansowego spółki Ciech S.A. oraz do skonsolidowanego 
półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ciech S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2004 r. do 
30 czerwca 2004 r. 
 
Pełna treść wymienionych powyżej sprawozdań finansowych jest przedstawiona w raporcie rocznym i skonsolidowanym 
raporcie rocznym zamieszczonym w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu.      
 
Oświadczam, że porównywalne dane finansowe za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 2002 r. 
oraz 31 grudnia 2001r. i porównywalne skonsolidowane dane finansowe za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2003 
r., 31 grudnia 2002 r. oraz 31 grudnia 2001r.  zamieszczone w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu, zostały 
sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we 
wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Emitenta i Grupę 
Kapitałową w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r., oraz że uzgodnienie tych danych porównywalnych 
zamieszczonych w Prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś te dane porównywalne wynikają ze zbadanego 
sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, po uwzględnieniu korekt doprowadzających 
do porównywalności z tytułu zmian zasad rachunkowości i korekt błędów podstawowych. 
 
Oświadczam, że forma prezentacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 
danych porównywalnych, zamieszczonych w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu, i zakres ujawnionych w nich danych 
są zgodne z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku (Dz. U. 139, poz. 1569 z 
późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
 
 

Bogdan Dębicki 
 
 
 ...........................................................................   
 Biegły rewident nr 796/1670  
 Członek Zarządu KPMG Audyt Sp. z o.o. 

działający w imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o. 
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6. Oferujący  

6.1. Firma, siedziba i adres Oferującego 
Nazwa (firma): Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: Millennium DM 
Siedziba: Warszawa 
Adres: Al. Jerozolimskie 123A, 02–017 Warszawa 
Numery telekomunikacyjne: tel.  (0-prefiks 22) 598-26-00; 598-26-01 
 fax. (0-prefiks 22) 598-26-99 
Adres poczty elektronicznej: millenniumdm@millenniumdm.pl 
Adres strony internetowej: http://www.millenniumdm.pl 

6.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego 
W imieniu Oferującego działają następujące osoby fizyczne: 
 
Mariusz Dąbkowski – Prezes Zarządu 
Dorota Małgorzata Kowalczewska – Członek Zarządu 
 
Informacja o adresach osób działających w imieniu Millennium Dom Maklerski S.A. została objęta złożonym do KPWiG 
wnioskiem o niepublikowanie. 

6.3. Powiązania Oferującego z Emitentem, Wprowadzającym i Podmiotem Dominującym  
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Millennium DM oraz osobami fizycznymi działającymi w jego 
imieniu a Emitentem i Wprowadzającymi nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne za wyjątkiem poniższych: 
– w dniu 17 listopada 2003 r. pomiędzy Millennium DM a Emitentem została zawarta umowa, której przedmiotem jest 

świadczenie usług mających na celu wprowadzenie akcji Emitenta do publicznego obrotu i pełnienie funkcji 
oferującego, 

– w dniu 5 października 2004r. pomiędzy Millennium DM a Wprowadzającymi: Alwernia S.A., GZNF „Fosfory” Sp. z 
o.o., JANIKOSODA S.A., Petrochemia-Blachownia S.A., SODA MĄTWY S.A., InChem Sp. z o.o. została zawarta 
umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług związanych ze sprzedażą Akcji Serii A i B, będących w 
posiadaniu tych podmiotów, 

– w dniu 4 października 2004r. pomiędzy Millennium DM a Wprowadzającym Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń 
S.A. została zawarta umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług związanych ze sprzedażą 1.300.500 Akcji 
Serii B. 

 
Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu pomiędzy Millennium DM oraz osobami fizycznymi działającymi w jego 
imieniu a Podmiotem Dominującym nie występowały żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani 
umowne. 

6.4. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 6.2. 
Działając w imieniu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna jako podmiotu oferującego Akcje Serii C w 
publicznym obrocie niniejszym oświadczamy, iż Oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i 
wprowadzeniu papierów wartościowych Emitenta do publicznego obrotu. 
 
 
 
 
 Mariusz Dąbkowski Dorota Małgorzata Kowalczewska 
 
 
 .......................................................  ........................................................ 
 Prezes Zarządu Członek Zarządu 
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ROZDZIAŁ III – DANE O EMISJI 

1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych papierów wartościowych 
Na podstawie niniejszego Prospektu do publicznego obrotu wprowadzanych jest łącznie do 28.000.000 akcji Emitenta o 
wartości nominalnej 5,00 złoty każda, w tym: 
– 20.816 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 złoty każda, 
– 19.775.200 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 złoty każda,  
– od 1 do 8.203.984 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 złoty każda, 
 
Z wprowadzanymi Akcjami Serii C  związane są od 1 do 8.203.984 Praw do Akcji Serii C. 
 
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 11.996.688 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 
5,00 złoty każda i łącznej wartości nominalnej 59.983.440 zł,  w tym: 
–          3.220 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każda, 
–   3.789.484 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda, 
–   8.203.984 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 zł każda. 
 
W ramach Publicznej Oferty Otwartej, oferta sprzedaży obejmuje 3.350.892 Akcji Sprzedawanych, oferowanych do 
sprzedaży przez Wprowadzających, w tym: 
– 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każda oraz 95.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda, oferowanych do sprzedaży przez Alwernia S.A., 
– 200 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każda oraz 190.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda, oferowanych do sprzedaży przez GZNF „Fosfory” Sp. z o.o., 
– 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każda oraz 440.160 akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda, oferowanych do sprzedaży przez JANIKOSODA S.A., 
– 236.878 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda, oferowanych do sprzedaży przez 

Petrochemia-Blachownia S.A., 
– 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każda oraz 335.824 akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda, oferowanych do sprzedaży przez SODA MĄTWY S.A., 
– 2.410 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każda oraz 749.620 akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda, oferowanych do sprzedaży przez InChem Sp. z o.o., 
– 1.300.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda, oferowanych do sprzedaży przez 

PTU S.A.   
 
 
W ramach Publicznej Oferty Zamkniętej, oferta sprzedaży obejmuje 441.812 Akcji Pracowniczych, oferowanych do 
sprzedaży przez Spółkę, w tym 310 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każda oraz 441.502 
akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda. 
 

Tabela 13. Charakterystyka akcji oferowanych 

Papiery wartościowe    
wg rodzajów Liczba 

Wartość 
nominalna    

(w zł) 

Cena emisyjna / 
sprzedaży      

(w zł) 

Nadwyżka ceny 
emisyjnej nad 

wartością 
nominalną (w zł)

Szacunkowe 
prowizje i koszty 

emisji (w zł) 
Wpływy Emitenta   

(w zł) 

1 2 3 4 5 6 7 = (2 x 4) – 6 
Akcje Pracownicze       

Akcje Serii A       
Na jednostkę 1 5 5 0 5
Razem 310 1 550 1 550 0 1 550
Akcje Serii B      
Na jednostkę 1 5 5 0 5
Razem 441 502 2 207 510 2 207 510 0 2 207 510

Akcje Sprzedawane       
Akcje Serii A       
Na jednostkę 1 5 ● ●  ●
Razem 2 910 14 550 ● ●  ●
Akcje Serii B       
Na jednostkę 1 5 ● ●  ●
Razem 3 347 982 16 739 910 ● ●  ●
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Papiery wartościowe    
wg rodzajów Liczba 

Wartość 
nominalna    

(w zł) 

Cena emisyjna / 
sprzedaży      

(w zł) 

Nadwyżka ceny 
emisyjnej nad 

wartością 
nominalną (w zł)

Szacunkowe 
prowizje i koszty 

emisji (w zł) 
Wpływy Emitenta   

(w zł) 

Oferta subskrypcji       
Akcje Serii C       
Na jednostkę 1 5 ● ● 0,57 ●
Razem 8 203 984 41 019 920 ● ● 4 702 500 ●
Razem akcje oferowane       
Na jednostkę 1 5 ● ● 0,39 ●
Razem 11 996 688 59 983 440 ● ● 4 702 500 ●
Źródło: Emitent 

 
Nie występują żadne ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych, Akcje Oferowane nie są przedmiotem 
żadnych zabezpieczeń. Z Akcjami Oferowanymi nie jest związany obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne 
uprzywilejowanie. 

2. Szacunkowe koszty emisji Akcji Oferowanych 
Łączne szacunkowe koszty emisji Akcji Oferowanych wyniosą około 4.703 tys. zł.  

Tabela 14. Szacunkowe koszty emisji Akcji Oferowanych (tys. zł) 
Wyszczególnienie Razem 
Koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztu doradztwa i oferowania 4 039 
Szacunkowy koszt promocji planowanej oferty 250 
Koszty wynagrodzenia subemitentów 0 
Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, w tym: 414 

– koszty druku Prospektu i skróconej wersji Prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych 170 
– opłaty na rzecz KPWiG, KDPW, GPW 244 

Razem 4 703 
Źródło: Emitent 

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu Emitent nie zawarł umów o subemisję inwestycyjną dotyczącą Akcji 
Oferowanych. Emitent nie wyklucza jednak możliwości zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną w związku z emisją 
Akcji Serii C. W przypadku zawarcia takiej umowy, Emitent przekaże informacje do publicznej wiadomości w formie 
raportu bieżącego. Emitent nie zamierza zawierać umów o subemisję usługową.    
 
Koszty emisji Akcji Serii C poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta pomniejszą kapitał zapasowy 
Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, zaś pozostała ich część zostanie zaliczona 
do kosztów finansowych. 
 
Koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją Akcji Serii A i Akcji Serii B oferowanych w ramach oferty sprzedaży zostaną 
pokryte przez Wprowadzających i nie zostały przedstawione w powyższej tabeli. Pozostałe koszty związane z 
oferowaniem Akcji Serii A i B zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii C. 

3. Podstawa prawna emisji akcji i ich wprowadzenia do publicznego obrotu 

3.1. Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych i ich 
wprowadzeniu do publicznego obrotu 

Zgodnie z przepisami KSH organem uprawnionym do podejmowania uchwały w sprawie zwykłego podwyższenia 
kapitału zakładowego jest Walne Zgromadzenie (art. 430 §1 w związku z art. 431 §7,  w związku z art. 310 § 2 KSH). 

3. 2. Data i forma podjęcia uchwały o emisji Akcji Oferowanych 

3.2.1. Data i forma podjęcia uchwały o emisji Akcji Serii C 

W dniu 19 maja 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego CIECH S.A. poprzez emisję akcji serii C, przeznaczonych do objęcia w drodze publicznej subskrypcji 
w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi, z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy, zgodnie z którą: 
„(...) 
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§1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 98.981.500 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset 
osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych do kwoty nie większej niż 140.001.420 złotych, to jest o kwotę nie 
większą niż 41.019.920 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia) 
złotych. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję obejmującą nie więcej aniżeli 8.203.984  
(słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji serii C o wartości nominalnej 5 
(słownie: pięć) złotych każda. 

3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału 

za rok obrotowy 2004, od dnia 1 stycznia 2004 r. 
5. Akcje serii C pokryte zostaną wyłącznie gotówką. 
6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze publicznej subskrypcji w warunkach publicznego obrotu 

papierami wartościowymi. 
7. Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 

§2 
1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich 

akcji serii C. 
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH 

zawiera następującą treść. 
 

Opinia Zarządu CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii C oraz w 

sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C 
 

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia 
swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii 
C. 
 
1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione 

w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności 
Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej, co umożliwi jej przeprowadzenie planowanych projektów 
inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy 
nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów gospodarczych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż 
niezbędne środki mogą być pozyskane wyłącznie w drodze publicznej emisji akcji, a następnie ich wprowadzenia do 
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dlatego Zarząd uznaje, iż wyłączenie prawa poboru 
leży w interesie Spółki. 

 
2. Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona w toku publicznej emisji akcji w oparciu o mechanizm budowania 

książki popytu (book-building). Po zaprezentowaniu Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać 
deklaracje zainteresowania nabyciem akcji serii C. W tych deklaracjach będą musieli określić liczbę akcji serii C, jaką 
chcieliby objąć oraz cenę emisyjną, po której są gotowi objąć daną liczbę akcji serii C. Na podstawie zestawienia 
wielu deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji serii C oraz ustali ich cenę emisyjną na 
takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji. 

 
§3 

1.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 
 

1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, 
2) dokonania podziału akcji serii C na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii C 

pomiędzy transzami, 
3) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii C w poszczególnych transzach, w tym 

ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na akcje serii C w ramach poszczególnych transz, 
4) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, 
5) ustalenia zasad przydziału akcji serii C w ramach poszczególnych transz, 
6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji 

kapitału zakładowego, 
7) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii C do 

publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. 

 
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do podpisania umowy o subemisję usługową lub umowy o subemisję 

inwestycyjną, jeżeli w ocenie Zarządu zawarcie takich umów będzie służyło interesowi Spółki. 
 

§4 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
 
W toku Walnego Zgromadzenia przedstawiona została opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej. 
 
Uchwała nr 4 została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego przez Notariusza Pawła Błaszczaka, prowadzącego  
kancelarię notarialną w Warszawie (rep. A nr 13729/2004). 

3.2.2. Data i forma podjęcia uchwały o emisji Akcji Serii A 

W dniu 30 maja 1995 roku Zgromadzenie Wspólników CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. 
podjęło uchwałę nr 8 „w sprawie przekształcenia CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. w 
Spółkę Akcyjną CIECH”, uchwalając że:  
 
„(...) 

Art. 1 
Przekształca się CIECH – Centralę Importowo-Eksportową Chemikalii Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, która będzie występować pod firmą CIECH Spółka Akcyjna. 
 

Art. 2 
Kapitał zakładowy CIECH Sp. z o.o. wynoszący zł 105.500,00 (sto pięć tysięcy pięćset złotych 00 groszy) staje się 
kapitałem akcyjnym CIECH S.A. i zostaje podzielony na 21.100 (dwadzieścia jeden tysięcy sto) akcji imiennych o 
wartości nominalnej zł 5,00 (pięć złotych 00 groszy) każda. 
 

Art.3 
Przyjmuje się statut CIECH S.A. w następującym brzmieniu: 
(...) 
 

Art.4 
CIECH S.A. jest następcą prawnym CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. 
 

Art.5 
Udziałowcy CIECH Sp. z o.o., którzy złożą w formie notarialnej oświadczenie o przystąpieniu do CIECH S.A. i o objęciu 
akcji tej Spółki stają się akcjonariuszami CIECH S.A. 
 

Art.6 
Udziałowcy CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o., którzy nie przystąpią do CIECH S.A. lub 
przystąpią do tej Spółki tylko częścią posiadanych udziałów, zachowują prawo do otrzymania od CIECH S.A. kwot 
odpowiadających wartości udziałów w CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. nie przeniesionych 
do CIECH S.A., obliczonych zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 1995 
r. w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłych o stanie majątkowym Spółki. 

 
Art.7 

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do sporządzenia aktu zawiązania i Statutu CIECH S.A. oraz ustanowienia władz tej 
Spółki.” 
 
Uchwała nr 8 z dnia 30 maja 1995 r. została zaprotokołowana przez notariusza Pawła Błaszczaka, prowadzącego 
kancelarię notarialną w Warszawie (rep. A nr 7512/95).  
 
Przekształcenie zostało wpisane do rejestru handlowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. 
Warszawy Wydział XVI Gospodarczy z dnia 1 września 1995 roku. 
 
Spośród 21.100 akcji 284 akcje umorzono z czystego zysku na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 
1996  r. (akt notarialny sporządzony przez Pawła Błaszczaka, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, rep. Nr 
A 8758/96. 

3.2.3. Data i forma podjęcia uchwały o emisji Akcji Serii B 

Podstawą prawną emisji Akcji Serii B jest uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 1996 
roku, zgodnie z którą:   
„(...) 

I. 
Z ogólnej kwoty 281.925.191,01 złotych (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy 
sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i jeden grosz) kapitału zapasowego Spółki zostaje użyta kwota 98.876.000 
(dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych na pokrycie podwyższenia kapitału 
akcyjnego w kwocie 98.876.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych. 
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Po pokryciu podwyższonego kapitału akcyjnego, kapitał zapasowy wynosi 183.049.191.01 złotych (sto osiemdziesiąt trzy 
miliony czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i jeden grosz) i stanowi 184,3% (sto 
osiemdziesiąt cztery i trzy dziesiąte) kwoty kapitału akcyjnego po podwyższeniu. 

 
II. 

1. Podwyższa się kapitał akcyjny o kwotę 98.876.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć 
tysięcy) złotych w drodze przeniesienia tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki. Kwota, o jaką podwyższa się kapitał 
akcyjny, dzieli się na 19.775.200 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji o 
wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda. 

2. Wszystkie akcje tej emisji zostały w pełni opłacone. 
3. Cena emisyjna akcji jest równa ich wartości nominalnej. 
4. Akcje tej emisji są akcjami imiennymi zwykłymi i będą oznaczone jako akcje serii B. 
5. Wszystkie akcje serii B zostają rozdzielone w stosunku 950 akcji serii B na każdą akcję serii A pomiędzy 

akcjonariuszy Spółki z wyjątkiem 284 akcji imiennych Spółki CIECH S.A. nabytych przez Spółkę celem ich 
umorzenia. 

6. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego upływającego z dniem 31 grudnia 
1996 roku. 

(...)” 
 
Uchwała nr 2 została zaprotokołowana przez notariusza Pawła Błaszczaka, prowadzącego kancelarię notarialną w 
Warszawie (rep. A nr 5634/96).  
Podwyższenie kapitału akcyjnego zostało wpisane do rejestru handlowego na podstawie postanowienia Sądu 
Rejonowego dla m. St. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy z dnia 21 maja 1996 roku. 

4. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2004 roku została przedstawiona opinia Zarządu 
uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd stwierdził, 
iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki, albowiem środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych 
akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów gospodarczych, tymczasem skala potrzeb 
Spółki wskazuje, iż niezbędne środki mogą być pozyskane wyłącznie w drodze publicznej emisji akcji, a następnie ich 
wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki od poboru Akcji Serii C zostało dokonane przy zachowaniu 
wymogów, o których mowa w art. 433 § 2 KSH: uchwała nr 4 zapadła większością 99,98 % głosów oddanych, 
wyłączenie prawa poboru zostało zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a w trakcie Walnego 
Zgromadzenia została przedstawiona opinia uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia 
ceny emisyjnej. 

5. Oznaczenie dat, od których akcje wprowadzane do publicznego obrotu mają 
uczestniczyć w dywidendzie 

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki – Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy 
od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004, od dnia 1 stycznia 2004 roku. 

6. Prawa z oferowanych akcji 

6.1. Prawa i obowiązki związane z posiadaniem akcji Spółki 
Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach KSH, w Statucie oraz w innych przepisach 
prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych 
do świadczenia usług doradztwa prawnego. 

6.2. Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki 
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 
 
1. prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom; Statut nie przewiduje 
żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej 
wysokości, 

2. prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); 
przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w 



Rozdział III – Dane o emisji  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  47

części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 
czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy 
uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 
finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom w celu umożliwienia im 
wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być 
objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub 
wszystkich oferowanych im akcji, 

3. prawo do zbywania posiadanych akcji; 
4. prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku 

jej likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie, 

6.3. Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki 
Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 
1. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika 

(art.412 KSH); każda akcja serii A, B i C daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu; 
2. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dziesiątą 
kapitału zakładowego Spółki, 

3. prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 KSH, 
4. prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany 
przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 

5. prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub 
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne 
Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu (art. 158b Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi); jeżeli Walne 
Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić 
o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 158c Prawa o 
Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi), 

6. prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie 
z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na 
jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; 
akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który 
zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 
informacji (art. 429 KSH), 

7. prawo żądania, aby inna spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje w 
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej 
spółce oraz prawo żądania ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka posiada w 
spółce handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej spółce, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub 
na podstawie porozumień z innymi osobami (art. 6 § 4 KSH); 

8. prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych, zgodnie z przepisami Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi (art. 328 § 6 KSH). 

6.4. Obowiązki związane z akcjami Spółki 
Statut Spółki nie przewiduje żadnych dodatkowych obowiązków związanych z posiadaniem akcji. Nabywcy akcji 
nie są zobowiązani do żadnych dodatkowych świadczeń na rzecz Emitenta.  

6.5. Prawa i obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji Spółki 

6.5.1. Obowiązki i ograniczenia wynikające ze Statutu 

Obrót akcjami Emitenta jest wolny i nie podlega żadnym ograniczeniom poza ograniczeniami wynikającymi z przepisów 
KSH i innych przepisów prawa. 

6.5.2. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi 

Obrót akcjami Emitenta (w tym także akcjami serii A i serii B) wprowadzonymi do publicznego obrotu podlega 
ograniczeniom określonym w Prawie o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.  
 
Zgodnie z art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, każdy kto: 
1. w wyniku nabycia akcji spółki publicznej osiągnął albo przekroczył 5% lub 10% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu albo 



Rozdział III – Dane o emisji  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  48

2. posiadał przed zbyciem akcje spółki publicznej zapewniające, co najmniej 5% albo co najmniej 10% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu, a w wyniku zbycia stał się posiadaczem akcji zapewniających odpowiednio nie 
więcej niż 5% albo nie więcej niż 10% liczby głosów albo 

3. posiadał akcje spółki publicznej zapewniające mu ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu i nabył lub zbył akcje 
zmieniając posiadaną liczbę głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w przypadku 
spółki publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na regulowanym rynku giełdowym lub 5% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu w przypadku pozostałych spółek publicznych; obowiązek ten powstaje zarówno w 
przypadku zawarcia pojedynczej transakcji jak i kilku transakcji łącznie, 

4. w wyniku nabycia akcji spółki publicznej osiągnął lub przekroczył odpowiednio 25%, 50% lub 75% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu, 

5. w wyniku zbycia stał się posiadaczem akcji zapewniających mu nie więcej niż odpowiednio 25%, 50% lub 75% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

 
- zobowiązany jest w terminie 4 dni od dnia dokonania zapisu na rachunku papierów wartościowych, wynikającego 
odpowiednio z nabycia lub zbycia akcji zawiadomić Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów oraz spółkę o samej transakcji, a także o jej wpływie na ilość posiadanych akcji 
i przysługujących mu głosów na walnym zgromadzeniu. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 
10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, winno dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów 
dalszego zwiększania udziału w spółce publicznej w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia oraz celu 
zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, w okresie 12 miesięcy od dnia 
złożenia zawiadomienia oraz w okresie późniejszym, akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym 
Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Spółkę oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 
Zgodnie z art. 149 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi nabycie akcji spółki publicznej 
lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie 
łącznie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wymaga zezwolenia Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełd wydanego na wniosek podmiotu nabywającego. Zezwolenie nie jest wymagane w 
przypadku gdy nabycie dotyczy akcji spółki publicznej, znajdujących się wyłącznie w obrocie na nieurzędowym rynku 
pozagiełdowym. 
 
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku przez potencjalnego 
nabywcę: 
1. udziela zezwolenia i przekazuje agencji informacyjnej informacje o udzielonym zezwoleniu albo 
2. odmawia udzielenia zezwolenia, jeśli nabycie spowodowałoby naruszenie przepisów prawa albo zagrażałoby 

ważnemu interesowi państwa lub gospodarki narodowej. Zezwolenie może być udzielone z zastrzeżeniem w jego 
treści warunku, że nieosiągnięcie lub nieprzekroczenie określonego progu liczby głosów na walnym zgromadzeniu w 
terminie wskazanym w zezwoleniu powoduje wygaśnięcie decyzji udzielającej zezwolenia. 

 
Komisja może odmówić udzielenia zezwolenia w przypadku, gdy okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku wnioskodawca nie wykonywał lub wykonywał w sposób nienależyty obowiązki określone w art. 147 i art. 150 
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Zakres informacji objętych wnioskiem o uzyskanie 
tego zezwolenia określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. 
 
Zgodnie z art. 151 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi nabycie w obrocie wtórnym, w okresie 
krótszym niż 90 dni, akcji dopuszczonych do publicznego obrotu lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów 
depozytowych, zapewniających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, dokonuje się 
wyłącznie w wyniku publicznego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. Ogłoszenie 
wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 
nabycia. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej właściwej 
instytucji. Obowiązek ogłoszenia wezwania nie powstaje w przypadku nabywania akcji spółki publicznej dopuszczonych 
do obrotu wyłącznie na nieurzędowym rynku pozagiełdowym. 
 
Zgodnie z art. 154 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi każdy, kto stał się posiadaczem akcji spółki 
publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych, w liczbie zapewniającej łącznie ponad 
50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jest zobowiązany do: 
 
1. ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż pozostałych akcji tej spółki, albo 
2. zbycia, przed wykonaniem prawa głosu z posiadanych akcji, takiej liczby akcji, które spowoduje osiągnięcie 

nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Zgodnie z art. 158a Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi: 
 
1. nabycie, zbycie lub posiadanie przez podmiot pośrednio lub bezpośrednio zależny akcji spółki publicznej 

lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych uważa się za nabycie, zbycie lub posiadanie tych 
akcji lub kwitów depozytowych przez podmiot dominujący, 
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2. kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami spółki publicznej uważa się za papiery wartościowe uprawniające 
do wykonywania prawa głosu z takiej liczby akcji tej spółki, jaką posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w 
wyniku zamiany kwitów depozytowych na te akcje. 

 
Dokonanie czynności prawnej przez podmiot zależny lub zajście innego zdarzenia prawnego w stosunku do tego 
podmiotu powoduje powstanie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji po stronie podmiotu 
dominującego wyłącznie w przypadku, gdy jednocześnie wiąże się to z taką zmianą stanu posiadania liczby głosów tego 
podmiotu dominującego, która podlega tym obowiązkom. 
 
Wyliczone wyżej obowiązki zgodnie z brzmieniem art. 158a ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi spoczywają również: 

1) łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące: 
a) wspólnego nabywania akcji tej spółki publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów 

depozytowych, lub  
b) zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki dotyczącego istotnych spraw 

spółki, lub 
c) prowadzenia trwałej i wspólnej polityki w zakresie zarządzania tą spółką 

 
- chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych 
obowiązków; obowiązki te wykonywane są przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia, 
 

2) na funduszu inwestycyjnym, również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby 
głosów określonego w wyżej przytoczonych przepisach następuje w związku z nabywaniem, zbywaniem 
lub posiadaniem akcji lub kwitów depozytowych łącznie przez: 

a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot, 
3) na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby głosów określonego 

w przytoczonych wyżej przepisach następuje w związku z nabywaniem, zbywaniem lub posiadaniem akcji 
lub kwitów depozytowych: 

a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem 
akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 Prawa o 
Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi (usługi brokerskie), 

b) w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów 
wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać 
prawo głosu na walnym zgromadzeniu (zarządzanie cudzym portfelem papierów wartościowych na 
zlecenie). 

6.5.3 Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków związanych z publicznym obrotem 

Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, 
o których mowa wyżej, w sposób następujący: 
 
1. zgodnie z art. 156 wykonywanie prawa głosu z akcji, które zostały nabyte z naruszeniem obowiązków, o których 

mowa w art. 147, 149, 151, i 155 jest bezskuteczne; natomiast niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 154 
powoduje bezskuteczność wykonywania prawa głosu z wszystkich posiadanych akcji, 

2. zgodnie z art. 167, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 147 ust. 1 lub 2 oraz art. 148, 
podlega karze grzywny w wysokości do 1.000.000 złotych; 

3. zgodnie z art. 168, kto nabywa akcje bez zachowania warunków, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub 2, podlega 
karze grzywny do 1.000.000 złotych; 

4. zgodnie z art. 168a, kto nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 149, podlega karze grzywny 
do 1.000.000 złotych; 

5. zgodnie z art. 169, kto ogłasza i przeprowadza wezwanie bez zachowania warunków, o których mowa w art. 152 
ust. 1 albo w art. 153, podlega karze grzywny do 1.000.000 złotych; 

6. zgodnie z art. 171, kto będąc akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym ponad 50% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu, nie dokonuje wezwania, o którym mowa w art. 154 pkt. 1, albo ten, kto w wyniku nabycia 
akcji stał się akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym ponad 50% ogólnej liczby akcji na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy i nie dokonuje, przed wykonaniem prawa głosu, zbycia takiej liczby akcji, które 
spowoduje osiągnięcie nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podlega karze grzywny 
do 1.000.000 złotych; 

7. zgodnie z art. 172, kto w wezwaniu, o którym mowa w art. 154, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie 
art. 155 ust. 1 pkt. 1 lub pkt. 2, podlega karze grzywny do 1.000.000 złotych. 
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6.5.4. Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących 
w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 euro. 
Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących 
w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy 
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Wartość euro 
podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 115 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów). 
 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 
1. przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią 

jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 
2. objęcia lub nabycia akcji innego przedsiębiorcy, powodującego uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym 

zgromadzeniu, 
3. rozpoczęcia wykonywania praw z akcji objętych lub nabytych bez uprzedniego zgłoszenia zgodnie z art.13 pkt 3 i 4 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 
 
Zgodnie z treścią art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 
zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 
 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy: 
a) nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, 
b) którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte, 
c) z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw, 

nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro, 

2) jeżeli łączny udział w rynku przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nie przekracza 20%, 
3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, 

jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek 
inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku 
od dnia nabycia oraz że: 

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, 

jego majątku lub tych akcji, 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć, 
w drodze decyzji, termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub 
uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia, 

4) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, 
pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 

5) będącej następstwem postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 
przejmowanego, 

6) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Zgłoszenie zamiaru koncentracji powinno być dokonane w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania 
innej czynności, na podstawie której ma nastąpić koncentracja. Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca 
przejmujący kontrolę, przedsiębiorca obejmujący lub nabywający akcje lub odpowiednio instytucja finansowa albo 
przedsiębiorca, który nabył akcje w celu zabezpieczenia wierzytelności. Postępowanie antymonopolowe w sprawach 
koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia, przy czym w 
przypadku zamiaru nabycia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu postępowanie to powinno być zakończone nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia jego wszczęcia. 
 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, 
w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani 
do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji 
lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 
w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia 
określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 3 lat 
od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana. 
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6.5.5. Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów 

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej 
wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad 
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, jak 
również dokonać podziału przedsiębiorcy (art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Prezesowi 
UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do 
Sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu 
poprzedniego (art. 100 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). W przypadku zwłoki w wykonaniu decyzji 
Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 10 do 1.000 
euro za każdy dzień zwłoki (art. 102 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Karę pieniężną nakłada się, licząc 
od daty wskazanej w decyzji. 
Prezes UOKiK nakłada w drodze decyzji na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 
1.000 do 50.000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie: nie wykonuje obowiązku zgłoszenia zamiaru 
koncentracji; wykonuje, po objęciu lub nabyciu akcji, prawa wynikające z tych akcji z naruszeniem art. 13 pkt 3 i 4 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów; posiada akcje po upływie okresu, o którym mowa w art. 13 pkt 3 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów; wykonuje czynności, od których powinien się wstrzymać po dokonaniu 
zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 101 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 
 
Prezes UOKiK może nałożyć w drodze decyzji na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 
od 200 do 5.000 euro, jeżeli choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane (art. 101 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i konsumentów). 
 
Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcje kierowniczą lub wchodzącą w skład organu 
zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotności 
przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie lub nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji (art. 103 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

7. Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem akcji i obrotem nimi 
Należy zaznaczyć, że informacje zamieszczone w niniejszym punkcie mają charakter ogólny. Inwestor zainteresowany 
transakcjami dotyczącymi akcji Emitenta powinien skorzystać z porady doradcy podatkowego lub osób zawodowo 
trudniących się doradztwem finansowym. 

7.1. Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Zasady opodatkowania obrotu akcjami podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest uzależnione od tego, komu 
sprzedawane są akcje oraz za czyim pośrednictwem, a ponadto od tego, czy któraś ze stron z tytułu dokonania tej 
czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku. 
 
Zgodnie z art. 9 p. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku, o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 
959 z późniejszymi zmianami), sprzedaż papierów wartościowych domom maklerskim i bankom prowadzącym 
działalność maklerską oraz sprzedaż papierów wartościowych dokonywana za pośrednictwem domów maklerskich i 
banków prowadzących działalność maklerską jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. 
 
Przepis art. 2 p. 4 w/w ustawy zwalnia ponadto od podatku od czynności cywilnoprawnych takie czynności, z tytułu 
dokonania których jedna ze stron jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku. 
 
W przypadku zawarcia umowy przenoszącej własność akcji bez pośrednictwa domu maklerskiego lub banku 
prowadzącego działalność maklerską i z wyłączeniem czynności dokonanych w sytuacji, o której mowa w akapicie 
poprzedzającym, strony takiej umowy, na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 p. 1 lit. B ustawy o podatku od czynności 
cywilnoprawnych, zobowiązane są solidarnie do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% 
wartości tych akcji, przy czym, zgodnie z art. 6 ust. 1 p. 1 lit. A, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa akcji. 

7.2. Zasady opodatkowania dochodów z obrotu akcjami 

7.2.1. Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne 

 
Od dnia 1 stycznia 2004 r. dochody osiągnięte przez osoby fizyczne z tytułu odpłatnego zbycia akcji są opodatkowane 
na zasadach określonych w art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity: Dz. U. Z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami). 

Zgodnie z przepisem art. 30 b ust. 1 i ust. 2 p. 1 w/w ustawy, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu odpłatnego zbycia akcji wynosi 19% uzyskanego dochodu, przy czym 
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dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania 
przychodów, czyli wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycia akcji (art. 23 ust. 1 p. 38 w/w ustawy). 
 
Dochodów ze zbycia akcji nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, czyli według skali 
podatkowej (art. 30b ust. 5 w/w ustawy). 
 
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w odrębnym zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 
45 ust. 1a p. 1 w/w ustawy, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia akcji (art. 30b ust. 6 
w/w ustawy).  
 
Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie akcji następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, 
w takiej sytuacji właściwe są przepisy dot. opodatkowania tej działalności.  

7.2.2. Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez zagraniczne osoby fizyczne 

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu od dochodów 
osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli również od dochodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji. 
 
W zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia akcji, w stosunku do osoby zagranicznej zastosowanie mają te 
same przepisy co do osoby krajowej, z tym, że, zgodnie z art. 30b ust. 3 w/w ustawy, przepis art. 30b ust. 1 stosuje się z 
uwzględnieniem umów  o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże 
zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku 
zgodnie z tymi umowami jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika tzw. certyfikatu rezydencji. Certyfikat 
rezydencji to zaświadczenie wydane przez właściwy organ administracji podatkowej, dokumentujące miejsce 
zamieszkania podatnika dla celów podatkowych.  

7.2.3. Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby prawne 

Dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu odpłatnego zbycia akcji opodatkowane są na zasadach ogólnych 
określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. Z 
2000 roku, Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami).  
 
Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, czyli kwotą uzyskaną ze zbycia 
akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie akcji (art. 7 ust. 1 i 2, art. 16 
ust. 1 p. 8 w/w ustawy). Dochód ze zbycia akcji łączy się z dochodami osiąganymi z innych źródeł i podlega on 
opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Stosownie do art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
wysokość podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Osoby prawne, 
zobowiązane są, zgodnie z art. 25 ust. 1 w/w ustawy, do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej bez 
wezwania co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku 
podatkowego oraz do wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych. Zaliczka obliczana jest jako 
różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek 
zapłaconych za poprzednie miesiące. 

7.2.4. Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez zagraniczne osoby prawne 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
W zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia akcji, w stosunku do osoby zagranicznej zastosowanie mają te 
samie przepisy co do osoby krajowej, z tym że pierwszeństwo przed postanowieniami prawa krajowego mają 
postanowienia umów  o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W tym 
przypadku ustawa nie stawia warunku aby zastosowanie postanowień wynikających z umowy międzynarodowej było 
możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika tzw. certyfikatu rezydencji.  

7.2.5.  Zasady opodatkowania dochodów związanych ze zbyciem akcji Spółki na rzecz pracowników i byłych 
pracowników Spółki oraz obrotem tymi akcjami  

Niniejsza informacja dotyczy kwestii podatkowych związanych z nabyciem przez Spółkę własnych akcji i zaoferowaniem 
ich do sprzedaży swoim pracownikom i byłym pracownikom. Nabycie akcji nastąpiło po cenie rynkowej a zbycie na rzecz 
pracowników i byłych pracowników ma nastąpić po cenie preferencyjnej, niższej niż cena rynkowa. 
 
W sytuacji, gdy Spółka kupuje akcje własne, a następnie sprzedaje je po cenie preferencyjnej (niższej od ceny 
rynkowej), nabywcy tych akcji otrzymują od Spółki świadczenie częściowo odpłatne. Jest to przychód podatkowy 
nabywców. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami 
podatkowymi są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości 
pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychód podatkowy 
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powstaje również w przypadku świadczeń częściowo odpłatnych (art. 11 ust. 2b w/w ustawy). Wartość pieniężną takiego 
świadczenia stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową (z uwzględnieniem czasu i miejsca udostępnienia) a odpłatnością 
ponoszoną przez podatnika (art. 12 ust. 2a p. 4 i ust. 2b w/w ustawy). 
 
W sytuacji, gdy przychód podatkowy, o którym mowa, uzyskuje pracownik Spółki, stanowi on przychód ze stosunku 
pracy. Spółka na mocy przepisu art. 31 w/w ustawy, jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, 
obowiązanym obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego 
przychody ze stosunku pracy. W sytuacji, gdy omawiany przychód podatkowy uzyskuje osoba, która nie jest aktualnie 
pracownikiem Spółki (ale była pracownikiem w okresie wcześniejszym), nie ma podstaw aby traktować ten przychód jako 
przychód ze stosunku pracy. W związku z powyższym, będzie to przychód z tzw. innych źródeł, a Spółka nie będzie 
płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednakże na mocy przepisu art. 42a w/w ustawy, na Emitencie 
będzie spoczywał obowiązek sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów. Informacja ta 
ma zostać przekazana do końca lutego następnego roku podatkowego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym 
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.  
 
W przypadku świadczeń na rzecz pracowników spełnione są warunki uznania transakcji za transakcje pomiędzy 
podmiotami powiązanym (art. 11 ust. 4 i 5 w/w ustawy). W takiej sytuacji Spółka powinna sporządzić dokumentację 
podatkową, o której mowa w art. 9a w/w ustawy. 
 
Gdy osoby, które zakupią akcje na powyższych warunkach będą je następnie sprzedawały, uzyskają one kolejny 
przychód podatkowy, kwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 p. 6 lit a w/w ustawy). O 
zasadach opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne z tytułu odpłatnego zbycia akcji traktują uwagi 
zawarte w pkt. 7.2.1. niniejszego rozdziału Prospektu. 

7.3. Zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia praw do akcji 
Zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia praw do akcji są analogiczne jak przy opodatkowaniu dochodów 
z zbycia akcji, opisanych w punktach 7.1. i 7.2. 

7.4. Opodatkowanie dochodów z dywidendy 

7.4.1. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez krajowe osoby fizyczne 

Dochody osiągnięte przez osoby fizyczne z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dywidend są 
opodatkowane na zasadach określonych w art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 
 
Podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy (art. 30a ust. 6 w/w ustawy). Podatek z tytułu 
dywidendy wynosi 19% otrzymanego przychodu. Zgodnie z art. 30 ust. 7 w/w ustawy, przychodu z tytułu dywidendy nie 
łączy się z przychodami z innych źródeł.  
 

Do poboru podatku od dywidendy są obowiązane podmioty dokonujące wypłaty (art. 41 ust. 4  w/w ustawy). Zgodnie ze 
stanowiskiem Ministra Finansów, wyrażonym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 roku, skierowanym do KDPW, a 
potwierdzonym w piśmie z dnia 22 stycznia 2004 r., płatnikiem tym jest biuro maklerskie, prowadzące rachunek papierów 
wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. Kwota podatku jest potrącana z przypadającej do 
wypłaty sumy oraz wpłacana na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy 
według siedziby płatnika (art. 42 ust. 1 w/w ustawy). 

7.4.2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez zagraniczne osoby fizyczne 

Dochody osiągane przez zagraniczne osoby fizyczne z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
dywidend opodatkowane są analogicznie jak dochody krajowych osób fizycznych. 
 
Różnica dotyczy uwzględnienia postanowień umów  o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe pod warunkiem posiadania przez 
podatnika certyfikatu rezydencji. 
 
7.4.3. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez krajowe osoby prawne 
 
Dochody osiągane przez krajowe osoby prawne z tytułu dywidend uzyskiwanych od osoby prawnej mającej siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są na zasadach określonych w art. 22 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. 
 
Stosownie do art. 22 ust. 2 w/w ustawy, podstawą opodatkowania jest cały przychód z tytułu dywidendy. Podatek wynosi 
19% uzyskanego przychodu. Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę 
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zryczałtowanego podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek urzędu 
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla  siedziby podatnika (art. 26 ust. 3 w/w ustawy). 
Zgodnie z art. 22 ust. 3 w/w ustawy, zwalnia się od podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych spółki, wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, 
uzyskujące dochody od spółek tworzących tę grupę. 

Zgodnie z art. 23 w/w ustawy, kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend od osób prawnych mających 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza się od kwoty podatku dochodowego obliczonego na zasadach 
ogólnych. Przy czym w razie braku możliwości odliczenia w danym roku, kwotę podatku, odlicza się w następnych latach 
podatkowych.  

7.4.4. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez zagraniczne osoby prawne 

Opisane w punkcie poprzednim zasady opodatkowania stosują się także do inwestorów zagranicznych, chyba że umowa 
w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której stroną jest Rzeczypospolita Polska oraz państwo będące 
miejscem siedziby lub zarządu takiego inwestora, stanowi inaczej (art. 22 ust. 2 w/w ustawy). Zastosowanie stawki 
wynikającej z umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką 
umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do 
potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego certyfikatu rezydencji (art. 26 ust. 1 w/w ustawy). Pobrany podatek 
płatnik wpłaca na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych (art. 26 ust. 3 w/w ustawy).  
 
Od dnia osiągnięcia przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wszedł w życie przepis art. 22 ust. 4 w/w ustawy, 
zgodnie z którym zwalnia się od podatku dochodowego dochody z dywidend od osób prawnych mających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie spełniają następujące warunki: 
1. nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
2. podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, 
3. dochody (przychody) uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której kapitale spółka uzyskująca ten 

dochód posiada bezpośrednio nie mniej niż 25 % udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż dwa lata.  

8. Wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych 
postanowień tej umowy 

Emitent do dnia sporządzenia Prospektu nie zawarł umów o subemisję inwestycyjną dotyczącą Akcji Oferowanych. 
Emitent nie wyklucza jednak możliwości zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną w związku z emisją Akcji Serii C. W 
przypadku zawarcia stosownej umowy, Emitent przekaże informacje do publicznej wiadomości w formie raportu 
bieżącego. Emitent nie zamierza zawierać umów o subemisję usługową.  

9. Wskazanie czy Emitent zawarł umowę dotyczącą emisji kwitów depozytowych 
Emitent nie zawarł i nie planuje zawrzeć umowy określonej w art. 96 PPOPW w związku z emisją Akcji Serii C.  

10. Zasady dystrybucji Akcji Oferowanych 

10.1. Podmiot oferujący akcje w publicznym obrocie 
Podmiotem Oferującym w publicznym obrocie jest: 
 

Millennium Dom Maklerski S.A.  
02-017 Warszawa 

Al. Jerozolimskie 123 A 

10.2. Zasady ogólne 
Publiczna Oferta składa się z: 
1) Publicznej Oferty Otwartej, która obejmuje: 

– ofertę sprzedaży 3.350.892 Akcji Sprzedawanych oraz 
– ofertę subskrypcji 8.203.984 Akcji Serii C oferowanych w ramach Publicznej Oferty Otwartej, 

 
2) Publicznej Oferty Zamkniętej, w ramach której oferowanych jest: 

– 441.812 akcji oferowanych do sprzedaży przez Spółkę zgodnie z Uchwałą  nr 3 NWZA z dnia 17 sierpnia 2004r. 
(Akcje Pracownicze).  

 
Publiczna Oferta Otwarta 
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Akcje Serii C w liczbie 8.203.984 oferowane są z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 
3.350.892 Akcji Sprzedawanych oferowanych jest do sprzedaży przez Wprowadzających w ramach Oferty Sprzedaży. 
Akcje Serii C oraz Akcje Sprzedawane oferowane są łącznie w ramach Publicznej Oferty Otwartej bez ich rozróżniania 
na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Publicznej 
Oferty Otwartej mogą być przydzielone zarówno Akcje Sprzedawane, jak i Akcje Serii C. 
 
Akcje w ramach Publicznej Oferty Otwartej oferowane są w dwóch transzach: 

– Transzy Indywidualnej, w której oferowanych 1.200.000 akcji oraz  
– Transzy Kwalifikowanej, w której oferowanych jest 10.354.876 akcji. 

 
Zapisy na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej poprzedzone zostaną procedurą 
tworzenia księgi popytu (book building). 
Przed przeprowadzeniem badania popytu na akcje Emitent w porozumieniu z Oferującym podejmie decyzję o 
wyznaczeniu widełek cenowych w ramach których składane będą Deklaracje uczestnictwa w budowie „książki popytu”.   
 
Deklaracja zainteresowania nabyciem akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej nie 
stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron. Oferujący nie będzie zobligowany do skierowania zaproszenia do złożenia 
zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej do inwestorów, którzy wzięli udział w 
tworzeniu „księgi popytu”, jak również może skierować zaproszenie do złożenia zapisu na ilość akcji mniejszą niż 
określona przez inwestora w deklaracji zainteresowania nabyciem akcji złożonej w trakcie budowania „księgi popytu”. 
Jednocześnie zwraca się uwagę inwestorom, iż udział w procesie budowania „księgi popytu” na akcje 
oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej będzie podstawowym czynnikiem branym pod uwagę w procesie 
tworzenia Listy Wstępnego Przydziału, a w konsekwencji przydziału akcji oferowanych w Publicznej Ofercie 
Otwartej w Transzy Kwalifikowanej. 
 
W Transzy Kwalifikowanej zapis na akcje będzie mógł złożyć inwestor, do którego skierowane zostanie zaproszenie do 
złożenia zapisu (na podstawie Listy Wstępnego Przydziału) oraz inni inwestorzy pod warunkiem, iż złożony przez nich 
zapis będzie opiewał na więcej niż 10.000 akcji. Zapisy w Transzy Indywidualnej będą mogły być składane na nie więcej 
niż 10.000 akcji. 
 
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent i Wprowadzający, działając w oparciu o rekomendację 
Oferującego, mogą podjąć decyzję odpowiednio o przełożeniu Publicznej Oferty Otwartej lub odstąpieniu od 
przeprowadzenia Publicznej Oferty Otwartej. Stosowna decyzja Emitenta i Wprowadzających o przełożeniu lub 
odstąpieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty Otwartej może być podjęta tylko w sytuacji, gdy podjęcie takiej decyzji 
będzie wynikać z rekomendacji Oferującego.  Ewentualna decyzja o przełożeniu lub odstąpieniu od przeprowadzenia 
Publicznej Oferty Otwartej zostanie podjęta i podana do publicznej wiadomości najpóźniej przed rozpoczęciem 
przyjmowania zapisów na akcje. 
 
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje, Emitent może podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy transzami, 
(zmianie liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach). Wielkość ewentualnego przesunięcia akcji pomiędzy 
transzami będzie uzależniona od popytu zgłoszonego przez inwestorów w trakcie budowania „książki popytu” i może być 
dokonana w zakresie w jakim zostanie to uzgodnione z Oferującym. W takim przypadku stosowna decyzja o 
przesunięciu akcji pomiędzy transzami zostanie podana do publicznej wiadomości razem z podaniem ceny emisyjnej 
Akcji Serii C i ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych.  
 
Zarząd Emitenta może również podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy transzami, także w trakcie dokonywania 
przydziału akcji. W takim przypadku przesunięciu będą podlegały tylko te akcje, które nie zostały objęte i opłacone w 
danej transzy (z uwzględnieniem ewentualnych przesunięć dokonanych i ogłoszonych przed rozpoczęciem 
przyjmowania zapisów). 
 
Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona tylko w sytuacji, gdy zapisy na akcje złożone przez inwestorów pozwolą 
na przeprowadzenie sprzedaży wszystkich 3.350.892 Akcji Sprzedawanych.   
 
Publiczna Oferta Zamknięta 
Publiczna oferta sprzedaży 441.812 Akcji Pracowniczych kierowana jest do Osób Uprawnionych zgodnie z 
postanowieniami Uchwały nr 3 NWZA  z dnia 17 sierpnia 2004 r. oraz  § 1  Uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 września 
2004 r. Listę Osób Uprawnionych Spółka przekaże Oferującemu przed rozpoczęciem sprzedaży Akcji Pracowniczych. 
Akcje Pracownicze oferowane są do sprzedaży po cenie wynoszącej 5,00 zł za jedną akcję.  
Akcje, które nie zostaną nabyte przez Osoby Uprawnione, Zarząd Spółki zaoferuje ponownie wybranym pracownikom 
Spółki, zgodnie z postanowieniami § 3 Uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 września 2004 r. Listę pracowników 
uprawnionych do nabycia akcji Spółka przekaże Oferującemu przed rozpoczęciem sprzedaży tych akcji.  
Uchwała nr 3 NWZA z dnia 17 sierpnia 2004 r. stanowi Załącznik nr 5 do Prospektu. 
Uchwała Zarządu Spółki z dnia 23 września 2004 r. oraz uchwała nr 48/IV/2004 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 
września 2004 r. (wydana w związku z postanowieniami  § 1  ust  3 uchwały NWZA nr 3 z dnia 17 sierpnia 2004 r,) 
stanowią Załącznik nr 6 do Prospektu. 
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Wszelkie informacje dotyczące Publicznej Oferty będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, 
zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2 Ustawy. 

10.2.1. Działanie przez pełnomocnika 

Inwestor może złożyć zapis za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. 
 
Pełnomocnik dokonujący zapisu w imieniu inwestora zobowiązany jest przedłożyć w biurze maklerskim przyjmującym 
zapis pisemne pełnomocnictwo do złożenia zapisu oraz wskazania rachunku dla zwrotu środków pieniężnych. Ponadto 
pełnomocnictwo do złożenia zapisu na Akcje Serii C oraz Akcje Sprzedawane powinno zawierać upoważnienie do 
złożenia dyspozycji deponowania akcji.  
Pełnomocnik składający zapis  na Akcje Pracownicze zobowiązany jest do przedłożenia pełnomocnictwa 
uprawniającego do złożenia zapisu oraz wskazania rachunku do zwrotu środków pieniężnych, a w przypadku Akcji 
Pracowniczych objętych blokadą sprzedaży, także pełnomocnictwa uprawniającego do ustanowienia nieodwołalnej (na 
okres przewidziany w uchwale Zarządu Spółki z dnia 23 września 2004 r) blokady przydzielonych Akcji Pracowniczych  
oraz  do ustanowienia zobowiązania do niezbywania Akcji Pracowniczych przez okres, o którym mowa w § 4 ust 2 
uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 września 2004r. 
 
Pełnomocnictwo powinno zostać wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierające podpis mocodawcy 
poświadczony notarialnie. 
 
Pełnomocnictwo, poza właściwym umocowaniem do złożenia zapisu, powinno zawierać następujące dane o osobie 
pełnomocnika i mocodawcy: 
– dla osób fizycznych: imię, nazwisko, PESEL (a w przypadku jego braku datę urodzenia), typ, serię i numer 

dokumentu tożsamości, adres stały i adres do korespondencji, 
– w przypadku osoby prawnej: firmę i formę organizacyjną prowadzonej działalności, REGON, numer rejestru 

sądowego, kraj siedziby, adres oraz wskazane powyżej dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną, 
– w przypadku jednostki nie posiadającej osobowości prawnej: firmę i formę organizacyjną prowadzonej działalności, 

REGON, kraj siedziby, adres oraz wskazane powyżej dane osób fizycznych reprezentujących jednostkę. 
 
Pełnomocnictwo wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe dokumenty związane z tak 
udzielonym pełnomocnictwem muszą być uwierzytelnione za zgodność z prawem miejscowym przez polskie 
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny.  
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego 
chyba, że biuro maklerskie przyjmujące zapis odstąpi od konieczności spełnienia tego warunku. 
 
Pełnomocnictwo może również zostać sporządzone w innej formie jedynie w przypadku, gdy zostanie ona 
zaakceptowana przez biuro maklerskie przyjmujące zapisy. 
 
Nie ma ograniczeń, co do liczby pełnomocników i posiadanych przez nich pełnomocnictw. Dokument pełnomocnictwa 
lub jego kopia pozostają w biurze maklerskim przyjmującym zapis. 
 
O ile przedstawione powyżej zasady działania, za pośrednictwem pełnomocnika, zostały uregulowane odmiennie w 
odpowiednim regulaminie działania podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie przyjmującego zapisy, stosuje 
się przepisy obowiązujące w tym zakresie w danym przedsiębiorstwie maklerskim. W związku z powyższym inwestor, 
który zamierza skorzystać z pośrednictwa pełnomocnika powinien zapoznać się z zasadami udzielania pełnomocnictwa 
obowiązującymi w przedsiębiorstwie, za pośrednictwem którego zamierza złożyć zapis. 
 
Zwraca się uwagę inwestorów, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami od dokumentu pełnomocnictwa winna być 
uiszczona opłata skarbowa. 

10.2.2. Składanie dyspozycji deponowania  

Składając zapis na Akcje Serii C oraz Akcje Sprzedawane, inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany złożyć 
nieodwołalną dyspozycję deponowania akcji, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora 
wszystkich akcji, które zostały mu przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia w POK-u. Inwestor 
lub jego pełnomocnik otrzymuje dowód złożenia dyspozycji deponowania, kwitując jego odbiór własnoręcznym 
podpisem. 
 
Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona. Złożenie dyspozycji deponowania akcji jest 
tożsame ze złożeniem dyspozycji deponowania Praw do Akcji (PDA). W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania 
przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. 
 
Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych jest zobowiązany do jego założenia najpóźniej wraz ze 
składaniem zapisu na akcje tak, aby w dniu składania zapisu mógł wypełnić dyspozycję deponowania akcji. Brak 
dyspozycji deponowania akcji będzie skutkował odmową przyjęcia zapisu. 
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10.2.3. Zasady ogólne dokonywania wpłat na Akcje Oferowane 

Wpłata na akcje musi być uiszczona najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu, z zastrzeżeniem przypadku omówionego 
poniżej.  
 
Dla wpłat w formie przelewu bankowego dokonywanych w ramach Transzy Kwalifikowanej wpłata musi nastąpić 
najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Transzy Kwalifikowanej. Jako datę wpłaty uznaje się datę wpływu 
środków na właściwy rachunek przyjmującego zapis. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. Nr 153, poz. 1505 z 2003 r., z późn. zm.) dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, której 
równowartość przekracza 15.000 EURO (również gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, 
których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane) oraz transakcji, których okoliczności wskazują, że środki 
mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto 
dom maklerski i bank są zobowiązane na podstawie ww. ustawy zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji 
finansowej o transakcjach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem 
przestępstwa, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.). 
 
Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności 
dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) lub w celu ukrycia działań przestępczych. 
 
Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 106 ust. 1 
Prawa Bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyłącza odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn wypełnia 
znamiona przestępstwa. 
 
Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania 
w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. W takim przypadku, jeżeli okoliczności, o 
których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań 
przestępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa. 
 
Zwraca się uwagę inwestorów, iż wpłaty na akcje dokonywane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą 
powinny być zgodne z zasadami określonymi w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 Prawo działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). 

10.3. Publiczna Oferta Otwarta  
Akcje Serii C w liczbie 8.203.984 oraz Akcje Sprzedawane w liczbie 3.350.892 akcje oferowane są inwestorom w drodze 
Publicznej Oferty otwartej  w dwóch transzach: 
– Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest 1.200.000 akcji oraz  
– Transzy Kwalifikowanej, w której oferowanych jest 10.354.876 akcji. 
 
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent i Wprowadzający, działając w oparciu o rekomendację 
Oferującego, mogą podjąć decyzję odpowiednio o przełożeniu Publicznej Oferty Otwartej lub odstąpieniu od 
przeprowadzenia Publicznej Oferty Otwartej. Stosowna decyzja Emitenta i Wprowadzających o przełożeniu lub 
odstąpieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty Otwartej może być podjęta tylko w sytuacji, gdy podjęcie takiej decyzji 
będzie wynikać z rekomendacji Oferującego.  Ewentualna decyzja o przełożeniu lub odstąpieniu od przeprowadzenia 
Publicznej Oferty Otwartej zostanie podjęta i podana do publicznej wiadomości najpóźniej przed rozpoczęciem 
przyjmowania zapisów na akcje. 
 
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje, Emitent może podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy transzami, 
(zmianie liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach). Wielkość ewentualnego przesunięcia akcji pomiędzy 
transzami będzie uzależniona od popytu zgłoszonego przez inwestorów w trakcie budowania „książki popytu” i może być 
dokonana w zakresie w jakim zostanie to uzgodnione z Oferującym. W takim przypadku stosowna decyzja o 
przesunięciu akcji pomiędzy transzami zostanie podana do publicznej wiadomości razem z podaniem ceny emisyjnej 
Akcji Serii C i ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych tj. przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na akcje..  
 
Zarząd Emitenta może również podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy transzami, także w trakcie dokonywania 
przydziału akcji. W takim przypadku przesunięcie może jednak dotyczyć tylko tych akcji, które nie zostały objęte i 
opłacone w danej transzy (z uwzględnieniem ewentualnych przesunięć akcji dokonanych i ogłoszonych przed 
rozpoczęciem przyjmowania zapisów).  
 
Wszelkie decyzje dotyczące Publicznej Oferty Otwartej będą podawane do publicznej wiadomości w trybie 
przewidzianym w art. 81 ust 1 i 2 Ustawy. 
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10.3.1. Przedział cenowy oraz cena emisyjna Akcji Serii C i cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych 

Przed rozpoczęciem procesu budowy „księgi popytu” Emitent w porozumieniu z Oferującym ustali i poda do publicznej 
wiadomości (w trybie art. 81 Ustawy) przedział cenowy wykorzystywany do składania Deklaracji w procesie budowy 
„księgi popytu”.  
 
Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie określona przez Zarząd Emitenta po zakończeniu procesu budowy „księgi popytu”. 
Cena emisyjna Akcji Serii C będzie ceną stałą i jednolitą dla obu transz. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie 
określona przez Wprowadzających po zakończeniu procesu budowy „księgi popytu”. Cena sprzedaży Akcji 
Sprzedawanych będzie ceną stałą i jednolitą dla obu transz. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych będzie równa cenie 
emisyjnej Akcji Serii C. 
 
Informacja o cenie emisyjnej Akcji Serii C i cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie podana do publicznej 
wiadomości w trybie przewidzianym w art. 81 ust. 1 i 2 Ustawy po zakończeniu procesu budowy „księgi popytu”. Ponadto 
informacja o wysokości ceny emisyjnej i ceny sprzedaży zostanie opublikowana niezwłocznie w drodze jednorazowego 
ogłoszenia prasowego w dzienniku Gazeta Giełdy „Parkiet”. 

10.3.2. Terminy przeprowadzenia Publicznej Oferty Otwartej 

Publiczna Oferta Otwarta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:  
– do 19 stycznia 2005 r. publikacja przedziału cenowego na potrzeby book buildingu 
– od 20 do 21 stycznia 2005 r. (do godz.15) book building 
– 21 stycznia 2005 r. publikacja ceny emisyjnej i ceny sprzedaży 
– 24 stycznia 2005 r. otwarcie subskrypcji 
– 24 stycznia 2005 r. rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej i Transzy 

Kwalifikowanej 
– 27 stycznia 2005 r. zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej  
– 28 stycznia 2005 r. zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Kwalifikowanej 
– od 31 stycznia do 1 lutego 2005  r. ewentualne zapisy subemitentów inwestycyjnych 
– 1 lutego 2005 r. zamknięcie subskrypcji 

 
Terminy realizacji subskrypcji mogą ulec zmianie. Nowe terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz przyjmowania 
zapisów, zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu w trybie raportu 
bieżącego zgodnie z art. 81 ust 1 i 2 Ustawy. Zmiany terminów realizacji subskrypcji mogą odbywać się tylko w okresie 
ważności Prospektu.  

10.3.3. Transza Kwalifikowana 

10.3.3.1. Osoby uprawnione do składania zapisów na  akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej  w Transzy 
Kwalifikowanej  

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy 
Kwalifikowanej są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno 
rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 
141, poz. 1178).  
 
Nierezydenci, zamierzający złożyć zapis na akcje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego 
pochodzenia. 
 
Zapisy na akcje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz 
poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu zapisy 
odrębnych inwestorów. 
 
Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje w Transzy Kwalifikowanej są inwestorzy, do których zostaną 
skierowane przez Oferującego lub członka konsorcjum dystrybucyjnego zaproszenia do złożenia zapisów (na podstawie 
Listy Wstępnego Przydziału), w którym zostanie określona liczba akcji, na którą powinien opiewać zapis.  
 
Ponadto do złożenia zapisów na akcje w Transzy Kwalifikowanej uprawnieni będą inwestorzy, do których nie zostało 
skierowane zaproszenie do złożenia zapisów, jednakże pod warunkiem, że złożą zapis (lub zapisy) opiewający na więcej 
niż 10.000 akcji. 
 
Minimalna wielkość zapisu nie dotyczy inwestorów składających zapisy na podstawie zaproszeń skierowanych przez 
Oferującego (lub członka konsorcjum dystrybucyjnego) pod warunkiem, że złożą zapis na liczbę akcji nie mniejszą, niż 
wskazana w zaproszeniu. 
 
Zwraca się uwagę inwestorów, iż w przypadku nadsubskrypcji pierwszeństwo w przydziale akcji będzie przysługiwać 
tylko tym inwestorom, którzy uczestniczyli w procesie tworzenia „księgi popytu” zgodnie z zasadami przedstawionymi 
poniżej. 
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10.3.3.2. Proces tworzenia księgi popytu 

Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty Otwartej Oferujący i członkowie konsorcjum dystrybucyjnego przeprowadzą 
działania marketingowe, tzw. book building – proces tworzenia „księgi popytu” na akcje w Transzy Kwalifikowanej, 
mające na celu: 
– zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy 

Kwalifikowanej, 
– określenie potencjalnego popytu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej. 
 
Przed rozpoczęciem procesu tworzenia „księgi popytu” Emitent opublikuje przedział cenowy wykorzystywany do 
określenia popytu na akcje. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia „księgi 
popytu”. Informacje dotyczące ustalenia przedziału cenowego i jego ewentualnych zmian będą podawane przez 
Emitenta do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 81 ust 1 i 2 Ustawy. 
 
W przypadku zmiany przedziału cenowego ogłoszonego dla potrzeb tworzenia „księgi popytu” inwestorzy, którzy złożyli 
deklaracje, będą uprawnieni do ich zmiany. W przypadku złożenia nowych deklaracji, poprzednie deklaracje zostaną 
anulowane w całości. W przypadku, gdy inwestor nie złoży nowej deklaracji, poprzednio złożona deklaracja zostanie 
uwzględniona w takiej części, w jakiej zawiera się w nowo ogłoszonym przedziale (uwzględniona zostanie taka liczba 
akcji jaka odpowiada zadeklarowanej cenie  mieszczącej się w nowo ogłoszonym przedziale). 
 
W trakcie procesu tworzenia „księgi popytu” na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej Oferujący i członkowie 
konsorcjum dystrybucyjnego kierować będą do potencjalnych inwestorów propozycje udziału w Publicznej Ofercie 
Otwartej w Transzy Kwalifikowanej. Forma oraz tryb w jakich składane będą propozycje udziału w Publicznej Ofercie 
Otwartej w Transzy Kwalifikowanej zostaną określone przez Oferującego zgodnie z zapisami niniejszego Prospektu. 
Propozycje udziału w tworzeniu „księgi popytu” (polegające na złożeniu przez inwestora deklaracji zainteresowania 
nabyciem akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej) będą kierowane przez Oferującego i członka konsorcjum 
dystrybucyjnego do instytucji finansowych działających lub inwestujących środki finansowe w Polsce, a także 
zamierzających rozpocząć działalność inwestycyjną na polskim rynku takich jak: fundusze emerytalne, fundusze 
inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, banki i domy maklerskie (prowadzące 
działalność inwestycyjną zarówno na rachunek własny jaki i swoich klientów).  
 
Inwestorzy zainteresowani złożeniem zapisu w Transzy Kwalifikowanej, którzy nie otrzymali propozycji udziału w 
tworzeniu „księgi popytu” powinni skontaktować się (w okresie tworzenia „księgi popytu” na akcje oferowane w 
Publicznej Ofercie Otwartej) z Oferującym lub członkiem konsorcjum dystrybucyjnego w celu skierowania do nich 
propozycji uczestnictwa, o której mowa powyżej. Oferujący ani członek konsorcjum dystrybucyjnego nie ma obowiązku 
skierowania propozycji uczestnictwa w ofercie do wszystkich inwestorów, którzy zgłoszą się z taką prośbą. Odmowa 
skierowania propozycji uczestnictwa w tworzeniu „księgi popytu” może być podyktowana m.in. niedostateczną oceną 
wiarygodności danego inwestora. 
 
Wyłącznie inwestorzy, do których skierowane zostaną ww. propozycje, mogą przekazać w formie określonej przez 
Oferującego, Oferującemu lub członkowi konsorcjum dystrybucyjnego deklaracje zainteresowania nabyciem akcji 
oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej. Deklaracje będą zawierać liczbę akcji 
oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej, których nabyciem są zainteresowani inwestorzy oraz cenę, którą gotowi są 
za nie zapłacić, mieszczącą się w przedziale cenowym wyznaczonym przez Zarząd Emitenta i podanym do publicznej 
wiadomości nie później niż w przededniu rozpoczęcia budowania „księgi popytu”, na zasadach przewidzianych w art. 81 
ust 1 i 2 Ustawy. 
 
Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej będą mogły być składane w okresie 
od 20 stycznia 2005 roku do 21 stycznia 2005 roku do godziny 15.00.  
 
W wyniku tych działań powstanie tzw. „księga popytu” na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy 
Kwalifikowanej (lista inwestorów deklarujących zainteresowanie nabyciem akcji oferowanych w Publicznej Ofercie 
Otwartej w Transzy Kwalifikowanej ze wskazaniem liczby akcji, których nabyciem są zainteresowani, oraz ceny, jaką są 
gotowi za nie zapłacić). Zarząd na podstawie rekomendacji Oferującego uwzględni poziom i wrażliwość cenową popytu 
inwestorów określoną na podstawie budowy „księgi popytu” do ustalenia ceny emisyjnej. Dodatkowo wysokość 
ujawnionego popytu może posłużyć odpowiednio do podjęcia decyzji o przesunięciu akcji pomiędzy Transzą 
Kwalifikowaną a Transzą Indywidualną lub podjęcia decyzji o przełożeniu lub odwołaniu Publicznej Oferty Otwartej.  
 
„Księga popytu” na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej nie zostanie podana do 
publicznej wiadomości. 
 
Deklaracja zainteresowania nabyciem akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej nie 
stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron. Oferujący ani członek konsorcjum dystrybucyjnego nie będzie zobligowany do 
skierowania zaproszenia do złożenia zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej 
do inwestorów, którzy wzięli udział w tworzeniu „księgi popytu”, jak również może skierować zaproszenie do złożenia 
zapisu na ilość akcji mniejszą niż określona przez inwestora w deklaracji zainteresowania nabyciem akcji złożonej w 
trakcie budowania „księgi popytu”. Jednocześnie zwraca się uwagę inwestorom, iż udział w procesie budowania 
„księgi popytu” na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej będzie podstawowym czynnikiem branym pod 
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uwagę w procesie tworzenia Listy Wstępnego Przydziału, a w konsekwencji przydziału akcji oferowanych w 
Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej.  
 
Na podstawie deklaracji złożonych do „księgi popytu” Oferujący przygotuje i przedstawi Zarządowi  Spółki propozycję 
tzw. Listy Wstępnego Przydziału. Sporządzając propozycję Listy Wstępnego Przydziału i decydując o ewentualnej skali 
redukcji złożonych deklaracji Oferujący będzie uwzględniał następujące czynniki: 
– pozycję danego inwestora na rynku polskim lub rynkach, na których działa dany inwestor, 
– udział inwestora w rynku papierów wartościowych w Polsce lub na innych rynkach, na których działa dany inwestor, 
– sytuację finansową inwestora. 
 
Wyższa ocena skutkować będzie  niższą skalą potencjalnej redukcji. 
 
Dokonując wstępnej alokacji akcji i przygotowując propozycję Listy Wstępnego Przydziału Oferujący będzie dążył, aby 
ewentualna skala redukcji dla inwestorów zaliczonych do tej samej grupy (przy uwzględnieniu ww. czynników) była 
podobna i odzwierciedlała ich rzeczywiste możliwości inwestycyjne. Ponadto dokonując wstępnej alokacji Oferujący 
będzie dążył, aby (przy danym poziomie ceny) zapewnić dostęp do Publicznej Oferty Otwartej i możliwość złożenia 
zapisu w oparciu o Listę Wstępnego Przydziału, jak najszerszemu gronu inwestorów. 
Oferujący umieści na proponowanej Liście Wstępnego Przydziału tylko tych inwestorów, którzy złożyli deklaracje 
zainteresowania w odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez Oferującego lub członka konsorcjum dystrybucyjnego. 
 
Zgodnie z powyższymi zasadami powstanie Lista Wstępnego Przydziału, tj. lista inwestorów którym zostaną 
przydzielone akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej w przypadku złożenia i opłacenia 
przez nich zapisu. Lista Wstępnego Przydziału będzie określać liczby akcji wstępnie przydzielonych poszczególnym 
inwestorom (inwestorom umieszczonym na Liście Wstępnego Przydziału, którzy złożą i opłacą zapis, zagwarantowany 
zostanie przydział akcji określony w tej liście). Lista Wstępnego Przydziału będzie obejmować jedynie tych inwestorów, 
którzy wzięli udział w tworzeniu „księgi popytu” i tylko do tej grupy inwestorów zostaną skierowane zaproszenia do 
złożenia zapisów na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej  w Transzy Kwalifikowanej. 
 
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent i Wprowadzający mogą podjąć decyzję o przełożeniu lub 
odwołaniu Publicznej Oferty Sprzedaży. W sytuacji, gdy ogłoszone zostanie przełożenie lub odwołanie Publicznej Oferty 
Sprzedaży wszystkie deklaracje złożone w trakcie tworzenia „księgi popytu” będą anulowane. W przypadku przełożenia 
Publicznej Oferty Sprzedaży, przed jej ponownym uruchomieniem Emitent podejmie decyzję o ewentualnym powtórzeniu 
procesu budowy „księgi popytu”. 

10.3.3.3. Tryb i miejsce składania zapisów 

Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na akcje oferowane w 
Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej, w liczbie nie wyższej niż określona w zaproszeniu do złożenia 
zapisu. W przypadku złożenia przez inwestora zapisu na liczbę akcji wyższą niż określona w zaproszeniu do złożenia 
zapisu, inwestor musi liczyć się z możliwością przydzielenia mu mniejszej liczby akcji, jednak nie mniejszej niż 
zagwarantowana w przekazanym zaproszeniu do złożenia zapisu. W przypadku, gdy inwestor złoży zapis na mniejszą 
liczbę akcji niż wskazana w zaproszeniu, musi liczyć się z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji niż określona 
w zapisie lub nieprzydzielenia akcji, z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia 
„księgi popytu”. 
 
Inwestorzy, do których nie zostało skierowane zaproszenie do złożenia zapisu, mogą składać zapisy na akcje oferowane 
w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej pod warunkiem, iż złożą zapis opiewający na więcej niż 10.000 
akcji. Inwestorzy ci muszą się jednak liczyć z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji lub nie przydzielenia 
żadnej akcji z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia „księgi popytu”.  
 
Złożenie zapisu w Transzy Kwalifikowanej nie ogranicza prawa do złożenia zapisu w Transzy Indywidualnej. 
 
Zapisy składane przez zarządzających cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu i na rzecz 
poszczególnych klientów mogą być przyjmowane w Transzy Kwalifikowanej, bez względu na liczby akcji objęte 
poszczególnymi zapisami klientów podmiotu zarządzającego, pod warunkiem umieszczenia danego zarządzającego na 
Liście Wstępnego Przydziału. 
 
Na potrzeby przeprowadzenia Publicznej Oferty Otwartej Millennium Dom Maklerski stworzył konsorcjum dystrybucyjne, 
w skład którego oprócz Oferującego wszedł także Bankowy Dom Maklerski  PKO Bank Polski S.A. 
 
Zapisy w Transzy Kwalifikowanej będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta, których wykaz stanowi Załącznik nr 8 
do niniejszego Prospektu.  
 

10.3.3.4. Procedura składania zapisów w Transzy Kwalifikowanej  

Zapis na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać 
jakichkolwiek zastrzeżeń.  
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Inwestor winien złożyć w miejscu składania zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej wypełniony w 
trzech egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza zapisu, w 
którym stwierdza, że: 
– zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty Otwartej; 
– zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej niż objęta zapisem 

lub nie przydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 
– zgadza się na przydzielenie mu akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej, zgodnie z zasadami opisanymi w 

Prospekcie; 
– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty 

Otwartej, przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie 

 
Formularz zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej stanowi Załącznik nr 7 do 
niniejszego Prospektu. 
 
Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji 
danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponadto złożyć 
aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby 
prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej obowiązana jest 
ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres 
siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 
 
Wraz ze złożeniem zapisu inwestor jest zobowiązany do złożenia dyspozycji deponowania akcji zgodnie z zapisami pkt 
10.2.2. 
 
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje oferowane w Publicznej 
Ofercie Otwartej ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapisy 
dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. Ponadto, za nieważne 
uznane zostaną zapisy nie zawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w art. 437 §2 Kodeksu Spółek 
Handlowych. Zgodnie z art. 437 § 2 KSH zapisy powinny zawierać: 
1) oznaczenie liczby i rodzajów subskrybowanych akcji, 
2) wysokość wpłaty dokonanej na akcje, 
3) zgodę subskrybenta na brzmienie statutu, jeżeli subskrybent nie jest akcjonariuszem spółki, 
4) podpisy subskrybenta oraz spółki albo innego podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na 

akcje, 
5) adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje. 
 
Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez 
pracownika POK-u przyjmującego zapisy. Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest 
nieodwołalny w terminie związania zapisem. 
 
Procedura składania zapisów za pośrednictwem pełnomocnika została opisana w pkt 10.2.1. 

10.3.4. Transza Indywidualna 

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje  w Transzy Indywidualnej są osoby fizyczne i osoby prawne oraz 
jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178).  
 
Nierezydenci, zamierzający złożyć zapis na akcje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego 
pochodzenia. 

10.3.4.1. Tryb i miejsce składania zapisów 

W ramach Transzy Indywidualnej można składać zapisy na nie więcej niż 10.000 akcji. Inwestor ma prawo do złożenia 
kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć 10.000 akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej. Zapisy 
opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na 10.000 akcji oferowanych w Publicznej Ofercie 
Otwartej. Złożenie zapisu w Transzy Indywidualnej nie ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w Transzy 
Kwalifikowanej. 
 
Na potrzeby przeprowadzenia Publicznej Oferty Otwartej Millennium Dom Maklerski stworzył konsorcjum dystrybucyjne, 
w skład którego oprócz Oferującego wszedł także Bankowy Dom Maklerski  PKO Bank Polski S.A. 
 
Zapisy na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Indywidualnej będą przyjmowane w POK-ach  
określonych w Załączniku nr 8 do niniejszego Prospektu. 
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10.3.4.2. Procedura składania zapisów 

Zapis na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać 
jakichkolwiek zastrzeżeń.  
 
Inwestor winien złożyć w miejscu składania zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej wypełniony w 
trzech egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza zapisu, w 
którym stwierdza, że: 
– zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty Otwartej; 
– zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej niż objęta zapisem 

lub nie przydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 
– zgadza się na przydzielenie mu akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej, zgodnie z zasadami opisanymi w 

Prospekcie; 
– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty 

Otwartej, przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie 

 
Formularz zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Indywidualnej stanowi Załącznik nr 7 do 
niniejszego Prospektu. 
 
Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji 
danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponadto złożyć 
aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby 
prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej obowiązana jest 
ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres 
siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 
 
Wraz ze złożeniem zapisu inwestor jest zobowiązany do złożenia dyspozycji deponowania akcji zgodnie z zapisami pkt 
10.2.2. 
 
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje oferowane w Publicznej 
Ofercie Otwartej ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapisy 
dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. Ponadto, za nieważne 
uznane zostaną zapisy nie zawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w art. 437 §2 Kodeksu Spółek 
Handlowych. 
 
Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez 
pracownika POK-u przyjmującego zapisy. Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest 
nieodwołalny w terminie związania zapisem. 
 
Procedura składania zapisów za pośrednictwem pełnomocnika została opisana w pkt 10.2.1. 

10.3.5. Wpłata na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej 

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji objętych 
zapisem i ich ceny emisyjnej (ceny sprzedaży).  
 
Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu: 
– gotówką, w złotych, 
– przelewem bankowym, w złotych,  
– powyższymi sposobami łącznie. 
 
W przypadku zapisów w Transzy Indywidualnej opłacenie zapisu musi nastąpić najpóźniej wraz ze złożeniem zapisu na 
akcje(bez względu na formę płatności). 
 
W przypadku zapisów w Transzy Kwalifikowanej, w przypadku wpłat gotówkowych, wpłata na akcje musi wpłynąć na 
rachunek najpóźniej do momentu złożenia zapisu. W przypadku dokonania wpłaty w formie przelewu wpłata musi 
nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów.  
 
W przypadku dokonywania zapisu na akcje w POK Oferującego przelew powinien zostać dokonany na rachunek 
nr 83 11602202 00000000 32033560 
prowadzony przez Bank Millennium S.A.  
z dopiskiem: 
CIECH  – imię i nazwisko (firma) inwestora – nazwa POK (miejscowość, w której inwestor składa zapis)  
 
Za datę dokonania wpłaty przelewem uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek przyjmującego zapis. 
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Brak wpłaty w terminie określonym w Prospekcie powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna powoduje 
nieważność zapisu, w części w jakiej zapis nie został opłacony. 
 
Wpłaty na akcje nie podlegają oprocentowaniu.  

10.3.6. Przydział akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej 

Przydział akcji nastąpi nie później niż 14 dni od daty zamknięcia subskrypcji. 
Podstawę przydziału akcji stanowi: 
– prawidłowo wypełniony formularz zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej; 
– opłacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie. 
 
Przesunięcie akcji pomiędzy transzami może również zostać dokonane przez Emitenta także po zakończeniu 
przyjmowania zapisów na akcje W takim przypadku przesunięcie może jednak dotyczyć tylko tych akcji, które nie zostały 
objęte i opłacone w danej transzy (z uwzględnieniem ewentualnych przesunięć akcji dokonanych i ogłoszonych przez 
Emitenta przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów).  
 
Przydział Akcji Serii C będzie możliwy tylko w sytuacji, gdy zapisy na akcje złożone przez inwestorów pozwolą na 
przeprowadzenie sprzedaży wszystkich Akcji Sprzedawanych.   
 
W przypadku, gdy zapisy złożone przez inwestorów opiewać będą na liczbę akcji mniejszą niż objęta Publiczna Ofertą 
Otwartą (mniejszą niż suma liczby Akcji Sprzedawanych i liczby Akcji Serii C) przydział Akcji Sprzedawanych i Akcji Serii 
C będzie dokonywany w następującej kolejności: 

- w pierwszej kolejności przydzielane będą Akcje Sprzedawane, 
- w drugiej kolejności przydzielane będą Akcje Serii C. 

 
Wszelkie przesunięcia akcji oferowanych w ramach Publicznej Oferty Otwartej będą dokonywane przez Emitenta w 
porozumieniu z Oferującym i niezwłocznie przekazywane do publicznej wiadomości na zasadach przewidzianych w art. 
81 ust 1 i 2 Ustawy. 

10.3.6.1. Przydział akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej 

Na podstawie „księgi popytu”, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 10.3.3.2  zostanie przygotowana Lista Wstępnego 
Przydziału, tj. lista inwestorów, którym zostaną przydzielone akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej w przypadku 
złożenia i opłacenia przez nich zapisu. Lista będzie określała także liczbę akcji oferowanych w Publicznej Ofercie 
Otwartej, które zostaną przydzielone danemu inwestorowi w przypadku złożenia i opłacenia zapisu na liczbę akcji nie 
większą od liczby określonej w zaproszeniu do złożenia zapisu. 
 
W przypadku subskrybowania mniejszej liczby akcji niż oferowana w Transzy Kwalifikowanej oraz przy jednoczesnym 
dojściu do skutku Publicznej Oferty Otwartej , inwestorom zostaną przydzielone akcje zgodnie ze złożonym zapisem. 
 
W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w Transzy Kwalifikowanej przydział akcji w Transzy Kwalifikowanej nastąpi 
według następujących zasad: 
– w pierwszej kolejności zostanie dokonany przydział akcji na rzecz inwestorów uczestniczących w procesie tworzenia 

„księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału oraz którzy złożą i opłacą zapis w 
wysokości określonej na tej liście (inwestorom tym  zagwarantowany zostanie przydział akcji określonych w tej 
liście), 

– jeżeli po dokonaniu przydziału akcji, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze nieobjęte akcje, w drugiej 
kolejności przydzielane będą akcje na rzecz inwestorów uczestniczących w procesie tworzenia „księgi popytu”, 
którzy zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału oraz którzy złożyli i opłacili zapis w wysokości wyższej 
niż wskazane na tej liście – w odniesieniu do części zapisu jaka przekroczyła wielkość wskazaną na Liście 
Wstępnego Przydziału. W przypadku, gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału zastosowana zostanie 
zasada proporcjonalnej redukcji tych części zapisów, które przekroczyły wielkości wskazane na Liście Wstępnego 
Przydziału z uwzględnieniem akcji przesuniętych z Transzy Indywidualnej, 

– jeżeli po dokonaniu przydziału akcji, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze nieobjęte akcje (np. w 
wyniku przesunięcia części akcji z Transzy Indywidualnej lub w przypadku gdy nie wszyscy inwestorzy umieszczeni 
na Liście Wstępnego Przydziału złożą i opłacą), akcje te będą przydzielane na rzecz inwestorów, którzy 
uczestniczyli w procesie tworzenia „księgi popytu” ale złożyli i opłacili zapisy w niższej wysokości niż wskazane na 
Liście Wstępnego Przydziału oraz inwestorów, którzy nie uczestniczyli w procesie tworzenia „księgi popytu”, a złożyli 
i opłacili zapisy - proporcjonalnie do wielkości złożonego i opłaconego zapisu.  

 
Emitent może odmówić dokonania przydziału akcji w przypadku, gdy uzna, iż inwestor, który złożył i opłacił zapis  
prowadzi wobec Spółki lub Grupy Kapitałowej działalność konkurencyjną.  
 
W przypadku, gdy inwestorowi przydzielane będą zarówno Akcje Serii C, jak i Akcje Sprzedawane, alokacja akcji dla 
danego inwestora w rozbiciu na Akcje Serii C i Akcje Sprzedawane będzie alokacją proporcjonalną. 
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Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno 
tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę akcji oferowanych w 
Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Kwalifikowanej. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje 
losowanie. 
 
Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów w Transzy Kwalifikowanej będzie mniejsza niż liczba akcji oferowanych w 
Publicznej Ofercie Otwartej w tej transzy i jednocześnie liczba akcji, na które opiewają zapisy złożone w Transzy 
Indywidualnej będzie większa od liczby akcji oferowanych w Transzy Indywidualnej, Zarząd przesunie nie objęte 
zapisami akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej z Transzy Kwalifikowanej do Transzy Indywidualnej. 
 
Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje postaw do odstąpienia od zapisu. 

10.3.6.2. Przydział akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy Indywidualnej 

Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów, nie przekroczy liczby akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej w 
Transzy Indywidualnej (w tym także w przypadku przesunięcia akcji nie objętych zapisami z Transzy Kwalifikowanej) 
inwestorom zostaną przydzielone akcje w liczbie wynikającej ze złożonych i opłaconych zapisów. 
 
Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej w 
Transzy Indywidualnej, Zarząd w pierwszej kolejności przesunie nie objęte zapisami akcje z Transzy Kwalifikowanej. 
Następnie w przypadku, gdy liczba akcji, na które złożono zapisy w Transzy Indywidualnej nadal będzie przekraczać 
liczbę akcji oferowanych w tej transzy (z uwzględnieniem przesunięcia akcji nie objętych zapisami z Transzy 
Kwalifikowanej) przydział akcji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. 
 
Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów w Transzy Indywidualnej będzie mniejsza niż liczba akcji oferowanych w 
Publicznej Ofercie Otwartej w tej transzy i jednocześnie liczba akcji, na które opiewają zapisy złożone w Transzy 
Kwalifikowanej będzie większa od liczby akcji oferowanych w Transzy Kwalifikowanej, Zarząd przesunie nie objęte 
zapisami akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej z Transzy Indywidualnej do Transzy Kwalifikowanej. 
 
W przypadku, gdy inwestorom przydzielane będą zarówno Akcje Serii C, jak i Akcje Sprzedawane, alokacja akcji dla 
danego inwestora w rozbiciu na Akcje Serii C i Akcje Sprzedawane będzie alokacją proporcjonalną. 
Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno 
inwestorom, którzy dokonali zapisu na największą liczbę akcji oferowanych w Publicznej Ofercie Otwartej w Transzy 
Indywidualnej, a w przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie. 
 
Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje postaw do odstąpienia od zapisu. 

10.3.7. Zasady i miejsca składania zapisów oraz przydział Akcji Serii C subemitentom inwestycyjnym  

W przypadku podpisania przez Spółkę umowy lub umów o subemisję inwestycyjną oraz, gdy nie wszystkie Akcje Serii C 
zostaną subskrybowane w ramach zapisów składanych w Transzy Indywidualnej i Transzy Kwalifikowanej, Spółka 
będzie mogła wezwać do złożenia zapisów subemitentów inwestycyjnych. Wezwanie takie zostanie skierowane nie 
później niż na jeden dzień przed terminem rozpoczęcia przyjmowania zapisów od subemitentów inwestycyjnych 
określonym w pkt 10.3.2. niniejszego Rozdziału Prospektu. 
 
Subemitent inwestycyjny winien złożyć w miejscu składania zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej 
wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza 
zapisu, w którym stwierdza, że: 

– zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty Otwartej; 
– zgadza się na przydzielenie mu Akcji Serii C zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 

 
Subemitent inwestycyjny składa zapis wykorzystując formularz zamieszczony w załączniku nr 7 z dopiskiem „zapis 
subemitenta”. 
 
Składając zapis, osoba działająca w imieniu subemitenta inwestycyjnego zobowiązana jest złożyć aktualny odpis z 
odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania subemitenta. 
 
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje oferowane w Publicznej 
Ofercie Otwartej ponosi subemitent inwestycyjny. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za 
nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. 
 
Ponadto, za nieważne uznane zostaną zapisy nie zawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w art. 437 §2 
Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z art. 437 § 2 KSH zapisy powinny zawierać: 
1) oznaczenie liczby i rodzajów subskrybowanych akcji, 
2) wysokość wpłaty dokonanej na akcje, 
3) zgodę subskrybenta na brzmienie statutu, jeżeli subskrybent nie jest akcjonariuszem spółki, 
4) podpisy subskrybenta oraz spółki albo innego podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na 

akcje, 
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5) adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje. 
 
Na dowód przyjęcia zapisu subemitent otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez 
pracownika POK-u przyjmującego zapisy. Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest 
nieodwołalny w terminie związania zapisem. 
 
Zapisy subemitentów inwestycyjnych przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta Oferującego, których wykaz 
stanowi Załącznik nr 8 do Prospektu. 
 
Wpłaty subemitentów inwestycyjnych na Akcje Serii C winny być dokonywane zgodnie z zasadami przedstawionymi w 
pkt. 10.3.5. niniejszego Rozdziału Prospektu i dotyczącymi zapisów w Transzy Kwalifikowanej.  
 
Przydział Akcji Serii C dla subemitentów inwestycyjnych nastąpi nie później niż 14 dni od daty zamknięcia subskrypcji. 
 
Podstawę przydziału Akcji Serii C stanowi: 
– prawidłowo wypełniony formularz zapisu na akcje oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej; 
– opłacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie. 

10.3.8 Skutki prawne niedokonania w oznaczonym terminie wpłaty na akcje oferowane w Publicznej Ofercie 
Otwartej 

W przypadku niedokonania wpłaty w terminie określonym w Prospekcie zapis na akcje będzie nieważny. 
W przypadku dokonania niepełnej wpłaty w terminie określonym w Prospekcie zapis na akcje będzie ważny w części w 
jakiej został opłacony.  
Zwrot należnych kwot nastąpi według zasad opisanych w pkt 10.3.10. niniejszego Rozdziału Prospektu. 

10.3.9. Określenie terminu związania dokonanym zapisem na akcje 

Subskrybent jest związany zapisem na akcje od daty złożenia zapisu do dnia zapisania akcji na jego rachunku z 
uwzględnieniem przypadków opisanych poniżej. 
Subskrybent przestaje być związany zapisem w przypadku: 

– ogłoszenia przez Wprowadzających i Spółkę informacji o nie dojściu Publicznej Oferty Otwartej do skutku, 
– nie zgłoszenia przez Zarząd Spółki do Sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii C w terminie 6 

miesięcy od daty udzielenia przez KPWiG zgody na dopuszczenie Akcji Serii C do publicznego obrotu 
(odniesieniu do przydzielonych Akcji Serii C)  lub, 

– uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Serii C (odniesieniu do przydzielonych Akcji Serii C).  

10.3.10. Sposób zwrotu nadpłaconych kwot 

W przypadku przydzielenia mniejszej liczby akcji niż wynikało to ze złożonego zapisu, nadpłacone kwoty zostaną 
zwrócone inwestorom w terminie 14 dni od dokonania przydziału akcji, na rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane 
na formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

10.3.11. Określenie sposobu ogłoszenia o odstąpieniu od Publicznej Oferty Otwartej, dojściu lub nie dojściu 
Publicznej Oferty Otwartej  do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot  

Emitent i Wprowadzający mogą postanowić o odstąpieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty Otwartej. Decyzje 
Emitenta i Wprowadzających o odstąpieniu od Publicznej Oferty Otwartej mogą zostać podjęte i ogłoszone nie później 
niż przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na akcje. W przypadku odstąpienia od Publicznej Oferty Otwartej 
stosowna decyzja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, zgodnie z 
postanowieniami art. 81 ust 1 Ustawy, w ciągu 24 godzin od podjęcia takiej decyzji. 
 
Publiczna Oferta Otwarta nie dojdzie do skutku jeśli nie zostaną objęte zapisami i opłacone wszystkie Akcje 
Sprzedawane.  
 
O nie dojściu Publicznej Oferty Otwartej do skutku Spółka poinformuje, w formie raportu bieżącego, zgodnie z 
postanowieniami art. 81 ust 1 Ustawy, w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej informacji. 
 
Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku jeżeli: 

– do dnia zamknięcia subskrypcji nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na wszystkie Akcje 
Sprzedawane i co najmniej jedną Akcję Serii C lub 

– Zarząd Spółki nie zgłosi do Sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii C w terminie 6 miesięcy od daty 
udzielenia przez KPWiG zgody na dopuszczenie Akcji Serii C do publicznego obrotu lub  

– uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Serii C. 
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O zaistnieniu powyższych okoliczności i nie dojściu emisji do skutku Zarząd poinformuje w ciągu 24 godzin, w formie 
raportu bieżącego, zgodnie z postanowieniami art. 81 ust 1 Ustawy. Ponadto o nie dojściu emisji do skutku Zarząd 
poinformuje niezwłocznie poprzez jednorazowe ogłoszenia w dzienniku Gazeta Giełdy „Parkiet”. 
 
W przypadku nie dojścia Publicznej Oferty Otwartej do skutku kwoty wpłacone na akcje zostaną zwrócone inwestorom w 
terminie 14 dni od ogłoszenia, na, na rachunki papierów wartościowych wskazane na formularzach zapisu na akcje. 
 
W przypadku nie dojścia emisji Akcji Serii C do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji Serii C do obrotu giełdowego 
Emitent wystąpi o zakończenie notowań Praw do Akcji Serii C na GPW w dniu podania do publicznej wiadomości 
informacji o niedojściu emisji do skutku. Wówczas zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz inwestorów, na kontach 
których będą zapisane Prawa do Akcji Serii C w dniu rozliczenia transakcji przeprowadzonych w ostatnim dniu notowań 
Praw do Akcji Serii C na GPW. Kwota zwracanych wpłat zostania ustalona w ten sposób, że liczba Praw do Akcji Serii C 
znajdujących się na koncie inwestora zostanie pomnożona przez cenę emisyjną Akcji Serii C. Zwrot wpłat zostanie 
dokonany w terminie 14 dni od ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku na rachunki inwestycyjne na których zapisane 
były PDA. 

10.3.12. Wydawanie potwierdzeń objęcia  Akcji Serii C  

Emitent nie przewiduje wydawania potwierdzeń objęcia  Akcji Serii C. 
Wprowadzający nie przewidują wydawania potwierdzeń nabycia Akcji Sprzedawanych. 
Inwestor składający zapis jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania akcji na rachunku papierów 
wartościowych. 

10.4. Publiczna Oferta Zamknięta 
Publiczna Oferta Zamknięta  obejmuje ofertę sprzedaży przez Spółkę 441.812 akcji własnych (Akcje Pracownicze). 
 
Działając w oparciu o postanowienia uchwały nr 3 NWZA z dnia 17 sierpnia 2004 r. Zarząd Spółki w dniu 23 września 
2004 r. podjął uchwałę określającą zasady oferowania akcji własnych Spółki pracownikom i byłym pracownikom.  
 
Uchwała nr 3 NWZA z dnia 17 sierpnia 2004 r. stanowi Załącznik nr 5 do Prospektu. 
Uchwała Zarządu Spółki z dnia 23 września 2004 r. oraz uchwała nr 48/IV/2004 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 
września 2004 r. (wydana w związku z postanowieniami  § 1  ust  3 uchwały NWZA nr 3 z dnia 17 sierpnia 2004 r,) 
stanowią Załącznik nr 6 do Prospektu. 
 
Zgodnie z postanowieniami § 2 ww. uchwały Zarządu Spółki Akcje Pracownicze oferowane są pracownikom i byłym 
pracownikom Spółki w ramach czterech Transz; 
 

– 92.781 akcji w Transzy 1 oferowanych jest osobom określonym w § 1 pkt. 2 ww. uchwały Zarządu Spółki, 
– 238.578 akcji w Transzy 2 oferowanych jest pracownikom Spółki określonym w § 1 pkt. 1 ww. uchwały Zarządu 

Spółki, z wyłączeniem osób objętych Transzą 3 i Transzą 4, 
– 57.436 akcji w Transzy 3 oferowanych jest pracownikom Spółki określonym w § 1 pkt. 1 ww. uchwały Zarządu 

Spółki, którzy w dniu skierowania oferty będą zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych wymienionych w 
załączniku do niniejszej uchwały, 

– 53.017 akcji w Transzy 4 oferowanych jest pracownikom Spółki określonym w § 1 pkt. 1 ww. uchwały Zarządu 
Spółki, którzy w dniu skierowania oferty będą zatrudnieni na stanowiskach dyrektorskich wymienionych w 
załączniku do niniejszej uchwały 

 
W przypadku, gdy nie wszystkie akcje zaoferowane zgodnie z powyższymi zasadami (pierwsza oferta) zostaną nabyte w 
terminie określonym w ofercie, Zarząd skieruje ponowną ofertę nabycia akcji do tych wszystkich osób, które 
odpowiadając na pierwszą ofertę złożyły zapis przynajmniej na jedną akcję (druga oferta). 
W sytuacji, gdy nie wszystkie akcje oferowane w pierwszej i drugiej ofercie zostaną nabyte w terminach określonych w 
tych ofertach, Zarząd skieruje trzecią ofertę nabycia akcji do wybranych przez niego osób będących pracownikami Spółki 
w dniu złożenia trzeciej oferty. 
 
Zgodnie z postanowieniami § 4 uchwały Zarządu Spółki, osoby nabywające Akcje Pracownicze zobowiązane są do 
niezbywania nabytych akcji przez okres odpowiednio: 

– 6 miesięcy od daty pierwszego notowania na GPW akcji Spółki dla Akcji Pracowniczych nabytych w ramach 
Transzy 2, 

– 9 miesięcy od daty pierwszego notowania na GPW akcji Spółki dla Akcji Pracowniczych nabytych w ramach 
Transzy 3 i Transzy 4  

 
Osoba Uprawniona nabywająca akcji w ofertach, o których mowa w § 2 i 3 uchwały Zarządu (z wyłączeniem osób 
zaliczonych do Transzy 1), zobowiązana jest złożyć nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji Pracowniczych na okres 
właściwy dla transzy, do której zalicza się Osoba Uprawniona. 
 
Ograniczeniami w sprzedaży nie zostały objęte Akcje Pracownicze nabyte w ramach Transzy 1. 
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Uwzględniając postanowienia § 4 uchwały Zarządu dotyczące czasowych ograniczeń w zbywaniu Akcji Pracowniczych, 
Emitent postanowił zawrzeć z Oferującym oraz Osobami Uprawnionymi (z wyłączeniem osób zaliczonych do Transzy 1) 
umowę, na podstawie której Oferujący (w ramach prowadzonego rejestru sponsora) dokona, zgodnie z nieodwołalną 
dyspozycją blokady złożoną przez Osoby Uprawnione, blokady Akcji Pracowniczych nabytych przez Osoby Uprawnione.  
W okresie, na który ustanowiona zostanie blokada Akcji Pracowniczych, Oferujący odmówi realizacji jakichkolwiek 
dyspozycji złożonych przez Osobę Uprawnioną zmierzających do przeniesienia własności Akcji Pracowniczych w 
rejestrze sponsora oraz ich przeniesienia z rejestru sponsora na rachunek inwestycyjny. 
 
Ograniczenia w zbywalności Akcji Pracowniczych dotyczą również spadkobierców Osób Uprawnionych. 

10.4.1. Cena sprzedaży Akcji Pracowniczych 

Cena sprzedaży Akcji Pracowniczych została ustalona przez sprzedającego na 5,00 zł za jedną akcję. 

10.4.2. Terminy sprzedaży Akcji Pracowniczych 

Sprzedaży Akcji Pracowniczych w ramach tzw. pierwszej oferty zostanie przeprowadzona w następujących terminach 
(pierwszy termin przyjmowania zapisów) :  

– 24 stycznia 2005 r. rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Osób Uprawnionych 
– 4 lutego 2005 r.  zakończenie przyjmowania zapisów od Osób Uprawnionych 

 
W przypadku, gdy w powyższym terminie nie wszystkie Akcje Pracownicze zostaną nabyte przez Osoby Uprawnione, 
Zarząd Spółki ogłosi drugi dodatkowy termin przyjmowania zapisów osób, które odpowiadając na pierwszą ofertę złożyły 
zapis przynajmniej na jedną akcję (druga oferta). 
 
W przypadku, gdy w drugim terminie przyjmowania zapisów nie wszystkie Akcje Pracownicze zostaną nabyte, Zarząd 
ogłosi trzeci termin przyjmowania zapisów do wybranych osób będących pracownikami Spółki w dniu złożenia trzeciej 
oferty.  
 
Ogłoszenie dodatkowych terminów przyjmowania zapisów nastąpi w formie raportu bieżącego, zgodnie z 
postanowieniami art. 81 ust 1 Ustawy, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w danym 
terminie.  
 
Terminy realizacji sprzedaży mogą ulec zmianie. Nowe terminy przyjmowania zapisów, zostaną podane do publicznej 
wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu Zmiany terminów realizacji sprzedaży mogą się odbywać się 
tylko w okresie ważności Prospektu.  

10.4.3. Osoby uprawnione do nabywania Akcji  Pracowniczych 

Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji Pracowniczych są osoby, wskazane przez Zarząd Spółki zgodnie z 
postanowieniami § 1 Uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 września 2004 r. w związku z postanowieniami § 2 uchwały nr 3 
NWZA z dnia 17 sierpnia 2004 r. (Osoby Uprawnione). 
 
Zgodnie z postanowieniami ww. uchwał Osobami Uprawnionymi są: 
1) pracownicy Ciech S.A. pozostający w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, jeśli ich zatrudnienie spełnia 
łącznie trzy następujące przesłanki: 

 
a)  są pracownikami Ciech S.A. w dniu złożenia oferty; 
b) okres zatrudnienia w CIECH S.A. jest nie krótszy niż sześć miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień 
złożenia oferty; 
c) nie wchodzą w skład Zarządu Ciech S.A. i nie wchodzili w skład Zarządu CIECH – Centrala Importowo – 
Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. lub CIECH S.A; 

 
2) osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez okres łącznie co najmniej trzech lat w CIECH – 
Centrala Importowo – Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. lub CIECH S.A., jeśli ich zatrudnienie spełniało łącznie trzy 
następujące przesłanki: 
 

a) jakakolwiek część wyżej określonego trzyletniego okresu zatrudnienia przypadała na okres pomiędzy 1 stycznia 
1994 r. a dniem poprzedzającym dzień złożenia oferty; 
b) zatrudnienie nie ustało z powodu porzucenia pracy lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika z przyczyn określonych w kodeksie pracy; 
c) nie wchodzili w skład Zarządu CIECH – Centrala Importowo – Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. lub Zarządu 
CIECH S.A. 

 
Zgodnie z postanowieniami § 2 Uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 września 2004 r. sprzedaż Akcji Pracowniczych 
prowadzona będzie w ramach czterech transz, w których akcje zostaną zaoferowane następującym grupom Osób 
Uprawnionych: 
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– w Transzy 1 akcje oferowane będą osobom wymienionym w punkcie 2) powyżej 
– w Transzy 2 akcje oferowane będą pracownikom wymienionym w punkcie 1) powyżej z wyłączeniem osób 

objętych Transzą 3 i Transzą 4, 
– w Transzy 3 akcje oferowane będą pracownikom wymienionym w punkcie 1) powyżej zatrudnionym na 

stanowiskach kierowniczych wymienionych  w załączniku do Uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 września 2004 
r., 

– w Transzy 4 akcje oferowane będą pracownikom wymienionym w punkcie 1) powyżej zatrudnionym na 
stanowiskach dyrektorskich wymienionych  w załączniku do Uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 września 2004 r., 

 
W przypadku, gdy nie wszystkie akcje zaoferowane Osobom Uprawnionym zostaną nabyte  w pierwszym terminie 
przyjmowania zapisów (pierwsza oferta), Zarząd skieruje ponowną ofertę nabycia akcji do tych wszystkich osób, które 
odpowiadając na pierwszą ofertę złożyły zapis przynajmniej na jedną akcję (druga oferta). 
W sytuacji, gdy nie wszystkie akcje oferowane w pierwszej i drugiej ofercie nie zostaną nabyte w drugim terminie 
przyjmowania zapisów określonym w ofercie, Zarząd skieruje trzecią ofertę do nabycia akcji do wybranych przez niego 
osób będących pracownikami Spółki w dniu złożenia trzeciej oferty. 
 
Listę pracowników uprawnionych do nabycia akcji w danym terminie Spółka przekaże Oferującemu odpowiednio przed 
rozpoczęciem sprzedaży Akcji Pracowniczych w danym terminie.  

10.4.4. Tryb i miejsce składania zapisów 

Osoby Uprawnione do złożenia zapisów na Akcje Pracownicze, powinny składać zapisy na akcje w ilości nie wyższej niż 
określona w ofercie zakupu wystosowanej przez Zarząd Spółki zgodnie Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 23 września 2004 
r. W przypadku złożenia zapisu na liczbę akcji wyższą niż określona w powyższej ofercie zakupu, zapis będzie 
traktowany jak zapis na liczbę akcji określoną w ofercie zakupu.  
 
Zapisy na Akcje Pracownicze przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta Oferującego.  
 
Zapis na Akcje Pracownicze jest bezwarunkowy, nieodwołalny w terminie związania zapisem i nie może zawierać 
jakichkolwiek zastrzeżeń.  
 
Osoba Uprawniona winna złożyć w miejscu składania zapisu wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu oraz 
podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza zapisu, w którym stwierdza, że: 

– zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki sprzedaży Akcji Pracowniczych; 
– zgadza się na przydzielenie jej liczby Akcji Pracowniczych zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 
– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia sprzedaży 

Akcji Pracowniczych, przyjmuje do wiadomości, że przysługuje jej prawo dostępu do swoich danych osobowych 
oraz ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. 

 
Ponadto Osoba Uprawniona (lub jej pełnomocnik) nabywający Akcje Pracownicze w Transzach od 2 do 4 (w ramach 
pierwszej, drugiej i trzeciej oferty) równocześnie ze złożeniem zapisu zobowiązany jest zawrzeć z Emitentem oraz 
Oferującym umowę, która zawierać będzie m. in.: 

– zobowiązanie Osoby Uprawnionej do niezbywania Akcji Pracowniczych przez okres, o którym mowa w § 4 ust 2 
ww. uchwały Zarządu, 

– nieodwołalną dyspozycję Osoby Uprawnionej dotyczącą blokady Akcji Pracowniczych zapisanych na rachunku 
sponsora emisji prowadzonym przez Millennium Dom Maklerski S.A. od dnia zapisania Akcji Pracowniczych w 
rejestrze sponsora do dnia ustania ograniczenia zbywalności, o którym mowa w § 4 ust 2 ww. uchwały Zarządu, 

 
Zawarcie ww. umowy jest warunkiem koniecznym do złożenia zapisu na Akcje Pracownicze. 
 
Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji 
danych zawartych w formularzu zapisu.  
 
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje oferowane w Publicznej 
Ofercie Zamkniętej ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. 
Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne.  
 
Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez 
pracownika POK-u przyjmującego zapisy. 

10.4.5. Wpłata na Akcje Pracownicze 

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Pracownicze jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu 
liczby akcji objętych zapisem i ich ceny sprzedaży. Wpłata na akcje musi wpłynąć na rachunek Oferującego najpóźniej 
do momentu złożenia zapisu. 
 
Wpłaty na akcje w formie przelewu powinny zostać dokonane na rachunek Oferującego: 
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Millennium Dom Maklerski S.A. 
nr 83 11602202 00000000 32033560 
prowadzony przez Bank Millennium S.A.  
z dopiskiem 
CIECH Akcje Pracownicze - imię i nazwisko (firma) inwestora - nazwa POK (miejscowość, w której inwestor 
składa zapis) 
 
Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu na akcje: 

– gotówką, w złotych, 
– przelewem bankowym, w złotych,  
– powyższymi sposobami łącznie. 

 
Za datę dokonania wpłaty przelewem uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek przyjmującego zapis. 
 
Brak wpłaty w terminie określonym w Prospekcie powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna powoduje 
nieważność zapisu, w części, w jakiej zapis nie został opłacony. 
 
Wpłaty na akcje nie podlegają oprocentowaniu.  

10.4.6. Przydział Akcji Pracowniczych 

Przydział Akcji Pracowniczych nastąpi nie później niż 14 dni od daty zamknięcia sprzedaży. 
Podstawę przydziału Akcji Pracowniczych stanowi: 

– prawidłowo wypełniony formularz zapisu; 
– opłacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie. 

 
Przydział Akcji Pracowniczych w ramach pierwszej oferty zostanie dokonany na rzecz Osób Uprawnionych, do których 
Zarząd Spółki skierował oferty zakupu, zgodnie z postanowieniami § 1 ust 3 Uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 września 
2004 r.  Osobom Uprawnionym przydzielone zostaną akcje w liczbie wynikającej ze złożonego i opłaconego zapisu, 
jednak nie większej niż wynikająca z przesłanej oferty. W przypadku, gdy zapis zostanie złożony i opłacony na mniejszą 
liczbę akcji niż wynikająca z przesłanej oferty akcje zostaną przydzielone w liczbie określonej w zapisie. 
 
W przypadku, gdy po dokonaniu przydziału zgodnie z powyższymi zasadami nie wszystkie Akcje Pracownicze zostaną 
nabyte przez Osoby Uprawnione, pozostałe w ten sposób akcje Zarząd przydzieli tym osobom, do których skierował 
oferty zgodnie z postanowieniami § 3 Uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 września 2004 r. oraz którzy złożyli i opłacili 
zapisy. Przydział akcji w ramach drugiej (i trzeciej) oferty będzie przydziałem proporcjonalnym.  
 
Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje postaw do odstąpienia od zapisu. 

10.4.7. Skutki prawne niedokonania w oznaczonym terminie wpłaty na Akcje Pracownicze 

W przypadku niedokonania wpłaty w terminie określonym w Prospekcie zapis na Akcje Pracownicze będzie nieważny. W 
przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Pracownicze w terminie określonym w Prospekcie zapis będzie ważny w 
części, w jakiej został opłacony.  
 
Zwrot należnych kwot nastąpi według zasad opisanych w pkt 10.4.9. niniejszego Rozdziału Prospektu. 

10.4.8. Określenie terminu związania dokonanym zapisem na Akcje Pracownicze 

Inwestor jest związany zapisem do czasu zapisania Akcji Pracowniczych na jego rzecz w rejestrze sponsora 
prowadzonym przez Millennium Dom Maklerski S.A. 

10.4.9. Sposób zwrotu nadpłaconych kwot 

W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Akcji Pracowniczych niż wynikało to ze złożonego zapisu, nadpłacone kwoty 
zostaną zwrócone inwestorom w terminie 14 dni od dokonania przydziału Akcji Pracowniczych, na rachunki wskazane na 
formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

10.4.10. Wydawanie potwierdzeń nabycia Akcji Pracowniczych 

Wydawanie potwierdzeń nabycia Akcji Pracowniczych rozpocznie się w terminie 7 dni od daty przydziału akcji przez 
Spółkę. Potwierdzenia nabycia będą wydawane w POK Oferującego, w których przyjmowane były zapisy na akcje. 
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11. Rynek regulowany, na który wprowadzone zostaną oferowane papiery 
wartościowe, planowany termin rozpoczęcia obrotu oraz decyzji dopuszczenia 
papierów wartościowych do obrotu na wskazanym rynku 

11.1. Emisja Akcji Serii C 
Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o wprowadzenie Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C do obrotu giełdowego na 
rynku urzędowym prowadzonym przez GPW (zwanym też rynkiem podstawowym). 
 
Jeśli nie wystąpią żadne nieprzewidywane przeszkody, Zarząd przewiduje wprowadzenie Praw do Akcji Serii C do obrotu 
giełdowego w lutym 2005 roku.  
 
Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji KPWiG o dopuszczeniu Akcji Serii C oraz PDA do obrotu publicznego Emitent 
podejmie wszelkie prawem przewidziane działania, w celu dopuszczenia Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C (PDA) 
do obrotu giełdowego. W tym celu Emitent niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego Akcji 
Serii C i PDA.  
Zarząd Spółki dołoży starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii C, na kontach w KDPW zostały 
zapisane PDA Serii C, w liczbie równej ilości subskrybowanych i przydzielonych Akcji Serii C.  
 
Wykonanie PDA polegać będzie na zapisaniu na rachunkach inwestorów Akcji Serii C. Za każde PDA znajdujące się na 
rachunku inwestora zostanie zapisana odpowiednio jedna Akcja Serii C, co spowoduje wygaśnięcie PDA. 
 
Po zapisaniu PDA na rachunkach inwestorów Emitent wystąpi do Zarządu Giełdy o wyznaczenie daty rozpoczęcia oraz 
systemu notowań PDA. 
 
Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji Serii C, Zarząd podejmie działania mające na celu 
przyjęcie tych akcji do KDPW i wprowadzenie ich do obrotu giełdowego. 

11.2. Akcje Sprzedawane  
Akcje Sprzedawane oferowane są do sprzedaży przez Wprowadzających w ramach Oferty Sprzedaży. Zamiarem 
Emitenta jest, aby Akcje Sprzedawane zostały wprowadzone do obrotu giełdowego razem z Akcjami Serii C. W 
przypadku niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie działania celem wprowadzenia 
Akcji Sprzedawanych do obrotu giełdowego. 

11.3. Akcje Pracownicze  
Akcje Pracownicze są akcjami własnymi sprzedawanymi przez Spółkę zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 3 NWZA 
Spółki z dnia 17 sierpnia 2004 r. Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje Pracownicze zostały wprowadzone do obrotu 
giełdowego razem z Akcjami Serii C. W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku, Zarząd Spółki niezwłocznie 
podejmie działania celem wprowadzenia Akcji Pracowniczych do obrotu giełdowego.   

12. Informacje dotyczące finansowania przez Emitenta nabycia lub objęcia 
emitowanych przez siebie akcji 

Emitent nie będzie udzielał pożyczek, zabezpieczeń, zaliczkowych wypłat, jak również w innej formie, bezpośrednio lub 
pośrednio, nie będzie finansował nabycia lub objęcia emitowanych przez siebie Akcji Serii C oraz Akcji Sprzedawanych 
w Publicznej Ofercie Otwartej. 

13. Inne, poza oferowanymi, papiery wartościowe Emitenta wprowadzane do 
publicznego obrotu 

13.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość innych papierów wartościowych Emitenta 
wprowadzanych do publicznego obrotu 

13.1.1. Akcje Serii A 

Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadzanych do publicznego obrotu papierami wartościowymi jest 20.816 akcji 
zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każda, z czego oferowanych i równocześnie 
wprowadzanych do publicznego obrotu papierami wartościowymi jest 3.220 tych akcji. 
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Tabela 15. Charakterystyka Akcji Serii A (poza oferowanymi) 

Papiery 
wartościowe 
wg rodzajów 

Liczba 
 (w szt.) 

Wartość 
nominalna 

(w zł) 
Cena emisyjna

(w zł) 

Nadwyżka 
ceny emisyjnej 
nad wartością 

nominalną 
(w zł) 

Szacunkowe 
prowizje i 

koszty emisji 
(w zł) 

Wpływy Emitenta 
(w zł) 

1 2 3 4 5 6 7=(2*4)-6 
Na jednostkę 1 5 5 0 - 5
Razem 17 596 87 980 5 0 - 87 980

 
Statut nie przewiduje ograniczeń zbywania Akcji Serii A. Nie istnieją ograniczenia umowne co do przenoszenia praw z 
Akcji Serii A. Akcje Serii A nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń. Z Akcjami Serii A nie są związane żadne 
świadczenia dodatkowe.  

13.1.2. Akcje Serii B 

Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadzanych do publicznego obrotu papierami wartościowymi jest 19.775.200 
akcji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda, z czego oferowanych i równocześnie wprowadzanych do 
publicznego obrotu papierami wartościowymi jest 3.789.484 tych akcji. 

Tabela 16. Charakterystyka Akcji Serii B (poza oferowanymi) 

Papiery 
wartościowe 
wg rodzajów 

Liczba 
(w szt.) 

Wartość 
nominalna 

(w zł) 
Cena emisyjna

(w zł) 

Nadwyżka 
ceny emisyjnej 
nad wartością 

nominalną 
(w zł) 

Szacunkowe 
prowizje i 

koszty emisji 
(w zł) 

Wpływy Emitenta 
(w zł) 

1 2 3 4 5 6 7=(2*4)-6 
Na jednostkę 1 5 5 0 - 5
Razem 15 985 716 79 928 580 5 0 - 79 928 580

 
Statut nie przewiduje ograniczeń zbywania Akcji Serii B. Nie istnieją ograniczenia umowne co do przenoszenia praw z 
Akcji Serii B. Akcje Serii B nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń. Z Akcjami Serii B nie są związane żadne 
świadczenia dodatkowe. 

13.2. Podstawa prawna emisji papierów wartościowych i ich wprowadzenia do publicznego 
obrotu 

13.2.1. Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych i ich wprowadzeniu 
do publicznego obrotu 

Akcje Serii A zostały wyemitowane w związku z przekształceniem CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii 
Sp. z o.o. w CIECH S.A. Podstawą prawną emisji Akcji Serii A jest uchwała nr 8 Zgromadzenie Wspólników CIECH z 
dnia 30 maja 1995 roku. 
 
Zgodnie z art. 431 § Kodeksu Handlowego jedynym organem uprawnionym do emisji Akcji Serii B było Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawą prawną emisji Akcji Serii B jest uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 1996 roku. 

13.2.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji Akcji Serii A 

W dniu 30 maja 1995 roku Zgromadzenie Wspólników CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. 
podjęło uchwałę nr 8 „w sprawie przekształcenia CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. w 
Spółkę Akcyjną CIECH”, uchwalając że:  
 
„(...) 

Art. 1 
Przekształca się CIECH – Centralę Importowo-Eksportową Chemikalii Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, która będzie występować pod firmą CIECH Spółka Akcyjna. 
 

Art. 2 
Kapitał zakładowy CIECH Sp. z o.o. wynoszący zł 105.500,00 (sto pięć tysięcy pięćset złotych 00 groszy) staje się 
kapitałem akcyjnym CIECH S.A. i zostaje podzielony na 21.100 (dwadzieścia jeden tysięcy sto) akcji imiennych o 
wartości nominalnej zł 5,00 (pięć złotych 00 groszy) każda. 
 

Art.3 
Przyjmuje się statut CIECH S.A. w następującym brzmieniu: 
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(...) 
 

Art.4 
CIECH S.A. jest następcą prawnym CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. 
 

Art.5 
Udziałowcy CIECH Sp. z o.o., którzy złożą w formie notarialnej oświadczenie o przystąpieniu do CIECH S.A. i o objęciu 
akcji tej Spółki stają się akcjonariuszami CIECH S.A. 
 

Art.6 
Udziałowcy CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o., którzy nie przystąpią do CIECH S.A. lub 
przystąpią do tej Spółki tylko częścią posiadanych udziałów, zachowują prawo do otrzymania od CIECH S.A. kwot 
odpowiadających wartości udziałów w CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. nie przeniesionych 
do CIECH S.A., obliczonych zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 1995 
r. w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłych o stanie majątkowym Spółki. 
 

Art.7 
Niniejsza uchwała stanowi podstawę do sporządzenia aktu zawiązania i Statutu CIECH S.A. oraz ustanowienia władz tej 
Spółki.” 
 
Uchwała nr 8 z dnia 30 maja 1995 r. została zaprotokołowana przez notariusza Pawła Błaszczaka, prowadzącego 
kancelarię notarialną w Warszawie (rep. A nr 7512/95).  
 
Przekształcenie zostało wpisane do rejestru handlowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. 
Warszawy Wydział XVI Gospodarczy z dnia 1 września 1995 roku. 
 
Spośród 21.100  akcji, 284 akcje umorzono z czystego zysku na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 
1996  r. (akt notarialny sporządzony przez Pawła Błaszczaka, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, rep. Nr 
A 8758/96. 

13.2.3. Data i forma podjęcia decyzji o emisji Akcji Serii B 

Podstawą prawną emisji Akcji Serii B jest uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 1996 
roku, zgodnie z którą:   
„(...) 

I. 
Z ogólnej kwoty 281.925.191,01 złotych (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy 
sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i jeden grosz) kapitału zapasowego Spółki zostaje użyta kwota 98.876.000 
(dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych na pokrycie podwyższenia kapitału 
akcyjnego w kwocie 98.876.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych. 
Po pokryciu podwyższonego kapitału akcyjnego, kapitał zapasowy wynosi 183.049.191.01 złotych (sto osiemdziesiąt trzy 
miliony czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i jeden grosz) i stanowi 184,3% (sto 
osiemdziesiąt cztery i trzy dziesiąte) kwoty kapitału akcyjnego po podwyższeniu. 

 
II. 

7. Podwyższa się kapitał akcyjny o kwotę 98.876.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć 
tysięcy) złotych w drodze przeniesienia tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki. Kwota, o jaką podwyższa się kapitał 
akcyjny, dzieli się na 19.775.200 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji o 
wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda. 

8. Wszystkie akcje tej emisji zostały w pełni opłacone. 
9. Cena emisyjna akcji jest równa ich wartości nominalnej. 
10. Akcje tej emisji są akcjami imiennymi zwykłymi i będą oznaczone jako akcje serii B. 
11. Wszystkie akcje serii B zostają rozdzielone w stosunku 950 akcji serii B na każdą akcję serii A pomiędzy 

akcjonariuszy Spółki z wyjątkiem 284 akcji imiennych Spółki CIECH S.A. nabytych przez Spółkę celem ich 
umorzenia. 

12. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego upływającego z dniem 31 grudnia 
1996 roku. 

(...)” 
 
Uchwała nr 2 została zaprotokołowana przez notariusza Pawła Błaszczaka, prowadzącego kancelarię notarialną w 
Warszawie (rep. A nr 5634/96).  
Podwyższenie kapitału akcyjnego zostało wpisane do rejestru handlowego na podstawie postanowienia Sądu 
Rejonowego dla m. St. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy z dnia 21 maja 1996 roku. 

13.2.4. Data i forma podjęcia decyzji o wprowadzeniu Akcji Serii A i Akcji Serii B do publicznego obrotu 

Na mocy uchwały nr 3 z dnia 19 maja 2004 r. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na wprowadzenie Akcji Serii A i akcji 
Serii B do publicznego obrotu papierami wartościowymi.  
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Uchwała nr 3 ma następujące brzmienie: 
 
1.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraża zgodę na wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 20.816 

(dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 00001 do A 20816 oraz 
19.775.200 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o 
numerach od  B 00000001 do B 19775200 o wartości nominalnej 5 złote każda akcja – do publicznego obrotu 
papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi (jednolity tekst: Dz. U. Z 2002 roku nr 47, poz. 449 ze zm.). 

 
2.   Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na 

celu wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi. 
 
 
3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
 
 

13.3. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 

13.3.1 Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy 

Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy nie miało zastosowania. Akcje te 
zostały objęte w wyniku przekształcenia spółki CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. w spółkę 
akcyjną. 

13.3.2 Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy 

W stosunku do Akcji Serii B miało zastosowanie prawo poboru, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom na 
zasadzie art. 435 § 1 Kodeksu Handlowego. Zgodnie z postanowieniem uchwały, wszystkie akcje serii B zostały 
rozdzielone w stosunku 950 Akcji Serii B na każdą Akcję Serii A pomiędzy akcjonariuszy Spółki z wyjątkiem 284 akcji 
imiennych Spółki CIECH S.A. nabytych przez Spółkę celem ich umorzenia. 

13.4. Oznaczenie dat, od których akcje wprowadzane mają uczestniczyć w dywidendzie 

13.4.1. Oznaczenie dat, od których Akcje Serii A mają uczestniczyć w dywidendzie 

Akcje Serii A są akcjami istniejącymi i uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli taka 
zostanie uchwalona uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku.” 

13.4.2. Oznaczenie dat, od których Akcje Serii B mają uczestniczyć w dywidendzie 

Akcje Serii B są akcjami istniejącymi i uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli taka 
zostanie uchwalona uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku.” 

13.5. Prawa z akcji wprowadzanych do publicznego obrotu 
Informacje na temat praw z akcji Spółki, świadczeń dodatkowych na rzecz Spółki, a także obowiązków uzyskania 
zezwoleń lub dokonania zawiadomień zostały zamieszczone w pkt 7 niniejszego Rozdziału Prospektu. 

13.6. Wskazanie czy Emitent zawarł umowę dotyczącą emisji kwitów depozytowych 
Emitent nie zawarł i nie planuje zawrzeć umowy określonej w art. 96 ustawy w związku z Akcjami Serii A i B. 

13.7. Rynek regulowany, na który wprowadzone zostaną akcje Spółki, planowany termin 
rozpoczęcia obrotu oraz decyzji dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na 
wskazanym rynku 

13.7.1. Akcje Serii A  

Emitent zamierza wprowadzić Akcje Serii A do obrotu wtórnego na rynku urzędowym prowadzonym przez GPW. 
Zamiarem Emitenta jest, aby notowanie Akcji Serii A rozpoczęło się równocześnie z notowaniem Akcji Serii C.    
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13.7.2. Akcje Serii B  

Emitent zamierza wprowadzić Akcje Serii B do obrotu wtórnego na rynku urzędowym prowadzonym przez GPW. 
Zamiarem Emitenta jest, aby notowanie Akcji Serii B rozpoczęło się równocześnie z notowaniem Akcji Serii C.    
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ROZDZIAŁ IV – DANE O EMITENCIE  

1. Oznaczenie Emitenta 
Firma: CIECH Spółka Akcyjna 
Forma prawna: Spółka Akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa 
Telefon: (+48 22) 639 10 00 
Telefaks: (+48 42) 639 14 51 
Poczta elektroniczna: ciech@ciech.com 
Strona internetowa: www.ciech.com 
REGON:                                                                             011179878 
NIP: 118-00-19-377 

2. Poprzednie formy prawne Emitenta  
Emitent powstał z przekształcenia „Ciech – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością na podstawie uchwały nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki z dnia 30 maja 1995 
roku (akt notarialny sporządzony przez Pawła Błaszczaka – notariusza w Warszawie, za rep. A nr 7512/95), podjętej 
zgodnie z art. 492 w zw. Z art. 497 § 1 Kodeksu handlowego. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, 
Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy z dnia 1 września 1995 roku  Ciech – Centrala Importowo-
Eksportowa Chemikalii Sp. z o. o.  została wykreślona z rejestru handlowego, natomiast CIECH S.A. została wpisana do 
rejestru handlowego pod numerem B-44655. 

3. Przepisy prawa, na podstawie których Emitent został utworzony 
Emitent został utworzony jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie przekształcony w spółkę akcyjną 
zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności obowiązującego wówczas Rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks handlowy. Obecnie Emitent jest spółką akcyjną działającą zgodnie 
z przepisami KSH.  

4. Sąd który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru 
Postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców wydał w dniu 24.05.2001 r. Sąd Rejonowy dla m. St. 
Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent został zarejestrowany pod numerem KRS 
0000011687.  

5. Historia Emitenta i jego poprzedników prawnych  
Poprzednik prawny Emitenta – spółka pod firmą „Importowo-Eksportowa Centrala Chemikalii  
i Aparatury Chemicznej” Sp. z o.o. została zawiązana przez 17 podmiotów w dniu 27 września 1945 r. (akt notarialny 
sporządzony przez Zygmunta Krauze, notariusza przy Wydziałach Hipotecznych Sądu Okręgowego w Warszawie, za 
rep. Nr 214) i wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Okręgowy w Łodzi pod numerem B.100/45. Pierwszą siedzibą 
Spółki było miasto Łódź. Od 1 lipca 1946 r. siedzibą Spółki jest m. St. Warszawa. Na podstawie uchwały  Zgromadzenia 
Wspólników z dnia 16 kwietnia 1948 r. (akt notarialny sporządzony przez Karola Hetlingera notariusza Państwowego 
Biura Notarialnego w Warszawie za rep. 1239/48) firma Spółki została zmieniona na „Ciech – Centrala Importowo-
Eksportowa Chemikalii i Aparatury Chemicznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”., a na mocy uchwały 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 lutego 1952 r. (akt notarialny sporządzony przez Wiktora Natansona notariusza 
Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie za rep. IV-1559/52) firma Spółki została zmieniona na „Ciech – Centrala 
Importowo-Eksportowa Chemikalii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 
dnia 30 maja 1995 r. Ciech – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. została przekształcona  w spółkę 
akcyjną pod firmą CIECH Spółka Akcyjna.  (akt notarialny sporządzony przez Pawła Błaszczaka – notariusza w 
Warszawie za rep. A nr 7512/95).  Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI 
Wydział Gospodarczy-Rejestrowy z dnia 1 września 1995 roku CIECH S.A. została wpisana do rejestru handlowego, 
prowadzonego przez ten sąd pod numerem B-44655. 

6. Kapitały i fundusze Emitenta 
Stosownie do postanowień Statutu, w Spółce tworzy się poza kapitałem zakładowym następujące fundusze:  
- kapitał zapasowy 
- kapitał rezerwowy 
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- fundusze celowe 
- inne fundusze przewidziane przepisami prawa. 
 
Wartości poszczególnych funduszy składających się na kapitały własne Spółki przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 17. Kapitały własne Emitenta (tys. zł) 
Rodzaj kapitału 30.09.2004 30.06.2004 31.12.2003 

Kapitał zakładowy 98 982 98 982 98 982
Kapitał zapasowy 157 186 157 186 151 157
Pozostałe kapitały rezerwowe 82 375 76 199 76 199
Wynik finansowy z lat ubiegłych 3 778 3 779 2 155
Wynik finansowy roku obrotowego   24 843 22 966 8 718
Razem kapitały własne 362 171 360 295 337 859
Źródło: Emitent 

6.1. Kapitał zakładowy 
Zasady tworzenia kapitału zakładowego spółek akcyjnych regulowane są przepisami KSH, które oprócz zwykłego 
podwyższenia kapitału zakładowego (art. 431 KSH) przewidują także podwyższenie kapitału zakładowego ze środków 
spółki (art. 442 KSH), podwyższenie kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego (art. 444 KSH) oraz warunkowe 
podwyższenie kapitału zakładowego (art. 448 KSH). Statut Emitenta nie zawiera postanowienia upoważniającego 
Zarząd do podwyższania kapitału w ramach kapitału docelowego. 
Stosownie do art. 431 § 3 KSH, podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym 
wpłaceniu co najmniej 9/10 dotychczasowego kapitału zakładowego. 

6.2. Kapitał zapasowy 
Spółka akcyjna jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego przeznaczonego na pokrycie ewentualnej straty. 
Kapitał zapasowy tworzy się przelewając corocznie co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy do momentu, kiedy 
kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Zgodnie z przepisami KSH, do kapitału 
zapasowego przelewa się także nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po 
pokryciu kosztów emisji akcji (art. 396 § 2 KSH) oraz dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zmian za przyznanie 
szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych 
odpisów lub strat (art. 396 § 3 KSH). 
Zgodnie ze Statutem, Spółka tworzy kapitał zapasowy z przeznaczeniem na porycie straty z odpisów w wysokości co 
najmniej 8% zysku netto za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału 
zakładowego. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne 
Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego do wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta 
jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 

6.3. Kapitały rezerwowe 
Zgodnie ze Statutem, kapitały rezerwowe tworzy się z odpisów zysku netto za dany rok obrotowy, niezależnie od kapitału 
zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółki. O użyciu kapitału rezerwowego 
rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 
sierpnia 2004 r. utworzono kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt.3 KSH, w kwocie 6.176.533 zł w celu 
sfinansowania kosztów nabycia akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane pracownikom i byłym pracownikom  

6.4. Fundusze celowe 
Stosownie do postanowień Statutu, fundusze celowe mogą być tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia z 
odpisów z zysku do podziału i innych środków i mogą być przeznaczone na potrzeby rozwojowe Spółki, potrzeby 
socjalne pracowników Spółki, wynagrodzenie Zarządu i pracowników Spółki za roczne osiągnięcia w pracy i inne cele 
związane z potrzebami Spółki. Funduszami celowymi gospodaruje Zarząd Spółki na podstawie regulaminów 
uchwalanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. Do dnia 17 sierpnia 2004 r. w Spółce  istniał 
fundusz celowy pod nazwą fundusz prywatyzacyjny, utworzony na podstawie uchwały nr 4 Zgromadzenia Wspólników 
CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. z dnia 30 maja 1995 r. Fundusz, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, został zlikwidowany na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 
dnia 17 sierpnia 2004 r.   
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7. Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy 

7.1. Zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie ostatnich trzech lat 
obrotowych 

Z zysku netto wypracowanego w 2000 roku w kwocie 31.844.409,74 zł na dywidendę przeznaczono 4.949.004 zł (0,25 zł 
na jedną akcję). W roku obrotowym 2001 Spółka poniosła stratę w kwocie 59.031.703,01 zł. Z zysku netto 
wypracowanego w 2002 roku w kwocie 4.918.783,50 zł na dywidendę przeznaczono 494.907,50 zł (0,025 zł na jedną 
akcję). Z zysku netto wypracowanego w 2003 roku w kwocie 7.095.336,00  zł na dywidendę przeznaczono 989.800,80 zł 
(0,05 zł na jedną akcję). 
 
Stosownie do § 14 Statutu, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku netto wykazanym w sprawozdaniu finansowym 
za ostatni rok obrotowy, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk netto 
za dany rok obrotowy może być przeznaczony w szczególności na: kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, fundusze 
celowe, wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
 
Statut nie zawiera postanowienia upoważniającego Zarząd, na zasadzie art. 349 KSH, do wypłaty akcjonariuszom 
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.  

7.2. Zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych trzech lat 
obrotowych 
Intencją Zarządu jest, aby w okresie najbliższych trzech lat około 20% wypracowanego zysku netto przez Emitenta 
wypłacać akcjonariuszom w postaci dywidendy. W kolejnych latach planowany poziom wypłacanej dywidendy będzie 
uzależniony od poziomu środków generowanych przez Emitenta oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych.    

7.3. Oznaczenie terminu podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy 
Zgodnie z § 14 ust. 3 Statutu, dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany 
rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy, określa uchwałą Walne Zgromadzenie.  

7.4. Określenie sposobu ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy 
Informacja o zamiarze podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz jej 
proponowana treść zostanie przekazana w formie raportu bieżącego za pośrednictwem Systemu “Emitent” w ciągu 24 
godzin od zajścia zdarzenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej. W analogicznej formie Spółka przekaże informację o treści podjętej uchwały o 
wypłacie dywidendy, jak również o warunkach jej odbioru i wypłaty. W tym samym trybie Spółka poda do publicznej 
wiadomości wszelkie decyzje dotyczące deklaracji wypłaty lub wstrzymania wypłaty dywidendy, a także ogłosi o odbiorze 
dywidendy. 

7.5. Warunki odbioru dywidendy 
Warunki wypłaty dywidendy ustali Zarząd w porozumieniu z KDPW. Zgodnie z § 91 Szczegółowych Zasad KDPW 
(załącznik do uchwały Zarządu KDPW nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 roku ze zm.), Emitent zobowiązany jest 
poinformować KDPW o wysokości dywidendy oraz dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, przesyłając 
niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy uchwałę Walnego Zgromadzenia. Między dniem 
dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. 
Spółka jest ponadto zobowiązana, zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu GPW, niezwłocznie poinformować GPW o zamiarze 
wykonywania praw z papierów już notowanych, w tym prawa do dywidendy i uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, 
w którym mogą one mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. 

7.6. Wskazanie istniejących uprzywilejowań co do dywidendy 
W Spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy. 

8. Liczba i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 98.981.500 zł i dzieli się na 19.796.016  akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł 
każda akcja. Kwota kapitału zakładowego jest wyższa niż iloczyn ogólnej liczby akcji oraz wartości nominalnej 1 akcji, 
bowiem na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 1996  r. umorzono z czystego zysku 284 akcje serii A. 

Tabela 18. Liczba i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta 
Lp. Liczba Seria Rodzaj Cena emisyjna (zł) 
1. 20.816 A na okaziciela 5,00 
2. 19.775.200 B na okaziciela 5,00 
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9. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
Kapitał zakładowy Emitenta został w całości opłacony. 

10. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zmian kapitału zakładowego 
Emitenta w okresie co najmniej ostatnich 5 lat 

Tabela 19. Zmiany kapitału zakładowego Emitenta  

Lp. Rodzaj zmiany Podstawa prawna 
Kapitał 

zakładowy. 
Akcje 

(udziały) 

Cena 
 nabycia 
1 akcji  

Osoby, które 
objęły co 

najmniej 5% 
akcji w kapitale 

Emitenta 

Rejestracja 
podwyższenia 

1. 

 
Podwyższenie wysokości 

kapitału akcyjnego CIECH S.A.  
z kwoty 105.500 zł do 

98.981.500  zł, tj. o kwotę 
98.876.000 zł w drodze 

przeniesienia tej kwoty z kapitału 
zapasowego Spółki  

i wydanie nowych 19.775.200 
akcji o  wartości 5 zł każda. 

 

Uchwała Walnego 
Zgromadzenia z dnia 2 

kwietnia 1996  r. (akt notarialny 
sporządzony przez Pawła 

Błaszczaka, prowadzącego 
kancelarię notarialną w 

Warszawie, rep. Nr A 5634/96

98.981.500 zł
19.796.300 
akcji po 5 zł 

każda 

5,00 zł Skarb Państwa 21.05.1996 

2.    Umorzenie 284 akcji z czystego 
zysku 

Uchwała Walnego 
Zgromadzenia z dnia 21 maja 

1996  r. (akt notarialny 
sporządzony przez Pawła 

Błaszczaka, prowadzącego 
kancelarię notarialną w 

Warszawie, rep. Nr A 8758/96
 

98.981.500 zł
19.796.016 
akcji po 5 zł 

każda 

   

Źródło: Emitent 

Akcje imienne serii A stały się akcjami na okaziciela na podstawie uchwały nr 9 z dnia 2.06.1998 NWZ Ciech S.A. w sprawie zmian w 
statucie spółki (akt notarialny sporządzony został przez Pawła Błaszczaka Notariusza w Warszawie za rep. 9719/98); powołana zmiana 
statutu zarejestrowana w rejestrze handlowym w dniu 16 czerwca 1998 r. przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy Sąd Gospodarczy 
XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy 

11. Opis wszelkich wkładów niepieniężnych, wniesionych do spółki w okresie 
ostatnich 5 lat 

Do Spółki nie były dotychczas wnoszone wkłady niepieniężne. 

12. Dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione przy zmianach kapitału 
zakładowego oraz zmianach praw wynikających z różnych rodzajów akcji 

Statut nie określa żadnych dodatkowych warunków, jakie muszą być spełnione przy zmianach kapitału zakładowego 
oraz zmianach praw wynikających z różnych rodzajów akcji. 

13. Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji uprawnień przez 
obligatariuszy  

Emitent nie emitował dotychczas ani obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa. 

14. Liczba akcji i wartość kapitału zakładowego, o które może być podwyższony 
kapitał zakładowy w granicach kapitału docelowego 

Statut Spółki nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego. 

15. Akcje lub świadectwa użytkowe 
Spółka nie wydawała ani akcji użytkowych, ani świadectw użytkowych. 
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16. Świadectwa założycielskie 
Statut Emitenta nie przewiduje wydania świadectw założycielskich i Emitent nie wydał żadnych świadectw 
założycielskich. 

17. Akcje Emitenta będące jego własnością lub własnością innych jednostek 
należących do Grupy Kapitałowej 

Emitent jest właścicielem 441.812 akcji własnych, nabytych w dniu 19 sierpnia 2004r. oraz w dniu 24 września 2004r. w 
celu ich zaoferowania pracownikom na zasadach określonych w Rozdziale III pkt. 10.4 Prospektu. Wartość ewidencyjna 
akcji własnych będących w posiadaniu Emitenta wynosiła na 30 września 2004r. 6.176 tys. zł. Ponadto akcje Emitenta 
są własnością jednostek należących do Grupy Kapitałowej. 
 
Na dzień aktualizacji Prospektu pięć spółek należących do Grupy Kapitałowej Ciech posiadało łącznie 1.298.362 akcji 
wyemitowanych przez Emitenta, co stanowiło łącznie 6,56 % jego kapitału zakładowego. Wszystkie akcje Emitenta 
będące w posiadaniu podmiotów z Grupy Kapitałowej objęte są ofertą sprzedaży w ramach Publicznej Oferty Otwartej. 
 
Poszczególne spółki posiadały następujące pakiety akcji Emitenta: 

Tabela 20. Podmioty zależne od Emitenta posiadające akcje Emitenta 

Spółka, siedziba Liczba akcji 
(szt.) 

Udział w kapitale 
akcyjnym Emitenta 

(%) 

Wartość 
ewidencyjna     
na 30.09.2004 

(tys. zł) 
Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A., Janikowo 440 260 2,22 4 996
Petrochemia-Blachownia S.A., Kędzierzyn-Koźle                                         236 878 1,20 2 862
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A., Inowrocław        335 924 1,70 3 562
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o., Gdańsk 190 200 0,96 951 
Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A., Alwernia                                           95 100 0,48 475 
Źródło: Emitent 

Wszystkie wymienione wyżej akcje własne, będące w posiadaniu spółek należących do Grupy Kapitałowej zostały objęte 
albo nabyte przez w/w spółki przed wejściem w życie KSH, tj. przed dniem 1 stycznia 2001 r. 

18. Nabycie akcji własnych w okresie ostatnich trzech lat obrotowych 
W okresie ostatnich 3 lat obrotowych Spółka nie nabyła własnych akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej 
Spółce poważnej szkodzie. 

19. Rynki papierów wartościowych, na których są notowane papiery wartościowe 
Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

Papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych. Emitent nie wystawiał 
dotychczas kwitów depozytowych. 

20. Notowania papierów wartościowych Emitenta za ostatnie 3 lata 
Papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych. 

21. Informacje o wypowiedzeniu przez Emitenta umowy o dokonanie badania, 
przeglądu lub innych usług, dotyczących sprawozdań finansowych lub 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

Żadne umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Emitenta nie zostały wypowiedziane.  
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22. Informacje o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, ogłoszeniu upadłości, 
złożeniu podania o otwarcie postępowania układowego, otwarciu postępowania 
likwidacyjnego, zawieszeniu postępowania układowego lub jego umorzeniu w 
odniesieniu do Emitenta lub jednostki od niego zależnej w okresie ostatnich 5 
lat 

W okresie 5 lat w odniesieniu do Emitenta nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie została ogłoszona 
upadłość, nie zostało złożone podanie o otwarcie postępowania układowego, nie zostało otwarte postępowanie 
likwidacyjne, nie zostało zawieszone ani umorzone postępowanie układowe. 
 
Na dzień aktualizacji Prospektu w „Calanda Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółce zależnej od Emitenta 
toczy się postępowanie likwidacyjne.  
 
Na udziały w spółce Calanda Polska Sp. z o.o. zostały utworzone rezerwy w wysokości 100% ich wartości. Na koniec 
czerwca 2004r. saldo należności CIECH S.A. od Calanda Polska Sp. z o.o. wynosiło 3.420,44 zł, natomiast odpisy na te 
należności były utworzone na kwotę 2.871,44 zł. Objęcie 100% należności od Calanda Polska Sp. z o.o. rezerwą 
spowoduje obniżenie wyniku finansowego oraz sumy bilansowej o kwotę 549,00 zł. 
 

23. Informacje o wpisaniu danych przedsiębiorstwa Emitenta do działu 4 rejestru 
przedsiębiorców, zgodnie z ustawą o KRS 

Do działu 4 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie zostały wpisane żadne dane dotyczące 
przedsiębiorstwa Emitenta. 

24. Opis powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami 

24.1. Określenie roli Emitenta w Grupie Kapitałowej 
Emitent w ramach Grupy Kapitałowej Ciech jest jednostką dominującą. Pełni rolę koordynującą i nadzorującą 
działalność poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Emitent opracowuje strategię rozwoju 
dla całej Grupy Kapitałowej.    

24.2. Powiązania kapitałowe Emitenta 
Grupa Kapitałowa Ciech jest grupą krajowych i zagranicznych spółek o charakterze produkcyjno – handlowym 
działających w branży chemicznej. W skład Grupy Kapitałowej na dzień aktualizacji Prospektu wchodziły 31 podmioty, w 
tym jednostka dominująca CIECH S.A., 19 spółek bezpośrednio zależnych od CIECH S.A. oraz 11 spółek pośrednio 
zależnych. W ramach Grupy Kapitałowej Ciech można wyróżnić 5 podmiotów, stanowiących grupy kapitałowe niższego 
szczebla oraz 25 podmiotów stanowiących w zakresie kapitałowo-organizacyjnym samodzielne jednostki.  
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Tabela 21. Powiązania kapitałowe Emitenta (spółki bezpośrednio zależne krajowe) 

Firma spółki. Siedziba i 
adres. Oddziały. Sąd 

rejestrowy. 

Numery telekomunikacyjne
Adres głównej strony 

internetowej 
REGON NIP 

Rodzaj i wartość 
kapitałów 

własnych (zł) 

Liczba 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów (zł)

Procent 
posiadanego 

kapitału 
 

Procent 
posiadanych 

głosów na  
Zgromadzeniu 
Wspólników 

bezpośrednio 
(pośrednio) 

Rodzaj 
dominacji 
Emitenta

Rok 
uzyskania 
dominacji 

przez 
Emitenta 

Inowrocławskie Zakłady 
Chemiczne SODA MĄTWY 

S.A. 
Inowrocław  

ul. Fabryczna 4 
88–101 Inowrocław 

Oddziałów nie posiada 
Sąd Rejonowy w 

Bydgoszczy, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS  

tel. (+48 52)  354 15 00 
fax.: (+48 52) 352 75 60 

izch@izch.com.pl  
www.izch.com.pl 

 

090022840 556-080-14-65 

kapitał zakładowy
74.160.750,00 

kapitał zapasowy 
87.209.941,31 

wynik finansowy 
na 30.09.2004 
13.211.880,05 
ogółem kapitały 

własne  
na 30.09.2004  

240.320.320,01 
w  tym kapitał z 

aktualizacji wyceny
65.737.748,65 

6.776.400 67.764.000 91,37 91,37 spółka 
zależna 1996 

Janikowskie Zakłady 
Sodowe JANIKOSODA 

S.A. 
Janikowo, woj. kujawsko-

pomorskie 
ul. Przemysłowa 30,  

88–160 Janikowo 
Oddziałów nie posiada 

Sąd Rejonowy w 
Bydgoszczy, XIII Wydział 

KRS  

tel. (+48 52) 354 41 00 
fax: (+48 52) 354 43  33 

janikosoda@janikosoda.pl 
www.janikosoda.pl 

090568526 557-000-30-67 

kapitał zakładowy
44.676.080,00 

kapitał zapasowy 
114.570.807,82

pozostałe kapitały 
rezerwowe 

2.500.000,00 
wynik finansowy 
 na 30.09.2004 
23.850.931,46 
ogółem kapitały 

własne  
na 30.09.2004 

215.348.936,72 
w  tym kapitał z 

aktualizacji wyceny
29.751.117,44 

4.034.881 40.348.810 90,31 90,31 spółka 
zależna 1996 

Petrochemia-Blachownia 
S.A. 

tel.  (+48 77) 488 63 88 
fax (+48 77) 488 67 21 

531353470 749-178-42-84
kapitał zakładowy

25.000.000,00 
2.500.000 25.000.000 100 100 spółka 

zależna 1999 
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Firma spółki. Siedziba i 
adres. Oddziały. Sąd 

rejestrowy. 

Numery telekomunikacyjne
Adres głównej strony 

internetowej 
REGON NIP 

Rodzaj i wartość 
kapitałów 

własnych (zł) 

Liczba 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów (zł)

Procent 
posiadanego 

kapitału 
 

Procent 
posiadanych 

głosów na  
Zgromadzeniu 
Wspólników 

bezpośrednio 
(pośrednio) 

Rodzaj 
dominacji 
Emitenta

Rok 
uzyskania 
dominacji 

przez 
Emitenta 

Kędzierzyn-Koźle, woj. 
opolskie 

ul. Szkolna 15, 
47–225 Kędzierzyn-Koźle

Oddziałów nie posiada 
Sąd Rejonowy w Opolu, 

VIII Wydział Gospodarczy 
KRS 

petrochemiakk@ 
petrochemia-bl.com.pl 

www.petrochemia-bl.com.pl

kapitał zapasowy 
15.818.020,69 

wynik finansowy 
na 30.09.2004  
18.324.843,42 
ogółem kapitały 

własne  
na 30.09.2004 
59.142.864,11 

Zakłady Chemiczne 
Alwernia S.A. 

Alwernia, powiat 
chrzanowski, woj. 

małopolskie, 
ul. Karola Olszewskiego 25

32–566 Alwernia 
Oddziałów nie posiada 

Sąd Rejonowy dla 
Krakowa Śródmieścia w 
Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS 

tel.  (+48 12) 258 91 00 
fax  (+48 12) 283 21 88 

alwernia@alwernia.com.pl 
www.alwernia.com.pl 

350534331
 

675-000-02-66 
 

kapitał zakładowy
5.258.168,00 

kapitał zapasowy 
34.099.149,90 

wynik finansowy
 na 30.09.2004  
2.943.499,69 

ogółem kapitały 
własne  

na 30.09.2004 
71.494.574,68 

1.686.047 3.877.908,1 73,75 73,75 spółka 
zależna 2000 

Boruta-Kolor Sp. z o.o. 
Zgierz, woj. łódzkie 

ul. A. Struga 10 
95-100 Zgierz 

Oddziałów  nie posiada 
Sąd Rejonowy dla Łodzi 
Śródmieścia,  XX Wydział 

Gospodarczy KRS 

tel. (+48 42) 716 11 52 
fax. (+48 42) 716 11 53 
boruta@boruta.com.pl 

www.boruta.com.pl 

472059401 732-17-86-278 

kapitał zakładowy
16.301.000,00 

kapitał zapasowy 
761.865,80 

wynik finansowy 
 na 30.09.2004 

408.722,55 
ogółem kapitały 

własne na 
30.09.2004 

17.471.588,35 

16.301 16.301.000 100 100 spółka 
zależna 1999 

 
GZNF Fosfory Sp. z o.o. 

Gdańsk 
ul. Kujawska 2 

tel. (+48 58) 343 82 52 
fax. (+48 58) 303 85  55 

fosfory@fosfory.pl 
www.fosfory.pl 

190572447 583-000-16-75 

kapitał zakładowy
29.003.400,00 

kapitał zapasowy 
36.654.195,89  

46.207 23.103.500 79,72 79,72 spółka 
zależna 1995 
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Firma spółki. Siedziba i 
adres. Oddziały. Sąd 

rejestrowy. 

Numery telekomunikacyjne
Adres głównej strony 

internetowej 
REGON NIP 

Rodzaj i wartość 
kapitałów 

własnych (zł) 

Liczba 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów (zł)

Procent 
posiadanego 

kapitału 
 

Procent 
posiadanych 

głosów na  
Zgromadzeniu 
Wspólników 

bezpośrednio 
(pośrednio) 

Rodzaj 
dominacji 
Emitenta

Rok 
uzyskania 
dominacji 

przez 
Emitenta 

80-550 Gdańsk 
Oddziałów  nie posiada  

Sąd Rejonowy w Gdańsku, 
XII Wydział Gospodarczy 

KRS 
 
 

wynik finansowy 
 na 30.09.2004  

5.471.689,4  
ogółem kapitały 

własne na 
30.09.2004 

104.303.883,27 
w  tym kapitał z 

aktualizacji wyceny
33.174.597,94 

Vitrosilicon S.A. 
Iłowa, pow. Żagański, woj. 

lubuskie 
ul. Żagańska 27 

68-120 Iłowa 
Oddziałów nie posiada 

Sąd Rejonowy w Zielonej 
Górze, VIII Wydział 
Gospodarczy KRS  

 

tel. (+48 68) 360 07 47 
fax (+48 12) 360 07 77 

vitro@vitrosilicon.com.pl 
www.vitrosilicon.com.pl 

 

001336570 924-000-44-91 

kapitał zakładowy
3.595.545,00 

kapitał zapasowy 
22.073.786,22  

wynik finansowy 
na 30.09.2004 
7.941.092,89 

ogółem kapitały 
własne na 
30.09.2004 

37.335.298,51  
w  tym kapitał z 

aktualizacji wyceny
3.293.055,01 

433.460 2.167.300 

60,28 
(96,21 w tym 

pośrednio 
przez SODA 
MĄTWY S.A. 

18,1 i 
JANIKOSODA 

S.A. 17,6) 

60,28 (96,21) 
96,21 w tym 

pośrednio przez 
SODA MĄTWY 

S.A. 18,1 i 
JANIKOSODA 

S.A. 17,6) 

spółka 
zależna 1999 

Przedsiębiorstwo 
Chemiczne Cheman S.A. 

Warszawa  
ul. Powązkowska 46/50 

01-728 Warszawa. 
Oddziałów nie posiada 

Sąd Rejonowy dla m. St. 
Warszawy w Warszawie, 
XIX Wydział Gospodarczy 

KRS 

 
tel.  (+48 22) 639 14 40 
fax (+48 77) 639 15 50 
cheman@cheman.pl 

www.cheman.pl 
 

 
012785291

 
525-19-29-351 

Dane na 30.09. 
2004 tj. po 

połączeniu z 
CIECH PETROL 
kapitał zakładowy

17.658.640,00 
kapitał zapasowy 

5.904.938,69 
wynik finansowy

na 30.09.2004    
-362.303,92 

ogółem kapitały 
własne  

1.765.864 17.658.640 100 100 spółka 
zależna 2000 
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Firma spółki. Siedziba i 
adres. Oddziały. Sąd 

rejestrowy. 

Numery telekomunikacyjne
Adres głównej strony 

internetowej 
REGON NIP 

Rodzaj i wartość 
kapitałów 

własnych (zł) 

Liczba 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów (zł)

Procent 
posiadanego 

kapitału 
 

Procent 
posiadanych 

głosów na  
Zgromadzeniu 
Wspólników 

bezpośrednio 
(pośrednio) 

Rodzaj 
dominacji 
Emitenta

Rok 
uzyskania 
dominacji 

przez 
Emitenta 

na 30.09.2004 
13.372.392,90 

Ciech-Service Sp. z o. o. 
Warszawa 

ul. Powązkowska 46/50 
01-728 Warszawa 

oddziałów nie posiada 
Sąd Rejonowy dla m. St. 
Warszawy w Warszawie, 
XIX Wydział Gospodarczy 

KRS 

tel.  (+48 22) 639 11 87 
fax (+48 22) 639 14 89 

 
011945166 525-11-05-130 

kapitał zakładowy
1.305.000,00 

kapitał zapasowy 
89.286,83 

wynik finansowy 
 na 30.09.2004 

106.241,50 
ogółem kapitały 

własne  
na 30.09.2004 
1.500.528,33 

1.305 1.305.000 100 100 spółka 
zależna 1996 

CIECH POLFA Sp. z o. o.
Warszawa 

ul. Powązkowska 46/50 
01-728 Warszawa 

oddziałów nie posiada  
Sąd Rejonowy dla m. St. 
Warszawy w Warszawie, 
XIX Wydział Gospodarczy 

KRS. 

 
 

Tel.  (+48 22) 639 16 50 
fax (+48 22) 639 16 51 

Ciech.polfa@Ciech.waw.pl 

 
 

011030685

 
 

118-00-07-210 

kapitał zakładowy
1.910.000,00 

kapitał zapasowy 
1.139.362,68 

pozostałe kapitały 
rezerwowe 
7.759,55 

wynik finansowy 
 na 30.09.2004 
1.765.412,15 

ogółem kapitały 
własne  

na 30.09.2004  
4.822.534,38 

3.820 1.910.000 100 100 spółka 
zależna 1991 

Chemia.com S.A. 
Warszawa 

ul. Powązkowska 46/50 
01-728 Warszawa 

oddziałów nie posiada 
Sąd Rejonowy dla m. St. 
Warszawy w Warszawie, 
XIX Wydział Gospodarczy 

KRS. 

Tel. (48 22) 639 11 96 
fax (4822) 639 11 97 

011333285 525-21-91-485 

kapitał zakładowy
3.500.000,00 

wynik finansowy z 
lat ubiegłych 

(-) 3.205.864,54 
wynik finansowy
 na 30.09.2004 
(-) 12.327,43 

35 000 3 500 000 100% 100% Spółka 
zależna 1996 
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Firma spółki. Siedziba i 
adres. Oddziały. Sąd 

rejestrowy. 

Numery telekomunikacyjne
Adres głównej strony 

internetowej 
REGON NIP 

Rodzaj i wartość 
kapitałów 

własnych (zł) 

Liczba 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów (zł)

Procent 
posiadanego 

kapitału 
 

Procent 
posiadanych 

głosów na  
Zgromadzeniu 
Wspólników 

bezpośrednio 
(pośrednio) 

Rodzaj 
dominacji 
Emitenta

Rok 
uzyskania 
dominacji 

przez 
Emitenta 

 ogółem kapitały 
własne na 
30.09.2004 
284.589,31 

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

ul. Szkolna 15 
47-225 Kędzierzyn-Koźle 

oddziałów nie posiada 
Sąd Rejonowy w Opolu 

VIII Wydział Gospodarczy 
KRS 

tel. (+48 77) 488 68 55 
fax (+48 77) 488 68 75 

www.bl-trans.pl 
531219629 749-15-90-166 

kapitał zakładowy
750.000,00 

kapitał zapasowy 
44.219,95 

wynik finansowy 
na 30.09.2004 

310.822,67 
ogółem kapitały 

własne na 
30.09.2004 

1.104.842,62 

x x 

X 
(pośrednio 

99,87% 
poprzez 

Petrochemię-
Blachownia 

S.A.) 

X 
(pośrednio 

99,87% poprzez 
Petrochemię-
Blachownia 

S.A.) 

pośrednio 
zależna 2001 

Transoda Sp. z o.o. 
Inowrocław 

ul. Fabryczna 4 
88-100 Inowrocław 

oddziałów nie posiada 
Sąd Rejonowy w 

Bydgoszczy XIII Wydział 
Gospodarczy KRS 

 

tel (+48 52) 35 41 474 
fax (+48 52) 35 37 104 

transoda@poczta.onet.pl 
092536890 556-23-45-497 

kapitał zakładowy
19.746.000 

kapitał zapasowy 
0,00 

wynik finansowy 
na 30.09.2004 

3.083,78 
ogółem kapitały 

własne na 
30.09.2004 

10.659.976,06 

x x 

X 
(pośrednio 
poprzez: 
SODA 

MĄTWY S.A. 
82,8% 

JANIKOSODA 
S.A.  8,5%, 

łącznie 91,3%)

X 
(pośrednio 
poprzez: 

SODA MĄTWY 
S.A. 82,8% 

JANIKOSODA 
S.A. 8,5%, 

łącznie 91,3%)

pośrednio 
zależna 2000 

Soda-Med Sp. z o.o. 
Janikowo 

ul. Przemysłowa 30 
88-160 Janikowo 

oddziałów nie posiada 
Sąd Rejonowy w 

Bydgoszczy XIII Wydział 
Gospodarczy KRS 

tel (+48 52) 35 44 169 
fax (+48 52) 35 44 409 

092991016 556-24-27-798 

kapitał zakładowy
2.700.000,00 

kapitał zapasowy 
14.434,82 

wynik finansowy 
na 30.09.2004 

28.477,41 
ogółem kapitały 

własne na 

x x 

X 
(pośrednio 
poprzez: 
SODA 

MĄTWY S.A. 
55,6% 

JANIKOSODA 
S.A. 35,4%, 
łącznie 91%) 

X 
(pośrednio 
poprzez: 

SODA MĄTWY 
S.A. 55,6% 

JANIKOSODA 
S.A. 35,4%, 
łącznie 91%) 

pośrednio 
zależna 2002 
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Firma spółki. Siedziba i 
adres. Oddziały. Sąd 

rejestrowy. 

Numery telekomunikacyjne
Adres głównej strony 

internetowej 
REGON NIP 

Rodzaj i wartość 
kapitałów 

własnych (zł) 

Liczba 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów (zł)

Procent 
posiadanego 

kapitału 
 

Procent 
posiadanych 

głosów na  
Zgromadzeniu 
Wspólników 

bezpośrednio 
(pośrednio) 

Rodzaj 
dominacji 
Emitenta

Rok 
uzyskania 
dominacji 

przez 
Emitenta 

30.09.2004 
2.714.434,82 

Elektrociepłownie 
Kujawskie Sp. z o.o. 

Inowrocław 
ul. Fabryczna 4 

88-100 Inowrocław 
oddziałów nie posiada 

Sąd Rejonowy w 
Bydgoszczy XIII Wydział 

Gospodarczy KRS 

tel (+48 52) 35 41 704 
fax (+48 52) 35 41 751 

www.ec-kujawy.home.pl 
092998515 556-24-28-473 

kapitał zakładowy
50.500 

kapitał zapasowy 
2.070,95 

wynik finansowy 
na 30.09.2004 

44.542,73 
ogółem kapitały 

własne na 
30.09.2004 

-3.058.498,08 

x x 

X 
(pośrednio 
poprzez: 
SODA 

MĄTWY S.A. 
46,1% 

JANIKOSODA 
S.A.  44,7%, 
łącznie 90,8%)

X 
(pośrednio 
poprzez: 

SODA MĄTWY 
S.A. 46,1% 

JANIKOSODA 
S.A. 44,7%, 

łącznie 90,8%)

pośrednio 
zależna 2002 

Jantrans-Janikowo  
 Sp.  z o.o. 
Janikowo 

ul. Przemysłowa 30 
88-160 Janikowo 

oddziałów nie posiada 
Sąd Rejonowy w 

Bydgoszczy XIII Wydział 
Gospodarczy KRS 

tel (+48 052) 35 44 229 
jantrans-janikowo@cps.pl 

092922713 556-23-98-683 

kapitał zakładowy
7.223.000 

kapitał zapasowy 
795.517,53 

wynik finansowy 
na 30.09.2004 

-10.911,52 
ogółem kapitały 

własne na 
30.09.2004 

8.007.606,01 

x x 

X 
(pośrednio 

90,3% poprzez 
JANIKOSODA 

S.A) 

X 
(pośrednio 

90,3% poprzez 
JANIKOSODA 

S.A.) 

pośrednio 
zależna 2000 

Agrochem Sp.  z o.o. 
Dobre Miasto 

ul. Spichrzowa 13 
11-040 Dobre Miasto 
oddziałów nie posiada 

Sąd Rejonowy w Olsztynie 
VII Wydział Gospodarczy 

KRS 

tel (+48 89) 615 18 61 
fax (+48 89) 615 18 62 

www.agrochem-
dobremiasto.pl 

m.pilguj@agrochem-
dobremiaso.pl 

510862273 793-30-25-028 

kapitał zakładowy
500.000 

kapitał zapasowy 
6.774.897,51 

wynik finansowy 
na 30.09.2004 
6.636.998,70 

ogółem kapitały 
własne na 
30.09.2004 

13.911.896,21 

x x 

X 
(pośrednio 

79,7% poprzez 
Fosfory Sp. z 

o.o. ) 

X 
(pośrednio 

79,7% poprzez 
Fosfory Sp. z 

o.o. ) 

pośrednio 
zależna 1999 
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Firma spółki. Siedziba i 
adres. Oddziały. Sąd 

rejestrowy. 

Numery telekomunikacyjne
Adres głównej strony 

internetowej 
REGON NIP 

Rodzaj i wartość 
kapitałów 

własnych (zł) 

Liczba 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów (zł)

Procent 
posiadanego 

kapitału 
 

Procent 
posiadanych 

głosów na  
Zgromadzeniu 
Wspólników 

bezpośrednio 
(pośrednio) 

Rodzaj 
dominacji 
Emitenta

Rok 
uzyskania 
dominacji 

przez 
Emitenta 

Agrochem Sp.  z o.o. 
Człuchów 

ul. Mickiewicza 5 
77-300 Człuchów 
Olszewskiego 25 

oddziałów nie posiada 
Sąd Rejonowy w Gdańsku, 
XVI Wydział Gospodarczy 

KRS 

tel (+48 59) 834-41-47 
fax (+48 59) 834-56-71 
www.agrochem.com.pl 

biuro@agrochem.com.pl 

351312928 677-18-80-953 

kapitał zakładowy
500.000 

kapitał zapasowy 
283.739,61 

wynik finansowy 
na 30.09.2004 

196.247,61 
ogółem kapitały 

własne na 
30.09.2004 
979.987,22 

x x 

X 
(pośrednio 

79,7% poprzez 
Fosfory Sp. z 

o.o. ) 

X 
(pośrednio 

79,7% poprzez 
Fosfory Sp. z 

o.o. ) 

pośrednio 
zależna 1997 

Alwernia Chrom Sp.  z o.o.
Alwernia 

ul. K. Olszewskiego 25 
32-566 Alwernia 

oddziałów nie posiada 
 

Sąd Rejonowy dla 
Krakowa Śródmieścia w 
Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS 

tel (+48 12) 258-92-90 
fax (+48 12) 283- 21-88 

alwernia_chrom@alwernia.
com.pl 

357035826 628-194-39-42 

kapitał zakładowy
50.000 

kapitał zapasowy 
2.000.000 

wynik finansowy 
na 30.09.2004 

29.752,25 
ogółem kapitały 

własne na 
30.09.2004 

2.079.612,35 

x x 

X 
(pośrednio 

73,8% poprzez 
Alwernia S.A.)

X 
(pośrednio 

73,8% poprzez 
Alwernia S.A.) 

pośrednio 
zależna 2000 

Alwernia Fosforany 
Sp.  z o.o. 
Alwernia 

ul. K. Olszewskiego 25 
32-566 Alwernia 

oddziałów nie posiada 
Sąd Rejonowy dla 

Krakowa Śródmieścia w 
Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS 

tel (+48 12) 258-93-02 
fax (+48 12) 283- 21-88 

356753844 628-205-58-99 

kapitał zakładowy
50.000 

 
Spółka nie 
rozpoczęła 
działalności 

x x 

X 
(pośrednio 

73,8% poprzez 
Alwernia S.A.)

X 
(pośrednio 

73,8% poprzez 
Alwernia S.A.) 

Pośrednio 
zależna 2003 

Oczyszczalnia Alwernia 
Sp.  z o.o. 
Alwernia 

tel (+48 12) 258-91-58 
fax (+48 12) 283- 21-88 

356777508 628-206-35-45 
kapitał zakładowy

642.000 
kapitał zapasowy 

x x 
X 

(pośrednio 
71,5% poprzez 

X 
(pośrednio 

71,5% poprzez 

Pośrednio 
zależna 2003 
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Firma spółki. Siedziba i 
adres. Oddziały. Sąd 

rejestrowy. 

Numery telekomunikacyjne
Adres głównej strony 

internetowej 
REGON NIP 

Rodzaj i wartość 
kapitałów 

własnych (zł) 

Liczba 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów (zł)

Procent 
posiadanego 

kapitału 
 

Procent 
posiadanych 

głosów na  
Zgromadzeniu 
Wspólników 

bezpośrednio 
(pośrednio) 

Rodzaj 
dominacji 
Emitenta

Rok 
uzyskania 
dominacji 

przez 
Emitenta 

ul. K. Olszewskiego 25 
32-566 Alwernia 

oddziałow nie posiada 
Sąd Rejonowy dla 

Krakowa Śródmieścia w 
Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS 

0 
wynik finansowy 
na 30.09.2004 

4.551,65 
ogółem kapitały 

własne na 
30.09.2004 
646.489,15 

Alwernia S.A.) Alwernia S.A.) 

Soc-Al. Sp.  z o. o. 
Alwernia 

ul. Kulawki 4 
32-566 Alwernia 

oddziałów nie posiada 
Sąd Rejonowy dla 

Krakowa Śródmieścia w 
Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS 

tel (+48 12) 283-18-79 
fax (+48 12) 283- 21-88 

351370481 675-11-52-506 

kapitał zakładowy
1.453.000 

kapitał zapasowy 
11.592,59 

wynik finansowy 
na 30.09.2004 

3.354,88 
ogółem kapitały 

własne na 
30.09.2004 

1.467.947,47 

x x 

X 
(pośrednio 

69,9% poprzez 
Alwernia S.A.)

X 
(pośrednio 

69,9% poprzez 
Alwernia S.A.) 

pośrednio 
zależna 2000 

Calanda Polska Sp. z o.o. 
w likwidacji 

Radom 
Plac Konstytucji 3 Maja 1, 

26-610   Radom 
oddziałów nie posiada 

Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XVI  Wydział 
Gospodarczy Rejestrowy 

Spółka nie została 
przerejestrowana do KRS
likwidację Spółki otwarto 

2.12.1997 r. 

brak 011088124 526-020-94-32 

kapitał zakładowy
172.000 

kapitał zapasowy 
brak danych 

wynik finansowy I 
półrocze 2004 
brak danych 

ogółem kapitały 
własne na 
30.06.2004 
brak danych 

1 646 164.600 95,7% 95,7% zależna 1996 

Źródło: Emitent 
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Tabela 22. Powiązania kapitałowe Emitenta (spółki bezpośrednio zależne zagraniczne) 

Firma spółki.  
Kraj siedziby. 

Adres.  

Numery 
telekomunikacyjne 

Adres głównej 
strony internetowej 

Rodzaj i wartość 
kapitałów 

własnych w 
walucie  

Liczba 
posiadanych 

akcji lub 
udziałów 

Procent 
posiadanego 

kapitału 

Procent 
posiadanych 

głosów na  
Zgromadzeniu 
Wspólników  

Rodzaj 
dominacji 
Emitenta 

Rok 
uzyskania 
dominacji 

przez 
Emitenta 

Polcommerce 
GmbH. 
Austria 

Josefstaeterstras
se78/3/7 

A-1080 Wiedeń 

Tel. (431) 4081511 
Fax. 4084561/62 

polcommerce.wien@a
on.at 

Kapitał zakładowy
145.345,67 EUR 

1 100 100 spółka 
zależna  2000 

Polcommerce kft, 
Węgry 

Otvos Janos ut.1-
3 II 

H 1021 
Budapeszt 

tel. (361) 3914070, 
3914079 

fax. 3927747 
ciech@polcommerce.

hu 

Kapitał zakładowy
3.000.000 HUF 

1 100 100 spółka 
zależna 2000 

Nordiska Unipol 
Ab 

Szwecja 
Arstaangsvagen 

1 A 
S- 10074 

Sztokholm 

tel. (468) 7745575 
fax. 182219 

nordiska@unipol.se 

Kapitał zakładowy
2.250.000 SEK 

22.000 97,78  97,78  spółka 
zależna 1978 

Polsin Private 
Ltd. Singapur 

76 Shenton Way 
≠06-01 

079119 Singapur 

tel. (65) 62238182 
fax. 62259019, 

68361725 
polsin.spore@polsin.c

om.sg 
www.polsin.com.sg 

Kapitał zakładowy
1.000.000 SGD 

650.000 65 65 spółka 
zależna 

1997 
 

Daltrade PLC. 16 
Devonshire 

Street 
Wielka Brytania 
London W1G 

7AF 

tel. (44207) 4365454 
fax. 4361445 

info@daltrade.co.uk 
www.daltrade.com 

Kapitał zakładowy
1.004.937 GBP 

615.000 61,2 61,2 spółka 
zależna 1999 

Chemiepetrol 
GmbH 

Republika 
Federalna 
Niemiec 

Katterepelsbruck
e 1 

D-20095 
Hamburg 

tel. (4940) 4133010 
fax. 41330130 

info@chemiepetrol.de 

Kapitał zakładowy
51.129,19 EUR 

1 60 60 spółka 
zależna 1986 

Danske Unipol 
A/S 

Dania 
Rentemestrevej 

80 
DK/2400 

Kopenhaga NV 

tel. (4539) 400640 
fax. 40 06 41 

unipol@unipol.dk 

Kapitał zakładowy
500.000 DKK 

275 55 55 spółka 
zależna 1989 

Źródło: Emitent 
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24.3. Schemat struktury Grupy Kapitałowej 

 

24.4. Inne powiązania organizacyjne Emitenta 
Emitent jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji o charakterze gospodarczym. Informacje na temat udziału 
Emitenta w stowarzyszeniach i organizacjach o charakterze gospodarczym na dzień sporządzenia Prospektu 
przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 23. Stowarzyszenia i organizacje o charakterze gospodarczym do których należy Emitent  

Lp. Nazwa stowarzyszenia Adres siedziby Zakres działania 

1 Konfederacja Pracodawców Polskich ul. Kredytowa 3, 00-058 
Warszawa 

ochrona praw i interesów pracodawców i 
przedsiębiorców, oddziaływanie na kształtowanie 

polityki społecznej, organizowanie i wspieranie 
kształcenia pracodawców i przedsiębiorców w 

sferze stosunków pracy 

2 International Fertilizer Industry Association  28, rue Marbeuf, 75008 
Paryż, Francja 

światowe zrzeszenie producentów nawozów, 
promocja produkcji oraz wykorzystywania 

nawozów, podnoszenie kultury upraw, współpraca i 
wymiana informacji pomiędzy producentami 

3 Polska Izba Załadowców ul. Powązkowska 46/50, 
01-728 Warszawa 

reprezentowanie interesów wytwórców i kupców 
jako załadowców korzystających w obrocie 

handlowym z wewnątrzkrajowego i 
międzynarodowego transportu lądowego, 

morskiego, rzecznego i powietrznego wobec firm 

4 Polska Izba Handlu ul. Powązkowska 46/50, 
01-728 Warszawa 

reprezentowanie interesów gospodarczych, 
zawodowych i społecznych polskich 

zorganizowanych sieci handlowych, ułatwianie 

5 KEMA Quality Polska Sp. z o.o. ul. Chłodna 64, 00-872 
Warszawa 

kompleksowe usługi w zakresie certyfikacji 
systemów zarządzania i wyrobów oraz rozwój 

działalności klientów 

SPÓŁKI    KRAJOWE 

PETROCHEMIA-BLACHOWNIA S.A. 100,0% Bl-Trans Sp. z o.o. 99,9% Polcommerce GmbH, Wiedeń 100,0%

P.Ch. CHEMAN S.A. 100,0% Polcommerce Ltd,  Budapeszt 100,0%

CIECH POLFA Sp. z o.o. 100,0% Nordiska Unipol AB 97,8%

BORUTA-KOLOR  Sp. z o.o. 100,0% Polsin Private Ltd 65,0%

CIECH-SERVICE    Sp. z o.o. 100,0% Daltrade Plc. 61,2%

Chemia. Com S.A. 100,0% Chemiepetrol GmbH 60,0%

Transoda Sp. z o.o. 90,6% 91,3% Danske Unipol A/S 55,0%
19,8%

SODA MĄTWY S.A. 91,4% Soda-Med. Sp.z o.o. 60,8%

Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 50,5%

Jantrans - Janikowo Sp. z o.o. 100,0%
19,8%

JANIKOSODA S.A. 90,3% Elektrociepłownia Kujawy Sp. z o.o. 49,5%

9,4%

Soda-Med. Sp.z o.o. 39,2%

Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto 100,0%

GZNF FOSFORY  Sp. z o.o. 79,7% Agrochem Sp. z o.o. Człuchów 100,0%

ZCH ALWERNIA S.A. 73,8% Alwernia Chrom Sp. z o.o. 100,0%

96,2% VITROSILICON S.A. 60,3% Alwernia Fosforany Sp. z o.o. 100,0%

Calanda Polska Sp.z o.o. (w likwidacji) 95,7% Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o. 96,9%

Soc-Al. Sp. z o.o. 94,8%

CIECH S.A.

SPÓŁKI  ZAGRANICZNE 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Adres siedziby Zakres działania 

6 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ul. Górnośląska 5, 00-443 
Warszawa 

doskonalenie wiedzy z zakresu rachunkowości, 
dbałość o aspekt etyczny pracy służb finansowych i 

księgowych 

7 Instytut Zarządzania ul. Biedronki 1A, 02-946 
Warszawa 

niezależna organizacja menedżerska stawiająca 
sobie za cel rozwój polskiej kadry zarządzającej 

8 Polskie Forum ISO 9000 ul. Przemyska 11A, 02-361 
Warszawa 

zrzeszenie dostawców wyrobów i usług 
zainteresowanych wdrażaniem, doskonaleniem i 

rozwojem systemów zarządzania

9 Stowarzyszenie Polskich Producentów Środków 
Ochrony Roślin 

ul. Annopol 6, 03-236 
Warszawa 

popieranie rozwoju odpowiedzialnej i bezpiecznej 
produkcji środków ochrony roślin, wspieranie 

badań naukowych 

10 Europejskie Stowarzyszenie Producentów Sody 
Kalcynowanej ESAPA 

Ave. E. Van Nieuwenhuyse 
4, B-1160 Bruksela, Belgia

zrzeszenie europejskich producentów sody 
kalcynowanej, forum wymiany informacji 

statystycznych, reprezentowanie wspólnych 

11 Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów ul. Dąbrowskiego 23, 40-
033 Katowice 

platforma wymiany informacji pomiędzy 
przedsiębiorcami prowadzącymi działalność 

eksportową i importową 
Źródło: Emitent 
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ROZDZIAŁ V – DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 
Informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Ciech zaprezentowane zostały w taki sposób, jakby Grupa 
Kapitałowa stanowiła jedną jednostkę. Pozwala na to charakter powiązań Emitenta i jego jednostek zależnych, w tym: 
komplementarny charakter działalności poszczególnych podmiotów Grupy Kapitałowej oraz realizowanie strategii  
rozwoju wspólnej dla całej Grupy Kapitałowej. Dodatkowo zaprezentowano informacje o istotnych spółkach zależnych od 
Emitenta: Janikosoda S.A., Soda Mątwy S.A., GZNF Fosfory Sp. z o.o. oraz Petrochemia Blachownia S.A.  
 
Grupa Kapitałowa Ciech to holding produkcyjno-handlowy działający na rynku chemicznym. Grupę Kapitałową Ciech 
tworzy kilkadziesiąt podmiotów o charakterze produkcyjno-handlowym powiązanych kapitałowo z CIECH S.A. W skład 
Grupy Kapitałowej na dzień aktualizacji Prospektu wchodziło 31 podmiotów, w tym jednostka dominująca CIECH S.A., 
19 spółek bezpośrednio zależnych od CIECH S.A. oraz 11 spółek pośrednio zależnych. Strukturę powiązań kapitałowych 
w ramach Grupy Kapitałowej Ciech przedstawiono w Rozdziale IV pkt. 24.3.  
 
Grupa Kapitałowa Ciech należy do największych przedsiębiorstw w Polsce działających w branży chemicznej. Według 
szacunków Emitenta udział produkcji chemicznej Grupy Kapitałowej Ciech w ogólnych przychodach polskiego przemysłu 
produktów chemicznych przekracza 2%. Grupa Kapitałowa Ciech posiada znaczący udział w produkcji oraz pozycji 
rynkowej takich produktów jak: soda kalcynowana (około 95% rynku), sól warzona (około 80% produkcji), soda 
oczyszczona (około 90% rynku), etylobenzen (około 45% rynku), trójpolifosforan sodu (70% rynku), chlorek wapnia 
(około 80% rynku), nawozy fosforowe (około 24% rynku). Skala produkcji tych wyrobów stawia Grupę Kapitałową Ciech 
wśród wiodących producentów chemikaliów w Europie Środkowo-Wschodniej. Istotną częścią działalności Grupy 
Kapitałowej Ciech jest działalność handlowa w zakresie obrotu chemikaliami na rynku krajowym oraz rynkach 
zagranicznych. Emitent szacuje, że posiada około 4% udział w polskim eksporcie surowców i produktów chemicznych 
wg. danych za 6 miesięcy 2004r. (7 miejsce w rankingu eksporterów chemikaliów wg Plastics Review z 2003r.). Grupa 
Kapitałowa Ciech jest wyłącznym lub dominującym eksporterem w zakresie: sody kalcynowanej (100%), sody 
oczyszczonej (100%), chlorku wapnia (100%), siarki (95%), dwusiarczku węgla (ponad 90%), epichlorohydryny (około 
85%) i izocyjanianów (około 60%). Ponadto Grupa Ciech jest znaczącym eksporterem w zakresie: szkliwa sodowego, 
żywic epoksydowych, soli, barwników, nawozów wieloskładnikowych, polichlorku winylu. Najważniejszymi rynkami zbytu 
dla produktów Grupy Kapitałowej Ciech są kraje Unii Europejskiej oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Głównymi 
towarami importowanymi są: fosforyty, etylen, toluen, fosfor żółty oraz tworzywa sztuczne. Towary importowane są 
głównie z krajów Unii Europejskiej, Afryki Północnej oraz Azji.  
 
Kluczowe znaczenie dla wizerunku Grupy Kapitałowej Ciech mają spółki o charakterze produkcyjnym, w tym przede 
wszystkim tzw. Spółki Sodowe (JANIKOSODA S.A., SODA MĄTWY S.A.) skupiające całą krajową produkcję sody 
kalcynowanej, GZNF Fosfory Sp. z o.o. producent nawozów fosforowych i wieloskładnikowych oraz Petrochemia 
Blachownia S.A. producent produktów petrochemicznych. Ponadto istotną rolę w sprzedaży produktów Grupy pełni 
jednostka dominująca Grupy, CIECH S.A. prowadząca działalność handlową, zarówno w zakresie sprzedaży produktów 
wytwarzanych przez spółki Grupy Kapitałowej jak również w zakresie obrotu chemikaliami nie wytwarzanymi w Grupie 
Ciech. Oprócz wymienionych spółek skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta objęte są również:, ZCh 
Alwernia S.A., Cheman S.A., Vitrosilicon S.A., Ciech Polfa Sp. z o.o. oraz Daltrade PLC i Polsin Pte Ltd. Wykaz 
podmiotów podlegających konsolidacji metodą pełną oraz podstawowy zakres działalności i powiązania operacyjne w 
Grupie Kapitałowej przedstawia poniższej tabela. 

Tabela 24. Podmioty bezpośrednio zależne od Emitenta podlegające konsolidacji metodą pełną  

Spółka, siedziba 
Udział CIECH 
S.A. w liczbie 

głosów  
Zakres działalności / pełniona rola w Grupie Kapitałowej 

CIECH S.A., Warszawa - 

Jednostka dominująca, odpowiada za strategię rozwoju całej Grupy 
Kapitałowej Ciech oraz rolę i zadania poszczególnych spółek zależnych, 
koordynuje działalność handlową spółek zależnych, prowadzi działalność 

handlową w zakresie obrotu chemikaliami zarówno produktami wytwarzanymi 
w ramach Grupy Kapitałowej jak również produktami nie wytwarzanymi w 

Grupie Kapitałowej (obrót towarami)  

Petrochemia-Blachownia S.A., 
Kędzierzyn Koźle 100,0% 

Spółka zależna od CIECH S.A. o charakterze produkcyjnym. Do głównych 
produktów spółki należą: etylobenzen, benzen, toluen, etanol bezwodny, 
żywice. Od 40% do 50% sprzedaży realizowana jest do CIECH S.A.    

Przedsiębiorstwo Chemiczne 
Cheman S.A., Warszawa  100,0% 

Spółka zależna o charakterze handlowo-usługowym. Zakres działalności 
obejmuje: dystrybucję chemikaliów, surowców chemicznych, tworzyw 

sztucznych oraz usługi składowania i spedycji.   

Ciech Polfa Sp. z o.o., Warszawa 100,0% 

Spółka zależna o charakterze handlowym. Obrót lekami gotowymi, 
substancjami farmaceutycznymi, sprzętem i materiałami medycznymi, 

opakowaniami dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i chemii 
gospodarczej. Spółka podlega konsolidacji od 31 marca 2004r. 
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Spółka, siedziba 
Udział CIECH 
S.A. w liczbie 

głosów  
Zakres działalności / pełniona rola w Grupie Kapitałowej 

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne 
SODA MĄTWY S.A.,  Inowrocław 91,4% 

Spółka zależna od CIECH S.A. o charakterze produkcyjnym. Główne 
produkty spółki to soda kalcynowana, soda oczyszczona, chlorek wapnia, 

kreda strącana. Sprzedaż produktów w ponad 80% kierowana jest do CIECH 
S.A. oraz innych spółek Grupy Kapitałowej, głównie: Cheman, Alwernia, 

Vitrosilicon.    

Janikowskie Zakłady Sodowe 
JANIKOSODA S.A., Janikowo 90,3% 

Spółka zależna o charakterze produkcyjnym. Główne produkty spółki to soda 
kalcynowana, sól warzona, kreda kosmetyczna, dwutlenek węgla. Sprzedaż 

produktów w ponad 60% kierowana jest do CIECH S.A. i spółek z Grupy 
Kapitałowej, głównie Alwerni, Vitrosilicon, Cheman.      

Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o., 

Gdańsk 
79,7 % 

Spółka zależna o charakterze produkcyjnym i usługowym. Producent 
nawozów fosforowych i wieloskładnikowych, kwasu siarkowego. Świadczy 

usługi przeładunkowo-spedycyjne i składowania. Około 10% sprzedaży 
realizowane jest z CIECH S.A. i innymi spółkami z Grupy Kapitałowej.  

Zakłady Chemiczne Alwernia S.A., 
Alwernia 73,8%  

Spółka zależna o charakterze produkcyjnym. Producent trójpolifosforanu 
sodu technicznego i spożywczego, kwasu fosforowego, pirofosforanu sodu, 
bezwodnika kwasu chromowego, tlenku chromu. Od 10% do 30% sprzedaży 

i zakupów realizowane jest z CIECH S.A. i innymi spółkami zależnymi. 

Polsin Pte. Ltd., Singapur 65,0% 
Spółka zależna z siedzibą w Singapurze o charakterze handlowym. Zakres 

działalności obejmuje handel wielobranżowy z dominacją branży chemicznej 
pomiędzy Azją Południowo-Wschodnią a Europą Środkowo-Wschodnią.    

Daltrade PLC Londyn, Wielka 
Brytania 61,2% 

Spółka zależna z siedzibą w Londynie o charakterze handlowym. Działalność 
koncentruje się na sprzedaży wyrobów chemicznych spółek Grupy 

Kapitałowej oraz innych podmiotów polskiego sektora chemicznego za 
granicą.     

Vitrosilicon S.A., Iłowa 

60,3% (pośrednio 
przez Soda Mątwy 
S.A. i Janikosoda 

S.A. 96,2%) 

Spółka zależna o charakterze produkcyjnym. Producent szkła wodnego 
sodowego i potasowego, szkliwa sodowego i potasowego, lampionów 

szklanych oraz pustaków szklanych. Około 40% obrotów realizowane jest z 
CIECH S.A. oraz spółkami z Grupy Kapitałowej.  

Źródło: Emitent 

Charakter powiązań wewnątrz Grupy Kapitałowej nadaje wiodącą rolę Emitentowi tj. CIECH S.A. zarówno w zakresie 
budowy strategii rozwoju wspólnej dla całej Grupy Kapitałowej i nadzoru właścicielskiego, jak również z punktu widzenia 
działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Ciech. Funkcje strategiczne i właścicielskie w stosunku do spółek zależnych 
wykonywane są przez CIECH S.A. poprzez:  
– opracowywanie wspólnej dla całej Grupy Kapitałowej strategii rozwoju, 
– działania formalno-prawne w spółkach zależnych, 
– działania w zakresie zarządzania udziałami (m.in. zakup bądź sprzedaż udziałów, dokapitalizowanie),   
– definiowanie celów i zadań operacyjnych dla poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej, 
– akceptację planów inwestycyjnych i finansowych spółek zależnych, 
– nadzór finansowo-księgowy.   
 
W ramach powiązań operacyjnych CIECH S.A. ze spółkami zależnymi, Emitent: 
– udostępnił znak towarowy „Ciech”   najważniejszym spółkom zależnym,  
– koordynuje zakupy podstawowych surowców dla spółek zależnych, 
– wykorzystując własną sieć handlową pośredniczy w sprzedaży głównych produktów wytworzonych w spółkach 

zależnych, na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych, 
– wspomaga finansowo spółki zależne (m.in. poprzez poręczenia kredytów), 
– prowadzi wspólne działania promocyjne ze spółkami zależnymi. 

 
W ramach Grupy Kapitałowej Ciech funkcjonuje pięć grup kapitałowych niższego szczebla. W ramach tych grup  
funkcjonuje szereg podmiotów, które są zależne od swoich jednostek dominujących oraz pośrednio zależne są od 
CIECH S.A. Rola tych podmiotów związana jest najczęściej ze świadczeniem usług pomocniczych (usług 
transportowych, zaopatrzenia w energię, administrowania, usług specjalistycznych) dla swoich spółek dominujących. 
Wśród spółek pośrednio zależnych od CIECH S.A. są: BL-Trans Sp. z o.o., Transoda Sp. z o.o., Soda-Med. Sp. z o.o., 
Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o., Jantrans-Janikowo Sp. z o.o., Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto, Agrochem Sp. 
z o.o. Człuchów, Alwernia Chrom Sp. z o.o., Alwernia Fosforany Sp. z o.o., Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o., Soc-Al. 
Sp. z o.o. Spośród spółek pośrednio zależnych od CIECH S.A. konsolidacji metodą pełną podlega sześć podmiotów. 
Podstawowe informacje na temat spółek pośrednio zależnych od CIECH S.A. konsolidowanych metodą pełną 
przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 25. Podmioty pośrednio zależne od Emitenta objęte konsolidacją metodą pełną na niższym szczeblu 

Spółka, siedziba 
Udział CIECH S.A.  

liczbie głosów  
(bezpośrednio) 

Udział CIECH S.A. w 
liczbie głosów  

(pośrednio) / podmiot 
przez który CIECH S.A. 

posiada udziały  

Podmiot bezp ośrednio 
dominujący Zakres działalności  

Transoda Sp. z o.o., 
Inowrocław 0,00% 

91,28%  
(SODA MĄTWY S.A. 
90,6%, JANIKOSODA 

S.A. 9,4%) 

SODA MĄTWY S.A. 

Transport kolejowy i drogowy, 
dzierżawa taboru kolejowego. 
Usługi świadczone głównie na 

rzecz SODA MĄTWY S.A., 
JANIKOSODA S.A.  

Elektrociepłownie 
Kujawskie Sp. z o.o., 

Inowrocław  
0,00% 

90,84%  
(SODA MĄTWY S.A. 
50,5%, JANIKOSODA 

S.A. 49,5%) 

SODA MĄTWY S.A. 

Wytwarzanie oraz sprzedaż energii 
elektrycznej i cieplnej. Usługi 
świadczone głównie na rzecz 

JANIKOSODA S.A. oraz SODA 
MĄTWY S.A. 

Bl-Trans Sp. z o.o., 
Kędzierzyn Koźle 0,00% 99,87% (Petrochemia-

Blachownia S.A.) 
Petrochemia-Blachownia 

S.A. 

Towarowy transport drogowy, 
obsługa i naprawa pojazdów 
mechanicznych, przeładunek 

towarów. Usługi świadczone na 
rzecz Petrochemia Blachownia 

S.A. 

Alwernia Chrom Sp. z 
o.o., Alwernia 0,00% 73,75% (Alwernia S.A) ZCh Alwernia S.A. 

Działalność handlowa począwszy 
od 2004 roku. Obrót paliwami i 

olejem opałowym. 

Agrochem Sp. z o.o., 
Dobre Miasto 0,00% 79,72% (GZNF Fosfory 

Sp. z o.o.) GZNF Fosfory Sp. z o.o. 

Produkcja i dystrybucja nawozów 
fosforowych i wieloskładnikowych. 

Usługi świadczone dla GZNF 
Fosfory Sp. z o.o. 

Agrochem Sp. z o.o., 
Człuchów   0,00% 79,72% (GZNF Fosfory 

Sp. z o.o.) GZNF Fosfory Sp. z o.o. 

Dystrybucja nawozów fosforowych 
i wieloskładnikowych. Usługi 

świadczone dla GZNF Fosfory Sp. 
z o.o. 

Źródło: Emitent 

Na efekty finansowe działalności Grupy Kapitałowej w największym stopniu wpływa kondycja i wyniki finansowe spółek 
produkcyjnych, głównie Spółek Sodowych, Petrochemii Blachowni S.A. oraz GZNF Fosfory Sp. z o.o., a także 
działalność jednostki dominującej CIECH S.A. Głównym źródłem przychodów spółek zależnych jest sprzedaż produktów 
i usług, realizowanych w znacznej części do podmiotu dominującego, natomiast w przypadku CIECH S.A. obrót 
towarami, na których Spółka realizuje marżę handlową. Podstawowe dane finansowe spółek z Grupy Kapitałowej Ciech 
przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 26. Podstawowe dane finansowe głównych podmiotów Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją (tys. zł)  

Przychody***** Zysk netto***** Suma bilansowa 
Spółka 

30.09.2004 30.06.2004 2003 30.09.2004 30.06.2004 2003 30.09.2004 30.06.2004 2003 

CIECH S.A.* 1 099 542 655 177 1 202 194 24 843 22 966 8 718 848 582 806 111 815 995

JANIKOSODA S.A.* 288 805 194 821 353 849 20 339 15 828 32 835 307 652 307 941 293 430

SODA MĄTWY S.A.**  332 461 225 699 400 590 9 922 9 891 21 534 349 466 357 490 346 270

Petrochemia-Blach.  S.A.** 217 762 126 439 248 997 18 655 7 287 708 95 508 88 443 72 930

GZNF Fosfory Sp. z o.o.** 188 004 114 712 187 024 11 088 6 900 12 308 230 114 203 385 168 474

Alwernia S.A.***  149 734 102 471 164 371 2 973 3 021 886 117 417 132 343 106 818

Cheman S.A.******  120 836 55 538 110 796 -363 652 -1 546 52 081 38 261 38 277

Vitrosilicon S.A.* 75 424 44 089 95 869 7 941 5 039 3 095 76 511 79 565 74 081

Polsin Pte. Ltd.* 64 548 46 879 78 056 -1 601 -1 629 937 26 576 27 184 31 625

Daltrade PLC.**** 59 425 41 951 69 742 466 293 -5 595 30 208 27 412 24 967

Ciech Petrol Sp. z o.o.* - 25 433 64 080 - -508 -6 173 - 11 985 15 398

Ciech Polfa Sp. z o.o.* 42 902 26 706 31 151 1 765 1 602 1 505 43 243 39 605 19 084

CIECH S.A. ** 1 740 999 1 083 217 1 909 329 71 730 47 999 76 204 1 496 420 1 440 847 1 369 263
* - dane jednostkowe, **- dane skonsolidowane, ***- Alwernia S.A. w latach 2001-2003 sporządzała sprawozdanie jednostkowe, od 1 
stycznia 2004r. sporządza sprawozdanie skonsolidowane, ****- Daltrade PLC w latach 2001-2003 sporządzała sprawozdanie 
skonsolidowane, od 1 stycznia 2004r. sporządza sprawozdanie jednostkowe, *****- dane prezentowane w rachunku zysku i strat w 
układzie kalkulacyjnym, ****** - spółka Cheman S.A. od 18.11.2004 przestała być grupą kapitałową.  

Dane za lata 2001-2003 oraz 6 miesięcy 2004 ostateczne lub zatwierdzone przez audytora, prezentowane dane spółek zagranicznych 
(Polsin Pte. Ltd., Daltrade PLC) zostały przekształcone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości 
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Źródło: Emitent 

Tabela 27. Podstawowe dane finansowe głównych podmiotów Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją (tys. zł) cd. 
Przychody***** Zysk netto***** Suma bilansowa 

Spółka 
2002 2001 2002 2001 2002 2001 

CIECH S.A.* 1 160 477 1 155 437 7 074 -59 032 829 284 835 766
JANIKOSODA S.A.* 322 567 312 857 -6 080 -8 586 301 548 290 887
SODA MĄTWY S.A.**  305 433 301 322 -11 008 -16 155 333 132 323 164
Petrochemia-Blachownia S.A.** 275 736 227 521 7 543 1 946 73 423 56 419
GZNF Fosfory Sp. z o.o.**  148 056 135 934 7 930 475 181 284 175 793
Alwernia S.A.***  173 493 168 629 -23 602 -3 710 107 974 140 762
Cheman S.A.*  92 359 80 979 858 1 847 28 838 25 475
Vitrosilicon S.A.* 75 533 64 717 1 087 229 79 670 67 447
Polsin Pte. Ltd.* 97 413 123 469 2 492 2 385 35 093 34 302
Daltrade PLC.**** 68 459 78 426 385 1 870 33 083 31 624
Ciech Petrol Sp. z o.o.* 75 627 94 276 -981 -153 19 776 21 456
Ciech Polfa Sp. z o.o.* 3 594 2 022 -508 145 1 648 547
CIECH S.A. (dane skonsolidowane) 1 879 409 1 986 287 -4 178 -71 687 1 409 866 1 454 607
* - dane jednostkowe, **- dane skonsolidowane, ***- Alwernia S.A. w latach 2001-2003 sporządzała sprawozdanie jednostkowe, od 1 
stycznia 2004r. sporządza sprawozdanie skonsolidowane, ****- Daltrade PLC w latach 2001-2003 sporządzała sprawozdanie 
skonsolidowane, od 1 stycznia 2004r. sporządza sprawozdanie jednostkowe, *****- dane prezentowane w Rachunku zysku i strat w 
układzie kalkulacyjnym.   

Dane za lata 2001-2003 ostateczne lub zatwierdzone przez audytora, prezentowane dane spółek zagranicznych (Polsin Pte. Ltd., 
Daltrade PLC) zostały przekształcone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości 

 Źródło: Emitent 

Poza wymienionymi powyżej podmiotami konsolidowanymi metodą pełną, w skład Grupy Kapitałowej wchodzą również 
następujące spółki: Boruta Kolor Sp. z o.o. – producent barwników, spółki o charakterze usługowym: Ciech-Service Sp. z 
o.o., Soda-Med. Sp. z o.o., Jantrans-Janikowo Sp. z o.o., Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o., Alwernia Chrom Sp. z o.o., 
Alwernia Fosforany Sp. z o.o., Soc-Al. Sp. z o.o., Chemia.com S.A. świadczące usługi pomocnicze dla spółek Grupy 
Kapitałowej Ciech oraz spółki zagraniczne o charakterze handlowym: Polcommerce GmbH, Polcommerce Ltd., Nordiska 
Unipol AB, Chemiepetrol GmbH, Danske Unipol AS. Znaczenie tych podmiotów dla działalności oraz wyników 
finansowych Grupy Kapitałowej jest niewielkie. Ze względu na fakt małej istotności, nie podlegają one konsolidacji. 
Podstawowe dane na temat spółek zależnych wyłączonych z konsolidacji przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 28. Podmioty pośrednio i bezpośrednio zależne od Emitenta nie podlegające konsolidacji  

Spółka, siedziba 
Udział CIECH 
S.A. w liczbie 

głosów  
(bezpośrednio) 

Udział CIECH S.A. w  
liczbie głosów  

(bezpośrednio i 
pośrednio) / podmiot 

przez który, CIECH S.A. 
uzyskał pozycję 

pośrednio dominującą 

Podmiot bezpośrednio 
dominujący Zakres działalności  

Chemia.com S.A., 
Warszawa 100,00% 100% CIECH S.A. Działalność informatyczna 

Boruta Kolor Sp. z 
o.o., Zgierz 100,00% 100% CIECH S.A. 

Produkcja barwników dla przemysłu 
tekstylnego, garbarskiego, 

kosmetycznego, papierniczego  

Ciech-Service Sp. z 
o.o., Warszawa 100,00% 100% CIECH S.A. 

Usługi transportowe, usługi 
eksploatacyjno-remontowe, usługi 

zaopatrzeniowe, usługi 
ubezpieczeniowe, usługi 

administracyjne 

Soda-Med. Sp. z o.o., 
Janikowo 0,00% 

90,96%                
(SODA MĄTWY S.A. 
60,8%, JANIKOSODA 

S.A. 39,2%) 

SODA MĄTWY S.A. 
Usługi medyczne, głównie na rzecz 
pracowników SODA MĄTWY S.A. i 

JANIKOSODA S.A. 

Jantrans-Janikowo Sp. 
z o.o., Janikowo 0,00% 

90,31%  
(JANIKOSODA S.A.) 

JANIKOSODA S.A. 

Transport kolejowy i drogowy, 
naprawa lokomotyw i taboru 

kolejowego, przeładunki towarów. 
Usługi świadczone na rzecz 

JANIKOSODA S.A.  
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Spółka, siedziba 
Udział CIECH 
S.A. w liczbie 

głosów  
(bezpośrednio) 

Udział CIECH S.A. w  
liczbie głosów  

(bezpośrednio i 
pośrednio) / podmiot 

przez który, CIECH S.A. 
uzyskał pozycję 

pośrednio dominującą 

Podmiot bezpośrednio 
dominujący Zakres działalności  

Oczyszczalnia 
Alwernia Sp. z o.o., 

Alwernia 
0,00% 

71,45%  
(ZCh Alwernia S.A.) 

ZCh Alwernia S.A.  
Oczyszczanie odpadów 

komunalnych, usługi świadczone 
główne na rzecz Alwernia S.A. 

Soc-Al. Sp z o.o., 
Alwernia  0,00% 

69,88%  
(ZCh Alwernia S.A.) 

ZCh Alwernia S.A. 

Usługi porządkowe, administracyjne, 
remontowo-hotelarskie, wydawnicze, 
produkcja i dystrybucja ciepła. Usługi 
świadczone na rzecz Alwernia S..A. 

Alwernia Fosforany 
Sp. z o.o., Alwernia 0,00% 

73,75%  
(ZCh Alwernia S.A.) 

ZCh Alwernia S.A. Spółka nie rozpoczęła działalności 

Calanda Polska Sp. z 
o.o. 95,7% 95,7% CIECH S.A. Spółka w likwidacji 

Polcommerce GmbH, 
Austria 100,00% 100,00% CIECH S.A. Działalność handlowa  

Polcommerce Ltd., 
Węgry  100,00% 100,00% CIECH S.A. Działalność handlowa 

Nordiska Unipol AB, 
Szwecja 97,78% 97,78% CIECH S.A. Działalność handlowa 

Chemiepetrol GmbH, 
Niemcy 60,00% 60,00% CIECH S.A. Działalność handlowa 

Danske Unipol A/S, 
Dania 55,00% 55,00% CIECH S.A. Działalność handlowa 

Źródło: Emitent 

Ponadto CIECH S.A posiada udziały w sześciu spółkach o charakterze współzależnym i stowarzyszonym, do których 
należą:  
– Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Transclean Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (spółka współzależna), 
– InChem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
– Zach-Ciech Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (spółka stowarzyszona),  
– Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka stowarzyszona), 
– Polfa Nigeria PLC z siedzibą w Nigerii (spółka stowarzyszona), 
– Suomen Unipol Oy z siedzibą w Finlandii (spółka stowarzyszona). 
 
W sprawozdaniu skonsolidowanym CIECH S.A. uwzględniane są udziały trzech spółek  podporządkowanych o których 
mowa powyżej: Transclean Sp. z o.o., Zach-Ciech Sp. z o.o. oraz PTU S.A. , które wyceniane są przez CIECH S.A. 
metodą praw własności.    

Tabela 29. Podmioty powiązane z Emitentem wyceniane przez CIECH S.A.  metodą praw własności  

Spółka 
Udział CIECH S.A. 
w liczbie głosów 
(bezpośrednio) 

Udział CIECH S.A. w  
liczbie głosów 

(pośredni  i 
bezpośredni) 

Zakres działalności  

Transclean Sp. z o.o., 
Bydgoszcz 50,0% 50,0% 

Spółka współzależna od CIECH S.A. Usługi transportu 
krajowego i międzynarodowego w zakresie chemikaliów 

płynnych.  

Zach-Ciech Sp. z o.o., Chorzów 35,7% 35,7% 

Spółka stowarzyszona z CIECH S.A. Produkcja w zakresie 
podtlenku azotu, środków do flotacji węgla kamiennego – 
handel hurtowy i detaliczny paliwami silnikowymi i olejem 

opałowym oraz usługi magazynowania paliw.  

Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A., Warszawa 0,0% 

41,9% (przez SODA 
MĄTWY S.A. i 

JANIKOSODA S.A.) 

 Spółka stowarzyszona z CIECH S.A. Wyceniana metodą 
praw własności na niższym szczeblu. Towarzystwo 

ubezpieczeniowe. 
Źródło: Emitent 

Z punktu widzenia profili biznesowych poszczególnych podmiotów Grupy Kapitałowej, roli pełnionych w Grupie 
Kapitałowej oraz uwzględniając kierunek zmian w strukturze powiązań kapitałowych, Grupę Kapitałową Ciech można 
opisać jako zespół dywizji (filarów) o wyraźnie sprofilowanych zakresach działalności, którą przedstawia poniższy 
schemat:    
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Tabela 30. Istniejący model biznesowy Grupy Kapitałowej Ciech 

Dywizja sodowa  Pozostała dywizja 
produkcyjna Dywizja handlowa Inwestycje portfelowe  Dezinwestycje 

SODA MĄTWY S.A. 
 

JANIKOSODA S.A. 
 

Struktury handlowe 
CIECH S.A. związane z 

obsługą segmentu 
sodowego 

 

GZNF Fosfory Sp. z 
o.o. 

Petrochemia 
Blachownia S.A. 

Alwernia S.A. 
Vitrosilicon S.A. 

Boruta-Kolor Sp. z o.o. 
 

Struktury handlowe 
CIECH S.A.  

Krajowe i zagraniczne 
spółki handlowe 

zależne od CIECH S.A. 
Cheman S.A., 

Ciech-Polfa Sp. z o.o. 

Akcje PTU S.A. 
Akcje i udziały o 

charakterze inwestycji 
finansowej  

 

Akcje i udziały w 
spółkach będących w 

likwidacji bądź w 
upadłości 

Akcje i udziały spółek 
nie związanych z 

perspektywicznymi 
segmentami działalności 

dla Grupy Kapitałowej  

Planowane zmiany w segmentach biznesowych 
– osiągnięcie 100% 

udziału w kapitale 
akcyjnym Spółek 
Sodowych, 

– restrukturyzacja 
kosztowa, 

– inkorporacja w 
struktury CIECH 
S.A., działania 
optymalizacyjne 

 
      

– stworzenie 
drugiego silnego 
filaru 
produkcyjnego, 
tzw. „projekt 
fosforowy” – 
stworzenie na 
bazie spółki GZNF 
Fosfory Sp. z o.o. i 
Alwernia S.A. 
wspólnie z ZCh 
Police S.A. 
holdingu 
nawozowego, 

– pozostałe spółki: 
sprzedaż bądź 
kontynuacja 
działalności w 
segmentach i  
rynkach 
niszowych pod 
warunkiem 
realizowania 
założonej stopy 
zwrotu  

– aktywizacja spółek 
zagranicznych w 
zakresie 
pozyskiwania 
sprzedaży również 
poza Grupą 
Kapitałową, 

– penetracja nowych 
rynków i  
produktów, 

– źródło informacji o 
rynkach i 
tendencjach 

– wykorzystanie 
inwestycji 
portfelowych jako 
lokat finansowych, 

– wykorzystanie 
wzrostu wartości 
przez wypłaty 
dywidend bądź 
sprzedaż udziałów 

 

 

– zakres działań w 
segmencie 
dezinwestycji 
zależny od 
rozwiązań 
strategicznych, 

– wycofywanie się z 
produktów i 
segmentów 
schyłkowych i mało 
perspektywicznych,

– sprzedaż udziałów 
mniejszościowych 
w spółkach nie 
będących źródłem 
długoterminowego 
wzrostu wartości  

Źródło: Emitent 

W strukturze Grupy Kapitałowej Ciech można wyróżnić podstawowy profil produkcyjny tzw. segment sodowy. Wnosi on 
największą wartość dodaną oraz posiada największy wpływ na generowany przez Grupę Ciech poziom przychodów i 
wynik finansowy. Dywizję produkcyjną tworzą pozostałe spółki o charakterze produkcyjnym, w tym głównie GZNF 
Fosfory Sp. z o.o., Petrochemia-Blachownia S.A. oraz Vitrosilicon S.A. Zamiarem Emitenta jest stworzenie drugiego 
silnego filaru produkcyjnego, który będzie istotnie kształtował wizerunek Grupy Ciech. Realizacji tego celu ma służyć tzw. 
„projekt fosforowy”, polegający na stworzeniu w oparciu o GZNF Fosfory Sp. z o.o. oraz ZCh Police S.A. liczącego się w 
Europie producenta nawozów fosforowych i wieloskładnikowych. Informacje na temat tego projektu zostały 
przedstawione w Rozdziale VII Prospektu. Tradycyjna działalność handlowa Grupy Ciech tworzy tzw. dywizję handlową, 
która zajmuje się obrotem chemikaliami w kraju oraz na rynkach zagranicznych. Planowane zmiany w tym segmencie 
zakładają optymalizację sieci sprzedaży oraz zwiększenie efektywności poszczególnych spółek handlowych. 
 
Ponadto w ramach aktywów Grupy Kapitałowej Ciech można wyróżnić typowe inwestycje finansowe o charakterze 
portfelowym, do których Emitent zalicza posiadane poprzez spółki zależne akcje Polskiego Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego S.A. Zamiarem Emitenta jest sprzedaż posiadanych aktywów finansowych po zrealizowaniu 
założonego przyrostu ich wartości.  
 
W strukturze Grupy Kapitałowej istnieją przedsięwzięcia, które Emitent uznaje za mało perspektywiczne bądź znajdujące 
się poza głównym profilem działalności Grupy Ciech. Zamiarem Emitenta jest systematyczne upłynnianie zbędnych 
aktywów, przede wszystkim pakietów mniejszościowych, celem porządkowania struktury i uzyskania większej 
przejrzystości Grupy Kapitałowej oraz uwolnienia zamrożonych środków finansowych.   
 
Planowane zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej zgodnie z przyjętą strategią rozwoju zmierzają w kierunku budowy 
regionalnego koncernu chemicznego obejmującego cztery podstawowe sfery działalności skupione w dywizjach: 
sodowej, fosforowej, nieorganicznej i organicznej. Obszar działalności w ramach poszczególnych dywizji obejmować 
będzie działalność produkcyjną i handlową grupą wyrobów zdefiniowanych przez Emitenta jako portfel tzw. „produktów 
podstawowych”, które w opinii Emitenta spełniać będą wymogi w zakresie wnoszonej wartości dodanej oraz perspektyw 
rozwoju. Szczegółowy opis docelowego modelu biznesowego Grupy Kapitałowej Ciech zaprezentowany został w opisie 
strategii rozwoju w Rozdziale VI Prospektu. 
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1. Podstawowe produkty i usługi Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 
W ramach działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej realizowana jest działalność o charakterze produkcyjnym 
związana ze sprzedażą produktów i surowców chemicznych oraz działalność handlowa związana z obrotem 
chemikaliami. Działalność handlowa realizowana jest przede wszystkim przez CIECH S.A. oraz krajowe i zagraniczne 
spółki handlowe zależne od CIECH S.A., natomiast działalność produkcyjna przez spółki zależne od Emitenta o 
charakterze produkcyjnym. Kluczowe znaczenie dla wielkości przychodów Grupy Kapitałowej Ciech ma sprzedaż 
produktów, które w latach 2001-2003 oraz 9 miesiącach 2004 stanowiły znacznie powyżej 60% przychodów ze 
sprzedaży ogółem. Znaczenie sprzedaży produktów w przychodach ze sprzedaży ogółem systematycznie rośnie, co 
wynika z polityki Emitenta nakierowanej na  zwiększanie sprzedaży produktów cechujących się wyższą wartością 
dodaną w stosunku do towarów. Strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Ciech w podziale 
uwzględniającym sprzedaż produktów i usług oraz towarów i materiałów przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 31. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Ciech (tys. zł) 
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Sprzedaż produktów i 
usług 

1 118 206 64,2% 721 574 66,6% 1 289 864 67,6% 1 276 322 67,9% 1 226 094 61,7%

Sprzedaży towarów i 
materiałów 

622 793 35,8% 361 643 33,4% 619 465 32,4% 603 087 32,1% 760 193 38,3%

Razem 1 740 999 100,0% 1 083 217 100,0% 1 909 329 100,0% 1 879 409 100,0% 1 986 287 100,0%
Źródło: Emitent 

W przypadku Emitenta, ze względu na handlowy charakter działalności, w przychodach dominuje sprzedaż towarów i 
materiałów. Produkty, zarówno wytworzone przez spółki z Grupy Kapitałowej jak też zakupione od innych podmiotów, 
odsprzedawane są na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych jako towary. Natomiast na pozycję przychody ze 
sprzedaży produktów i usług składają się głównie przychody wynikające z pośrednictwa przy sprzedaży realizowanej na 
rachunek obcy, w szczególności prowizja komisowa oraz ryczałt komisowy. Strukturę przychodów ze sprzedaży CIECH 
S.A. w podziale uwzględniającym sprzedaż produktów i usług oraz towarów i materiałów przedstawia poniższa tabela.    

Tabela 32. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży CIECH S.A. (tys. zł) 
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Sprzedaż produktów i 
usług 40 875 3,7% 28 127 4,3% 78 889 6,6% 74 747 6,4% 104 000 9,0%

Sprzedaży towarów i 
materiałów 1 058 667 96,3% 627 050 95,7% 1 123 305 93,4% 1 085 730 93,6% 1 051 437 91,0%

Razem 1 099 542 100,0% 655 177 100,0% 1 202 194 100,0% 1 160 477 100,0% 1 155 437 100,0%
Źródło: Emitent 

W ramach działalności produkcyjnej Grupy Kapitałowej Ciech, kluczowe znaczenie ma produkcja wyrobów zaliczanych 
do chemii nieorganicznej, takich jak: soda kalcynowana, związki fosforu oraz sól warzona. Wśród produktów zaliczanych 
do tej grupy największe znaczenie ma sprzedaż sody kalcynowanej. Dostarcza ona średnio blisko 35% przychodów ze 
sprzedaży produktów oraz ponad 23% przychodów ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej. Sprzedaż sody 
kalcynowanej ze względu na swój udział w przychodach Grupy Kapitałowej oraz poziom marży realizowanej na 
sprzedaży tego produktu decyduje w dużym stopniu o poziomie dochodowości części produkcyjnej Grupy Kapitałowej. 
Inne produkty nieorganiczne, które dostarczają istotną część przychodów to: związki fosforu (około 9% przychodów ze 
sprzedaży produktów) oraz sól warzona (6,1%).   
 
Poza produktami chemii nieorganicznej istotne znaczenie dla Grupy Kapitałowej ma produkcja wyrobów  zaliczanych do 
produktów petrochemicznych, w tym przede wszystkim etylobenzenu i benzenu. Udział tych dwóch produktów w 
przychodach ze sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej Ciech w okresie 9 miesięcy 2004r. kształtował się na poziomie 
odpowiednio około 10,2% i 5,2%. Udział w przychodach pozostałych produktów petrochemicznych, takich jak: etanol 
bezwodny i toluen, nie przekracza 2% przychodów ze sprzedaży produktów.    
 
Trzecim głównym źródłem przychodów dla Grupy Kapitałowej Ciech są produkty agrochemiczne, w tym w szczególności 
produkcja nawozów fosforowych i wieloskładnikowych. Generuje ona średnio około 10% przychodów ze sprzedaży 
produktów Grupy Kapitałowej. W ramach produktów agrochemicznych Grupa Ciech wytwarza ponadto dodatki do 
żywności i pasz oraz środki ochrony roślin. Udział tych produktów w przychodach Grupy nie przekracza jednak 1%. 
Rola pozostałych produktów z punktu widzenia generowanych przychodów ma mniejsze znaczenie dla Grupy 
Kapitałowej. Udziałem w przychodach w granicach od 1% do 3% w przychodach ze sprzedaży produktów Grupy 
Kapitałowej charakteryzują się: przychody z tytułu usług związanych ze sprzedażą komisową, opakowania i pustaki 
szklane oraz chlorek wapnia. Udział sprzedaży komisowej w przychodach Grupy Ciech systematycznie maleje, co 
związane jest z polityką Grupy Ciech zwiększania sprzedaży na rachunek własny, która charakteryzuje się możliwością 
osiągnięcia wyższych marż. Do głównych wyrobów sprzedawanych w formie komisu należą leki gotowe oraz grupa 
produktów chemii organicznej. 
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Ze względu na tendencje rynkowe, Grupa Kapitałowa Ciech zaprzestała w 2003 roku produkcji komponentów 
paliwowych, intensyfikując jednocześnie produkcję biokomponentów do paliw w postaci etanolu bezwodnego oraz 
toluenu.  
 
Do pozostałych przychodów Grupy Kapitałowej Ciech należą przychody ze sprzedaży kilkunastu produktów 
chemicznych o mniejszym znaczeniu oraz przychody nie związane z działalnością podstawową. Struktura przychodów 
ze sprzedaży produktów i usług w podziale na główne produkty została zaprezentowana w poniższej tabeli. 

Tabela 33. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług Grupy Kapitałowej Ciech (tys. zł)  
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Sprzedaż produktów i usług: 1 118 206 100,0% 721 574 100,0%1 294 187 100,0%1 280 711 100,0%1 231 095 100,0%
Soda kalcynowana 367 394 32,9% 251 386 34,8% 435 232 33,6% 424 088 33,1% 419 687 34,1%
Nawozy fosforowe i wieloskład. 133 977 12,0% 75 927 10,5% 127 804 9,9% 117 960 9,2% 117 282 9,5%
Związki fosforu 104 009 9,3% 72 986 10,1% 128 521 9,9% 134 724 10,5% 120 128 9,8%
Komponenty paliwowe 0 0,0% 0 0,0% 43 934 3,4% 64 721 5,1% 87 472 7,1%
Etylobenzen 114 451 10,2% 64 878 9,0% 96 308 7,4% 128 800 10,1% 81 995 6,7%
Sól warzona 68 325 6,1% 46 822 6,5% 92 767 7,2% 78 403 6,1% 79 516 6,5%
Opakowania szklane  43 566 3,9% 23 946 3,3% 52 550 4,1% 37 980 3,0% 31 384 2,5%
Krzemiany sodu 26 729 2,4% 16 605 2,3% 36 564 2,8% 4 211 0,3% 28 079 2,3%
Soda oczyszczona 32 168 2,9% 22 219 3,1% 37 244 2,9% 33 867 2,6% 36 518 3,0%
Benzen 57 828 5,2% 33 000 4,6% 27 053 2,1% 3 204 0,3% 1 440 0,1%
Etanol bezwodny 13 420 1,2% 9 888 1,4% 25 501 2,0% 18 472 1,4% 20 976 1,7%
Chlorek wapnia 14 775 1,3% 11 092 1,5% 20 439 1,6% 4 577 0,4% 2 939 0,2%
Pozostałe produkty i usługi, w tym 141 564 12,7% 92 825 12,9% 170 270 13,2% 229 704 17,9% 203 679 16,5%
 - sprzedaż komisowa, w tym: 34 275 3,1% 23 967 3,3% 67 912 5,2% 71 374 5,6% 95 975 7,8%
     - sprzedaż komisowa leków  16 772 1,5% 10 701 1,5% 13 842 1,1% 17 990 1,4% 27 553 2,2%
Źródło: Emitent 

Działalność handlowa Grupy Kapitałowej Ciech obejmuje obrót wyrobami chemicznymi na rynku wewnętrznym oraz 
handel międzynarodowy chemikaliami. Działalność handlowa jest prowadzona w formie sprzedaży towarów na rachunek 
własny oraz w formie komisu. Do głównych towarów, których obrót dostarcza istotną część przychodów Grupy 
Kapitałowej należą chemikalia organiczne: paliwa płynne, tworzywa, w tym przede wszystkim polimery chlorku winylu 
oraz środki farmaceutyczne, w tym przede wszystkim leki gotowe. Ponieważ leki sprzedawane są w przeważającej 
mierze w formie komisu, przychody z tego tytułu wykazywane są w przychodach ze sprzedaży produktów i usług jako 
prowizja komisowa. Poza tymi grupami towarów, około 3-4% przychodów ze sprzedaży dostarcza obrót towarami chemii 
organicznej (kaprolaktam, TDI). W odróżnieniu od produktów, wśród towarów istnieje znacznie większe rozproszenie 
przychodów w ramach poszczególnych grup towarowych. Ze względu na dużą liczbę towarów znajdującą się w obrocie 
(kilka tysięcy pozycji towarowych) realizowanym za pośrednictwem Grupy Ciech, udział żadnej z grup towarowych nie 
dominuje wyraźnie w strukturze przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów. Udział największej pod względem 
wartości grupy towarowej, tj. paliw płynnych nie przekracza 8% przychodów ze sprzedaży towarów oraz 3% sprzedaży 
ogółem Grupy Kapitałowej. Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów została zaprezentowana w 
poniższej tabeli. 

Tabela 34. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży  towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Ciech (tys. zł)  
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Sprzedaż towarów i materiałów: 622 793 100,0% 361 643 100,0% 619 465 100,0% 603 087 100,0% 760 193 100,0%
Paliwa płynne 49 474 7,9% 28 674 7,9% 58 290 9,4% 84 752 14,1% 143 844 18,9%
Kaprolaktam 24 278 3,9% 13 035 3,6% 25 984 4,2% 54 642 9,1% 77 443 10,2%
Izocyjaniany (TDI) 45 490 7,3% 13 382 3,7% 29 429 4,8% 3 382 0,6% 17 802 2,3%
Polimery chlorku winylu 45 315 7,3% 33 424 9,2% 18 895 3,1% 10 059 1,7% 13 342 1,8%
Dodatki do żywności i pasz 13 151 2,1% 9 330 2,6% 17 773 2,9% 14 617 2,4% 12 609 1,7%
Chemikalia nieorganiczne stałe 16 030 2,6% 10 949 3,0% 18 520 3,0% 6 379 1,1% 7 743 1,0%
Barwniki syntetyczne 9 719 1,6% 7 932 2,2% 16 005 2,6% 20 195 3,3% 26 558 3,5%
Surowce do chemii gospodarczej 12 881 2,1% 8 652 2,4% 15 285 2,5% 13 966 2,3% 13 230 1,7%
Leki gotowe 14 539 2,3% 4 998 1,4% 2 307 0,4% 5 221 0,9% 2 945 0,4%
Kwasy, ługi, chemikalia płynne 7 628 1,2% 5 126 1,4% 13 286 2,1% 11 413 1,9% 10 651 1,4%
Polietylen 14 034 2,3% 9 761 2,7% 13 285 2,1% 15 478 2,6% 27 848 3,7%
Rozpuszczalniki 7 136 1,1% 5 007 1,4% 9 287 1,5% 4 649 0,8% 387 0,1%
Epichlorochydryna (EPI) 17 925 2,9% 9 720 2,7% 6 796 1,1% 4 709 0,8% 11 014 1,4%
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30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Wyszczególnienie 

wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 
Komponenty paliwowe 0 0,0% 0 0,0% 19 497 3,1% 8 179 1,4% 17 659 2,3%
Węgiel 3 893 0,6% 2 424 0,7% 8 201 1,3% 8 073 1,3% 0 0,0%
Fosforyty mielone 8 307 1,3% 2 944 0,8% 6 061 1,0% 5 652 0,9% 21 470 2,8%
Nawozy potasowe 2 913 0,5% 1 995 0,6% 3 704 0,6% 3 505 0,6% 3 334 0,4%
Pozostałe towary i materiały 330 080 53,0% 194 290 53,7% 336 860 54,4% 328 216 54,4% 352 314 46,3%
Źródło: Emitent 

Struktura przychodów Emitenta jest w dużym stopniu odzwierciedleniem struktury sprzedaży Grupy Kapitałowej. 
Znaczna część produktów wytwarzanych w spółkach Grupy Kapitałowej sprzedawana jest do CIECH S.A. i 
odsprzedawana na zewnątrz Grupy. W efekcie w strukturze przychodów Emitenta dominuje sprzedaż głównych 
produktów Grupy Kapitałowej, m.in. sody kalcynowanej i etylobenzenu, które w sprawozdaniu finansowym CIECH S.A. 
wykazywane są jako towary. Ze względu na powiązania operacyjne pomiędzy CIECH S.A. i spółkami zależnymi, 
obejmujące między innymi koordynację polityki zaopatrzeniowej, w strukturze sprzedaży CIECH S.A. istotne miejsce 
zajmuje również sprzedaż surowców energetycznych i chemicznych (węgiel, etylen), kierowana do spółek zależnych od 
Emitenta. Natomiast na przychody ze sprzedaży produktów i usług składają się przede wszystkim przychody z 
pośrednictwa handlowego (prowizja komisowa i ryczałt komisowy) oraz inne przychody nie związane z głównym profilem 
działalności CIECH S.A. Sprzedaż w formie komisu realizowana jest przez Emitenta przede wszystkim w przypadku 
produktów nie wytwarzanych w Grupie Kapitałowej, takich jak: leki gotowe, izocyjaniany, epichlorohydryna, siarka, 
polimery chlorku winylu. Ponadto Emitent uzyskuje przychody z tytułu opłat licencyjnych oraz wynajmu powierzchni 
biurowej. Strukturę sprzedaży CIECH S.A. z wyodrębnieniem głównych produktów oraz głównych towarów przedstawia 
poniższa tabela.  

Tabela 35. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży CIECH S.A. (tys. zł)  
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Sprzedaż produktów i usług: 40 875 100,0% 28 127 100,0% 78 889 100,0% 74 747 100,0% 104 000 100,0%
Prowizja komisowa 8 037 19,7% 5 180 18,4% 27 803 35,2% 29 537 39,5% 41 841 40,2%
Ryczałt na koszty zagraniczne 26 238 64,2% 18 787 66,8% 40 109 50,8% 41 837 56,0% 54 134 52,1%
Opłaty licencyjne 4 932 12,1% 3 077 10,9% 6 546 8,3% 0 0,0% 0 0,0%
Pozostałe  1 668 4,1% 1 083 3,9% 4 431 5,6% 3 373 4,5% 8 025 7,7%
Sprzedaż towarów i materiałów: 1 058 667 100,0% 627 050 100,0% 1 123 305 100,0% 1 085 730 100,0% 1 051 436 100,0%
Soda kalcynowana                286 954 27,1% 199 301 31,8% 347 927 31,0% 318 546 29,3% 283 441 27,0%
Etylobenzen                   116 419 11,0% 65 980 10,5% 98 762 8,8% 130 822 12,0% 81 824 7,8%
Węgiel bitumiczny  51 379 4,9% 26 161 4,2% 77 696 6,9% 54 626 5,0% 51 821 4,9%
Sól                                  52 215 4,9% 35 648 5,7% 66 356 5,9% 53 381 4,9% 62 093 5,9%
Fosforyty mielone                 51 404 4,9% 26 557 4,2% 37 824 3,4% 32 703 3,0% 49 923 4,7%
Krzemiany sodu pozostałe    27 184 2,6% 17 121 2,7% 37 077 3,3% 30 801 2,8% 26 829 2,6%
Etylen (nie paliwo)          31 010 2,9% 19 962 3,2% 31 507 2,8% 41 260 3,8% 34 732 3,3%
Soda oczyszczona 20 588 1,9% 14 566 2,3% 23 584 2,1% 21 862 2,0% 17 723 1,7%
Trójpolifosforan sodu 13 421 1,3% 9 112 1,5% 21 832 1,9% 0 0,0% 0 0,0%
Nawozy potasowe 25 285 2,4% 13 023 2,1% 19 322 1,7% 15 728 1,4% 21 256 2,0%
Pozostałe                        382 808 36,2% 199 618 31,8% 361 419 32,2% 386 001 35,6% 421 795 40,1%
Źródło: Emitent 

Emitent w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym klasyfikuje ponadto przychody operacyjne w podziale na 
segmenty działalności. Ze względu na fakt, iż zdecydowana większość przychodów Emitenta i Grupy Kapitałowej 
dotyczy branży chemicznej, podział branżowy sprowadza się do podziału przychodów na różne segmenty w ramach 
branży chemicznej. Podziałowi na poszczególne segmenty podlegają wszystkie kategorie przychodów operacyjnych. 
Oznacza to, iż w ramach poszczególnych segmentów działalności wykazywane są przychody ze sprzedaży produktów i 
usług oraz przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. W ramach działalności operacyjnej z punktu widzenia podziału 
segmentowego przychodów Grupy Kapitałowej Ciech można wyróżnić:  
 
– segment chemikaliów nieorganicznych, 
– segment petrochemiczny,  
– segment chemikaliów organicznych 
– segment agrochemiczny, 
– segment szkło i wyroby ze szkła, 
– segment farmaceutyczny, 
– segment energetyczny. 
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Z punktu widzenia podziału branżowego przychodów, kluczowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej ma segment 
chemikaliów nieorganicznych. Sprzedaż produktów i obrót towarami tego segmentu dostarcza ponad 45% przychodów 
ze sprzedaży. Na przychody tego segmentu składają się głównie przychody ze sprzedaży produktów, a tylko w 
nieznacznym stopniu przychody z działalności handlowej. W ramach tego segmentu produkowane są oraz dokonywany 
jest obrót takimi produktami jak: soda kalcynowana, soda oczyszczona, chlorek wapnia, kreda strącana, sól kamienna, 
sól warzona, związki chromu i fosforu, siarczany, dwusiarczek węgla, krzemian sodu, krzemian potasu, kwas siarkowy, 
wodorosiarczyn sodu. Segmenty chemikaliów organicznych, petrochemicznych i agrochemicznych posiadają zbliżony 
udział w kształtowaniu przychodów Grupy Kapitałowej, który oscyluje średnio na poziomie od 12 do 16%. Relatywnie 
niewielkie znaczenie dla Grupy ma segment szkło i wyroby ze szkła, którego udział w przychodach Grupy Kapitałowej 
nie przekracza 3%. Segment energetyczny w działalności Grupy Kapitałowej stanowi działalność poboczną, nie 
związaną z podstawowym profilem działalności i posiada marginalne znaczenie.  
W przypadku produktów nieorganicznych, petrochemicznych, agrochemicznych oraz wyrobów ze szkła zdecydowana 
większość przychodów generowana jest dzięki sprzedaży produktów własnych, a tylko w niewielkim stopniu w wyniku 
działalności handlowej związanej z obrotem towarami.  
W przypadku segmentu chemikaliów organicznych oraz segmentu farmaceutycznego Grupa Kapitałowa Ciech nie 
posiada zdolności produkcyjnych, a jedynym źródłem przychodów jest działalność handlowa obejmująca obrót towarami 
w rachunku własnym oraz w formie komisu.  
 
Strukturę sprzedaży w podziale na segmenty działalności Grupy Kapitałowej przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 36. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Ciech (tys. zł)  

30.06.2004 2003 2002 2001 
Segment wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Chemikalia nieorganiczne 500 475 46,2% 872 926 45,7% 851 077 45,3% 794 409 40,0%

Chemikalia organiczne 164 647 15,2% 247 286 13,0% 197 738 10,5% 240 769 12,1%

Segment agrochemiczny 142 075 13,1% 243 654 12,8% 201 282 10,7% 245 758 12,4%

Segment petrochemiczny 145 689 13,4% 315 506 16,5% 407 728 21,7% 457 175 23,0%

Segment farmaceutyczny 26 630 2,5% 31 114 1,6% 55 818 3,0% 76 840 3,9%

Szkło i wyroby ze szkła 24 305 2,2% 54 190 2,8% 46 576 2,5% 38 904 2,0%

Segment energetyczny 2 155 0,2% 2 908 0,2% - 0,0% - 0,0%

Pozostałe 22 559 2,1% 14 201 0,7% 40 011 2,1% 63 868 3,2%

Sprzedaż nie przypisana do segmentów  54 682 5,0% 127 544 6,7% 79 179 4,2% 68 564 3,5%

Razem przychody ze sprzedaży 1 083 217 100,0% 1 909 329 100,0% 1 879 409 100,0% 1 986 287 100,0%
Źródło: Emitent 

1.1. Charakterystyka produktów wytwarzanych przez Grupę Kapitałową 

1.1.1. Produkty chemii nieorganicznej 

Główne produkty chemii nieorganicznej wytwarzane przez Grupę Kapitałową Ciech to: soda kalcynowana, która 
wytwarzana jest w postaci sody lekkiej oraz sody ciężkiej, związki fosforu, sól warzona, soda oczyszczona, krzemiany, 
chlorek wapnia, kreda strącana, dwutlenek węgla surowy oraz związki chromu. Kluczowe znaczenie dla Grupy 
Kapitałowej ma sprzedaż sody kalcynowanej, związków fosforu oraz soli warzonej (suchej i mokrej). Udział tych trzech 
grup produktów decyduje średnio w około 50% o wielkości przychodów ze sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej. 
Produkty chemii nieorganicznej, wytwarzane przez Grupę Kapitałową Ciech wykorzystywane są w wielu gałęziach 
przemysłu i rolnictwa, w tym między innymi w przemyśle: szklarskim, chemicznym, detergentowym, metalurgicznym, 
petrochemicznym, celulozowo-papierniczym, spożywczym oraz paszowym. Soda kalcynowana jest jednym z 
podstawowych surowców w kilku gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle szklarskim, gdzie stanowi około 20% wsadu 
surowcowego, chemicznym, detergentowym (m.in. przy wytwarzaniu proszków do prania i środków czystości), 
metalurgicznym (m.in. do odsiarczania surówki żeliwnej) oraz przemyśle naftowym. Związki fosforu wykorzystywane są 
do produkcji fosforanów, nawozów fosforowych, nawozów kompleksowych i innych związków chemicznych. Sól warzona 
wykorzystywana jest w przemyśle chemicznym (elektroliza), do produkcji tabletek solnych, w przemyśle spożywczym 
oraz dla celów konsumpcyjnych. Soda oczyszczona stosowana jest w przemyśle spożywczym jako składnik proszków do 
pieczenia i środków odżywczych, przemyśle detergentów, przemyśle paszowym, w przemyśle farmaceutycznym oraz w 
przemysłach papierniczym i ceramicznym. Pozostałe produkty nieorganiczne również są znajdują wiele zastosowań w 
różnych sektorach przemysłu oraz rolnictwa. Znaczna część produktów chemii nieorganicznej jest eksportowana, 
głównie do krajów Europy Zachodniej. Silną pozycję w zakresie sody kalcynowanej Grupa Ciech osiągnęła na rynkach 
skandynawskich, gdzie zdominowała rynki lokalne (Finlandia 80%, Norwegia 90%, Szwecja 40%) oraz w Czechach i na 
Słowacji (około 40% udział w rynku). Podstawowe produkty tego segmentu należą do produktów „dojrzałych”, które 
charakteryzują się relatywnie niskim tempem wzrostu popytu, ustabilizowaną podażą oraz hermetycznym rynkiem 
odbiorców. Produkcja wyrobów kwalifikowanych do grupy chemikaliów nieorganicznych skoncentrowana jest w spółkach 
zależnych od Emitenta: JANIKOSODA S.A., SODA MĄTWY S.A., ZCh Alwernia S.A. oraz Vitrosilicon S.A. 
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Charakterystykę najważniejszych produktów i towarów segmentu chemikaliów nieorganicznych przedstawia poniższa 
tabela. 

Tabela 37. Charakterystyka głównych produktów w segmencie chemikaliów nieorganicznych 
Wyszczególnienie Charakterystyka / przykłady produktów Najważniejsze zastosowania 

Soda kalcynowana (Na2CO3) 

Produkowana jest w formie sody 
kalcynowanej lekkiej i ciężkiej. Obie formy 
produktu posiadają identyczne właściwości 
chemiczne, natomiast różnią się postacią 

fizyczną. Soda kalcynowana ciężka posiada 
większy ciężar właściwy w stosunku do sody 

lekkiej.  

– surowiec w przemyśle szklarskim 
(stanowi około 20% wsadu 
surowcowego), 

– przemysł chemiczny, 
– produkcja nawozów mineralnych, 
– detergenty, 
– przemysł metalurgiczny, 
– przemysł petrochemiczny, 
– przemysł celulozowo-papierniczy    

Sól warzona (NaCl) 
Sól warzona otrzymywana jest w  wyniku 

procesu odparowania uzdatnionych solanek 
nasyconych. 

Zastosowanie soli uzależnione jest od 
zawartości NaCl.  
– sól o zawartości NaCl do 95% 

wykorzystywana jest w rolnictwie i 
drogownictwie, 

– sól o zawartości NaCl do 99% znajduje 
zastosowania w przemyśle 
chemicznym, 

– sól o zawartości NaCl do 99,9% 
kwalifikuje się jako surowiec 
spożywczy 

Kwas fosforowy techniczny 

– produkcja  fosforanów, nawozów 
fosforowych, nawozów kompleksowych 
i innych związków chemicznych, 

– włókienniczy (barwienie włókien). 

Kwas fosforowy czysty – przemysł spożywczy (regulator 
kwasowości, substancja klarująca) 

Związki fosforu 

Fosforan sodu, trójpolifosforan sodu,  
pirofosforan dwusodu, pirofosforan 

czterosodowy 

– przemysł włókienniczy, 
– przemysł farb i lakierów, 
– przemysł środków piorących, 
– przemysł garbarski, 
– przemysł spożywczy, 
– przemysł chemiczny. 

Krzemian sodu 

Szklisty krzemian sodu jest formą wyjściową i 
stosowany jest w przemyśle po 

doprowadzeniu do formy płynnej, nazywanej 
szkłem wodnym sodowym.  

– przemysł detergentowy, 
– chemia przemysłowa, 
– przemysł odlewniczy, 
– przemysł papierniczy, 

Krzemian potasu 

Szklisty krzemian potasu jest formą 
wyjściową i stosowany jest w przemyśle po 
doprowadzeniu do formy płynnej nazywanej 

szkłem wodnym potasowym.  

– przemysł farb, 
– produkcja elektrod spawalniczych 

Soda oczyszczona  

Półprodukt i surowiec do produkcji innych 
produktów chemicznych. Wytwarzany jest w 

postaci białego drobnokrystalicznego 
proszku. 

– przemysł spożywczy ( m.in. proszek do 
pieczenia), 

– przemysł chemiczny (do produkcji 
boraksu, barwników, środków 
wybuchowych i odczynników 
chemicznych), 

– przemysł detergentowy i kosmetyczny, 
– przemysł farmaceutyczny, 
– przemysł papierniczy  

Chlorek wapnia Produkt uboczny przy wytwarzaniu sody 
kalcynowanej.  

– w eksploatacji dróg, w okresie zimowym 
jako środek zapobiegający gołoledzi, w 
okresie letnim jako środek wiążący pył i 
chłonący wilgoć, 

– w przemyśle chemicznym jako 
półprodukt i surowiec, 

– w budownictwie, 
– w chłodnictwie 
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Wyszczególnienie Charakterystyka / przykłady produktów Najważniejsze zastosowania 

Kreda strącana CaCO3   
Półprodukt, używany głównie jako biały 

wypełniacz. 

– przemysł gumowy (do domieszek 
gumowych przy produkcji m.in. dętek, 
wykładzin, konfekcji obuwniczej), 

– przemysł farbiarski (do wyrobu farb 
mineralnych i barwników), 

– przemysł papierniczy, 
– przemysł kablowy, 
– przemysł kosmetyczny  

Dwutlenek węgla surowy (CO2) 
Produkt uboczny w produkcji sody.  

Produkowany w formie ciekłej.   
Surowiec do produkcji gazów technicznych 

oraz jako dodatek do napojów 
Źródło: Emitent 

1.1.2. Produkty petrochemiczne 

Do podstawowych produktów o charakterze petrochemicznym wytwarzanych przez Grupę Ciech należy zaliczyć: 
etylobenzen, benzen oraz toluen. Proces technologiczny wykorzystywany przez Grupę Kapitałową przy wytwarzaniu 
wspomnianych produktów opiera się na procesie karbochemicznym tj. na bazie pochodnych węgla. Ponieważ jednak 
blisko 97% produkcji etylobenzenu na świecie uzyskiwana jest w procesach petrochemicznych tj. opartych na ropie 
naftowej, jak również, ze względu na fakt, iż ceny etylobenzenu są mocno skorelowane z cenami ropy, niezależnie od 
rodzaju technologii jego wytworzenia, Emitent klasyfikuje wspomniane produkty jako petrochemiczne. Sprzedaż 
produktów petrochemicznych generuje średnio około 15% przychodów ze sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej. 
Produkcja wyrobów segmentu petrochemicznego koncentruje się w spółce zależnej od CIECH S.A., Petrochemia-
Blachownia S.A. Produkty petrochemiczne wytwarzane przez Grupę Kapitałową znajdują zastosowanie jako surowce i 
półprodukty niezbędne do produkcji wielu innych półproduktów i produktów chemicznych. Benzen wykorzystywany jest 
jako surowiec do szeregu syntez chemicznych, m.in. do produkcji etylobenzenu, chlorobenzenów oraz kaprolaktamu. 
Etylobenzen wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji styrenu, polistyrenu i kauczuków syntetycznych. 
Charakterystykę głównych produktów tego segmentu przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 38. Charakterystyka głównych produktów w segmencie petrochemicznym 
Wyszczególnienie Przykłady produktów Najważniejsze zastosowania 

Benzen 

Wykorzystywany jako surowiec do szeregu 
syntez chemicznych, m.in. do produkcji 

etylobenzenu, chlorobenzenów, 
kaprolaktamu, kumenu, bezwodnika kwasu 

maleinowego, cykloheksanu i aniliny. 

Etylobenzen  Podstawowy surowiec do produkcji styrenu, 
polistyrenu i kauczuków syntetycznych. 

Toluen 

Stosowany jako rozpuszczalnik w przemyśle 
farb i lakierów, jako dodatek do 

komponentów paliwowych oraz jako 
surowiec do wielu syntez chemicznych.   

Produkty petrochemiczne 

Etanol odwodniony 
Stosowany do produkcji benzyny 

ekologicznej, eterów, mieszanek alkoholowo-
benzynowych, rozpuszczalnik klejów.  

Źródło: Emitent 

1.1.3. Produkty agrochemiczne 

Najważniejsze produkty należące do wyrobów agrochemicznych związane są przede wszystkim z produkcją nawozów 
fosforowych oraz wieloskładnikowych. W skład najważniejszych produktów tego segmentu wchodzą produkty 
nawozowe, takie jak nawozy fosforowe i wieloskładnikowe oraz surowce do ich produkcji takie jak: fosforyty, sole 
potasowe i siarczan amonu oraz środki ochrony roślin i koncentraty. Produkty agrochemiczne dostarczają średnio około 
12% przychodów ze sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej. Głównym producentem wyrobów sektora 
agrochemicznego w ramach Grupy Kapitałowej Ciech jest GZNF Fosfory Sp. z o.o., którego podstawowym profilem 
działalności jest produkcja nawozów fosforowych i wieloskładnikowych. Produkty tego segmentu wykorzystywane są 
przede wszystkim w sektorze rolniczym. Charakterystykę głównych produktów agrochemicznych przedstawia poniższa 
tabela.  

Tabela 39. Charakterystyka głównych produktów w segmencie agrochemicznym 
Wyszczególnienie Charakterystyka / przykłady produktów Najważniejsze zastosowania 

Nawozy fosforowe 
Superfosfat potrójny granulowany 46% P2O5 

– jedyny na polskim rynku nawóz mono-
składniowy o tak wysokim stężeniu fosforu 

Powszechnie stosowany nawóz do 
wszystkich typów gleby 



Rozdział V – Dane o działalności Emitenta  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  104

Superfosfat wzbogacony – nawóz fosforowy 
mono-składnikowy z dodatkiem siarki 

Stosowany do nawożenia gleby o obniżonej 
zawartości siarki, szczególnie do upraw  
rzepaku 

Agrafoski PK – nawozy fosforowo-potasowe 
o różnym składzie. Aplikacje dobierane są w 

zależności od rodzaju gleby i charakteru 
uprawy  

Dzięki różnym aplikacjom uniwersalny 
nawóz, możliwy do wielu różnych 
zastosowań, aplikacje z magnezem 
stosowane na glebach lekkich  

Nawozy wieloskładnikowe 
Amofoski NPK – nawóz wieloskładnikowy 

zawierający poza azotem, fosforem i 
potasem, również mikroelementy (magnez, 

bor, sód).  

Nawóz o charakterze uniwersalnym, skład 
dobierany w zależności od rodzaju gleby i 
uprawy, coraz częściej stosowany w kraju    

Surowce do produkcji nawozów Fosforyty, siarka, sole potasowe, kwas 
siarkowy 

Składniki wykorzystywane do produkcji 
nawozów 

Źródło: Emitent 

1.1.4. Produkty i wyroby ze szkła 

Do tej kategorii produktów należy zaliczyć: opakowania szklane oraz szkło budowlane. W ramach opakowań szklanych 
Grupa wytwarza opakowania do zniczy i lampionów oraz słoje. Do produktów szkła budowlanego należą pustaki szklane. 
Produkty ze szkła wytwarzane są przez spółkę zależną od Emitenta Vitrosilicon S.A. Produkty z tego segmentu 
wykorzystywane są w budownictwie, w przemyśle spożywczym oraz do produkcji zniczy. Charakterystyka 
najważniejszych produktów zaliczonych do segmentu szkło i wyroby ze szkła przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 40. Charakterystyka głównych produktów w segmencie szkło i wyroby ze szkła 
Wyszczególnienie Charakterystyka / przykłady produktów Najważniejsze zastosowania 

Opakowania szklane do zniczy i lampionów 
– producenci świec naczyniowych, 
– producenci lampionów nagrobkowych, Opakowania szklane 

Słoje – przetwórstwo rolno-spożywcze 
Pustaki szklane Pustaki szklane CLAROGLASS – przemysł budowlany 

Źródło: Emitent 

1.2. Charakterystyka działalności handlowej Grupy Kapitałowej 

1.2.1. Obrót towarami chemii organicznej 

Grupa Ciech jest dostawcą wielu produktów organicznych dla krajowego przemysłu oraz pośredniczy w eksporcie 
produktów chemicznych krajowych producentów. Do tego segmentu działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 
należy obrót takimi towarami jak: izocyjaniany - TDI, epichlorohydryna - EPI, tworzywa sztuczne, w tym głównie 
polichlorku winylu (PCW), chlorek allilu, aminy i ich pochodne. Do głównych towarów eksportowanych należą: 
izocyjaniany - TDI, epichlorohydryna – EPI, tworzywa: PCW, żywice epoksydowe oraz barwniki syntetyczne i 
nonylofenol. Główne rynki eksportowe to kraje Europy Zachodniej,  USA, Pakistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Syria. 
W przypadku importu do głównych towarów należą: PCW, polietylen, polipropylen, polistyren, barwniki syntetyczne. 
Najważniejsze kraje pochodzenia towarów to w: Chiny, Indie, Niemcy, Austria, Dania, Indonezja, Rosja. Obszary 
zastosowań głównych towarów i produktów zaliczanych do chemikaliów organicznych obejmują między innymi: 
budownictwo, części samochodowe, zabawki, art. gospodarstwa domowego oraz są wykorzystywane jako surowce do 
produkcji m.in. pianek  poliuretanowych, do produkcji klejów, kauczuków, żywic epoksydowych. Charakterystykę 
głównych towarów i produktów organicznych Emitenta przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 41. Charakterystyka głównych towarów w segmencie chemikaliów organicznych 
Wyszczególnienie Charakterystyka / przykłady produktów Najważniejsze zastosowania 

Toluilenodiizocyjanian (TDI) Półprodukt do produkcji innych wyrobów 
chemicznych 

– stosowana głównie do elastycznych 
pianek poliuretanowych, do produkcji 
klejów, lakierów, elastomerów itp. 
wyrobów poliuretanowych 

Epichlorohydryna (EPI) Surowiec i półprodukt do produkcji wyrobów 
chemicznych 

– do produkcji żywic epoksydowych, 
gliceryny syntetycznej, lakierów 
nawierzchniowych, elastomerów, farb 
podkładowych, środków 
farmaceutycznych; kauczuków, 
smarów, olejów smarnych; środki 
pomocnicze do uszlachetniania papieru 
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Wyszczególnienie Charakterystyka / przykłady produktów Najważniejsze zastosowania 

Barwniki, pigmenty i rozjaśniacze optyczne 

Barwniki bezpośrednie, barwniki zasadowe, 
barwniki kwasowo-chromowe, barwniki 

reaktywne i kwasowe, pigmenty organiczne, 
pigmenty żelazowe  

– przemysł tekstylny, 
– przemysł garbarski, 
– przemysł meblarski, 
– przemysł papierniczy, 
– budownictwo  

Półprodukty, środki pomocnicze i biocydy 
Półprodukty do produkcji barwników, środki 
pomocnicze dla przemysłu lekkiego, środki 

bakteriobójcze i grzybobójcze  

– przemysł tekstylny, 
– przemysł garbarski, 
– produkcja farb i lakierów, 
– przemysł budowlany, 
– przemysł kosmetyczny, 
– produkcja barwników 

Tworzywa sztuczne - polimery etylenu, 
polimery propylenu, polimery styrenu, 

polimery chlorku winylu, pozostałe 
tworzywa 

Polietylen,  
Polipropylen, 

Polistyren, 
Polichlorek winylu (PCW) 

 

– polietylen służy do wyrobu: folii, rur, 
pojemników, materiałów izolacyjnych, 
zabawek, opakowań 

– polipropylen służy do wyrobu: folii, 
włókien, rur, obudów maszyn, łożysk 
niskoobrotowych, elementów armatury, 
wykładzin, pojemników 

– polistyren służy do wyrobu: rur 
kwasoodpornych, części samochodów,  
zabawek, opakowań, piankowych 
materiałów izolacyjnych (np. 
styropianu), art. gospodarstwa 
domowego 

– PCW jest używany jako materiał 
termoizolacyjny, do produkcji rur, 
elementów armatury, surowiec do 
wyrobu płytek podłogowych, kabli, profili 
okiennych, materiałów 
elektroinstalacyjnych, drobnego sprzętu 
medycznego.  

Kaprolaktam Podstawowy surowiec do produkcji tworzyw 
sztucznych 

– produkcja włókien nylonowych 
(tekstylia, wykładziny podłogowe, 
włókna techniczne), 

– produkcja tworzyw konstrukcyjnych 
(przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, 
opakowaniowy). 

Pozostałe  towary organiczne 

Artykuły fotochemiczne, przyspieszacze, 
osłonki poliamidowe, półprodukty i środki 

pomocnicze, poliole, chlorek allilu, 
monochlorobenzen, nonylofenol, pozostałe 

produkty 

– surowce dla przemysłu meblarskiego, 
– przemysł farmaceutyczny, 
– przemysł papierniczy, 
– przemysł spożywczy, 
– przemysł ciężki, 
– rolnictwo, ogrodnictwo i sadownictwo, 
– do produkcji środków ochrony roślin. 

Źródło: Emitent 

1.2.2. Obrót farmaceutykami 

Działalność Grupy Kapitałowej w segmencie farmaceutycznym ma charakter wyłącznie handlowy. Spółka jest 
importerem i eksporterem leków i innych produktów farmaceutycznych oraz pośredniczy w transakcjach na rynku 
krajowym. Do głównych grup towarowych należą: leki gotowe, produkty i substancje farmaceutyczne oraz opakowania 
farmaceutyczne. Największy udział w generowaniu przychodów w ramach segmentu farmaceutycznego mają przychody 
z eksportu. Eksport realizowany jest w formie sprzedaży na rachunek własny oraz w znacznie większym stopniu w 
postaci sprzedaży komisowej. Najważniejsze towary eksportowane to leki gotowe, produkty farmaceutyczne, substancje 
farmaceutyczne oraz opakowania farmaceutyczne. W przypadku importu i obrotu krajowego dominują substancje 
farmaceutyczne. Działalność w sektorze farmaceutycznym przekazana została w 2003 roku z CIECH S.A. do spółki 
zależnej Ciech Polfa Sp. z o.o. Przychody z tytułu działalności handlowej związanej z obrotem lekami wykazywane są w 
sprawozdaniu finansowym Emitenta w części dotyczącej sprzedaży komisowej jako przychody z tytułu usług a w części 
dotyczącej sprzedaży na rachunek własny jako przychody ze sprzedaży towarów.   
 

Tabela 42. Charakterystyka głównych towarów farmaceutycznych 
Wyszczególnienie Charakterystyka / przykłady produktów Najważniejsze zastosowania 
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Wyszczególnienie Charakterystyka / przykłady produktów Najważniejsze zastosowania 
Leki weterynaryjne 

Leki gotowe 
Leki przeznaczone dla ludzi  

Środki farmaceutyczne  
Ochrona zdrowia 

Źródło: Emitent 

1.2.3. Obrót pozostałymi chemikaliami 

Poza obrotem towarami chemii organicznej oraz wyrobami farmaceutycznymi, Grupa Ciech prowadzi obrót w zakresie 
różnych grup towarów z innych segmentów branży chemicznej tj. chemikaliów nieorganicznych, agrochemikaliów oraz 
innych chemikaliów. Najważniejsze grupy towarów z tych segmentów przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 43. Charakterystyka pozostałych towarów handlowych Grupy Ciech 

Towary nieorganiczne 

Fosfor żółty, soda kaustyczna, ług sodowy, karbid, 
związki magnezu, związki siarki, sole siarczanowe,  

związki chromu, związki potasu, związki glinu, 
związki cynku, pozostałe związki nieorganiczne.  

– przemysł celulozowo-papierniczy, 
– przemysł garbarski, 
– przemysł farmaceutyczny, 
– przemysł włókienniczy, 
– przemysł drzewny, 
– przemysł szklarski, 
– przemysł chemiczny, 
– rolnictwo 

Etylen Surowiec do produkcji polietylenu, tlenku etylenu, 
glikolu, etylobenzenu. 

Propylen Do produkcji polipropylenu, akrylonitrylu, alkoholi 
oxo. 

Towary petrochemiczne 

Dwuetyloheksanol Surowiec do produkcji plastyfikatorów. 
Środki chwastobójcze (herbicydy), środki 

grzybobójcze (fungicydy), środki owadobójcze 
(insektycydy), regulatory wzrostu i zaprawy 

nasienne.   

Rolnictwo – ochrona roślin przed agrofagami 

Towary agrochemiczne 
Nawozy azotowe  

Substancje aktywne i inne surowce do produkcji 
środków ochrony roślin.  

– rolnictwo, 
– surowce do produkcji nawozów i środków 

ochrony roślin, 
– ogrodnictwo i sadownictwo  

Źródło: Emitent 

1.2.4. Usługi pośrednictwa handlowego 

Działalność handlowa Grupy Kapitałowej Ciech, poza sprzedażą na rachunek własny obejmuje również sprzedaż w 
formie komisu. Do głównych towarów  sprzedawanych w tej formie należą przede wszystkim produkty chemii organicznej 
(tworzywa, TDI, EPI, barwniki) oraz farmaceutyki (leki gotowe), a w niewielkim stopniu towary innych podsegmentów 
chemicznych, w której działalność prowadzi Grupa Ciech. Sprzedaż komisowa występuje wyłącznie w sprzedaży 
eksportowej i jest prowadzona tylko przez CIECH S.A. Opis i zastosowania głównych towarów sprzedawanych w formie 
komisu zaprezentowano w pkt. 1.2.1. oraz 1.2.2. w ramach prezentacji produktów chemii organicznej oraz wyrobów 
farmaceutycznych. W przypadku sprzedaży w formie komisu Grupa Kapitałowa Ciech uzyskuje dwa rodzaje 
przychodów: ryczałt na koszty zagraniczne oraz marżę komisową. Ryczałt na koszty zagraniczne ustalany jest na etapie 
dokonywania kalkulacji transakcji eksportowej, gdy nie są jeszcze znane rzeczywiste koszty transakcyjne zagraniczne. 
Ryczałt ten jest ustalany po przeanalizowaniu obowiązujących stawek transportowych, frachtowych, ubezpieczeniowych. 
Jego zadaniem jest pokrycie kosztów zagranicznych ponoszonych przez eksportera zgodnie z bazą kontraktu. Marża 
komisowa ustalana jest jako procent od wartości transakcji. Zarówno prowizja komisowa jak też ryczałt komisowy na 
koszty zagraniczne wykazywany jest w sprawozdaniu finansowym Emitenta jako przychody ze sprzedaży usług.  

1.3. Pozostałe produkty i usługi. 
Poza przychodami uzyskiwanymi z produkcji wyrobów chemicznych oraz przychodami z działalności handlowej towarami 
chemicznymi, pozostałe źródła przychodów mają marginalne znaczenie dla Grupy Kapitałowej Ciech. Wiążą się one z 
działalnością poboczną w stosunku do podstawowego profilu działalności Grupy Kapitałowej. Do tego typu przychodów 
należą przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i ciepła oraz opłaty czynszowe z tytułu wynajmu nieruchomości. 
Energia i ciepło wytwarzane i sprzedawane jest przez spółkę pośrednio zależną od Emitenta, Elektrociepłownie 
Kujawskie Sp. z o.o., a bezpośrednio zależną od SODA MĄTWY S.A. Zdecydowaną większość wytwarzanej energii i 
ciepła Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. sprzedają do dwóch spółek zależnych od Emitenta tj. JANIKOSODA S.A. 
oraz SODA MĄTWY S.A., będących producentami głównie sody kalcynowanej. Niewielkie nadwyżki wytworzonej energii 
i ciepła sprzedawane są podmiotom zewnętrznym w stosunku do spółek z Grupy Kapitałowej Ciech. Ponadto Grupa 
Kapitałowa uzyskuje przychody z tytułu opłat czynszowych jako efekt wynajmu przez podmiot dominujący powierzchni 
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biurowej w dwóch budynkach zlokalizowanych w Warszawie. Od 1 stycznia 2004r. przychody z tego tytułu wykazywane 
są w sprawozdaniu finansowym w pozycji pozostałe przychody operacyjne. 

1.4. Spółki zależne od Emitenta o istotnym wpływie na działalność Grupy Kapitałowej 
Na działalność Grupy Kapitałowej Ciech, poza jednostką dominującą CIECH S.A. istotny wpływ mają następujące spółki 
zależne od Emitenta:  SODA MĄTWY S.A, JANIKOSODA S.A., Petrochemia-Blachownia S.A. oraz GZNF Fosfory Sp. z 
o.o. W spółkach tych skupia się główny potencjał produkcyjny Grupy Kapitałowej Ciech w zakresie surowców i 
produktów chemicznych. Wspomniane podmioty decydują również o znacznej części przychodów Grupy Kapitałowej 
oraz w dużym stopniu decydują o wyniku finansowym osiąganym przez Grupę Kapitałową. 

1.4.1. SODA MĄTWY S.A.  

1.4.1.1. Podstawowe produkty i usługi 

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu jest największym obok 
JANIKOSODA S.A. producentem sody kalcynowanej w Polsce. Spółka tworzy w ramach Grupy Kapitałowej Ciech grupę 
kapitałową niższego szczebla, w skład której wchodzą: SODA MĄTWY S.A. – podmiot dominujący, Elektrociepłownie 
Kujawskie Sp. z o.o. – producent energii elektrycznej i ciepła, przede wszystkim na potrzeby SODA MĄTWY S.A. i 
JANIKOSODA S.A., Transoda Sp. z.o.o. – spółka o charakterze usługowym, świadcząca usługi transportu kolejowego i 
drogowego głównie na rzecz SODA MĄTWY S.A. oraz JANIKOSODA S.A., Soda-Med. Sp. z o.o. – spółka o 
charakterze usługowym, świadcząca usługi medyczne, głównie na rzecz pracowników SODA MĄTWY S.A. Do 
głównych produktów SODA MĄTWY S.A.  obok sody kalcynowanej należą; soda oczyszczona, chlorek wapnia oraz 
kreda strącana. Wszystkie produkty wytwarzane przez spółkę SODA MĄTWY S.A. należą do grupy produktów chemii 
nieorganicznej. Sprzedaż towarów i materiałów ma dla spółki marginalne znaczenie. Strukturę przychodów ze 
sprzedaży w podziale na główne produkty przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 44. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży SODA MĄTWY S.A.* (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Sprzedaż produktów i usług 329 050 99,0% 223 542 99,0% 399 811 99,8% 290 219 95,0% 270 650 89,8%
Soda kalcynowana lekka 43 118 13,0% 28 195 12,5% 49 852 12,4% 50 451 16,5% 54 116 18,0%

Soda kalcynowana ciężka 139 332 41,9% 97 160 43,0% 177 585 44,3% 176 500 57,8% 161 916 53,7%

Soda oczyszczona 32 168 9,7% 22 220 9,8% 37 244 9,3% 33 867 11,1% 30 583 10,1%

Chlorek wapnia 17 326 5,2% 12 546 5,6% 20 440 5,1% 17 242 5,6% 12 601 4,2%

Kreda strącana 2 283 0,7% 1 585 0,7% 2 543 0,6% 2 904 1,0% 2 870 1,0%

Pozostałe 94 823 28,5% 61 836 27,4% 112 147 28,0% 9 255 3,0% 8 564 2,8%

Sprzedaż towarów i materiałów 3 411 1,0% 2 157 1,0% 779 0,2% 15 215 5,0% 30 672 10,2%
Razem przychody ze sprzedaży 332 461 100,0% 225 699 100,0% 400 590 100,0% 305 433 100,0% 301 322 100,0%
*- dane skonsolidowane  

Źródło: Emitent 

Opis głównych produktów SODA MĄTWY S.A. został zaprezentowany w pkt.1.1.1.  
 

1.4.1.2. Główne rynki zbytu 

Głównym odbiorcą produktów spółki jest jednostka dominująca CIECH S.A., która wykorzystując posiadaną sieć 
handlową sprzedaje sodę kalcynowaną oraz inne produkty odbiorcom końcowym na rynku krajowym oraz rynkach 
zagranicznych. Ponadto spółka sprzedaje swoje produkty do innych podmiotów Grupy Kapitałowej Ciech oraz w 
niewielkim stopniu podmiotom zewnętrznym. Praktycznie 100% przychodów spółki uzyskiwane jest w wyniku sprzedaży 
na rynek krajowy. Strukturę sprzedaży w podziale na rynki zbytu przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 45. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży SODA MĄTWY S.A. * wg. rynków zbytu (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Przychody ze sprzedaży  332 461 100,0% 225 699 100,0% 400 590 100,0% 305 433 100,0% 301 322 100,0%
- kraj 332 460 100,0% 225 698 100,0% 400 590 100,0% 305 399 100,0% 300 192 99,6%

- eksport 1 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 34 0,0% 1 130 0,4%
*- dane skonsolidowane  

Źródło: Emitent 



Rozdział V – Dane o działalności Emitenta  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  108

1.4.1.3. Wartość sprzedaży 

Wartość sprzedaży Soda Mątwy S.A. przedstawia poniższa tabela.   

Tabela 46. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży SODA MĄTWY S.A. * (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Sprzedaż produktów i usług 329 050 99,0% 223 542 99,0% 399 811 99,8% 290 219 95,0% 270 650 89,8%

Sprzedaż towarów i materiałów 3 411 1,0% 2 157 1,0% 779 0,2% 15 215 5,0% 30 672 10,2%

Razem przychody ze sprzedaży 332 461 100,0% 225 699 100,0% 400 590 100,0% 305 433 100,0% 301 322 100,0%
*- dane skonsolidowane  

Źródło: Emitent 

1.4.1.4. Uzależnienie od dostawców i odbiorców 

W sprzedaży SODA MĄTWY S.A. dominuje sprzedaż do jednostki dominującej CIECH S.A. , która odbiera średnio  
około 70% sprzedaży produktów spółki. Udział dominującego odbiorcy CIECH S.A. w sprzedaży poszczególnych 
produktów SODA MĄTWY S.A. przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 47. Udział dominującego odbiorcy (CIECH S.A.) w przychodach ze sprzedaży produktów SODA MĄTWY S.A.  
Produkt 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Soda kalcynowana ciężka 93,2% 93,2% 93,0% 89,1% 87,2%
Soda kalcynowana lekka 16,8% 16,2% 14,6% 14,3% 12,2%
Soda oczyszczona 55,5% 57,5% 55,2% 58,8% 51,4%
Chlorek wapnia 73,1% 74,9% 68,7% 73,4% 76,7%
Kreda strącana 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 1,0%
Pozostałe 10,0% 18,0% 14,0% 8,6% 1,6%
Razem udział CIECH S.A. 66,6% 71,9% 71,2% 69,6% 65,2%

 Źródło: Emitent 

Pozostała część sprzedaży produktów spółka lokuje poza CIECH S.A., w tym również w innych podmiotach Grupy 
Kapitałowej Ciech. Od 7% do 10% przychodów ze sprzedaży produktów SODA MĄTWY S.A. realizuje w spółce 
Cheman S.A. oraz średnio po około 3% w spółce Alwernia S.A. i Vitrosilicon S.A. Pozostałe przychody realizowane są 
na sprzedaży poza jednostki Grupy Ciech. Sprzedaż do żadnego z tych podmiotów nie przekracza 10% wartości 
sprzedaży SODA MĄTWY S.A. oraz brak jest czynników powodujących uzależnienie spółki od któregokolwiek z 
odbiorców. 
   
Produkcyjny profil SODA MĄTWY S.A. powoduje, iż w strukturze dostaw dominują dostawy surowców i energii, w tym 
głównie: energii i ciepła, kamienia wapiennego, koksu, węgla oraz solanki. Największym dostawcą dla SODA MĄTWY 
S.A. jest spółka zależna Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o., która dostarcza energię i ciepło. Znaczną część węgla 
Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o kupuje za pośrednictwem CIECH S.A. Ponadto istotni dostawcy SODA MĄTWY 
S.A. to: WĘGLOHUT Spółka Jawna – Rybnik oraz Lafarge Cement Polska S.A. Ze względu na określone wymagania 
jakościowe dotyczące surowców oraz powiązania operacyjne, spółka koncentruje się na współpracy ze sprawdzonymi 
dostawcami, z którymi ma podpisane wieloletnie umowy. W przypadku dwóch podstawowych surowców tj. solanki oraz 
kamienia wapiennego spółka korzysta w całości z pojedynczych dostawców. Jedynym dostawcą solanki są 
Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. z siedzibą w Inowrocławiu. W przypadku kamienia wapiennego jedynym 
dostawcą jest Lafarge Cement Polska Zakład Górniczy Kujawy z siedzibą w Piechcinie. Zmiana tych dwóch dostawców 
mogłaby się wiązać dla spółki z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z wyższą ceną surowców od innych 
dostawców. W opinii zarządu SODA MĄTWY S.A. prawdopodobieństwo zaprzestania współpracy przez tych dwóch 
dostawców jest niewielkie ze względu na charakter powiązań operacyjnych pomiędzy spółką i dostawcami (SODA 
MĄTWY S.A. dostarcza do IKS Solino wodę przemysłową, która wykorzystywana jest do wypłukiwania złóż solanki), 
uwarunkowaniami logistycznymi (bliskie sąsiedztwo spółki i głównych dostawców) oraz ustalonymi warunkami 
współpracy zawartymi w umowach z dostawcami. Spółka zawarła z IKS „Solino” S.A. oraz Lafarge Cement Polska S.A. 
25-letnie umowy z możliwością ich przedłużenia na kolejne 15 lat. 
Ponadto duża koncentracja dostawców ma miejsce w przypadku dostaw koksu, węgla oraz wody amoniakalnej. Do 
głównych dostawców w tym zakresie należą odpowiednio: P.H.U. WĘGLOHUT Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku oraz 
Anwil S.A. z siedzibą we Włocławku. W przypadku tej grupy dostawców nie występuje czynnik uzależniający Emitenta od 
któregokolwiek z dostawców, a dostawy koksu i węgla mogą być dokonywane za pośrednictwem innych dostawców. 
Strukturę dostaw w podziale na głównych dostawców przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 48. Główni dostawcy SODA MĄTWY S.A. (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

EC Kujawy Sp. z o.o., Inowrocław 68 163 37,0% 46 397 38,0% 87 667 41,4% 7 701 3,9% 0 0,0%

P.H.U. WĘGLOHUT, Rybnik  31 544 17,1% 18 756 15,4% 29 698 14,0% 15 739 7,9% 10 544 5,3%
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30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Lafarge Cement Polska S.A. 12 148 6,6% 8 343 6,8% 15 820 7,5% 15 962 8,0% 16 777 8,4%

IKS SOLINO S.A., Inowrocław 8 485 4,6% 5 739 4,7% 11 066 5,2% 10 637 5,3% 11 130 5,6%

Transoda Sp. z o.o., Inowrocław 9 208 5,0% 5 962 4,9% 9 384 4,4% 8 859 4,4% 8 179 4,1%

Remsod Sp. z o.o., Inowrocław  9 409 5,1% 5 488 4,5% 12 208 5,8% 14 879 7,5% 4 021 2,0%

ANWIL S.A., Włocławek 1 215 0,7% 801 0,7% 1 386 0,7% 1 681 0,8% 1 318 0,7%

Pozostali 44 264 24,0% 30 648 25,1% 44 779 21,1% 124 005 62,2% 148 041 74,0%

Razem 184 436 100,0% 122 134 100,0% 212 008 100,0% 199 463 100,0% 200 010 100,0%
Źródło: Emitent 

 

1.4.1.5. Główne inwestycje. 

Tabela 49. Główne inwestycje SODA MĄTWY S.A. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wartości niematerialne i prawne 7 7 230 124 627 
Rzeczowe aktywa trwałe 14 896 8 710 36 109 27 839 28 808 
Inwestycje kapitałowe 1 1 5 12 809 0 
Inne wydatki inwestycyjne  0 0 0 0 0 
Razem nakłady inwestycyjne 14 904 8 718 36 344 40 772 29 435 

Źródła finansowania inwestycji      
- środki własne 12 535 6 349 30 494 27 963 25 358 

  - środki obce, w tym: 2 369 2 369 5 850 12 809 4 077 
leasing 2 369 2 369 0 0 0 
kredyt 0 0 5 850 12 809 4 077 
emisja papierów dłużnych 0 0 0 0 0 
Razem źródła finansowania 14 904 8 718 36 344 40 772 29 435 
Źródło: Emitent 

Główne inwestycje SODA MĄTWY S.A. koncentrowały się na rozbudowie i modernizacji potencjału produkcyjnego w 
zakresie podstawowych produktów. Z tego też względu największe inwestycje objęły rzeczowe aktywa trwałe. W roku 
2002 spółka dokonała inwestycji kapitałowej polegającej na zakupie 335 924 akcji CIECH S.A. dających prawo do 1,7% 
głosów na WZA Emitenta. Źródłem finansowania inwestycji były przede wszystkim środki własne oraz w mniejszym 
stopniu środki obce w postaci kredytów bankowych. Najważniejsze rzeczowe projekty inwestycyjne SODA MĄTWY S.A. 
przedstawia poniższe zestawienie. 
 
Projekty inwestycyjne realizowane w 2001r.: 
 
– Wymiana palników na niskoemisyjne w Elektrociepłowni, 
– Modernizacja ciągu blokad "B" Instalacji Kalcynacji, 
– Modernizacja turbosprężarki TBS-5, 
– Modernizacja sterowania filtracji i karbonizacji, 
– Modernizacja aparatu RG-RH, 
 
Projekty inwestycyjne realizowane w 2002r.: 
– Modernizacja blokad ciągu "C" Instalacji Kalcynacji 
– Modernizacja aparatów wyparnych na Chlorku Wapnia 
– Modernizacja sterowania filtracji i karbonizacji 
– Modernizacja środków transportu (lokomotywy i wagonów) 
 
Projekty inwestycyjne realizowane w 2003r.: 
– Modernizacja turbiny w Elektrociepłowni, 
– Zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji sody oczyszczonej, 
– Zakup i montaż sprężarki, 
– Modernizacja pieca wapiennego, 
– Modernizacja systemów Aparatury Kontrolno – Pomiarowej. 
 
Projekty inwestycyjne realizowane w 9 miesiącach 2004r.: 
– Dalsza intensyfikacja produkcji sody oczyszczonej oraz rozbudowa magazynu sody oczyszczonej, 
– Modernizacja sprężarek powietrza Atlas Copco, 
– Dalsza modernizacja systemów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej, 
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– Kontynuacja zadania związanego z zakupem i montażem sprężarki śrubowej, 
– Zakup środków transportowych (ciągniki siodłowe i naczepy). 

1.4.1.5. Podstawowe informacje finansowe o spółkach zależnych od SODA MĄTWY S.A. 

1.4.1.5.1. Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o.  

Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu – producent energii elektrycznej i ciepła, głównie na 
rzecz JANIKOSODA S.A. oraz SODA MĄTWY S.A. Podstawowe dane finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i 
wyników finansowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 50. Podstawowe dane finansowe Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 158 087 105 386 188 819 7 390 

 - przychody ze sprzedaży produktów 158 002 105 386 188 819 7 390 

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 85 409 602 48 

Wynik działalności operacyjnej  1 176 404 1 106 156 

Wynik netto 45 246 373 2
Źródło: Emitent 

1.4.1.5.2. Transoda Sp. z o.o.  

Transoda Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu świadczy usługi transportowe na rzecz SODA MĄTWY S.A., 
JANIKOSODA S.A. oraz innych podmiotów gospodarczych. Podstawowe dane finansowe spółki w zakresie struktury 
sprzedaży i wyników finansowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 51. Podstawowe dane finansowe Transoda Sp. z o.o. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 10 779 6 787 10 513 13 383 20 617 

 - przychody ze sprzedaży produktów 10 778 6 786 10 502 9 267 8 324 

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 1 1 4 116 12 292 

Wynik działalności operacyjnej  284 191 690 -7 399 446 

Wynik netto 3 7 704 -8 735 119 
Źródło: Emitent  

1.4.1.5.3. Soda-Med Sp. z o.o.  

Soda-Med. Sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie świadczy usługi medyczne na rzecz pracowników JANIKOSODA S.A. oraz 
SODA MĄTWY S.A. Podstawowe dane finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników finansowych 
przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 52. Podstawowe dane finansowe Soda-Med Sp. z o.o. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 726 483 974 871 

 - przychody ze sprzedaży produktów 726 475 974 870 

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 8 0 1 

Wynik działalności operacyjnej  36 -5 25 -1 

Wynik netto 26 -5 16 -2 
Źródło: Emitent 

Informacje w zakresie: znaczących i istotnych umów zawartych przez SODA MĄTWY S.A., posiadanych zezwoleniach, 
koncesjach i patentach, umowach kredytów i pożyczek, nieruchomościach oraz postępowaniach upadłościowych, 
ugodowych, układowych i egzekucyjnych zostały przedstawione odpowiednio w pkt. 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 i 18 
Rozdziału V Prospektu. 

1.4.2. JANIKOSODA S.A. 

1.4.2.1. Podstawowe produkty i usługi 

Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie to drugi obok SODA MĄTWY S.A. krajowy 
producent sody kalcynowanej oraz największy w kraju producent soli warzonej. Wraz ze spółką zależną Jantrans-
Janikowo Sp. z o.o. tworzy w ramach Grupy Kapitałowej Ciech grupę kapitałową niższego szczebla. Poza głównymi 
produktami (soda kalcynowana i sól warzona) spółki, pozostała produkcja ma znikome znaczenie. Strukturę przychodów 
ze sprzedaży w podziale na główne produkty przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 53. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży JANIKOSODA S.A. (tys. zł) 
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Przychody ze sprzedaży produktów 288 115 99,8% 194 512 99,8% 350 948 99,2% 322 042 99,8% 310 200 99,2%
Soda ciężka 136 765 47,4% 93 936 48,2% 151 753 42,9% 137 769 42,7% 129 818 41,5%

Soda lekka 69 893 24,2% 45 404 23,3% 88 341 25,0% 94 186 29,2% 90 671 29,0%

Sól warzona mokra 33 312 11,5% 24 497 12,6% 58 228 16,5% 50 539 15,7% 55 847 17,9%

Sól warzona sucha 35 013 12,1% 22 124 11,4% 34 622 9,8% 27 895 8,6% 24 039 7,7%

Peklosól 793 0,3% 496 0,3% 914 0,3% 1 019 0,3% 573 0,2%

Kreda kosmetyczna 2 475 0,9% 1 633 0,8% 3 410 1,0% 2 910 0,9% 2 095 0,7%

Dwutlenek węgla surowy 1252 0,4% 807 0,4% 1 646 0,5% 1 732 0,5% 1 221 0,4%

Sprzedaż pozostała 8 612 3,0% 5 615 2,9% 12 034 3,4% 5 992 1,9% 5 937 1,9%

Przychody ze sprzedaży towarów 690 0,2% 309 0,2% 2 900 0,8% 524,6 0,2% 2 657 0,8%
Razem przychody ze sprzedaży 288 805 100,0% 194 821 100,0% 353 849 100,0% 322 567 100,0% 312 857 100,0%
Źródło: Emitent 

Opis głównych produktów JANIKOSODA S.A. został zaprezentowany w pkt.1.1.1.  
 

1.4.2.2. Główne rynki zbytu 

Spółka praktycznie całą swoją produkcję sprzedaje na rynku krajowym, w tym znaczną część do jednostki dominującej 
CIECH S.A. Strukturę sprzedaży w podziale na rynki zbytu przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 54. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży JANIKOSODA S.A. wg. rynków zbytu (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Przychody ze sprzedaży  288 805 100,0% 194 821 100,0% 353 849 100,0% 322 567 100,0% 312 857 100,0%
- kraj 287 357 99,5% 192 873 99,0% 350 006 98,9% 319 336 99,0% 310 504 99,2%

- eksport 1 448 0,5% 1 948 1,0% 3 843 1,1% 3 231 1,0% 2 353 0,8%
Źródło: Emitent 

1.4.2.3. Wartość sprzedaży 

Wartość sprzedaży JANIKOSODA S.A. przedstawia poniższa tabela.   

Tabela 55. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży JANIKOSODA S.A. (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Sprzedaż produktów i usług 288 115 99,8% 194 512 99,8% 350 948 99,2% 322 042 99,8% 310 200 99,2%

Sprzedaż towarów i materiałów 690 0,2% 309 0,2% 2 900 0,8% 524,6 0,2% 2 657 0,8%

Razem przychody ze sprzedaży 288 805 100,0% 194 821 100,0% 353 849 100,0% 322 567 100,0% 312 857 100,0%
Źródło: Emitent 

1.4.2.4. Uzależnienie od dostawców i odbiorców 

Sprzedaż produktów spółki kierowana jest w około 60% do jednostki dominującej CIECH S.A., która poprzez własną sieć 
handlową odsprzedaje produkty na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Do głównych odbiorców poza CIECH S.A. 
należą ponadto IKS Solino oraz Wizów: W przypadku IKS Solino, podmiot ten jest zarówno odbiorcą jak też jednym z 
głównych dostawców. Solanka dostarczana IKS Solino do Janikosody jest przetwarzana na sól warzoną mokrą, którą z 
kolei odbiera IKS Solino, który konfekcjonuje ją i sprzedaje pod własną marką. Strukturę sprzedaży w podziale na 
głównych odbiorców przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 56. Główni odbiorcy JANIKOSODA S.A. (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

CIECH S.A. 169 144 58,6% 117 642 60,4% 201 796 57,0% 176 479 54,7% 169 191 54,1%

IKS Solino 13 125 4,5% 8 559 4,4% 13 161 3,7% 11 561 3,6% 11 043 3,5%

Wizów 11 736 4,1% 7 372 3,8% 11 616 3,3% 14 041 4,4% 15 014 4,8%

Rudniki 8 226 2,8% 5 116 2,6% 9 300 2,6% 8 470 2,6% 8 499 2,7%

Reckitt Benckiser 8 785 3,0% 5 505 2,8% 8 774 2,5% 6 473 2,0% 5 987 1,9%
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30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Alwernia S.A. 4 606 1,6% 2 820 1,4% 8 879 2,5% 11 368 3,5% 1 110 0,4%

Pozostali 73 183 25,3% 47 807 24,5% 100 323 28,4% 94 175 29,2% 102 013 32,6%

Razem przychody ze sprzedaży 288 805 100,0% 194 821 100,0% 353 849 100,0% 322 567 100,0% 312 857 100,0%
Źródło: Emitent 

Na dostawy w JANIKOSODA S.A. podobnie jak w przypadku SODA MĄTWY S.A. składają się przede wszystkim 
dostawy surowców. W przypadku dwóch podstawowych surowców tj. solanki oraz kamienia wapiennego spółka korzysta 
w całości z pojedynczych dostawców. Jedynym dostawcą solanki są Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. z siedzibą 
w Inowrocławiu. Dostawy solanki odbywają się przez podziemny rurociąg będący własnością spółki JANIKOSODA S.A. 
W przypadku kamienia wapiennego jedynym dostawcą jest Lafarge Cement Polska Zakład Górniczy Kujawy z siedzibą 
w Piechcinie. Dostawy odbywają się przez kolejkę linową będącą własnością JANIKOSODA S.A. Zmiana tych dwóch 
dostawców mogłaby się wiązać dla spółki z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z wyższą ceną surowców 
od innych dostawców. W opinii zarządu JANIKOSODA S.A. prawdopodobieństwo zaprzestania współpracy przez tych 
dwóch dostawców jest niewielkie ze względu na charakter powiązań operacyjnych pomiędzy spółką i dostawcami, 
uwarunkowaniami logistycznymi oraz ustalonymi warunkami współpracy zawartymi w umowach z dostawcami. Ponadto 
duża koncentracja dostawców ma miejsce w przypadku dostaw koksu oraz wody amoniakalnej. Do głównych dostawców 
w tym zakresie należą odpowiednio: Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”  Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach oraz 
Anwil S.A. z siedzibą we Włocławku. W przypadku tej grupy dostawców nie występuje czynnik uzależniający Emitenta od 
któregokolwiek z dostawców, a dostawy koksu i węgla mogą być dokonywane za pośrednictwem innych dostawców. 
Strukturę dostaw w podziale na głównych dostawców przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 57. Główni dostawcy JANIKOSODA S.A. (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Wyszczególnienie wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 
EC Kujawy Sp. z o.o. 85 345 43,9% 55 367 51,2% 105 003 39,5% 0 0,0% 0 0,0%

Zakłady Koksownicze “Zdzieszowice” 30 470 15,7% 21 797 20,1% 20 622 7,8% 21 875 13,1% 30 438 19,2%

IKS „Solino” S.A. 13 422 6,9% 9 021 8,3% 17 334 6,5% 16 463 9,9% 18 045 11,4%

Lafarge Cement Polska 12 298 6,3% 8 260 7,6% 15 998 6,0% 15 671 9,4% 17 981 11,4%

Anwil S.A.  984 0,5% 655 0,6% 1 279 0,5% 1 091 0,7% 1 478 0,9%

Bytomska Spółka Węglowa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 57 325 34,3% 62 927 39,7%

Pozostali 51 976 26,7% 13 092 12,1% 105 792 39,8% 54 639 32,7% 27 444 17,3%

Razem wartość dostaw 194 495 100,0% 108 192 100,0% 266 028 100,0% 167 064 100,0% 158 314 100,0%
Źródło: Emitent 

1.4.2.5. Główne inwestycje. 

Tabela 58. Główne inwestycje JANIKOSODA S.A. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wartości niematerialne i prawne 66 6 179 378 50
Rzeczowe aktywa trwałe 18 001 7 731 16 922 11 010 19 973
Inwestycje kapitałowe 0 0 16 852 7 007 5 757
Inne wydatki inwestycyjne  0 0 0 0 0
Razem nakłady inwestycyjne 18 067 7 737 33 953 18 395 25 780

Źródła finansowania inwestycji  
- środki własne 18 067 7 737 33 953 18 395 19 392

  - środki obce, w tym: 0 0 0 0 6 388
Leasing 0 0 0 0 0
Kredyt 0 0 0 0 6 388
emisja papierów dłużnych 0 0 0 0 0
Razem źródła finansowania 18 067 7 737 33 953 18 395 25 780
Źródło: Emitent 

Inwestycje spółki koncentrowały się na rozbudowie potencjału produkcyjnego oraz inwestycjach kapitałowych. Inwestycje 
kapitałowe związane były przede wszystkim z budową własnej grupy kapitałowej. W 2001r. spółka dokonała objęcia 
udziałów w spółce Jantrans-Janikowo Sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie. W 2002r  inwestycje dotyczyły zakupu udziałów 
w: Jantrans Sp. z o.o., Soda-Med Sp. z o.o. oraz Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. Inwestycje roku 2003r. to 
objęcie udziałów w PTU S.A. oraz  objęcie udziałów w Transoda Sp. z o.o. oraz Nieorganika Sp. z o.o. Jedynym źródłem 
finansowania wydatków inwestycyjnych w latach 2002-2003 oraz w okresie 9 miesięcy 2004r. były środki własne spółki. 
W 2001 roku, spółka do finansowania części nakładów wykorzystywała leasing finansowy.  
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Najważniejsze projekty inwestycyjne realizowane w 2001r.: 
– modernizacja kotłów k-1, k-3, w zakresie ochrony powietrza, 
– modernizacja systemów pomiaru i sterowania, 
– wymiana maszyn, 
– modernizacja silosów sody lekkiej, 
– modernizacja kalcynatora parowego nr 2. 
 
Najważniejsze projekty inwestycyjne realizowane w 2002r.: 
– modernizacja aparatu RH-DS..NR2, 
– modernizacja kalcynatora parowego nr 2, 
– modernizacja stacji oczyszczania gazu, 
– modernizacja pieców wapiennych nr 9, 
– wymiana maszyn. 
 
Najważniejsze projekty inwestycyjne realizowane w 2003r.: 
– modernizacja pieców wapiennych nr 9, 
– modernizacja aparatu RH-DS..NR2, 
– modernizacja węzła sprężania gazu, 
– budowa uniwersalnego zbiornika sol.am.ług. politrac., 
– modernizacja systemów pomiarów i sterowania. 
 
Najważniejsze projekty inwestycyjne realizowane w 9 miesiącach 2004r.: 
– modernizacja pieców wapiennych nr 10, 
– rozbudowa węzła załadunku soli suchej, 
– modernizacja kolumny karbonizacyjnej nr 10, 
– modernizacja kalcynatora parowego nr 3, 
– wymiana maszyn. 
 

1.4.2.6. Podstawowe informacje finansowe o spółkach zależnych od JANIKOSODA S.A. 

1.4.2.6.1. Jantrans-Janikowo Sp. z o.o.  

Jantrans-Janikowo Sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie pełni rolę spółki usługowej w zakresie transportu, głownie dla 
JANIKOSODA S.A. Podstawowe dane finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników finansowych 
przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 59. Podstawowe dane finansowe Jantrans Sp. z o.o. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 9 713 6 144 12 041 11 300 10 176 

 - przychody ze sprzedaży produktów 9 284 6 144 11 603 10 737 9 850 

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 348 0 418 455 324 

Wynik działalności operacyjnej  -4 25 96 -334 1 497 

Wynik netto -11 21 70 -380 1 105 
Źródło: Emitent 

Informacje w zakresie: znaczących i istotnych umów zawartych przez JANIKOSODA S.A., posiadanych zezwoleniach, 
koncesjach i patentach, umowach kredytów i pożyczek, nieruchomościach oraz postępowaniach upadłościowych, 
ugodowych, układowych i egzekucyjnych zostały przedstawione odpowiednio w pkt. 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 i 18 
Rozdziału V Prospektu. 
 

1.4.3. Petrochemia-Blachownia S.A. 

1.4.3.1. Podstawowe produkty i usługi 

Petrochemia-Blachownia S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu to producent produktów o charakterze petrochemicznym, 
wykorzystywanych w chemii organicznej m.in. benzenu, etylobenzenu oraz toluenu. Razem ze spółką zależną Bl-Trans 
Sp. z o.o. tworzy w ramach Grupy Kapitałowej Ciech grupę kapitałową niższego szczebla. Kluczowe znaczenie dla 
spółki ma sprzedaż produktów i usług, które stanowią średnio powyżej 90% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż 
towarów i materiałów średnio w okresie 2001-2003 nie przekraczała 10% przychodów ze sprzedaży, a w pierwszym 
półroczu 2004r. spadła do 1,7%. Do głównych produktów spółki należy zaliczyć etylobenzen, benzen, toluen oraz etanol 
bezwodny. Opis produktów został zaprezentowany w pkt. 1.1.2. Strukturę przychodów ze sprzedaży w podziale na 
główne produkty przedstawia poniższa tabela.   
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Tabela 60. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży Petrochemia-Blachownia S.A. * (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Wyszczególnienie 

wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 
Sprzedaż produktów i usług: 215 117 98,8% 124 301 98,3% 217 504 87,4% 249 413 90,5% 214 157 94,1%
etylobenzen 114 450 52,6% 64 878 51,3% 96 308 38,7% 128 800 46,7% 80 172 35,2%

benzen 57 830 26,6% 33 001 26,1% 27 053 10,9% 2 687 1,0% 1 018 0,4%

toluen 16 851 7,7% 8 490 6,7% 7 537 3,0% 14 452 5,2% 8 891 3,9%

etanol bezwodny 13 421 6,2% 9 888 7,8% 25 501 10,2% 18 472 6,7% 20 976 9,2%

komponenty paliwowe             - 0,0%             - 0,0% 43 934 17,6% 57 944 21,0% 67 184 29,5%

pozostałe 12 565 5,8% 8 044 6,4% 17 171 6,9% 27 059 9,8% 35 916 15,8%

Sprzedaż towarów i materiałów: 2 645 1,2% 2 138 1,7% 31 493 12,6% 26 322 9,5% 13 364 5,9%
MTBE             - 0,0%             - 0,0% 5 184 2,1% 6 473 2,3% - 0,0%

smoła surowa 786 0,4% 782 0,6% 7 837 3,1% 3 277 1,2% 931 0,4%

olej napędowy 154 0,1% 314 0,2% 364 0,1% 4 670 1,7% 5 126 2,3%

soda amoniakalna 644 0,3% 453 0,4% 1 332 0,5% 1 696 0,6% 1 120 0,5%

antyutleniacz        - 0,0%   - 0,0% 14 317 5,7% 1 706 0,6% - 0,0%

pozostałe 1 061 0,5% 589 0,5% 2 459 1,0% 8 500 3,1% 6 187 2,7%

Razem przychody ze sprzedaży  217 762 100,0% 126 439 100,0% 248 997 100,0% 275 736 100,0% 227 521 100,0%
*- dane skonsolidowane  

Źródło: Emitent 

Opis głównych produktów Petrochemii-Blachowni S.A. został zaprezentowany w pkt.1.1.2.  

1.4.3.2. Główne rynki zbytu 

Podstawowym rynkiem zbytu dla produktów spółki jest rynek krajowy, przede wszystkich poprzez głównego odbiorcę tj. 
spółkę dominującą CIECH S.A. Na rynku krajowym lokowane jest średnio około 90% sprzedawanych produktów. W 
przypadku towarów udział sprzedaży eksportowej podlega wahaniom, jednak jej bezwzględny poziom jest marginalny. 
Eksport produktów dotyczy głównie benzenu, smoły surowej, toluenu, solwentnafty K oraz niewielkiej ilości frakcji oleju 
opałowego i był kierowany na rynek europejski. Strukturę sprzedaży w podziale na rynki zbytu przedstawia poniższa 
tabela. 

Tabela 61. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży Petrochemia-Blachownia S.A.* wg. rynków zbytu (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Wyszczególnienie 

kraj eksport kraj eksport kraj eksport kraj eksport kraj eksport
Sprzedaż produktów i usług 183 798 31 319 111 582 12 719 202 090 15 414 248 870 544 213 501 656
etylobenzen 114 450 0 64 878 0 96 308 0 128 800 0 80 172 0

benzen 30 635 27 195 20 675 12 326 13 088 13 965 2 170 517 596 422

toluen 14 931 1920 8 212 278 6 527 1 010 14 425 27 8 891 0

etanol bezwodny 13 421 0 9 888 0 25 501 0 18 472 0 20 976 0

komponenty paliwowe 0 0 0 0 43 934 0 57 944 0 67 184 0

pozostałe 10 361 2204 7 929 115 16 732 439 27 059 0 35 682 234

Sprzedaż towarów i materiałów 2 156 489 1 653 485 30 024 1 469 26 322 0 13 364 0
MTBE 0 0 0 0 5 184 0 6 473 0 0 0

smoła surowa 297 489 297 485 6 368 1 469 3 277 0 931 0

olej napędowy 154 0 314 0 364 0 4 670 0 5 126 0

soda amoniakalna 644 0 453 0 1 332 0 1 696 0 1 120 0

antyutleniacz 0 0 0 0 14 317 0 1 706 0 0 0

pozostałe 1 061 0 589 0 2 459 0 8 500 0 6 187 0

Razem przychody ze sprzedaży  185 954 31 808 113 235 13 204 232 114 16 883 275 192 544 226 865 656
*- dane skonsolidowane  

Źródło: Emitent 

1.4.3.3. Wartość sprzedaży 

Wartość sprzedaży Petrochemia-Blachownia S.A. przedstawia poniższa tabela.   
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Tabela 62. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży Petrochemia-Blachownia S.A. * (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Wyszczególnienie 

wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 
Sprzedaż produktów i usług 215 117 98,8% 124 301 98,3% 217 504 87,4% 249 413 90,5% 214 157 94,1%

Sprzedaż towarów i materiałów 2 645 1,2% 2 138 1,7% 31 493 12,6% 26 322 9,5% 13 364 5,9%

Razem przychody ze sprzedaży 217 762 100,0% 126 439 100,0% 248 997 100,0% 275 736 100,0% 227 521 100,0%
*- dane skonsolidowane  

Źródło: Emitent 

1.4.4.4. Uzależnienie od dostawców i odbiorców 

Dostawy głównych surowców oraz sprzedaż głównych produktów Petrochemii-Blachowni S.A. odbywa się za 
pośrednictwem jednostki dominującej CIECH S.A.  W przypadku sprzedaży do podmiotów nie wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej Ciech, występują uzależnienia w zakresie niektórych produktów:  
 
– Etylobenzen – występuje uzależnienie od podstawowego, jedynego krajowego  odbiorcy jakim jest spółka Zakłady 

Chemiczne „DWORY” z Oświęcimia. W przeszłości produkt ten sprzedawany był również na rynku europejskim. 
Spółka czyni próby wspólnie z CIECH S.A. powrotu do  sprzedaży na rynku europejskim, 

– Etanol odwodniony – obecnie głównymi odbiorcami tego produktu są rafinerie krajowe (PKN ORLEN oraz LOTOS 
Gdańsk), wielkość sprzedaży jest w pełni uzależniona od  wskazanych odbiorców, pozostali odbiorcy  zużywający 
etanol do innych celów nie są w stanie zapełnić luki popytowej w przypadku braku odbiorów przez rafinerie.  

 
Struktura sprzedaży w podziale na głównych odbiorców przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 63. Główni odbiorcy Petrochemia-Blachownia S.A. w okresie 6 i 9 miesięcy 2004r. (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
CIECH S.A. 119 395 54,8% CIECH S.A. 69 590 55,0%

EXPOL - TRADE 13 900 6,4% EXPOL - TRADE 9 631 7,6%

Zakłady Azotowe "KĘDZIERZYN"   S.A. 13 643 6,3% Zakłady Azotowe "KĘDZIERZYN"   S.A. 8 158 6,5%

BORSODCHEM 12 279 5,6% Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach 5 941 4,7%

Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach 10 411 4,8% GRUPA  "LOTOS" 5 074 4,0%

GRUPA  "LOTOS" 8 151 3,7% PKN ORLEN S.A 4 203 3,3%

Pozostali 39 983 18,4% Pozostali 23 842 18,9%

Razem 217 762 100,0% Razem 126 439 100,0%
Źródło: Emitent 

Tabela 64. Główni odbiorcy Petrochemia-Blachownia S.A. w latach 2001 - 2003 (tys. zł) 
2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział 

Wyszczególnienie
wartość udział

Wyszczególnienie 
wartość udział 

Ciech S.A. 126 184 50,7% CIECH S.A. 161 127 58,4% Ciech S.A. 98 544 43,3%
PKN ORLEN S.A 26 969 10,8% P.P.H.U.  Omega  18 914 6,9% PKN ORLEN S.A. 24 477 10,8%
Zakłady Azotowe 
"KĘDZIERZYN"   S.A. 12 633 5,1% PKN ORLEN S.A. 18 161 6,6% "DOMINEX" Leżajsk 23 638 10,4%
"NAFDEX"  Zabrze 12 564 5,0% Lamont Sp. z o.o. 13 804 5,0% "LABOR" Gorlice 15 234 6,7%

"LAMONT"  Mikołów 10 652 4,3% "Elewacja" s.c. 8 318 3,0% PHU "OMEGA" 
Czechowice-Dziedzice 12 001 5,3%

"ZENIT" Sp. z o. o.  
Pszczyna 10 552 4,2% "ELIZABETH" 

Radziejów 8 219 3,0% P.U.H. "SIUDA" 
Więcbork 6 750 3,0%

Pozostali 49 433 19,9% Pozostali 47 193 17,1% Pozostali 46 877 20,6%
Razem 248 987 100,0% Razem 275 736 100,0% Razem 227 521 100,0%
Źródło: Emitent 

W przypadku dostaw, rola jednostki dominującej CIECH S.A. jest równie istotna jak w przypadku odbiorców. Udział 
jednostki dominującej w wartości dostaw dla Petrochemii Blachownii S.A. przekracza 50% i dotyczy takich surowców jak: 
etylobenzen, smoła surowa oraz benzen. W przypadku dostawców zewnętrznych, z uwagi na znaczną dywersyfikację 
źródeł dostaw, aktualnie nie występują uzależnienia od dostawców. Strukturę dostaw oraz głównych dostawców 
przedstawiają poniższe tabele.    
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Tabela 65. Główni dostawcy Petrochemia-Blachownia S.A. (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
Wyszczególnienie 

wartość udział 
Z.K. "ZDZIESZOWICE"  Sp.z o o 48 068 25,9% Z.K. "ZDZIESZOWICE"  Sp.z o o 24 384 21,5%

CIECH  S.A. 41 016 22,1% CIECH  S.A. 22 136 19,5%

Polskie Huty Stali  S.A. 19 728 10,6% Polskie Huty Stali  S.A. 8 282 7,3%

Kombinat Koksochemiczny  "ZABRZE" 9 588 5,2% Południowy Koncern Energetyczny S.A. 4 686 4,1%

Koksownia „PRZYJAŹŃ” 8 922 4,8% Z.P.i S.  "SPEDKOKS" Sp.z o o 4 553 4,0%

Południowy Koncern Energetyczny S.A. 8 603 4,6% Kombinat Koksochemiczny  "ZABRZE" 4 155 3,7%

Pozostali 49 334 26,6% Pozostali 45 199 39,9%

Razem 185 259 100,0% Razem 113 395 100,0%
Źródło: Emitent 

Tabela 66. Główni dostawcy Petrochemia-Blachownia S.A. w latach 2001 - 2003 (tys. zł) 
2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział 

Wyszczególnienie 
wartość udział

Wyszczególnienie 
wartość udział 

CIECH  S.A. 71 035 31,0% CIECH  S.A. 102 152 40,5% CIECH  S.A 101 372 49,1%
Z.K. "ZDZIESZOWICE"  
Sp.z o o 37 587 16,4% Z.K. "Zdzieszowice"  Sp.z 

o o 22 401 8,9% Z.K. "Zdzieszowice"  
Sp.z o o 21 766 10,5%

Rafineria Trzebinia  S.A. 20 871 9,1% "SPED-KOL"  Sp.z o o 11 664 4,6% Południowy Koncern 
Energetyczny  S.A. 10 668 5,2%

Południowy Koncern 
Energetyczny S.A. 10 748 4,7% Południowy Koncern 

Energetyczny S.A. 10 613 4,2% "SPED KOL"  Sp. z o o 9 284 4,5%

Z.P.i S.  "SPEDKOKS" 
Sp.z o o 10 463 4,6% Huta Sędzimira  Kraków 8 861 3,5% Huta Sendzimira  

Kraków 8 884 4,3%

"Sped-Kol Blachownia"  
Sp.z o o 10 392 4,5% Zakład Energetyki - 

Blachownia  8 232 3,3% Zakład Energetyki 
Blachownia  Sp.z o o 7 444 3,6%

Pozostali 67 999 29,7% Pozostali 88 428 35,0% Pozostali 47 133 22,8%

Razem 229 095 100,0% Razem 252 351 100,0% Razem 206 551 100,0%
Źródło: Emitent 

1.4.4.5. Główne inwestycje. 

Tabela 67. Główne inwestycje Petrochemia-Blachownia S.A. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wartości niematerialne i prawne 21 17 214 19 142
Rzeczowe aktywa trwałe 2 842 1 512 3 502 4 451 5 098
Inwestycje kapitałowe 91 0 0 527 156
Inne wydatki inwestycyjne  0 0 0 0 0
Razem nakłady inwestycyjne 2 954 1 529 3 716 4 997 5 396

Źródła finansowania inwestycji      
- środki własne 2 954 1 529 3 716 4 997 5 396

  - środki obce, w tym: 0 0 0 0 0
leasing 0 0 0 0 0
kredyt 0 0 0 0 0
emisja papierów dłużnych 0 0 0 0 0
Razem źródła finansowania 2 954 1 529 3 716 4 997 5 396
Źródło: Emitent 

Główne inwestycje Petrochemii-Blachowni S.A. w latach 2001-2003 oraz w 9 miesiącach 2004 roku koncentrowały się 
na projektach modernizacyjnych oraz rozbudowie potencjału w zakresie produkcji wybranych produktów. Spółka 
finansowała wszystkie nakłady inwestycyjne środkami własnymi. Najważniejsze projekty inwestycyjne przedstawia 
poniższe zestawienie. 
 
Projekty inwestycyjne realizowane w 2001r.: 
– Budowa zbiornika benzolu 
– Budowa zbiornika paliw 
– Ekologiczny punkt napełniania cystern 
– Nabycie udziałów w spółce Bl-Trans Sp. z o.o 
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Projekty inwestycyjne realizowane w 2002r.: 
– Nakłady dotyczące budowy instalacji TAME 
– Modernizacja instalacji etylobenzenu 
– Podwyższenie kapitału w spółce Bl-Trans Sp. z o.o. 
 
Projekty inwestycyjne realizowane w 2003r.: 
– budowa V-go stopnia rafinacji frakcji BTK 
– modernizacja systemu zarządzania oraz systemu informatycznego 
– modernizacja instalacji produkcji etylobenzenu 
– budowa węzła mysia ługowego 
– modernizacja kolumny toluenowej. 
 
Projekty inwestycyjne realizowane w 9 miesiącach 2004r.: 
– modernizacja instalacji benzolu 
– rozbudowa AKP na instalacji benzolu, 
– dokupienie udziałów (0,2%) w spółce zależnej BL-Trans Sp. z o.o. 
 

1.4.2.6. Podstawowe informacje finansowe o spółkach zależnych od Petrochemii-Blachowni S.A. 

1.4.2.6.1. Bl-Trans Sp. z o.o.  

BL-TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu pełni rolę spółki usługowej w zakresie transportu dla spółki 
Petrochemia-Blachownia S.A. Podstawowe dane finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników 
finansowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 68. Podstawowe dane finansowe Bl-Trans Sp. z o.o. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 4 034 2 604 4 994 7 237 8 107 

 - przychody ze sprzedaży produktów 3 825 2 466 4 552 5 251 7 260 

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 209 138 443 619 739 

Wynik działalności operacyjnej  407 228 70 -160 239 

Wynik netto 310 169 4 -195 194 
Źródło: Emitent 

Informacje w zakresie: znaczących i istotnych umów zawartych przez Petrochemia-Blachownia S.A., posiadanych 
zezwoleniach, koncesjach i patentach, umowach kredytów i pożyczek, nieruchomościach oraz postępowaniach 
upadłościowych, ugodowych, układowych i egzekucyjnych zostały przedstawione odpowiednio w pkt. 8, 9, 10, 12, 13, 
16, 17 i 18 Rozdziału V Prospektu. 

1.4.4. GZNF Fosfory Sp. z o.o. 

1.4.4.1. Podstawowe produkty i usługi 

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku to czołowy producent nawozów 
fosforowych w kraju. Spółka tworzy w ramach Grupy Kapitałowej Ciech grupę kapitałową niższego szczebla, w skład 
której wchodzą: GZNF Fosfory Sp. z o.o. – jednostka dominująca, spółka zależna Agrochem Dobre Miasto Sp. z o.o. – 
producent i dystrybutor nawozów fosforowych i wieloskładnikowych, spółka zależna Agrochem Człuchów Sp. z o.o. – 
dystrybutor nawozów. Główny profil działalności obejmuje produkcję nawozów fosforowych oraz wieloskładnikowych, 
które sprzedawane są na rynku krajowym, głównie do sektora rolniczego. Strukturę sprzedaży w podziale na główne 
produkty przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 69. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży GZNF Fosfory Sp. z o.o.* (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Sprzedaż produktów i usług 151 165 80,4% 88 511 77,2% 152 988 81,8% 134 011 90,5% 134 766 99,1%
Superfosfaty 39 797 21,2% 27 259 23,8% 45 692 24,4% 39 674 26,8% 38 382 28,2%

Agrafoski 24 507 13,0% 13 640 11,9% 17 083 9,1% 14 932 10,1% 15 242 11,2%

Amofoski 25 939 13,8% 14 946 13,0% 22 889 12,2% 25 604 17,3% 35 542 26,1%

Amofosmagi 36 748 19,5% 18 540 16,2% 32 817 17,5% 36 247 24,5% 27 440 20,2%

Mieszanki nawozowe 7 817 4,2% 1 542 1,3% 7 756 4,1% 1 503 1,0% 676 0,5%

Kwas siarkowy 3 968 2,1% 2 700 2,4% 4 762 2,5% 4 390 3,0% 4 264 3,1%

Pozostałe 12 389 6,6% 9 884 8,6% 21 989 11,8% 11 662 7,9% 13 220 9,7%
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30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Sprzedaż towarów i materiałów 36 839 19,6% 26 201 22,8% 34 036 18,2% 14 045 9,5% 1 168 0,9%
Nawozy azotowe 4 807 2,6% 4 284 3,7% 2 645 1,4% 2 706 1,8% - 0,0%

Nawozy fosforowe 19 789 10,5% 15 768 13,7% 15 699 8,4% 5 489 3,7% - 0,0%

Pasze 2 147 1,1% 1 530 1,3% 2 003 1,1% 421 0,3% - 0,0%

Środki chemiczne 3 335 1,8% 2 729 2,4% 2 309 1,2% 275 0,2% - 0,0%

Zboża 4 575 2,4% 1 727 1,5% 8 556 4,6% 1 871 1,3% - 0,0%

Pozostałe 2 186 1,2% 163 0,1% 2 758 1,5% 3 283 2,2% 1 168 0,9%

Razem przychody ze sprzedaży 188 004 100,0% 114 712 100,0% 187 024 100,0% 148 056 100,0% 135 934 100,0%
*- dane skonsolidowane  

Źródło: Emitent  

Opis najważniejszych produktów wytwarzanych przez GZNF Fosfory Sp. z o.o. zaprezentowano w pkt. 1.1.3. 

1.4.4.2. Główne rynki zbytu 

GZNF Fosfory Sp. z o.o. całą sprzedaż zarówno produktów jak też towarów i materiałów lokuje na rynku krajowym.  
 

1.4.4.3. Wartość sprzedaży 

Tabela 70. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży GZNF Fosfory Sp. z o.o. *  (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Sprzedaż produktów i usług 151 165 80,4% 88 511 77,2% 152 988 81,8% 134 011 90,5% 134 776 99,1%

Sprzedaż towarów i materiałów 36 839 19,6% 26 201 22,8% 34 036 18,2% 14 045 9,5% 1 168 0,9%

Razem przychody ze sprzedaży 188 004 100,0% 114 712 100,0% 187 024 100,0% 148 056 100,0% 135 934 100,0%
*- dane skonsolidowane  

Źródło: Emitent 

1.4.4.4. Uzależnienie od dostawców i odbiorców 

Zgodnie z prowadzoną polityką powiązań operacyjnych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej Ciech, jednostka 
dominująca tj. CIECH S.A. koordynuje większość dostaw dla GZNF Fosfory Sp. z o.o. Udział CIECH S.A. w wartości 
dostaw ogółem waha się na poziomie około 50%. Poza jednostką dominującą, struktura dostaw charakteryzuje się 
dużym poziomem dywersyfikacji, a udział żadnego z dostawców nie przekracza 10% wartości dostaw ogółem. Strukturę 
dostaw oraz głównych dostawców przedstawia poniższa tabela.    

Tabela 71. Główni dostawcy GZNF Fosfory Sp. z o.o. (tys. zł) 
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

CIECH S.A. 65 368 55,6% 34 927 50,1% 48 326 45,8% 40 203 46,2% 48 365 46,6%

Zakłady Azotowe Puławy 4 033 3,4% 2 605 3,7% 2 462 2,3% 193 0,2% 125 0,1%

Grupa Lotos 1 973 1,7% 1 313 1,9% 1 437 1,4% 1 069 1,2% 4 928 4,7%

PKN Orlen 1 089 0,9% 727 1,0% 1 349 1,3% 1 177 1,4% 781 0,8%

Siarkopol Grzybów 0 0,0% 0 0,0% 1 200 1,1% 196 0,2% 0 0,0%

Z-dy Magnezytowe Grochów 483 0,4% 296 0,4% 362 0,3% 298 0,3% 503 0,5%

Integral Katowice 0 0,0% 0 0,0% 62 0,1% 537 0,6% 646 0,6%

Pozostali 44 645 38,0% 29 816 42,8% 50 272 47,7% 43 278 49,8% 48 529 46,7%

Razem 117 591 100,0% 69 684 100,0% 105 470 100,0% 86 951 100,0% 103 877 100,0%
Źródło: Emitent 

W przypadku odbiorców istnieje relatywnie duże rozdrobnienie. Największy odbiorca, spółka Agrolok Sp. z o.o. 
systematycznie przekracza 10% wartości przychodów ogółem. Innym znaczącym odbiorcą jest Kazgod Sp. z o.o., której 
udział w przychodach waha się średnio na poziomie 8-10% wartości sprzedaży spółki. W opinii zarządu spółki brak jest 
czynników wskazujących na uzależnienie od któregokolwiek z odbiorców. Strukturę sprzedaży w podziale na głównych 
odbiorców przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 72. Główni odbiorcy GZNF Fosfory Sp. z o.o. *(tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość Udział wartość udział 

Odbiorcy produktów 139 063 74,0% 81 151 70,7% 136 327 72,9% 125 380 84,7% 125 913 92,6%
AGROLOK Sp. z o.o. 23 042 12,3% 11 627 10,1% 21 054 11,3% 23 465 15,8% 17 966 13,2%

KAZGOD Sp. z o.o. 17 482 9,3% 11 738 10,2% 15 669 8,4% 12 121 8,2% 11 288 8,3%

Lechpol 3 668 2,0% 3 133 2,7% 5 463 2,9% 7 589 5,1% 8 588 6,3%

AMPOL-MEROL Sp. z o.o. 4 659 2,5% 4 015 3,5% 4 636 2,5% 5 985 4,0% 4 890 3,6%

Pozostali 90 212 48,0% 50 638 44,1% 89 505 47,9% 76 220 51,5% 83 181 61,2%

Odbiorcy towarów 36 839 19,6% 26 201 22,8% 34 036 18,2% 14 045 9,5% 1 168 0,9%
DLG 3 514 1,9% 2 934 2,6% 4 773 2,6% 936 0,6% 0 0,0%

KORAGRO 1 928 1,0% 1 357 1,2% 1 827 1,0% 1 357 0,9% 0 0,0%

Pozostali 31 397 16,7% 21 910 19,1% 27 436 14,7% 11 752 7,9% 1 168 0,9%

Odbiorcy usług 12 102 6,4% 7 360 6,4% 16 661 8,9% 8 631 5,8% 8 854 6,5%
IZCh Soda Mątwy S.A. 1 810 1,0% 1 265 1,1% 2 167 1,2% 2 514 1,7% 2 252 1,7%

JZS Janikosoda S.A. 1 797 1,0% 1 408 1,2% 2 210 1,2% 2 131 1,4% 1 559 1,1%

Pozostali 8 495 4,5% 4 687 4,1% 12 284 6,6% 3 986 2,7% 5 043 3,7%

Razem przychody ze sprzedaży 188 004 100,0% 114 712 100,0% 187 024 100,0% 148 056 100,0% 135 934 100,0%
*- dane skonsolidowane  

Źródło: Emitent 

1.4.4.5. Główne inwestycje. 

Główne inwestycje GZNF Fosfory Sp. z o.o. w latach 2001-2003 oraz w 9 miesiącach 2004r. koncentrowały się na 
projektach modernizacyjnych oraz zwiększania potencjału produkcji. Spółka finansowała wszystkie nakłady inwestycyjne 
środkami własnymi. Strukturę nakładów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 73. Główne inwestycje GZNF Fosfory Sp. z o.o. * (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wartości niematerialne i prawne 598 499 1 432 4 173
Rzeczowe aktywa trwałe 11 053 6 752 13 032 4 150 7 013
Inwestycje kapitałowe - - - - -
Inne wydatki inwestycyjne  - - - - -
Razem nakłady inwestycyjne 11 651 7 251 14 464 4 154 7 186

Źródła finansowania inwestycji 
- środki własne 11 651 7 251 14 464 4 154 7 186

  - środki obce, w tym: 0 0 0 0 0
leasing - - - - -
kredyt - - - - -
emisja papierów dłużnych - - - - -
Razem źródła finansowania 11 651 7 251 14 464 4 154 7 186

*- dane skonsolidowane  

Źródło: Emitent 

Najważniejsze projekty inwestycyjne realizowane w okresie 2001-2003 oraz 9 miesięcy 2004r.: 
– Budowa instalacji fosforanów paszowych, 
– Instalacja oczyszczania gazów kominowych - produkcja wodorosiarczynu sodu 
– Terminal towarów płynnych, 
– Budowa terminalu kwasu fosforowego, 
– Modernizacja instalacji kwasu siarkowego, 
– Modernizacja instalacji nawozowej - Reorientacja produkcji nawozowej na bezodpadową, 
– Modernizacja Bazy Sody, 
– Inwestycje odtworzeniowe i zakupy gotowych dóbr,   
– Zastąpienie transportu pneumatycznego mączki fosforytowej transportem mechanicznym, 
– Rozszerzenie systemu informatycznego (CRM),  
– Zakup udziałów w spółce Agrochem Sp. z o.o. w Człuchowie. 
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1.4.4.6. Podstawowe informacje finansowe o spółkach zależnych od GZNF Fosfory Sp. z o.o. 

1.4.4.6.1. Agrochem Dobre Miasto Sp. z o.o.  

Agrochem” Dobre Miasto Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście jest producentem mieszanek nawozów 
wieloskładnikowych. Spółka uwzględniana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu GZNF Fosfory Sp. z o.o. Podstawowe 
dane finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników finansowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 74. Podstawowe dane finansowe Agrochem Dobre Miasto Sp. z o.o. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 46 946 24 479 42 830 36 714 16 260 

 - przychody ze sprzedaży produktów 44 983 22 901 40 195 33 672 15 335 

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 963 1 578 2 634 3 042 926 

Wynik działalności operacyjnej  6 898 3 329 7 095 6 253 2 692 

Wynik netto 6 637 3 237 6 428 5 473 1 940 
Źródło: Emitent 

1.4.4.6.2. Agrochem Człuchów Sp. z o.o.  

„Agrochem” Człuchów Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie prowadzi działalność w zakresie handlu nawozami 
mineralnymi. Spółka uwzględniana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu GZNF Fosfory Sp. z o.o. Podstawowe dane 
finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników finansowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 75. Podstawowe dane finansowe Agrochem Człuchów Sp. z o.o. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 34 741 24 559 32 894 10 914 2 376 

 - przychody ze sprzedaży produktów 28 3 45 36 1 096 

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 34 713 24 556 32 849 10 879 1 280 

Wynik działalności operacyjnej  684 525 519 44 203 

Wynik netto 196 169 114 12 183 
Źródło: Emitent 

Informacje w zakresie: znaczących i istotnych umów zawartych przez GZNF Fosfory Sp. z o.o.,  posiadanych 
zezwoleniach, koncesjach i patentach, umowach kredytów i pożyczek, nieruchomościach oraz postępowaniach 
upadłościowych, ugodowych, układowych i egzekucyjnych zostały przedstawione odpowiednio w pkt. 8, 9, 10, 12, 13, 
16, 17 i 18 Rozdziału V Prospektu. 

1.5. Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej Emitenta 

1.5.1. Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na poziomie CIECH S.A. 

1.5.1.1. Alwernia S.A. 

Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. z siedzibą w Alwerni są producentem związków chromu, związków fosforu, 
siarczanów oraz innych związków nieorganicznych. Od 2000r. spółka należy do podmiotów wchodzących w skład Grupy 
Kapitałowej Ciech. Spółka tworzy w ramach Grupy Kapitałowej Ciech grupę kapitałową niższego szczebla, w skład, 
której wchodzą: Alwernia S.A. – jednostka dominująca, Alwernia Chrom Sp. z o.o., Alwernia Fosforany Sp. z o.o., 
Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o., Soc-Al. Sp. z o.o. W strukturze sprzedaży spółki dominują związki fosforu oraz 
siarczany. Ze względu na spadający popyt na związki chromu oraz uwarunkowania związane z ochroną środowiska, 
spółka systematycznie zmniejsza produkcję tej grupy wyrobów rozszerzając jednocześnie produkcję związków fosforów. 
Informację o strukturze sprzedaży przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 76. Struktura przychodów Alwernia S.A. (tys. zł) 
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002  2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Przychody ze sprzedaży, w tym: 149 734 100,0% 102 471 100,0% 164 371 100,0% 173 493 100,0% 168 629 100,0%
sprzedaż produktów 126 381 84,4% 87 343 85,2% 152 887 93,0% 172 990 99,7% 168 456 99,9%
fosfory 104 685 69,9% 73 022 71,3% 128 501 78,2% 135 330 78,0% 120 700 71,6%

chromy 12 937 8,6% 8 771 8,6% 18 074 11,0% 30 015 17,3% 40 120 23,8%

siarczany 5 154 3,4% 4 101 4,0% 4 266 2,6% 6 098 3,5% 6 648 3,9%

pozostałe 3 605 2,4% 1 449 1,4% 2 047 1,2% 1 547 0,9% 988 0,6%

sprzedaż towarów 23 353 15,6% 15 128 14,8% 11 484 7,0% 503 0,3% 173 0,1%
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dwuchromian sodu 140 0,1% 79 0,1% 117 0,1% 0 0,0% 0 0,0%

bezwodnik kwasu chrom. 6 598 4,4% 4 335 4,2% 7 654 4,7% 0 0,0% 0 0,0%

siarczan sodu 125 0,1% 91 0,1% 17 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

fosfor 3 918 2,6% 3 926 3,8% 2 852 1,7% 0 0,0% 0 0,0%

kwas fosforowy techniczny czysty 110 0,1% 110 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

fosforan dwuwapniowy 915 0,6% 758 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

pozostałe 11 547 7,7% 5 829 5,7% 844 0,5% 503 0,3% 173 0,1%

Wynik operacyjny  4 014  3 892  987  -25 385   -2 984  

Wynik netto 2 973  3 021  886  -23 602   -3 710  
Źródło: Emitent  

1.5.1.1.1. Spółki zależne od Alwernia S.A. 

1.5.1.1.1.1. Alwernia Chrom Sp. z o.o.  

Alwernia Chrom Sp. z o.o. z siedzibą w Alwernii prowadzi działalność handlową w zakresie obrotu między innymi 
paliwami i olejem opałowym. Spółka uwzględniana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu Alwernia S.A. Podstawowe 
dane finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników finansowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 77. Podstawowe dane finansowe Alwernia Chrom Sp. z o.o. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 11 179 5 550 0 - -

 - przychody ze sprzedaży produktów 0 0 0 - -

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 11 179 5 550 0 - -

Wynik działalności operacyjnej  86 102 0 - -

Wynik netto 30 62 1 - -
Źródło: Emitent 

1.5.1.1.1.2. Alwernia Fosforany Sp. z o.o. 

Spółka nie rozpoczęła działalności.  

1.5.1.1.1.3.Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o.  

Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o. z siedzibą w Alwernii prowadzi działalność w zakresie oczyszczania odpadów 
komunalnych. Usługi świadczone głównie na rzecz Alwernia S.A. Spółka rozpoczęła działalność w 2004 roku. 
Podstawowe dane finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników finansowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 78. Podstawowe dane finansowe Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 214 146 - - -

 - przychody ze sprzedaży produktów 214 146 - - -

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 - - -

Wynik działalności operacyjnej  6 3 - - -

Wynik netto 5 2 - - -
Źródło: Emitent 

1.5.1.1.1.4. Soc-Al. Sp. z o.o.  

Soc-Al. Sp. z o.o. z siedzibą w Alwernii świadczy usługi administracyjne na rzecz Alwernii S.A. Podstawowe dane 
finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników finansowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 79. Podstawowe dane finansowe Soc-Al  Sp. z o.o. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 1 412 1 007 2 152 1 995 1 598 

 - przychody ze sprzedaży produktów 1 328 951 2 062 1 981 1 581 

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 84 56 90 14 17 

Wynik działalności operacyjnej  -3 -5 135 120 76 

Wynik netto 3 2 109 89 76 
Źródło: Emitent 



Rozdział V – Dane o działalności Emitenta  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  122

1.5.1.2. Cheman S.A. 

Cheman S.A. jest ogólnopolskim dystrybutorem surowców i odczynników chemicznych. Do 18 listopada 2004r. razem ze 
spółką zależną Chemo Sp. z o.o. tworzyła w ramach Grupy Kapitałowej Ciech grupę kapitałową niższego szczebla. Na 
dzień aktualizacji Prospektu Cheman S.A. nie jest już grupą kapitałową. Główne obszary działania koncentrują się na 
działalności handlowej i dystrybucyjnej w obszarze:  

- chemikaliów nieorganicznych stałych, 
- chemikaliów organicznych stałych, 
- surowców do chemii gospodarczej, 
- surowców kosmetycznych i farmaceutycznych, 
- wypełniaczy, pigmentów, surowców do farb i lakierów, 
- dodatków do żywności i pasz, 
- kwasów, zasad i innych chemikaliów płynnych. 

 W niewielkim zakresie spółka prowadzi również działalność produkcyjną polegającą na wytwarzaniu odczynników 
chemicznych i sprzętu laboratoryjnego. Spółka od 2000r. funkcjonuje w składzie Grupy Kapitałowej Ciech. Informacje o 
strukturze sprzedaży przedstawia poniższa tabela.   

Tabela 80. Struktura przychodów Cheman S.A. (tys. zł) 
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Przychody ze sprzedaży, w tym: 120 836 100,0% 55 538 100,0% 110 796 100,0% 92 359 100,0% 80 979 100,0%
przychody ze sprzedaży produktów 891 0,7% 117 0,2% 287 0,3% 218 0,2% 174 0,2%
przychody ze sprzedaży towarów 119 945 99,3% 55 421 99,8% 110 509 99,7% 92 141 99,8% 80 805 99,8%
    produkt sodowe 22 034 18,2% 14 568 26,2% 28 627 25,8% 28 032 30,4% 24 745 30,6%

    chemikalia nieorg. stałe 13 547 11,2% 8 738 15,7% 16 890 15,2% 12 396 13,4% 11 778 14,5%

    dodatki do żywn., pasz 13 203 10,9% 9 372 16,9% 17 879 16,1% 14 618 15,8% 12 609 15,6%

    surowce do chem.gosp., kosmetyki 12 881 10,7% 8 652 15,6% 15 285 13,8% 13 966 15,1% 13 230 16,3%

    kwasy, ługi i inne chem. płynne 7 804 6,5% 5 322 9,6% 13 634 12,3% 11 299 12,2% 8 203 10,1%

    rozpuszczalniki 6 439 5,3% 4 310 7,8% 9 287 8,4% 4 649 5,0% 1 029 1,3%

    THT 2 372 2,0% 1 918 3,5% 3 001 2,7% 2 021 2,2% 3 035 3,7%

    paliwa płynne 27 196 22,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

    pozostałe 14 469 12,0% 2 540 4,6% 5 908 5,3% 5 161 5,6% 6 176 7,6%

Wynik operacyjny  27  861  -787  1 327   1 358  
Wynik netto -363  652  -1 546  858   1 847  
Źródło: Emitent 

1.5.1.3. Vitrosilicon S.A. 

Vitrosilicon S.A. jest spółką o charakterze produkcyjnym, która od 1999 roku jest podmiotem działającym w Grupie 
Kapitałowej Ciech. Spółka działa na bazie zakładów produkcyjnych usytuowanych w Iłowej i Żarach. Podstawowym 
profilem działania jest wytwarzanie produktów krzemianowych, lampionów ozdobnych do świec i zniczy oraz pustaków 
szklanych. Do podstawowych grup wyrobów spółki należą: 

- szklisty krzemian sodu produkowany w kilku odmianach, 
- lampiony szklane (ok. 170 wzorów), 
- opakowania szklane typu słoje (ok. 30 asortymentów), 
- szkło wodne sodowe, 
- szklisty krzemian potasu, 
- szkło wodne potasowe, 
- pustaki szklane „ClaroGlass” 

 
W przypadku: pustaków szklanych, szklistego krzemianu potasu oraz szkła wodnego potasowego, Vitrosilicon S.A. jest 
jedynym producentem tych wyrobów w Polsce. Podstawowe informacje o strukturze przychodów ze sprzedaży oraz 
wyniku finansowym Vitrosilicon S.A. przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 81. Struktura przychodów Vitrosilicon S.A. (tys. zł) 
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Przychody ze sprzedaży, w tym: 75 424 100,0% 44 089 100,0% 95 869 100,0% 75 533 100,0% 64 717 100,0%
sprzedaż produktów 73 808 97,9% 43 170 97,9% 93 409 97,4% 71 967 95,3% 61 913 95,7%
    lampiony szklane 28 776 38,2% 14 932 33,9% 33 601 35,0% 25 973 34,4% 24 166 37,3%

    słoje 2 762 3,7% 1 694 3,8% 6 955 7,3% 3 972 5,3% 3 302 5,1%

    pustaki szklane 12 028 15,9% 7 321 16,6% 11 994 12,5% 8 035 10,6% 3 917 6,1%
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30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Wyszczególnienie 

wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 
    szklisty krzemian sodu 19 444 25,8% 11 643 26,4% 26 984 28,1% 21 987 29,1% 20 068 31,0%

    szklisty krzemian potasu 2 273 3,0% 1 757 4,0% 2 055 2,1% 1 081 1,4% 899 1,4%

    szkło wodne sodowe 7 432 9,9% 5 051 11,5% 9 784 10,2% 8 537 11,3% 7 209 11,1%

    szkło wodne potasowe 761 1,0% 499 1,1% 701 0,7% 713 0,9% 662 1,0%

    lampiony plastikowe 67 0,1% 65 0,1% 716 0,7% 1 202 1,6% 1 328 2,1%

    pozostałe 265 0,4% 209 0,5% 619 0,6% 467 0,6% 363 0,6%

sprzedaż towarów 1616 2,1% 919 2,1% 2 460 2,6% 3 567 4,7% 2 804 4,3%
    pozostałe 1616 2,1% 919 2,1% 2 460 2,6% 3 567 4,7% 2 804 4,3%

Wynik operacyjny  10 475  6 732  11 600  6 572   859  
Wynik netto 7 941  5 039  3 095  1 087   229  
Źródło: Emitent 

1.5.1.4. Daltrade PLC. 

Daltrade PLC. z siedzibą w Wielkiej Brytanii  to dystrybutor i hurtownik chemikaliów na brytyjskim rynku chemicznym. 
Informacje o strukturze sprzedaży przedstawia poniższa tabela.   

Tabela 82. Struktura przychodów Daltrade PLC. (tys. zł) 
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
59 425 100,0% 41 951 100,0% 69 742 100,0% 68 459 100,0% 78 426 100,0%

Przychody ze sprzedaży, w tym: 556 0,9% 334 0,8% 301 0,4% 275 0,4% 674 0,9%
Przychody ze sprzedaży produktów: 556 0,9% 334 0,8% 301 0,4% 275 0,4% 674 0,9%
marża komisowa 58 869 99,1% 41 617 99,2% 69 441 99,6% 68 184 99,6% 77 752 99,1%
Przychody ze sprzedaży towarów: 30 965 52,1% 20 643 49,2% 27 046 38,8% 25 906 37,8% 24 490 31,2%
soda kalcynowana 6 040 10,2% 4 568 10,9% 7 346 10,5% 8 128 11,9% 5 937 7,6%
soda oczyszczona 6 036 10,2% 5 105 12,2% 6 146 8,8% 4 695 6,9% 10 314 13,2%
epichlorhydryna 15 828 26,6% 11 301 26,9% 28 903 41,4% 29 455 43,0% 37 011 47,2%
pozostałe 664  393  544  1 167   1 078  
Wynik operacyjny  466  293  -5 595  -385   1 870  
Wynik netto 59 425 100,0% 41 951 100,0% 69 742 100,0% 68 459 100,0% 78 426 100,0%
Źródło: Emitent 

1.5.1.5. Polsin Pte. Ltd.  

Polsin Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze prowadzi działalność w zakresie handlu wielobranżowego, głównie na rynkach 
dalekowschodnich. Informacje o strukturze sprzedaży przedstawia poniższa tabela.   

Tabela 83. Struktura przychodów Polsin Pte. Ltd. (tys. zł) 
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Przychody ze sprzedaży, w tym: 64 548 100,0% 46 879 100,0% 78 056 100,0% 97 413 100,0% 123 469 100,0%
Przychody ze sprzedaży produktów: 231 0,4% 188 0,4% 238 0,3% 442 0,5% 330 0,3%

marża komisowa 231 0,4% 188 0,4% 238 0,3% 442 0,5% 330 0,3%

Przychody ze sprzedaży towarów: 64 317 99,6% 46 691 99,6% 77 818 99,7% 96 971 99,5% 123 139 99,7%
kaprolaktam 24 121 37,4% 12 900 27,5% 25 977 33,3% 54 751 56,2% 77 226 62,5%

TDI 15 936 24,7% 12 703 27,1% 22 617 29,0% 3 389 3,5% 15 014 12,2%

papier 7 555 11,7% 6 757 14,4% 3 011 3,9% 3 496 3,6% 7 571 6,1%

pozostałe 16 705 25,9% 14 331 30,6% 26 213 33,6% 35 335 36,3% 23 328 18,9%

Wynik operacyjny  -27  8  1 269  2 996   1 506  

Wynik netto -1 601  -1 629  937  2 492   2 385  
Źródło: Emitent 

1.5.1.6. Ciech Polfa Sp. z o.o.  

Ciech Polfa Sp. z o.o. funkcjonuje w strukturach Grupy Kapitałowej Ciech od 1999r. Głównym profilem działalności jest 
obrót lekami oraz substancjami farmaceutycznymi. Ze względu na rosnącą skalę działalności, spółka od I kw  2004r. 
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została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem CIECH S.A. Informację o strukturze sprzedaży przedstawia poniższa 
tabela.   

Tabela 84. Struktura przychodów Ciech-Polfa Sp. z o.o. (tys. zł) 

30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 
wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Przychody ze sprzedaży, w tym: 42 902 100,0% 26 706 100,0% 31 151 100,0% 3 594 100,0% 2 022 100,0%
sprzedaż produktów:   17 179 40,0% 11 053 41,4% 11 330 36,4% 3 052 84,9% 1 262 62,4%
prowizja komisowa (leki gotowe) 16 615 38,7% 10 701 40,1% 5 815 18,7% -    -  

prowizja komisowa (substancje farmac.) 156,7 0,4% 145 0,5% 221 0,7% -    -  

pozostałe 406,7 0,9% 207 0,8% 5 294 17,0% 3 052 84,9% 1 262 62,4%

sprzedaż towarów i materiałów: 25 724 60,0% 15 653 58,6% 19 821 63,6% 542 15,1% 760 37,6%
leki gotowe 10 500 24,5% 4 998 18,7% 5 147 16,5% -  -  - - 

substancje farmaceutyczne 10 093 23,5% 6 700 25,1% 8 775 28,2% -  -  - - 

opakowania dla farmacji 5 100 11,9% 3 935 14,7% 5 548 17,8% -  -  - - 

pozostałe 30,6 0,1% 20 0,1% 351 1,1% 542 15,1% 760 37,6%

Wynik operacyjny  2 610  1 632  2 726  -560   222  

Wynik netto 1 765  1 602  1 505  -508   145  
Źródło: Emitent 

1.5.2. Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej Ciech 

1.5.2.1. Boruta-Kolor Sp. z o.o.  

Boruta-Kolor Sp. z o.o z siedzibą w Zgierzu jest największym krajowym producentem barwników. Podstawowe dane 
finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników finansowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 85. Podstawowe dane finansowe Boruta-Kolor Sp. z o.o. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 16 783 10 867 20 338 20 986 23 773 

 - przychody ze sprzedaży produktów 15 344 9 881 19 012 19 685 22 883 

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 439 986 1 326 1 301 890 

Wynik działalności operacyjnej  494 218 605 480 525 

Wynik netto 409 186 318 276 156 
Źródło: Emitent 

1.5.2.2. Polcommerce GmbH  

Polcommerce GmbH z siedzibą w Austrii prowadzi działalność handlową w zakresie wyrobów przemysłu chemicznego. 
Podstawowe dane finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników finansowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 86. Podstawowe dane finansowe Polcommerce GmbH (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 14 454 7 594 22 638 15 016 18 267 

 - przychody ze sprzedaży produktów 788 539 740 479 370 

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 13 666 7 055 21 898 14 537 17 897 

Wynik działalności operacyjnej  86 5 142 75 -18 

Wynik netto 86 5 -212 18 1 
Źródło: Emitent 

1.5.2.3. Polcommerce Ltd.   

Polcommerce Ltd. z siedzibą na Węgrzech prowadzi działalność w zakresie obrotu farmaceutykami oraz innymi 
produktami chemicznymi, Podstawowe dane finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników finansowych 
przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 87. Podstawowe dane finansowe Polcommerce Ltd. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 2 226 861 2 837 2 140 1 523 

 - przychody ze sprzedaży produktów 2 226 861 2 837 2 140 1 523 
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 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - - -

Wynik działalności operacyjnej  316 180 525 214 213 

Wynik netto 265 148 430 159 87 
Źródło: Emitent 

1.5.2.4. Nordiska Unipol Ab   

Nordiska Unipol Ab z siedzibą w Szwecji prowadzi działalność handlową w zakresie wyrobów przemysłu chemicznego. 
Podstawowe dane finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników finansowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 88. Podstawowe dane finansowe  Nordiska Unipol Ab (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 1 425 1 050 2 005 1 893 3 433 

 - przychody ze sprzedaży produktów 1 376 1 015 1 922 1 531 1 675 

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 49 35 83 362 1 758 

Wynik działalności operacyjnej  -187 -118 -223 -465 -136 

Wynik netto -143 -66 -181 -379 149 
Źródło: Emitent 

1.5.2.5. Chemiepetrol GmbH  

Chemiepetrol GmbH z siedzibą w Niemczech prowadzi działalność handlową w zakresie wyrobów przemysłu 
chemicznego. Podstawowe dane finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników finansowych przedstawia 
poniższa tabela. 

Tabela 89. Podstawowe dane finansowe  Chemiepetrol GmbH (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 31 135 15 945 28 588 31 430 30 079 

 - przychody ze sprzedaży produktów 4 393 1 687 3 211 3 698 5 155 

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 26 742 14 258 25 377 27 732 24 924 

Wynik działalności operacyjnej  198 -340 79 543 923 

Wynik netto 157 -354 66 559 621 
Źródło: Emitent 

1.5.2.6. Danske Unipol A/S 

Danske Unipol A/S z siedzibą w Danii - działalność handlowa w zakresie wyrobów przemysłu chemicznego. Podstawowe 
dane finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników finansowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 90. Podstawowe dane finansowe  Danske Unipol A/S (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 14 170 9 568 13 838 12 205 14 135 

 - przychody ze sprzedaży produktów 130 108 230 384 319 

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 14 040 9 460 13 608 11 821 13 816 

Wynik działalności operacyjnej  572 254 55 234 286 

Wynik netto 532 202 6 129 162 
Źródło: Emitent 

1.5.2.7. Ciech Service Sp. z o.o.  

Ciech Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność usługową m.in. w zakresie zaopatrzenia, usług 
transportowych i ubezpieczeniowych oraz administrowania na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej Ciech. Podstawowe 
dane finansowe spółki w zakresie struktury sprzedaży i wyników finansowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 91. Podstawowe dane finansowe Ciech Service Sp. z o.o. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży, w tym: 3 011 1 852 3 827 2 756 5 664 

 - przychody ze sprzedaży produktów 2 768 1 692 3 507 2 422 5 205 

 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 244 161 320 334 459 

Wynik działalności operacyjnej  139 58 163 -13 -5 

Wynik netto 106 47 5 4 6 
Źródło: Emitent 
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1.5.2.8. Chemia.com Sp. z o.o.  

Spółka rozpoczęła działalność od 1 października 2004r. Świadczy usługi informatyczne na rzecz CIECH S.A..  

1.5.2.9. Calanda Polska Sp. z.o.o.  

Spółka w likwidacji. 

2. Charakterystyka otoczenia Emitenta i Grupy Kapitałowej 
Działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej Ciech obejmuje szereg branż związanych z chemikaliami, a odbiorcy 
produktów i towarów należą do kilkudziesięciu segmentów i podsegmentów rynkowych związanych z przemysłem i 
rolnictwem. Znaczna liczba oraz różnorodność grup produktów i ich zastosowań powoduje, że warunki działania oraz 
wyniki Emitenta i jego Grupy Kapitałowej uzależnione są w największym stopniu od czynników ogólnogospodarczych, w 
tym głównie od tempa wzrostu PKB na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. Jednocześnie w ramach 
poszczególnych segmentów działalności występują indywidualne i charakterystyczne dla danego segmentu 
uwarunkowania w zakresie bezpośredniego otoczenia rynkowego. Z tych względów otoczenie Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej zostało przedstawione przez: 
– charakterystykę koniunktury gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej, jako czynników wspólnych dla perspektyw 

rozwoju wszystkich najważniejszych produktów i towarów będących w zakresie działalności Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej,   

– charakterystykę poszczególnych rynków działania Grupy Kapitałowej przy uwzględnieniu segmentów działalności i 
najważniejszych produktów i towarów w ramach poszczególnych segmentów działalności.  

2.1. Koniunktura gospodarcza w Polsce i w Unii Europejskiej  

2.1.1. Koniunktura gospodarcza w Polsce  

Po okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce, które trwało od początku 2001 roku do połowy 2002 roku, 
gospodarka polska weszła w fazę wzrostu. Począwszy od połowy 2002 roku kwartalne przyrosty produktu krajowego 
brutto (PKB) są coraz wyższe, co potwierdza umacnianie się trendu wzrostowego w gospodarce. W roku 2003 wzrost 
PKB uległ dalszemu przyspieszeniu i osiągnął poziom 3,8%. Dalszy wzrost dynamiki PKB obserwowany jest również w 
roku 2004. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wzrost PKB w I kwartale 2004r. osiągnął 6,9% 
w skali roku, a w drugim osiągnął poziom 6,1%. Głównym motorem obecnego wzrostu gospodarczego w Polsce jest 
eksport, który notuje średnio około 10% wzrosty w skali roku. Przekłada się to na znaczny wzrost produkcji 
przemysłowej, szczególnie w przedsiębiorstwach będących eksporterami. Dane GUS za pierwsze dziesięć miesięcy 
2004 roku potwierdzają dalsze umocnienie tendencji wzrostowych w gospodarce. W październiku produkcja 
przemysłowa była o 3,3% wyższa niż w tym samym okresie roku poprzedniego, natomiast w okresie pierwszych 
dziesięciu miesięcy 2004 roku wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 13,1%. Wśród działów o znaczącym udziale w 
sprzedaży przemysłu ogółem, istotny wzrost zanotowała produkcja: sprzętu telekomunikacyjnego, pojazdów 
mechanicznych, oraz metali i wyrobów z metali.  
 
W odróżnieniu od wysokiej dynamiki produkcji przemysłowej, brak jest zdecydowanej poprawy w zakresie produkcji 
budowlano-montażowej. Po pozytywnych danych o wzroście produkcji w okresie pierwszych 4 i 5 miesięcy 2004r, w 
następnych miesiącach następował ponowny spadek produkcji budowlano-montażowej w stosunku do analogicznych 
okresów roku poprzedniego. W skali styczeń-październik 2004 produkcja budowlano-montażowa obniżyła się o 3,7% w 
stosunku do analogicznego okresu 2003r.  
 
Kształtowanie się wskaźnika dynamiki produktu krajowego brutto w Polsce przedstawia poniższy wykres.   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamika Produktu Krajowego Brutto w Polsce (t/t-4) 
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W opinii głównych ośrodków makroekonomicznych w kraju istnieją realne perspektywy podtrzymania obecnych tendencji 
wzrostowych w gospodarce. Prognozy wzrostu gospodarczego założone w projekcie budżetu na 2004 rok zakładają 5% 
wzrost produktu krajowego brutto. Obecna skala wzrostu produkcji przemysłowej w okresach miesięcznych oraz 
wstępne dane GUS w zakresie wzrostu PKB za I, II oraz III kwartał 2004r. wskazują na możliwość znacznego 
przekroczenia w bieżącym roku zakładanego 5% wskaźnika wzrostu PKB. Jednocześnie główne ośrodki ekonomiczne w 
kraju zwracają uwagę, iż warunkiem długookresowego podtrzymania wzrostu gospodarczego na wysokim poziomie jest 
wzrost inwestycji oraz reforma finansów publicznych.       
 
Branża chemiczna podobnie jak cała gospodarka notuje systematyczny wzrost aktywności, przy czym dane statystyczne 
z lat 1999-2003 wskazują na to, iż, dynamika produkcji sprzedanej chemikaliów i wyrobów chemicznych poza 1999r 
przekraczała dynamikę produktu krajowego brutto. Dane te wskazują, że koniunktura w branży chemicznej ma charakter 
cykliczny, skorelowany w koniunkturą ogólnogospodarczą. Porównanie dynamiki produktu krajowego brutto oraz 
dynamiki sprzedaży chemikaliów i produktów chemicznych przedstawia wykres poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branża chemiczna jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów przemysłu. O ile wzrost 
produkcji przemysłowej w 2003 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 8,4%, o tyle wzrost produkcji sprzedanej 
przemysłu chemicznego przekroczył 16%. W okresie 9 miesięcy 2004 roku dynamika produkcji sektora chemicznego 
zbliżona jest do dynamiki całego sektora przemysłowego. Biorąc pod uwagę wartość produkcji sprzedanej w przemyśle 
chemicznym w okresie 9 miesięcy 2004 r. oraz wartość sprzedanych produktów Grupy Kapitałowej za analogiczny okres, 
Emitent posiada ponad 2% udział w produkcji chemicznej w Polsce. Wśród segmentów przemysłu chemicznego 
szczególnie wysoką dynamikę w 2003 r. wykazał sektor wyrobów z tworzyw i gumy. Dynamikę oraz wartość krajowego 
sektora chemicznego w 2003r. przedstawia wykres poniżej.  
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Emitent spodziewa się, iż rosnące tempo wzrostu gospodarczego znajdzie swoje odzwierciedlenie we wzroście 
sprzedaży sektora chemicznego. Biorąc pod uwagę zachodzącą korelację pomiędzy wzrostem PKB a wzrostem 
produkcji sektora chemicznego, Emitent oczekuje, że wzrost sprzedaży w sektorze chemicznym przekroczy 
prognozowany wzrost PKB w Polsce.     

2.1.2. Koniunktura gospodarcza w Unii Europejskiej  

Gospodarka Unii Europejskiej w okresie od połowy 2000 roku do połowy 2003 roku wykazywała wyraźną tendencję 
spadkową.  Dynamika wzrostu PKB obniżyła się z poziomu ponad 3% w roku 2000 do szacowanego w 2003 roku  
poziomu 0,7%. Za główne przyczyny wyraźnego spowolnienia gospodarki w tym okresie uznaje się tendencje recesyjne 
w gospodarce światowej. Obecnie gospodarkę europejską charakteryzuje umiarkowana tendencja wzrostowa. Kwartalne 
wskaźniki dynamiki PKB wskazują, iż w pierwszej połowie 2004 roku nastąpiło dalsze, nieznaczne przyspieszenie tempa 
wzrostu. Według ostatnich danych, dynamika PKB w strefie Euro w drugim i trzecim kwartale 2004r. wzrosła do 2%. 
Prognozy wskazują, iż możliwy jest wzrost dynamiki do poziomu 1,9% w roku 2004 oraz 2,3% w roku 2005. Wskaźniki 
dynamiki produktu krajowego brutto w układzie rocznym i kwartalnym zostały przedstawione na wykresach poniżej. 
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Na tle relatywnie niskiej dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej, należy zaznaczyć dobrą kondycję przemysłu 
chemicznego. Według danych Europejskiej Organizacji Producentów Wyrobów Chemicznych (CEFIC) kraje Unii 
Europejskiej wytwarzają 27,5% globalnej produkcji chemicznej na świecie o wartości 530 mld Euro. Poza Azją, kraje Unii 
Europejskiej stanowią największe centrum pod względem produkcji wyrobów chemicznych na świecie. Według danych 
CEFIC (Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego) wartość produkcji chemicznej w UE w roku 2002 zwiększyła się o 
prawie 10 mld Euro w stosunku do roku poprzedniego, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych Ameryki spadła o około 
20 mld Euro. Do największych producentów wyrobów chemicznych należą Niemcy, których udział w produkcji 
chemicznej Unii Europejskiej sięga 25%. Istotnej wielkości poziom produkcji chemicznej realizowany jest ponadto we: 
Francji, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii. W strukturze produkcji dominują produkty petrochemiczne i ich pochodne oraz 
wyroby chemii nieorganicznej. Strukturę Europejskiej produkcji wyrobów chemicznych przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 92. Struktura towarowa produkcji wyrobów chemicznych w Europie 

Grupa asortymentowa Udział w produkcji 
chemicznej ogółem 

Podstawowe wyroby chemiczne (m.in. petrochemia, tworzywa i włókna sztuczne, gazy przemysłowe, 
nawozy sztuczne) 28,2% 

Chemikalia specjalne i wysokowartościowe (m.in. farby i lakiery, środki ochrony roślin) 27,8% 
Farmaceutyki  23,4% 
Chemia konsumpcyjna (m.in. perfumy, kosmetyki, mydła, detergenty) 10,6% 
Źródło: BOSS, CEFIC 
 
Perspektywy wzrostu produkcji chemicznej w Europie są ściśle związane z perspektywami rozwoju całej gospodarki Unii 
Europejskiej. Wzrostowi PKB w krajach Unii Europejskiej w 2002 roku o 1% towarzyszył wzrost produkcji wyrobów 
chemicznych o 1,9%. W latach 2004-2005 oczekuje się utrzymania wzrostu produkcji wyrobów chemicznych w krajach 
UE na poziomie zbliżonym do wzrostu PKB. Według ostatniego raportu Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego w 
2004r. w Unii Europejskiej można oczekiwać wzrostu produkcji chemicznej (bez farmacji) na poziomie 2,4%, zaś w 
2005r. w granicach 2,6%.      

2.2. Otoczenie rynkowe chemikaliów nieorganicznych 

2.2.1. Rynek sody kalcynowanej 

Według wiedzy Emitenta aktualny potencjał produkcyjny sody kalcynowanej na świecie wynosi około 45 mln ton, z czego 
przeciętne wykorzystanie mocy produkcyjnej wynosi około 80%. Ze względu na sposób produkcji, sodę kalcynowaną 
można podzielić na dwa rodzaje: sodę naturalną oraz sodę syntetyczną (węglan sody lekki i ciężki). Soda syntetyczna 
stanowi około 70% całego rynku sody kalcynowanej. Orientacyjne zużycie sody kalcynowanej według regionów (na 
podstawie danych za 2002r. US Geological Survey) charakteryzuje się następująco: Azja (około 15,8 mln ton), Europa 
(8,7 mln ton), Ameryka Północna (11 mln ton) oraz inne regiony (1,5 mln ton).  
 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat rynek sody kalcynowanej wzrastał w średnim tempie około 1,5% - 2% rocznie. Tempo 
wzrostu produkcji podlegało jednak znacznym wahaniom. W 1990r. produkcja sody kalcynowanej wzrosła do 
historycznego poziomu 32,2 mln ton, po czym sukcesywnie zaczęła spadać i osiągnęła w roku 1993 poziom 29,2 mln 
ton. Gwałtowny spadek spowodowany był recesją, która dotknęła światowe gospodarki oraz kraje Europy Środkowo-
Wschodniej o gospodarce centralnie planowanej.  Po roku 1993 światowa produkcja sody kalcynowanej zaczęła rosnąć 
do poziomu 33,0 mln ton w 1997 r., głównie na skutek rosnącego popytu ze strony rynków azjatyckich. Kryzys azjatycki z 
lat 1997-1998 ponownie zahamował rozwój ryku sody kalcynowanej. W końcu lat dziewięćdziesiątych zużycie sody 
kalcynowanej ponownie zaczęło rosnąć, a w roku 2003 światowa produkcja osiągnęła poziom 38 mln ton. 
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Produkcja sody kalcynowanej jest silnie skoncentrowana. Największym producentem sody kalcynowanej na świecie jest 
firma Solvay z siedzibą w Brukseli w Belgii, która kontroluje około 7,4 mln ton światowych zdolności produkcyjnych 
(około 16,4%). Inni liczący się producenci sody kalcynowanej na świecie to: FMC z siedzibą Filadelfi w USA, OCI 
Chemical Corporation z siedzibą w Shelton w USA, General Chemical z siedzibą w Parsippany, New Jersey w USA, 
Sterlitamak z siedzibą w Sterlitamak w Rosji, Brunner Mond z siedzibą w Cheshire w Wielkiej Brytanii. Grupa Kapitałowa 
Ciech dysponuje dwoma zakładami produkcyjnymi o łącznych zdolnościach produkcyjnych w zakresie sody 
kalcynowanej na poziomie około 1,1 mln ton. Emitent szacuje, że Grupa Kapitałowa Ciech posiadała około 95% udział w 
krajowym rynku sody kalcynowanej (2003r.),  około 8% udział w rynku europejskim oraz 2,6% w rynku światowym. 
Potencjał produkcyjny największych producentów sody kalcynowanej na świecie przedstawia poniższy wykres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dla Grupy Kapitałowej Ciech rynkiem działania w odniesieniu do sody kalcynowanej jest zarówno rynek krajowy jak też 
rynek europejski. Przy czym sytuacja na rynku europejskim w zakresie podaży i popytu oraz zachowania głównych 
europejskich producentów sody kalcynowanej wpływają bezpośrednio na warunki działania Emitenta w segmencie sody 
kalcynowanej zarówno w kraju jak też w Europie. Na rynku europejskim najbardziej liczący się gracze rynkowi to Solvay 
oraz Brunner Mond. W Europie Zachodniej Solvay kontroluje około 2/3 zdolności produkcyjnych, dysponując siedmioma 
zakładami sody syntetycznej. Brunner Mond, jedyny producent sody kalcynowanej w Wielkiej Brytanii, posiada trzy 
fabryki sody w Europie. Wspomniani, najwięksi producenci europejscy stanowią jednocześnie największą konkurencję 
dla Grupy Kapitałowej Ciech w produktach sodowych na rynkach europejskich oraz w mniejszym stopniu na rynku 
krajowym. Bezpośrednimi konkurentami dla Grupy Ciech ze względu na lokalizację zakładów produkcyjnych w otoczeniu 
głównych odbiorców Emitenta są zakłady zlokalizowane w Niemczech: firmy Solvay oraz Sodawerke. W kraju Grupa 
Kapitałowa Ciech jest jedynym producentem sody kalcynowanej, a swój udział  szacuje na około 95%. Pozostałe 5% 
rynku to import, głównie z Ukrainy. Informacje o głównych konkurentach Grupy Kapitałowej Ciech na rynku sody 
kalcynowanej działających w Europie przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 93. Główni konkurenci Grupy Kapitałowej Ciech na rynku sody kalcynowanej w Europie 
Kraj Producent Lokalizacja zakładów Zdolności produkcyjne (tys. ton) 

Austria Ebenseer Solvay-Werke, (spółka 
zależna od Solvay S.A., Belgia)  Ebensee 170 

Bułgaria Solvay Sodi (spółka zależna od 
Solvay S.A., Belgia) Devnya 1 200 

Francja Solvay S.A. (spółka zależna od 
Solvay S.A., Belgia) Dombasle 700 

 Rhodia, Francja Nancy 600 

Niemcy Deutsche Solvay Werke, (spółka 
zależna od Solvay S.A., Belgia)  Rheinberg 600 

 Solvay Alkali Bernburg, (spółka 
zależna od Solvay S.A., Belgia) Bernburg 540 

 BASF-Aktiengesellschaft, Niemcy Ludwigshafen 135 
 Sodawerk Stassfurt, Niemcy  Stassfurt 400 

Włochy Solvay S.A., Belgia Rosignano 1 000 

Producenci sody kalcynowanej wg. potencjału produkcyjnego
w 2002r. 
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Kraj Producent Lokalizacja zakładów Zdolności produkcyjne (tys. ton) 

Portugalia Soda Povoa SARL, (spółka zależna 
od Solvay S.A., Belgia) Povoa de Santa Ira 230 

Hiszpania  Solvay S.A., Belgia Torrelavega 1 000 
Rumunia Uzinele Sodice Govora, Rumunia Valcea 400 

 S.C. Upsom S.A., Rumunia Ocna Mures 310 
Rosja Achinsk Alumina Combine, Rosja Achinsk 595 

 JSC Berezniki, Rosja Berezniki 1 080 
 JSC Glinozem, Rosja Glinozem 165 
 JSC Soda-Sterlitamak, Rosja Sterlitamak 2 135 
 Volkhov Aluminium, Rosja Volkhov 20 

Ukraina JSC  Krymski Zakład Sodowy,  
Ukraina Krasnoperekopsk 690 

 JSC  Lisichanskaya Soda,  Ukraina Lisiaczańsk 580 
 JSC  Slavinsk Soda,  Ukraina Sławiańsk 235 

Wielka Brytania Brunner Mond, Wielka Brytania Lockstock 450 
 Brunner Mond, Wielka Brytania Winnington 550 

Holandia BASF Antwerpen (spółka zależna 
od BASF ) Antwerpia 20 

 
Brunner Mond, (spółka zależna od 

Brunner Mond PLC, Wielka 
Brytania)  

Delfzji 400 

Źródło: Emitent 
 
Głównymi odbiorcami dla sody kalcynowanej są: przemysł szklarski, chemiczny i detergentowy. Szacuje się, że przemysł 
szklarski zużywa 50% całkowitej ilości wytworzonej sody, około 25% przemysł chemiczny, a dalsze 15% przemysł 
detergentowy. Pozostałe 10% stosowane jest w kilku sektorach, w tym w przemyśle papierniczym, zmiękczaniu wody i 
odsiarczaniu gazów. Sposób wykorzystania sody kalcynowanej w różnych sektorach przemysłu związany jest z 
rodzajem produkowanej sody. Soda lekka preferowana jest w przemyśle detergentowym, w tym głównie producentów 
proszków do prania. W przypadku przemysłu szklarsko-ceramicznego oraz chemicznego wykorzystywana jest w 
większym stopniu soda ciężka. W strukturze zużycia, coraz większego znaczenia nabiera soda kalcynowana ciężka, 
najczęściej produkowana w tzw. technologii monohydrat. Informacje o szacunkowym zużyciu sody kalcynowanej według 
sektorów przedstawia poniższy wykres. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decydującym czynnikiem w zakresie zapotrzebowania na sodę kalcynowaną jest koniunktura na rynku szklarskim, w tym 
w segmencie opakowań szklanych oraz w segmencie szkła płaskiego. Na tempo rozwoju segmentu związanego z 
opakowaniami szklanymi wykorzystującymi sodę kalcynowaną wpływ mają przeciwstawne tendencje. Z jednej strony 
opakowania szklane posiadają liczne substytuty, do których należą aluminium oraz papier, jak również następuje wzrost 
wykorzystania recyklingu stłuczki szklanej. Z drugiej zaś strony następuje powrót na rynkach Europy Zachodniej do 
opakowań szklanych. Produkcja opakowań szklanych w Unii Europejskiej wzrosła z 12,2 mln ton w 1980 roku do ponad 
18 mln ton w roku 2002. Z kolei na rynku japońskim i amerykańskim w ostatnich latach nastąpił spadek  zużycia 

Zużycie sody kalcynowanej na świecie w podziale na sektory
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opakowań szklanych. Istotnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na kształtowanie popytu na opakowania szklane w 
najbliższych latach będzie sytuacja na dwóch największych rynkach regionalnych tj. Chinach i Indiach. Szacunki w tym 
zakresie wskazują na możliwy około 3% wzrost zużycia sody na potrzeby opakowań szklanych w tych krajach, co 
powinno przełożyć się na wzrost w skali światowej na poziomie od 1% do 2%. 
W przypadku szkła płaskiego, prognozy wskazują na możliwy dalszy równomierny wzrost zużycia na całym świecie. 
Proporcje zużycia sody kalcynowanej w tym segmencie są podobne jak w przypadku szkła opakowaniowego. Główni 
odbiorcy szkła płaskiego to przemysł budowlany i samochodowy. W związku z faktem, że do produkcji szkła płaskiego 
nie wykorzystuje się stłuczki w tak dużym stopniu jak w przypadku szkła opakowaniowego, konsumpcja sody 
kalcynowanej związana z tym zastosowaniem jest ściśle powiązana z poziomem produkcji szkła płaskiego. Obecnie w 
Europie pracuje ponad dwieście hut produkujących szkło płaskie. W latach 1990-1999 produkcja szkła płaskiego w 
krajach Unii Europejskiej wzrosła z  5,6 mln ton w roku 1990 mln ton do 7,6 mln ton w roku 1999, co dało średnioroczne 
tempo wzrostu na poziomie 3,3%. Produkcja szkła płaskiego w USA wzrosła w tym samym czasie z 3,7 mln ton do 6 mln 
ton, przy wzroście średniorocznym na poziomie 5,5%. W krajach rozwijających się wzrost produkcji szkła płaskiego był 
szybszy. Emitent przewiduje się, że do roku 2005 wzrost zużycia sody w produkcji szkła płaskiego będzie kształtował się 
na poziomie około 4% rocznie.       
Drugim powszechnym zastosowaniem sody i jej pochodnych jest przemysł chemiczny, w tym sektor detergentowy. 
Zmiany w strukturze produktów tego sektora będą miały wpływ na zużycie sody przez tę branżę. Wzrost 
zapotrzebowania na detergenty w płynie i tabletkach ograniczy wzrost produkcji proszków do prania, do których 
wytwarzania potrzebne są surowce sypkie, takie jak soda. Szacuje się, że w Unii Europejskiej detergenty w płynie i 
tabletkach stanowią około 10% całego rynku detergentów. Z drugiej strony prognozuje się znaczny wzrost zużycia 
detergentów w krajach rozwijających się. Związane to będzie zarówno ze znacznie niższym poziomem zużycia 
detergentów na 1 mieszkańca w stosunku do krajów europejskich jak też wzrostem liczby ludności w tych krajach.  

2.2.2. Rynek związków fosforu       

Dwa podstawowe produkty zaliczane do związków fosforu to kwas fosforowy oraz trójpolifosforan sodu (TPFS). 
Zapotrzebowanie rynku światowego na kwas fosforowy Emitent szacuje na około 50 mln ton rocznie. Zdecydowana 
większość, bo około 97% wykorzystywana jest jako półprodukt do wytwarzania nawozów i soli fosforowych (przede 
wszystkim trójpolifosforan sodu). Pozostałe 3% kwasu fosforowego znajduje zastosowanie w: 
– przemyśle spożywczym (produkcja oleju, drożdży, napojów, przemysł mięsny), 
– przemyśle chemicznym (produkcja odczynników, katalizatorów, środków czyszczących i odrdzewiających), 
– przemyśle włókienniczym, 
– ogrodnictwie.  
 
Produkcja związków fosforu na  świecie jest bardzo silnie skoncentrowana. Proces koncentracji nasilił się po roku 2000 
w wyniku transakcji fuzji i przejęć. Do największych transakcji tego typu należało: 
– przejęcie przez Thermphos z siedzibą w Vlissingen-Oost w Holandii pakietu kontrolnego firmy Kazphosphate z 

siedzibą w Tarazie w Kazachstanie, 
– wykupienie przez spółkę Rhodia z siedzibą w Boulogne-Billancourt we Francji spółki Albright & Willson z siedzibą w 

Herfordshire w Wielkiej Brytanii, 
– fuzja pomiędzy FMC z siedzibą w Filadelfii w USA  oraz Solutia z siedzibą w St. Louis w USA (w wyniku której 

powstała firma Astaris z siedzibą w St. Louis w USA). 
  
Największym producentem fosforanów na świecie jest Rhodia, która kontroluje około 34% globalnego rynku. Ponadto 
liczącymi producentami są: Astaris, Prayon z siedzibą w Engis w Belgii, Thermphos International z siedzibą w Holandii.  
Łączny udział czterech największych producentów fosforanów sięga blisko 70% całego rynku fosforanów.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktura światowego rynku fosforanów w 2002r. 
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Obecna sytuacja na światowym rynku fosforanów charakteryzuje się występowaniem znacznej nadwyżki podaży nad 
popytem. Znaczny wzrost potencjału produkcyjnego producentów azjatyckich oraz obniżka popytu w niektórych 
segmentach  zastosowań związków fosforu powoduje, że obecny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych wśród 
największych producentów nie przekracza 65%. Sytuację w zakresie podaży i popytu na światowym rynku produktów 
fosforowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 94. Rynek związków fosforowych - podaż 

Produkt Światowe zdolności produkcyjne  Stopień wykorzystania zdolności 
produkcyjnych 

Trójpolifosforan sodu 3,6 mln ton 64% 
Kwas fosforowy (o podobnej jakości do 

produkowanego przez Grupę Ciech) 3 mln ton (w przeliczeniu na 100% P2O5) - 

Źródło: Emitent, dane szacunkowe 
 

Tabela 95. Rynek związków fosforowych - popyt 
Produkt Świat (tys. ton) Europa (tys. ton) Polska (tys. ton) 

Trójpolifosforan sodu 2 350 500 30 
Kwas fosforowy (o podobnej jakości do 

produkowanego przez Grupę Ciech) 1 500 150 8-9 

Źródło: Emitent, dane szacunkowe 
 
Kwas fosforowy produkowany jest na różnym poziomie jakościowym, związanym z zawartością składników 
niepożądanych (tzw. czystość chemiczna). Produkty z segmentu związków fosforów, w tym kwas fosforowy wytwarzane 
przez Grupę Kapitałową Ciech charakteryzują się wysoką jakością. Krajowy rynek kwasu fosforowego w segmencie 
jakości zbliżonym do wytwarzanego przez Grupę Ciech oceniany jest przez Emitenta na około 8-9 tys. ton rocznie. 
Grupa Kapitałowa Ciech dysponuje wiodącą pozycją na rynku krajowym w zakresie związków fosforu. Udział Grupy 
Kapitałowej na krajowym rynku fosforanów w 2003r. szacowany jest na ok. 70%. Poza Grupą Kapitałową Ciech istotnymi 
producentami związków fosforu na rynku krajowych są jedynie ZCh Wizów z siedzibą w Bolesławcu. Import związków 
fosforu (rodzaju wytwarzanego w Grupie Kapitałowej CIECH) do Polski stanowi około 8% krajowego rynku. Posiadane 
zdolności produkcyjne sytuują Grupę Kapitałową Ciech jako średniej wielkości producenta w skali europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W opinii Emitenta obecne tendencje rynkowe wskazują na ryzyko kurczenia się popytu na związki fosforu. Przy czym 
największy spadek może zanotować segment TPFS. Czynniki, które niekorzystnie wpływają na wielkość zużycia 
fosforanów  (TPFS) to przede wszystkim odchodzenie przez największych producentów środków piorących (P&G, 
Reckitt-Benckiser, Unilever) od stosowania TPFS do produkcji środków do prania na rzecz zeolitów. Według danych 
prezentowanych przez ECN (European Chemical News) aktualne zdolności produkcyjne TPFS w Europie wynoszą 740 
tys. ton przy pojemności rynku europejskiego w granicach 410 tys. ton (dane dotyczą segmentu TPFS jakości 
technicznej przeznaczonego do produkcji detergentów). W odniesieniu do kwasu fosforowego, Emitent oczekuje 
stabilizacji popytu na obecnym poziomie.   

2.2.3. Rynek soli warzonej 

Światowa produkcja soli wynosi około 220 mln ton rocznie (wg. raportu firmy Roskill z 2004r). Wiodącymi producentami 
światowymi są USA oraz Chiny. Następnym w kolejności pod względem produkcji krajem są Niemcy. Sól występuje 
najczęściej w dwóch rodzajach: soli kamiennej otrzymywanej w postaci mechanicznego urabiania złóż soli kamiennej 
oraz soli warzonej otrzymywanej w wyniku procesu odparowania solanek nasyconych. Większość krajów europejskich 
posiada własne złoża soli kamiennej, które są w wielu przypadkach źródłem do produkcji soli warzonej. Przetwarzanie 
soli kamiennej w sól warzoną ma miejsce głównie w krajach Unii Europejskiej i tam właśnie operują najbardziej liczący 
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się producenci. Ze względu na niską cenę soli warzonej jako surowca obszar oferowania wyrobu przez poszczególnych 
producentów nie przekracza 600 km od miejsca wyprodukowania. Główni odbiorcy soli warzonej to przemysł chemiczny, 
spożywczy oraz gospodarstwa domowe. Ze względu na przewagę soli warzonej pod względem parametrów jakości, 
przemysł chemiczny w Europie Zachodniej praktycznie odszedł od stosowania soli kamiennej. Podobny proces miał 
miejsce w przypadku przemysłu spożywczego oraz gospodarstw domowych. Główny gracz na rynku europejskim w 
zakresie produkcji soli to firma ESCO, z siedzibą w Hannover w Niemczech, która powstała w 2002r. jako 
przedsięwzięcie „joint venture” Kali und Salz (62% udziałów) z siedzibą w Kassel w Niemczech oraz Solvay’a (38% 
udziałów), z siedzibą w Brukseli w Belgii. Dysponuje potencjałem produkcyjnym na poziomie 5,8 mln ton. W czerwcu 
2004r. Kali und Salz przejęła 38% udziałów od Solvay’a i stała się  jedynym właścicielem ESCO. Inni poważni gracze w 
Europie to: AKZO (5,4 mln ton) z siedzibą w Amersfoort w Holandii,  SWS Sudsalz (4,4 mln ton) z siedzibą w Heilbronn 
w Niemczech, SALINS (4,1 mln ton) z siedzibą w Paryżu we Francji, Salt Union (3,4 mln ton) z siedzibą w Cheshire w 
Wielkiej Brytanii oraz Italkali z siedzibą w Palermo we Włoszech (2,3 mln ton).    
 
Wielkość krajowego rynku soli szacowana była na 1,30 mln ton – 1,35 mln ton w roku 2002, co stanowiło około 232 mln 
PLN w cenach producentów. Według wstępnych danych, w 2003r. rynek soli utrzymał się na podobnym poziomie w 
ujęciu tonażowym. Do zdecydowanego lidera polskiego rynku soli warzonej należy Grupa Kapitałowa Ciech, której udział 
w produkcji w 2003r. wzrósł do ok. 80%.Biorąc pod uwagę zarówno sól warzoną jak również sól kamienną krajowy rynek 
opanowany jest przez dwóch liderów: Grupę Kapitałową Ciech (sól warzona) oraz Kopalnię Soli Kłodawa z siedzibą w 
Kłodawie (sól kamienna). Łączny udział tych dwóch podmiotów przekracza 60% całego rynku soli (warzonej i kamiennej) 
w Polsce. Szacunkową strukturę rynku soli w Polsce przedstawia poniższy wykres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawowe informacje o krajowych producentach soli przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 96. Główni producenci na rynku soli w Polsce  
Producent Charakterystyka Produkcja własna w 2002 r. (tony) 

GK Ciech 
Największy producent soli warzonej w Polsce. 
Produkuje sól najwyższej jakości w postaci soli 

suchej, mokrej oraz peklosoli.   
510 000 

Kopalnia Soli Kamiennej Kłodawa, 
Kłodawa 

Największy w Polsce producent soli kamiennej 
i soli specjalnej, w tym: magnezowych (sól 

nawozowa), potasowych (sól drogowa) i soli 
leczniczej. 

530 000 

ZG Sieroszowice 

Kopalnia soli działająca obok złóż rudy miedzi. 
Wydobywana sól jest zanieczyszczona i 

wykorzystywana jedynie jako sól przemysłowa 
oraz w drogownictwie. 

195 000 

Zakłady Chemiczne Anwil S.A., 
Włocławek 

Poza produkcją podstawową do której należy 
polichlorek winylu, PWC oraz nawozy azotowe, 
produkuje sól wypadową, która jest produktem 

ubocznym w procesie elektrolizy. 

koło 100 000 

Struktura rynku soli w Polsce w 2002r.
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Producent Charakterystyka Produkcja własna w 2002 r. (tony) 

Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino, 
Inowrocław  

Kopalnia soli przetwarzająca sól innych 
producentów, głównie Grupy Kapitałowej Ciech. 

IKS Solino kupuje ok. 90 tys. ton od JZS 
Janikosoda S.A. spółki zależnej od Ciech S.A., 

następnie suszy tę sól i sprzedaje na rynek 
konsumencki pod własną marką.    

100.000 

ZOWD Dębieńsko, Dębieńsko 
Zakład utylizacji soli kamiennej, uzyskiwanej w 
procesie odsalania wód kopalnianych kopalni 

węgla kamiennego Knurów i Szczygłowice 
52 000 

Kopalnia Soli Wieliczka, Wieliczka  

Najstarsza kopalnia soli w Polsce, obecnie 
muzeum z niewielką produkcją soli. Większość 
soli sprzedawana pod znakiem towarowym KS 
Wieliczki to sól innych producentów, głównie 

Grupy Kapitałowej Ciech oraz ZOWD 
Dębieńsko  

20 000 

Kopalnia Soli Bochnia, Bochnia 
Zagłębie solne w stanie likwidacji, produkcja 

soli specjalnych na bazie soli jodowo-
bromowych, niewielkie ilości soli kamiennej 

10 000 

Źródło: Emitent 
 
Jakość soli warzonej jak też soli kamiennej mierzona jest poziomem zawartości czystego NaCl. Zróżnicowanie tego 
parametru warunkuje różne zastosowania soli. Sól najwyższej jakości tj. o zawartości soli (NaCl) do 99,9% kwalifikuje się 
jako surowiec spożywczy, sól o zawartości NaCl do 95% wykorzystywana jest w przede wszystkim w rolnictwie i 
drogownictwie, natomiast sól o zawartości NaCl do 99% znajduje zastosowania w przemyśle chemicznym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspektywy rozwoju krajowego rynku soli w zakresie zużycia ilościowego oceniane są jako stabilne. Oczekuje się 
utrzymania zużycia soli na poziomie z lat ubiegłych bądź niewielkiej tendencji wzrostowej. W znacznej części popyt na 
sól jest relatywnie sztywny (zastosowania spożywcze), natomiast w innych segmentach zastosowań, jak przemysł 
chemiczny czy też chemia gospodarcza, popyt wykazuje niewielką tendencję wzrostową. W przypadku zastosowań w 
drogownictwie, zużycie soli (głównie kamiennej) podlega znacznym wahaniom sezonowym związanych ze zmianami 
warunków atmosferycznych. Całkowitą konsumpcję soli w Polsce przedstawia rysunek poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Struktura zużycia soli w Polsce w 2002r.
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2.2.4. Rynek krzemianu sodu       

Krzemian sodu produkowany jest w dwóch formach: stałej zwany szklistym krzemianem sodu oraz płynnej zwany szkłem 
wodnym sodowym. Szklisty krzemian sodu jest forma wyjściową i stosowany jest w przemyśle po doprowadzeniu do 
formy płynnej. Ze względu na niższe koszty logistyki forma stała jest przedmiotem obrotu międzynarodowego. Wielkość 
światowej produkcji szklistego krzemianu sodu w formie stałej jest szacowana na poziomie 10 mln ton. Zdolności 
produkcyjne skoncentrowane są w Europie, USA, w krajach Dalekiego Wschodu oraz Indiach. W Europie moce 
produkcyjne szklistego krzemianu sodu w formie stałej wynoszą około 2 mln ton. Odbiorców szklistego krzemianu sodu 
można podzielić na następujące kategorie: 

- podmioty kupujące szklisty krzemian sodu w formie stałej i po rozpuszczeniu rozprowadzające formę płynną na 
swoich rynkach lokalnych, 

- podmioty kupujące szklisty krzemian sodu w formie stałej, posiadające instalacje do jego rozpuszczania i 
przerabiające go w bardziej przetworzone produkty (np. krzemionkę strącaną i zeolity), 

- podmioty kupujące formę płynną i stosujące ją do własnej produkcji (branża detergentów, papiernictwo, 
odlewnictwo). 

 
Około 80% mocy produkcyjnych należy do producentów, którzy wykorzystują szklisty krzemian sodu na potrzeby własne. 
W Europie jest jedynie trzech producentów, którzy sprzedają go do klientów rozproszonych w różnych częściach 
kontynentu. Są to: Grupa Kapitałowa Ciech, ZCh Rudniki z siedzibą w Rudnikach oraz PQ Europe z siedzibą w 
Maastricht w Holandii. Informacje na temat zdolności produkcyjnych producentów krzemianu sodu w Europie 
przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 97. Producenci krzemianu sodu w Europie (tony) 

Producent Moce produkcyjne Stopień 
wykorzystania 

Sprzedaż krzemianu 
sodu w postaci stałej

Grupa Kapitałowa Ciech 55 000 100% 50 000
Z.Ch. Rudniki  90 000 100% 70 000

PQ* (fabryki w Niemczech, Holandii, Francji i Norwegii) 200 000 70% 40 000
Producenci produkujący na własne potrzeby 1 650 000 90% -

Źródło: Emitent, * - dane szacunkowe Emitenta 

Zdolności produkcyjne krajowych producentów w zakresie krzemianu sodu znacznie przekraczają zapotrzebowanie na 
ten produkt w kraju. Z tego względu znaczna część produktu jest eksportowana na rynki Europy Zachodniej. W 
przypadku płynnej formy krzemianu sodu od 30% do 50% produkcji kierowane jest na rynek krajowy. Strukturę zużycia 
krzemianu sodu w formie płynnej przedstawia poniższy wykres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktura zyżycia krzemianu sodu w formie płynnej 
w Polsce w 2002r.
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Na podstawie danych o europejskich zdolnościach produkcyjnych Emitent szacuje, że Grupa Ciech ma około 3% udziału 
w europejskiej produkcji krzemianów sodu. Natomiast biorąc pod uwagę producentów działających na wolnym rynku (nie 
zużywających produkt na własne potrzeby), udział Grupy Ciech w rynku europejskim szacowany jest na 19%. Główni 
konkurenci Grupy Ciech w segmencie produktów krzemianowych to Zakłady Chemiczne Rudniki oraz PQ Europe. Ze 
względu na równowagę rynkową udziały poszczególnych podmiotów na rynku krajowym oraz europejskim są względnie 
stałe. 
 
Różnorodność zastosowań szklistego krzemianu sodu i jego pochodnych sprawiają, że popyt na ten towar wykazuje 
stałą tendencję wzrostową. Wzrost zapotrzebowania odnotowywany jest w długim okresie i nie ma charakteru 
skokowego. Pojawianie się nowych zastosowań, jak na przykład krzemionki strącanej do produkcji opon pod koniec lat 
90-tych, mimo zwiększenia popytu było rozłożone w czasie i nie odnotowano znaczącej przewagi popytu nad podażą. W 
efekcie popyt na produkty krzemianowe ma charakter stabilny. Dynamikę popytu na krzemiany w Europie szacuje się na 
poziomie 2-3% rocznie. Na najbliższe lata Emitent szacuje dalszy wzrost rynku krzemianów na poziomie kilku procent 
rocznie.   

2.2.5. Rynek sody oczyszczonej 

Rynkiem działania dla Grupy Kapitałowej Ciech w zakresie sody oczyszczonej jest rynek krajowy oraz rynki zagraniczne, 
w których dominują kraje Europy Zachodniej. Sprzedaż na poszczególne rynki odbiorców (kraj i eksport) rozłożona jest 
względnie równomiernie i kształtuje się na porównywalnym poziomie.  
 
Globalne zdolności produkcyjne w zakresie sody oczyszczonej na świecie wynoszą około 2,5 mln ton rocznie. Natomiast 
popyt (wg. Trona Patch Time) wynosił w 2003r. 1,96 mln ton. Największe zużycie charakteryzuje: Azję (680 tys. ton), 
Amerykę Płn. i Amerykę Płd. (po około 600 tys. ton) oraz Europę Zachodnią (480 tys. ton). Największym producentem 
sody oczyszczonej na świecie są Stany Zjednoczone Ameryki, których produkcja stanowi ponad połowę produkcji 
światowej. Do najwiekszych światowych producentów sody oczyszczonej należą: Church & Dwight z siedzibą Princeton, 
New Jersey w USA, Solvay, American Soda z siedzibą w Parachute w USA. Zdolność europejskich producentów sody 
oczyszczonej oceniana jest  na około 800-900 tys. ton.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do największych producentów europejskich sody oczyszczonej należą: Solvay, Brunner Mond, Sodawerk oraz 
Slavjansk. Grupa Ciech wytwarzając 57 tys. ton sody rocznie reprezentuje około 4% produkcji światowej oraz około 7% 
produkcji europejskiej. Emitent ocenia, że Grupa Kapitałowa Ciech dysponuje około 8-9% udziałem w europejskim rynku 
sody oczyszczonej. Szacunkowe udziały największych producentów sody oczyszczonej na świecie przedstawia poniższy 
wykres. 
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Rynek sody oczyszczonej może być podzielony na sektor sody wysokiej jakości i sody niskiej jakości. Sektor wysokiej 
jakości obejmuje sektor przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Proces granulowania stosowany do produkcji sody 
oczyszczonej wysokiej jakości pozwala również produkować duże ilości produktu drobnego (tzw. sody niskiej jakości), 
który stosowany jest w sektorze paszowym. Popyt na sodę oczyszczoną determinowany jest  koniunkturą w przemyśle 
spożywczym, farmaceutycznym, detergentowym, paszowym. Soda oczyszczona znajduje również zastosowanie w do 
produkcji suchego proszku gaśniczego oraz do procesu odsiarczania gazów.  
 
Badając perspektywy rozwoju sektora sody oczyszczonej, przyjmuje się, że w największym stopniu skorelowane są one 
z tempem wzrostu PKB oraz siłą nabywczą ludności. Zdaniem Emitenta do czynników sprzyjających dalszemu wzrostowi 
rynku sody oczyszczonej w Polsce należeć będą: 
– niskie zużycie detergentów w Polsce na osobę w  porównaniu do krajów Europy Zachodniej, 
– rosnące tempo wzrostu PKB w Polsce, 
– stabilizacja wzrostu PKB w Europie i na świecie. 

2.3. Otoczenie rynkowe chemikaliów organicznych 
W ramach segmentu chemikalia organiczne Grupa Kapitałowa Ciech prowadzi przede wszystkim działalność handlową 
w zakresie obrotu wewnętrznego oraz importu i eksportu. Do głównych towarów z segmentu chemikaliów organicznych, 
których obrotem zajmuje się Grupa Ciech należą: izocyn T-80 (TDI), epichlorohydryna (EPI) oraz tworzywa, w tym 
przede wszystkim polichlorki winylu.  

2.3.1. Rynek TDI  

Izocyn (TDI) jest produktem wykorzystywanym w przeważającej większości do wytwarzania miękkich pianek 
poliuretanowych, które z kolei są stosowane do produkcji mebli ( około 30% zużycia TDI), wyposażenia samochodów 
(30%), podkładów do wykładzin podłogowych (10%), materacy (10%), opakowań (8%), a także farb i lakierów (4%) i 
innych.  Według wiedzy Emitenta światowe roczne zdolności produkcyjne TDI szacowano w 2001 roku na 1,86 mln ton, 
z czego 727 tys. ton przypadało na USA, 613 tys. ton na Europę oraz 522 tys. ton na Azję. Do największych 
producentów TDI w Europie należą: 
 

– Bayer z siedzibą w Leverkussen w Niemczech (całkowite zdolności produkcyjne w ciągu roku: 410 tys. ton, w 
tym 180 tys. ton w Europie), 

– BASF z siedzibą Ludwigshafen w Niemczech (230 tys. ton, w tym 70 tys. ton w Europie), 
– Dow z siedzibą w Horgen w Szwajcarii (275 tys. ton, w tym 110 tys. ton w Europie), 
– Rhodia  z siedzibą Boulogne-Billancourt we Francji (120 tys. ton w Europie), 
– BorsodChem z siedzibą w Kazincbarcika na Węgrzech (60 tys. w Europie), 
– ZCh Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  (60 tys. ton w Europie)   

 
Produkcja TDI na świecie osiągnęła w 2001 roku poziom 1,27 mln ton, w tym w Europie 325 tys. ton, co oznacza 
stosunkowo niewielkie wykorzystanie mocy produkcyjnych: 68% na świecie oraz 53% w Europie. Według European 
Chemical Nwes (ECN) w ostatnich dwóch latach europejska produkcja TDI spadła na skutek awarii i częściowego 
zamykania instalacji. Obecna sytuacja w zakresie dużej nadwyżki podaży nad popytem jest wynikiem: 
 

– stagnacji gospodarczej na świecie i zmniejszonego popytu na dobra konsumpcyjnego trwałego użytku, 
– nadmiaru zdolności produkcyjnych, 
– wysokiej awaryjności instalacji i konieczności utrzymywania jej w dobrym stanie technicznym z powodu 

stosowania silnie trującego fosgenu. 
 
Istniejąca sytuacja na rynku TDI powoduje racjonalizację produkcji, zamykanie małych, niezintegrowanych wytwórni oraz 
zmiany w długoterminowych planach inwestycyjnych zmierzające do ograniczenia potencjału produkcyjnego.  
Polski rynek TDI oceniany jest na około 30 tys. ton rocznie. Jedynym producentem TDI (izocynu-T80) w Polsce są 
Zakłady Chemiczne Zachem S.A.. Firma dysponuje od kwietnia 2003r. zdolnościami produkcyjnymi TDI na poziomie 
średniej światowej wytwórni tzn. 60 tys. ton na rok. Większość (około 60%) eksportu TDI ZCh Zachem realizowana jest 
za pośrednictwem CIECH S.A. Emitent ocenia, że udział Grupy Kapitałowej Ciech w europejskim rynku TDI wynosi około 
2%. Sprzedaż towaru TDI realizowana przez Ciech na rynkach eksportowych obejmuje przede wszystkim Włochy, 
Niemcy i Chiny. Szacowaną wielkość krajowego rynku TDI przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 98. Szacunkowa wielkość polskiego rynku TDI (tys. ton)  
Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003 
Produkcja krajowa sprzedana  28,6 31,0 30,1 25,0 41,4*
Sprzedaż krajowa  18,6 18,3 11,3 10,4 14,1*
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Import 9,2 11,4 13,8 17,5 16,2
Eksport 10,0 12,7 18,8 14,6 27,3
Wielkość polskiego rynku 27,8 29,7 25,1 27,9 30,3*
Źródło: Emitent, *- dane szacunkowe  

TDI jest produktem dojrzałym i jego rynek będzie się rozwijał w tempie zbliżonym do rozwoju całej gospodarki. Według 
ECN w ostatnich latach średnioroczne tempo rozwoju światowego rynku TDI wyniosło 3,5-4%. Na najbliższe lata 
przewiduje się, że w Europie Zachodniej odpowiednia dynamika wzrostu wyniesie 2%, a w Europie Wschodniej nawet do 
10%. W największym z najdynamicznie rozwiających się rynków – w Chinach – zużycie wzrośnie z 218 tys. ton w 2001r. 
do 482 tys. ton w 2010r. TDI jest produktem, który jest stosunkowo mało wrażliwy na koszty transportu, stąd można go 
transportować na dalekie odległości. Z tego też względu uważa się, że popyt Chin powinien zniwelować nadmiar 
zdolności produkcyjnych w Europie.  

2.3.2. Rynek epichlorohydryny( EPI)  

Wielkość światowej produkcji epichlorohydryny Emitent szacuje na ponad 1000 tys. ton. 38% produkowanej na świecie 
epichlorohydryny pochodzi z USA, 32% z krajów Dalekiego Wschodu, głównie Japonii, Taiwanu, Chin oraz Korei Płd. 
oraz 30% z Europy. Największe europejskie zakłady epichlorohydryny przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 99. Główni producenci epichlorohydryny w Europie 
Producent Lokalizacja Zdolności produkcyjne 2002 r. (tys. ton) 

DOW Deutschland (Horgen, Szwajcaria) Stade, Niemcy 90-105 
Resolution (Rotterdam, Holandia) Pernis, Holandia 80 

Kaustic (Sterlitmak, Rosja)  Sterlitamak, Rosja 66 
Solvay (Bruksela, Belgia) Rheinberg, Niemcy 50 

Źródło: Emitent 
 
Jedynym producentem epichlorohydryny w Polsce jest ZCh Zachem w Bydgoszczy, które posiadają zdolności 
produkcyjne na poziomie 30 tys. ton epichlorohydryny rocznie. Ponieważ wartość importu tego produktu jest marginalna, 
udział ZCh Zachem na rynku krajowym sięga 100%. Jedynym krajowym odbiorcą są Zakłady Organika Sarzyna. 
Większość produkcji jest eksportowana głównie na rynki Unii Europejskiej. Około 80% polskiego eksportu 
epichlorohydryny realizowana jest przez CIECH S.A (według danych za 2003r.). Emitent ocenia, że udział Grupy 
Kapitałowej Ciech w europejskim rynku epichlorohydryny wynosi około 6-7%.   

Tabela 100. Wartość eksportu epichlorohydryny realizowana przez CIECH S.A. 
Epichlorohydryna  2003 2002 2001 

Polski eksport EPI ogółem 23,7 tys. ton 23 tys. ton 22 tys. ton 
Eksport EPI realizowany przez CIECH S.A. 18,7 tys. ton 16 tys. ton 13,5 tys. ton 
Źródło: Emitent 

2.3.3. Rynek polichlorku winylu (PCW) 

Większość aktualnych zastosowań polichlorku winylu (ok. 67%) dotyczy nieplastyfikowanych (twardych) gatunków 
polichlorku winylu. Największe ilości polichlorku winylu tego rodzaju zużywane są przez sektor produkujący rury i złączki 
(28% całkowitej ilości). Kolejne miejsce zajmuje produkcja profili okiennych (23%) oraz folii sztywnej (11%). Natomiast 
aplikacje wykorzystujące plastyfikowane gatunki PCW, tzw. miękki PCW stanowią łącznie około 33% zastosowań tego 
produktu. Stosowane są głównie do produkcji powłok kabli, folii, wykładzin podłogowych oraz powłok technicznych.  
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Krajowy rynek PCW oceniany jest według szacunków Emitenta na około 300-330 tys. ton rocznie. Bilans krajowego 
rynku PCW przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 101. Bilans polskiego rynku PCW w tys. ton 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Import 65,9 79,7 93,0 101,6 120,9 146,4 159,2 173,7 198,3
Eksport 74,0 101,6 104,7 117,1 102,8 129,9 116,7 118,0 126,3
Produkcja  225,3 254,4 285,3 266,0 259,4 273,9 225,6 248,5 255,8
Zużycie 217,2 232,5 273,6 250,5 277,5 290,4 268,1 304,2 327,8
Źródło: Emitent 

Grupa Kapitałowa Ciech pośredniczy w eksporcie PCW na rynki europejskie oraz sprzedaży wśród krajowych odbiorców 
tego produktu. Emitent ocenia, że udział Grupy Kapitałowej Ciech w polskim rynku PCW wynosi około 2% zaś w rynku 
europejskim około 0,3%.  

2.3.4. Rynek kaprolaktamu 

Globalny rynek kaprolaktamu, według szacunków European Chemical News charakteryzuje się roczną produkcją (i 
zużyciem) na poziomie około 4 mln ton. Produkcja tego surowca jest silnie skoncentrowana, głównie w Europie, 
natomiast główne rynki zbytu to Azja, Europa oraz Stany Zjednoczone Ameryki. Polska produkcja kaprolaktamu 
skoncentrowana jest w dwóch zakładach: Zakładach Azotowych Puławy z siedzibą w Puławach oraz Zakładach 
Azotowych Tarnów z siedzibą w Tarnowie. Wielkość krajowej produkcji kaprolaktamu kształtowała się w 2003r. na 
poziomie powyżej 152 tys. ton i od kilku lat wykazuje tendencję rosnącą. Bilans polskiego rynku kaprolaktamu 
przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 102. Bilans polskiego rynku kaprolaktamu w tys. ton 
 2000 2001 2002 2003 

Produkcja 146,9 148,6 152,9 152,4
Import 9,7 3,7 7,4 8,3
Eksport 90,9 101,9 104,8 106,5
Zużycie (szacunek) 65,7 50,4 55,5 54,1
Źródło: Emitent 

Systematycznie rośnie również polski eksport kaprolaktamu, który skierowany jest głównie na rynki: Chin, Unii 
Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej. Część krajowego eksportu obsługiwana jest za pośrednictwem Grupy 
Kapitałowej Ciech. Według szacunków Emitenta, udział Grupy Ciech w polskim eksporcie kaprolaktamu wynosi około 
5%.     

2.3 Otoczenie rynkowe segmentu agrochemicznego 

2.3.1 Rynek nawozów wieloskładnikowych i fosforowych 

Głównym odbiorcą produktów sektora agrochemicznego (nawozy, środki ochrony roślin) jest rolnictwo. Nieznaczne ilości 
produktów kierowane są również do ogrodnictwa oraz sadownictwa. Głównym rynkiem działania Emitenta w zakresie 
nawozów fosforowych i wieloskładnikowych jest rynek krajowy.  
Polska należy w zakresie sprzedaży nawozów mineralnych do niewielkich rynków w skali światowej. Całkowita 
powierzchnia gruntów ornych w Polsce wynosi obecnie około 14,4 mln ha, a roczna wielkość zużycia nawozów 
mineralnych wyniosła w sezonie 2002/2003 około 1.282 mln ton. Od 1989 roku, w wyniku przemian gospodarczych, 
zużycie nawozów w Polsce gwałtownie zmalało z poziomu 196 kg NPK/ha do 62 kg w 1992 roku. Od tego momentu 
notuje się powolny wzrost zużycia nawozów z okresami stagnacji w latach 1996-2002, kiedy zużycie nawozów wynosiło 
średnio 88-89 kg NPK/ha. Poziom zużycia nawozów mineralnych w Polsce w okresie 1987-2003 przedstawia poniższy 
wykres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zużycie nawozów mineralnych w Polsce w latach 1987-2003 w 
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Sprzedaż nawozów mineralnych cechuje sezonowość, związana z fazami wegetacyjnymi roślin uprawnych. Największe 
zapotrzebowanie na nawozy występuje w pierwszym i drugim kwartale, tj. w okresie gromadzenia i następnie nawożenia 
użytków rolnych przez rolników. Natomiast drastyczny spadek sprzedaży nawozów, wynikający z cyklu prac polowych, 
występuje w lecie.   
 
W Polsce wytwarzaniem nawozów mineralnych zajmuje się kilkadziesiąt podmiotów. Dla około połowy z nich produkcja  
w zakresie nawozów jest działalnością drugorzędną. Wszyscy najwięksi producenci obok produkcji nawozów zajmują się 
wytwarzaniem również innych produktów chemicznych. Po okresie względnej stabilizacji w latach 1998-1999, produkcja 
nawozów sztucznych ogółem spadła w 2002 roku do 2,08 mln ton w przeliczeniu na czysty składnik. Około 62% (1,3 mln 
ton) wolumenu produkcji, w przeliczeniu na czysty składnik, stanowiły nawozy azotowe, 25% (516 tys. ton) - fosforowe, a 
13% (262 tys. ton) potasowe. W zakresie nawozów fosforowych i wieloskładnikowych w latach 2001-2003 odnotowano 
stały wzrost produkcji w Polsce. W roku 2004 wrostowa tendencja utrzymuje się nadal, bowiem w ciągu 10 miesięcy 
2004r. wytworzono o 5,5% więcej tego rodzaju nawozów (po przeliczeniu na czysty składnik) w porównaniu z 
analogicznym okresem roku poprzedniego. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producentami nawozów fosforowych i wieloskładnikowych w Polsce są: 
 

- Zakłady Chemiczne Police S.A., Police 
- Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o., Gdańsk (Grupa Kapitałowa Ciech) 
- Zakłady Chemiczne Luboń Sp. z o.o., Luboń, 
- Zakłady Chemiczne Siarkopol Sp. z o.o., Tarnobrzeg, 
- FOSFAN S.A., Szczecin, 
- Fabryka Nawozów Fosforowych Ubocz Sp. z o.o., Ubocz. 

 
W ostatnich dwóch latach krajowe zakłady wyprodukowały łącznie około 1,9 mln ton nawozów fosforowych i 
wieloskładnikowych rocznie, w tym na rynek krajowy trafiało po około 1,2 mln ton. Wielkość produkcji nawozów 
fosforowych i wieloskładnikowych w Polsce w 2002 roku w przeliczeniu na składniki podstawowe oraz w przeliczeniu na 
składnik czysty P2O5 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 103. Wielkość produkcji nawozów fosforowych i wieloskładnikowych w Polsce w 2002r według producentów  
Nawozy – produkcja w  tonach % udziału 

Nazwa producenta 
N P2O5 K2O W P2O5 

ZCh Police S.A. 114.663 295.670 194.126 72,5%
GZNF Fosfory Sp. z o.o. (GK Ciech) 4.118 20.273 16.960 12,7%
ZCh Luboń Sp. z o.o. 4.234 32.327 34.833 7,9%
ZCh Siarkopol Sp. z o.o. 1.841 17.899 11.342 4,4%
Fosfan S.A. 185 6.780 4.835 1,7%
FNF Ubocz Sp. z o.o. 420 3.159 2.740 0,8%
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Razem 125.461 376.108 264.836 100,0%
Źródło: Emitent 

Największym producentem nawozów fosforowych i wieloskładnikowych w Polsce są Zakłady Chemiczne Police S.A., 
które ze swoimi zdolnościami produkcyjnymi i sprzedażą na poziomie około 400 tys. ton w przeliczeniu na P2O2 są 
zdecydowanym liderem na rynku nawozów fosforowych i wieloskładnikowych. Do liczących się podmiotów poza 
zakładami w Policach należy spółka zależna od Emitenta GZNF Fosfory Sp. z o.o. oraz ZCh Luboń. Pozostałe 
przedsiębiorstwa posiadają ograniczone możliwości produkcyjne, przez co ich rola na rynku nawozów fosforowych i 
wieloskładnikowych jest niewielka. 
 
Krajowy rynek nawozów fosforowych i wieloskładnikowych zdominowany jest przez producentów krajowych, których 
sprzedaż stanowi blisko 100% rynku. Wiodący udział posiada największy producent nawozów fosforowych tj. ZCh Police 
S.A. z siedzibą w Polcach, które w 2002 roku opanowały 49% krajowego rynku nawozów fosforowych i 
wieloskładnikowych. Istotne udziały w rynku posiada również GZNF Fosfory Sp. z o.o. (24%) oraz ZCh Luboń Sp. z o.o. 
z siedzibą w Luboniu (16%). Na rynku nawozowym działają również importerzy. Do największych z nich należą: Kemira 
Grow How z siedzibą w Finlandii, Hydro Agri z siedzibą w Norwegii, B and B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aurepio 
z siedzibą w Warszawie (sole potasowe), Kali und Salz z siedzibą w Niemczech (chlorek potasu, sole potasowe), Puławy 
oraz grupa małych firm importująca nawozy zza wschodniej granicy. Import dotyczy głównie nawozów potasowych, 
azotowych i w mniejszym stopniu wieloskładnikowych. Import nawozów fosforowych jest śladowy. Strukturę rynku 
nawozów fosforowych w Polsce przedstawia poniższy wykres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspektywy rozwoju sektora nawozowego zależą od dwóch głównych czynników: popytu wewnętrznego, który 
uzależniony jest od kondycji finansowej rolnictwa oraz możliwości eksportowych, które uwarunkowane są koniunkturą na 
rynkach europejskich.  
 
Krajowy sektor rolniczy podlega w ostatnich latach dynamicznym zmianom, które obejmują między innymi: obniżanie się 
opłacalności produkcji rolnej, procesy koncentracji i specjalizacji produkcji rolnej w dużych gospodarstwach, 
zmniejszanie się wielkości użytków rolnych. W opinii Emitenta wielkość popytu na nawozy mineralne w Polsce powinna 
utrzymywać się na stabilnym poziomie z tendencją wzrostu znaczenia nawozów wieloskładnikowych. Według IERiGŻ 
natomiast, średnie zużycie nawozów w Polsce zwiększy się z 89,0 kg NPK/ha w 2003r. do 104 kg NPK/ha w roku 2007. 
Do czynników, które będą sprzyjać powyższym tendencjom powinny należeć: 
 

– czynniki ekonomiczne - stosowanie nawozów wieloskładnikowych sprzyja obniżce kosztów siły roboczej i 
energii oraz zapewnia kompleksowe nawożenie, 

– tzw. ustawa azotowa ograniczająca zużycie nawozów azotowych zredukuje stosowanie azotu jako jedynego 
czynnika plonotwórczego i zwiększy zużycie fosforu i potasu, 

– procesy poprawiające kondycję finansową i rentowność produkcji rolnej, w tym: kwotowanie produkcji oraz 
dopłaty bezpośrednie, 

   
W przypadku rynków zagranicznych, głównie europejskich, które są odbiorcami polskich produktów nawozowych nie 
należy spodziewać się wzrostu zużycia nawozów mineralnych. Według danych Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Nawozów Sztucznych (EFMA), w krajach Unii Europejskiej w ciągu najbliższych lat nastąpi dalszy spadek 
zużycia nawozów mineralnych, w przeciwieństwie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie zużycie nawozów 

Udziały w krajowym rynku nawozów fosforowych w 2002 r.
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nadal będzie nieznacznie rosło. Wpłynie to na dalsze zwiększanie nierównowagi rynkowej i przewagi podaży nad 
popytem.    
 
 
 

2.4 Otoczenie rynkowe segmentu petrochemicznego 

2.4.1 Rynek benzenu i etylobenzenu 

Benzen 
Najważniejszym zastosowaniem benzenu na świecie jest produkcja etylobenzenu do polistyrenów i kauczuków (ponad 
50%). W Polsce natomiast dominujący udział w strukturze zużycia benzenu ma produkcja kaprolaktamu. W Polsce jest 
dwóch producentów benzenu: PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku oraz Petrochemia Blachownia S.A., spółka z Grupy 
Kapitałowej Ciech.    

Tabela 104. Bilans polskiego rynku benzenu w tys. ton 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Import 52,1 50,1 55,4 60,0 72,9 74,5 77,1 53,0 40,2
Eksport 5,1 1,1 0,0 0,1 7,8 4,2 7,1 21,8 21,8
Produkcja  140,9 141,2 147,6 145,9 145,0 164,1 96,0 175,8 184,4
Zużycie 187,9 190,2 203,0 205,8 210,1 234,4 166,0 207,0 202,8
Źródło: Emitent 

Emitentowi nie są dostępne dane dotyczące udziałów rynkowych poszczególnych podmiotów działających na rynku 
krajowym. Szacunkowe udziały Grupy Kapitałowej Ciech na rynku benzenu w Polsce przedstawia poniższy wykres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Światowe zużycie benzenu szacowano w 2002r. na 32,5 mln ton. Wg prognoz CMAI w 2007 roku wielkość ta osiągnie 
poziom 40 mln ton, co oznacza średnioroczny wzrost w granicach 4,2%. Szybki (tempo wzrostu zużycia tego surowca 
wyprzedzi dynamikę wzrostu PKB na świecie) wzrost zużycia benzenu wynika z faktu wielu zastosowań w różnych 
ciągach technologicznych do produkcji innych surowców i półproduktów chemicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udział Grupy Kapitałowej Ciech w rynku benzenu w Polsce

2,3%
2,8%

3,9%

9,0%

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

10%

2000 2001 2002 2003*

Źródło: CIHZ, IFS Ciech S.A., * - dane szacunkowe

Produkcja i konsumpcja benzenu w Europie Zachodniej 
(tys. ton/rok) 

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Źródło: APPE/PMRC *- prognoza Emitenta na podstawie Association of Petrochemicals Producers in Europe

Produkcja

Konsumpcja*



Rozdział V – Dane o działalności Emitenta  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  144

 
 
 
 
 
 
Etylobenzen 
 
Światowe zdolności produkcyjne etylobenzenu szacowane są przez Emitenta na około 27 mln ton rocznie. Wiodącym 
producentem tego produktu jest region Azji (około 35% całkowitych zdolności produkcyjnych) oraz USA (31%) i Europa 
(28%). Według oceny CMAI w Huston zdolności produkcyjne etylobenzenu na świecie wzrastały o 5,3% rocznie do roku 
2000, po czym tempo to uległo spowolnieniu. W ostatnich latach nastąpiła zmiana regionalnych sił w zakresie zdolności 
produkcyjnych etylobenzenu na korzyść Azji, kosztem USA i Europy. Obecne zdolności produkcyjne w Europie 
szacowane są na około 7.000 tys. ton rocznie.     
 
Krajowy rynek etylobenzenu szacowany jest na około 100-110 tys. ton rocznie z czego w porównywalnym zakresie 
pochodzi on z importu oraz produkcji rodzimej. Jedynym producentem etylobenzenu w Polsce jest Petrochemia 
Blachownia S.A., spółka z Grupy Kapitałowej Ciech. Jedynym, krajowym odbiorcą jest ZCh Dwory S.A., jedyny krajowy 
producent styrenu. Bilans polskiego rynku etylobenzenu przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 105. Bilans polskiego rynku etylobenzenu (tys. ton) 
2000 2001 2002 2003 

Produkcja sprzedana 77,3 49,9 75,0 49,3 
Eksport 15,5 10,3 20,1 5,4 
Import 27,6 63,6 53,0 55,3 
Zużycie 89,4 103,2 107,9 99,2 
Źródło: Emitent 

W przypadku obrotu wewnętrznego, głównym odbiorcą etylobenzenu jest ZCh Dwory S.A., natomiast w eksporcie były 
zakłady „Kaucuk” Kralupy w Czechach. Obecnie etylobenzen wytwarzany przez Grupę Kapitałową Ciech sprzedawany 
jest wyłącznie na rynku krajowym. Emitent ocenia, że udział Grupy Kapitałowej Ciech w 2003r. polskim rynku 
etylobenzenu wynosi około 44%. 
  
Niemal cały wytwarzany etylobenzen zużywany jest do produkcji styrenu, który z kolei służy głównie do produkcji 
tworzyw styrenowych (polistyrenów i kopolimerów styrenu), kauczuków oraz nienasyconych poliestrów. Z tego też 
względu popyt na etylobenzen determinowany jest wielkością produkcji styrenu oraz tworzyw styrenowych. Prognozę 
zużycia etylobenzenu na rynku krajowym przedstawia poniższy wykres.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 Rynek biokomponentów paliwowych 

Etanol odwodniony  
Produkowany przez Grupę Ciech etanol odwodniony jest najpowszechniej stosowanym tlenowym komponentem paliw 
do silników samochodowych, a także najszerzej stosowanym paliwem alternatywnym na świecie. Rozwój produkcji 
etanolu bezwodnego i zastosowanie jego na większą skalę jako dodatku do paliw silnikowych nastąpiło w latach 90-tych 
ubiegłego wieku. W opinii Emitenta brak jest wiarygodnych źródeł na temat wielkości produkcji i zużycia etanolu zarówno 
na rynku europejskim jak też światowym. Cząstkową informację na temat skali i dynamiki rynku etanolu w skali makro 
dają dane z rynku amerykańskiego oraz Unii Europejskiej w zakresie wielkości produkcji tego produktu. Rozmiary 
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produkcji etanolu w USA wynosiły odpowiednio: w 1980r. – 300 mln litrów, w 1995r. – 4,4 mld litrów, w 2000r – 6,9 mld 
litrów. Podobne tendencje zachodziły w krajach Europy Zachodniej, gdzie największymi producentami etanolu są: 
Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania. 
 
W Polsce zdolności produkcyjne etanolu wynoszą około 220 mln litrów, natomiast wielkość krajowego rynku wyniosła w 
2001 r około 60 mln litrów. Do głównych krajowych producentów etanolu należą: PPPF AKWAWIT S.A. (zdolności 
produkcyjne na poziomie 100 mln litrów na rok), Kompania Spirytusowa Wratislawia (70 mln litrów na rok), Uni-Malew 
Słupca (18 mln litrów na rok), GK Ciech (15 mln litrów na rok), FWG w Stargardzie Gdańskim (13 mln litrów na rok). 
Praktycznie nie występuje import tego produktu do Polski.      
 
Popyt na etanol poza czynnikami wynikającymi z właściwości etanolu jako paliwa i dodatku do paliw kształtowany jest  w 
dużym stopniu przez regulacje administracyjne oraz podatkowe. Rozwiązania prawne w Unii Europejskiej zmierzają w 
kierunku dalszej promocji użycia etanolu oraz innych paliw odnawialnych dla transportu. Projekt dyrektywy UE w tym 
zakresie przewiduje jako cel osiągnięcie wskaźnika użycia biopaliw w transporcie do 2% do 2005r. oraz do 5,75% do 
końca 2010r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Według Emitenta istnieją realne perspektywy wzrostu zużycia etanolu w Polsce. Złożą się na to między innymi: 
 
– przewidywany znaczny wzrost zużycia etanolu jako komponentu do benzyn silnikowych jako efekt presji na 

zwiększanie stosowania biopaliw w transporcie, 
– planowane wprowadzenie podatku akcyzowego od importu rozpuszczalników zawierających etanol, zwiększy 

wykorzystanie krajowego etanolu w innych niż paliwowe zastosowaniach. 

2.5 Otoczenie rynkowe segmentu farmaceutycznego  
Polski rynek farmaceutyczny należy do największych w Europie Środkowej. Ponad jedna trzecia obrotów farmaceutyków 
w tej części Europy przypada na nasz kraj. W strukturze krajowego rynku farmaceutycznego dominuje import (około 
65%) w stosunku do leków produkowanych w kraju (około 35%). Skala importu jednak systematycznie rośnie i tym 
samym jego udział w rynku krajowym farmaceutycznym. Większość (około 90%) wytwarzanych w Polsce leków to tzw. 
leki generyczne, czyli odtwórcze.  W przeszłości Polska była istotnym eksporterem leków, w szczególności do krajów 
byłego ZSRR oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie wartość eksportu polskich leków jest stosunkowo 
niewielka około  200 mln USD rocznie, co związane jest z mało nowoczesnymi farmaceutykami, które z trudnością 
konkurują na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Handel zagraniczny w Polsce wyrobami farmaceutycznymi 
przedstawia poniższy wykres. 
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Działalność Grupy Kapitałowej Ciech na rynku farmaceutycznym ma charakter wyłącznie handlowy. Spółka jest 
importerem i eksporterem leków i innych produktów farmaceutycznych. Działalność w segmencie farmaceutycznym 
prowadzona jest przez spółkę zależną od Emitenta, Ciech Polfa Sp. z o.o.  
 
Z wiedzy Emitenta wynika, że Grupa Ciech jest największym, niezależnym eksporterem polskich leków gotowych 
realizującym w 2002 roku 20% krajowego eksportu, a w roku 2003 około 25%. Spółka oprócz obsługi ściśle handlowej 
oferuje szeroki pakiet usług marketingowych związanych z rejestracją i promocją leków. Grupa Kapitałowa nie prowadzi 
obecnie  na rynkach zagranicznych działalności dystrybucyjnej, jednak plany strategiczne nie wykluczają powołania dla 
tych celów spółek córek (Rosja, Ukraina) lub intensyfikacji dystrybucji z Polski np. na rynek litewski.  
 
Główne rynki eksportowe Spółki wraz z danymi dotyczącymi udziału w polskim eksporcie na dany rynek i szacowanym 
udziałem w lokalnym rynku leków importowanych w roku 2003 przedstawiono w tabeli poniżej.  
 

Tabela 106. Udział Grupy Kapitałowej Ciech w polskim  eksporcie oraz szacowany udział na rynku lokalnym w 2003r. 
Udział Ciech w polskim 

eksporcie leków 
Udział Ciech w miejscowym 

imporcie leków Kraj eksportu  
(%) (%) 

Główni importerzy* 

Rosja 20 0,6 Grupa importerów A 
Węgry 85 0,8 Grupa importerów B 

Wietnam 100 2,0 Grupa importerów C 
Białoruś 65 2,5 Grupa importerów D 
Ukraina 25 0,4 Grupa importerów E 

Kazachstan 60 1,0 Grupa importerów F 
Czechy 40 0,5 Grupa importerów G 
Bułgaria 70 0,6 Grupa importerów H 

*- nazwy głównych importerów zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie 

Źródło: Emitent  

Największymi eksporterami leków w Polsce są bezpośrednio producenci leków oraz firmy niezależne, z których 
największymi są: Kobiko. Polgabo, Agrimex, jednakże eksport każdego z nich jest znacznie mniejszy od realizowanego 
przez Ciech Polfa Sp. z o.o. 
 
W zakresie eksportu substancji farmaceutycznych pozycja Grupy Ciech (a także polskich producentów) maleje z uwagi 
na malejący asortyment i niekonkurencyjność cenową. Pozycja Spółki w imporcie substancji aktywnych i środków 
pomocniczych dla przemysłu farmaceutycznego także maleje w związku z konkurencją firm zagranicznych mających 
swoje oddziały w Polsce oraz samodzielną działalnością producentów.  

2.6 Otoczenie rynkowe segmentu szkło i wyroby ze szkła  

2.6.1 Rynek opakowań szklanych do zniczy i lampionów 

Produkowane przez Grupę Kapitałową Ciech opakowania szklane wykorzystywane są do produkcji: 
– zniczy i lampionów nagrobkowych, 
– lampionów ozdobnych, nazywanych świecami naczyniowymi. 
 
W Europie zniczy nagrobkowych praktycznie nie produkuje się. Istnieje natomiast duży rynek świec naczyniowych, 
którego wielkość Emitent szacuje na około 50 mln szt. rocznie. Odmienna sytuacja panuje na rynku polskim, gdzie 
całkowicie dominują producenci zniczy i lampionów nagrobkowych, generując około 99% zapotrzebowania na 
opakowania szklane. Pozostałe 1% stanowią producenci świec naczyniowych.   
 
Podaż polskiego rynku opakowań szklanych do zniczy i lampionów to przede wszystkim produkcja krajowa. Import do 
Polski jest marginalny i dotyczy prawie wyłącznie świec naczyniowych w gotowej postaci. Obecnie produkcja opakowań 
szklanych do zniczy i lampionów w kraju realizowana jest przez siedem hut szkła. Podstawowe informacje w zakresie 
zdolności produkcyjnych hut wytwarzających opakowania szklane przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 107. Zdolności produkcyjne hut szkła produkujących opakowania szklane do lampionów i zniczy  

Producent Moce produkcyjne* 
(mln szt.)  

Produkcja 
wytworzona w 2003r. 

(mln szt.) 

Stopień 
wykorzystania w % 

Grupa Kapitalowa Ciech  70 64 91%
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Producent Moce produkcyjne* 
(mln szt.)  

Produkcja 
wytworzona w 2003r. 

(mln szt.) 
Stopień 

wykorzystania w % 

Sława, Kielce*, Kielce 40 39 98%
HS, Wymiarki* 105 30 29%
HS, Orzesze* 160 35 22%
GLOSS, Poniec* 30 24 80%
Kama-Vitrum, Wołczyn* 40 20 50%
Feniks, Piotrków*, Piotrków 20 7 35%
Wiązowna*, Wiązowna bd 26 -
Razem 470 221 47%
Źródło: Emitent, * - dane szacunkowe Emitenta 

Wielkość krajowego rynku opakowań szklanych do zniczy i lampionów w 2003 roku, według szacunków Emitenta to 
około 200 mln szt. Liderem na rynku jest Grupa Kapitałowa Ciech, która posiada około 32-procentowy udział w rynku, 
który wzrósł o blisko 6% w stosunku do 2002 roku. Istotną pozycję rynkową posiadają ponadto: Huta Szkła Sława z 
Kielc, Huta Szkła Wymiarki oraz Huta Szkła Orzesze. Podmioty te stanowią bezpośrednią konkurencję dla Grupy 
Kapitałowej Ciech. Szacowana struktura rynku została przedstawiona na poniższym wykresie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rynek opakowań szklanych do zniczy i lampionów rozwinął się w Polsce w latach 90-tych. Według szacunków Emitenta 
w roku 1993 sprzedano w Polsce około 80 mln szt. opakowań szklanych do zniczy i lampionów, a w roku 2001 już około 
180 mln szt. Od 2001 roku nastąpiła stabilizacja popytu na tym poziomie. Bezpośrednią konkurencją dla opakowań 
szklanych do zniczy są lampiony produkowane z PCW oraz znicze ceramiczne. Z danych Emitenta wynika, iż po 
dynamicznym rozwoju segmentu zniczy z PCW, który osiągnął pod koniec lat 90-tych wielkość około 150 mln szt., 
następuje zmniejszanie się sprzedaży tego typu lampionów. Emitent szacuje, że od roku 2004 ponownie nastąpi dalszy 
wzrost rynku opakowań szklanych, w tym również opakowań do świec naczyniowych, a średnie tempo wzrostu wyniesie 
około 5% rocznie. W opinii Emitenta na wzrost rynku opakowań szklanych wpłynie: 
– wzrost popytu na świece naczyniowe, spowodowane przejmowaniem tendencji z Europy Zachodniej palenia w 

domach i w kawiarniach świec naczyniowych, 
– utrzymanie wysokiego tempa wzrostu PKB, co powinno przełożyć się na wzrost siły nabywczej ludności.  

2.6.2 Rynek pustaków szklanych 

Światowy rynek pustaków szklanych według szacunków Emitenta wynosi około 100 mln szt. rocznie. Do największych 
rynków należą kraje arabskie: Algieria, Tunezja, Maroko z łącznym popytem na poziomie około 10 mln szt.,  Stany 
Zjednoczone Ameryki z szacowanym importem z Europy ok. 5 mln szt. oraz poszczególne rynki krajów europejskich, z 
których największe to: Rosja (część europejska 6 mln szt.), Francja (4 mln szt.), Niemcy (4 mln szt.) oraz Hiszpania (3 
mln szt.).       
 
Dynamicznie rozwijający się krajowy rynek pustaków szklanych oceniany był w 2003r. na około 2,9 mln szt. rocznie. 
Grupa Kapitałowa Ciech jest jedynym producentem pustaków szklanych w Polsce. Pozostałe pustaki szklane obecne na 
polskim rynku pochodzą wyłącznie z importu, który został zapoczątkowany w roku 1990 po zamknięciu Huty Szkła 
Wałbrzych, produkującej luksfery i pustaki szklane. Do roku 1999 import pustaków charakteryzował się wysoką 
dynamiką wzrostu. W roku 2001, po rozpoczęciu sprzedaży przez Grupę Kapitałową Ciech pustaków ClaroGlass, import 
spadł o 8%, a w kolejnym roku o dalsze 10%. Dynamikę krajowego rynku pustaków szklanych przedstawia poniższy 
wykres.    

Struktura rynku opakowań szklanych do zniczy i lampionów w 
2003r. w Polsce
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Źródło: Emitent, dane szacunkowe



Rozdział V – Dane o działalności Emitenta  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  148

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najważniejsze kierunki importu pustaków szklanych na polski rynek to Czechy, Niemcy, Włochy i Białoruś. Do głównych 
obok Grupy Kapitałowej Ciech graczy rynkowych na polskim rynku pustaków szklanych należą zatem producenci 
zachodni, działający poprzez wyłącznych dystrybutorów. W latach 1997-2002 dominujący udział w polskim rynku miały 
pustaki czeskie. Od 2003 roku liderem rynku jest Grupa Ciech z udziałem rynkowym  szacowanym na poziomie około 
48%. Informacje w zakresie działających na polskim rynku producentów pustaków szklanych oraz struktury rynku 
przedstawia poniższa tabela i wykres. 

Tabela 108. Oferta pustaków szklanych na polskim rynku  
Kraj pochodzenia Nazwa marki Producent Dystrybutor w Polsce

Polska ClaroGlass GK Ciech GK Ciech 
Czechy Vitrablok Vitrablok NOMOS, Warszawa 
Niemcy Weck Weck Stefania, Katowice 
Niemcy Solaris Oberland Saint Gobain Master, Białystok 

Włochy Vetroarredo Vetroarredo 
NOMOS, Warszawa 
KANWOD, Kraków 

Białoruś bd bd Master, Białoruś 
Źródło: Emitent, * - dane szacunkowe Emitenta 
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Struktura polskiego rynku pustaków szklanych w 2003r.
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Największym konkurentem Grupy Kapitałowej Ciech na rynku krajowym są prywatni importerzy wykorzystujący głównie 
kanały dystrybucji w postaci supermarketów. 
 
Na rynkach eksportowych głównym konkurentem GK Ciech jest czeska firma Vitrablok, która eksportuje pustaki na 
szeroką skalę do wszystkich krajów europejskich oraz mniejsze ilości do Afryki, Ameryki Południowej i Północnej. 
Ponadto istotną pozycję na rynkach międzynarodowych posiada niemiecka firma Solaris, sprzedająca głównie do 
Stanów Zjednoczonych.    
 
W opinii Emitenta rynek pustaków szklanych w najbliższych latach pozostanie rynkiem wzrostowym, zarówno w kraju jak 
też za granicą. Wynikać to będzie przede wszystkim z przyspieszenia rozwoju gospodarczego, w tym oczekiwanego 
przyspieszenia rozwoju sektora budowlanego. 

3. Główne rynki zbytu 
W odniesieniu do przychodów ze sprzedaży ogółem głównym rynkiem zbytu dla Grupy Kapitałowej Ciech jest rynek 
krajowy, gdzie Grupa lokuje ponad 60% swojej sprzedaży. Zarówno w przypadku sprzedaży produktów jak też towarów 
poziom sprzedaży w kraju oraz w eksporcie charakteryzuje podobna struktura z nieznaczną przewagą sprzedaży 
krajowej. Główne rynki eksportowe Grupy Kapitałowej Ciech to kraje Unii Europejskiej oraz pozostałej części Europy. W 
przypadku sprzedaży na rynek wewnętrzny, produkty i towary Emitenta i jego Grupy Kapitałowej docierają do 
kilkudziesięciu branż i sektorów wykorzystujących chemikalia. Docelowe sektory przemysłu i rolnictwa będące 
odbiorcami produktów oraz towarów sprzedawanych przez Emitenta zostały przedstawione w pkt. 1 niniejszego 
Rozdziału. Dla poszczególnych grup produktów i towarów struktura rynków zbytu jest mocno zróżnicowana. W 
przypadku takich produktów jak: etylobenzen, paliwa płynne, nawozy fosforowe i wieloskładnikowe, dominującym 
rynkiem zbytu jest rynek krajowy. Natomiast w przypadku sody oczyszczonej, dominuje eksport.  
 
Istotne zróżnicowanie rynków zbytu występuje również w przypadku sprzedaży towarów. Głównym rynkiem zbytu dla 
takich towarów jak: paliwa płynne, dodatki do żywności i pasz, polietylen jest rynek krajowy. Natomiast eksport dominuje 
w przypadku sprzedaży takich towarów jak: kaprolaktam, izocyjaniany (TDI), epichlorohydryna (EPI) oraz polimerów 
chlorku winylu. Strukturę rynków zbytu dla najważniejszych produktów i towarów Grupy Kapitałowej Ciech oraz Emitenta 
przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 109 Struktura sprzedaży według rynków zbytu dla głównych grup produktów i usług Grupy Kapitałowej Ciech (tys. zł)  
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
kraj eksport kraj eksport kraj eksport kraj eksport kraj eksport

Sprzedaż produktów i usług, w tym: 731 223 386 983 455 861 265 713 843 968 450 219 821 427 459 284 798 957 432 138
Soda kalcynowana 199 168 168 226 130 880 120 506 231 640 203 592 232 214 191 874 224 869 194 818
Nawozy fosforowe i wieloskładnikowe 126 065 7 912 72 864 3 063 127 804 0 112 522 5 438 111 458 5 824
Związki fosforu 48 155 55 854 31 205 41 781 64 233 64 288 65 899 68 825 68 955 51 173
Komponenty paliwowe 0 0 0 0 43 934 0 64 721 0 87 472 0
Etylobenzen 114 451 0 64 878 0 85 316 10 992 94 206 34 594 65 453 16 542
Sól warzona 47 367 20 958 31 432 15 390 62 073 30 694 57 767 20 636 52 547 26 969
Opakowania szklane  39 755 3 811 21 698 2 248 47 548 5 002 34 150 3 830 30 167 1 217
Krzemiany sodu 16 315 10 414 9 933 6 672 23 146 13 418 4 211 0 23 597 4 482
Soda oczyszczona 14 328 17 840 9 440 12 779 16 695 20 549 13 962 19 905 14 865 21 653
Benzen 28 620 29 208 18 571 14 429 13 088 13 965 2 687 517 1 018 422
Etanol bezwodny 13 420 0 9 888 0 25 501 0 18 472 0 20 976 0
Chlorek wapnia 9 005 5 770 6 617 4 475 14 491 5 948 4 577 0 2 939 0
Pozostałe produkty i usługi, w tym: 74 574 66 990 48 455 44 370 88 499 81 771 116 039 113 665 94 641 109 038
 - usługi komisu, w tym: 0 34 275 0 23 967 0 67 912 0 71 374 0 95 975
     - sprzedaż komisowa leków  0 16 772 0 10 701 0 13 842 0 17 990 0 27 553
Źródło: Emitent 

Tabela 110. Struktura sprzedaży  według rynków zbytu dla grup towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Ciech (tys. zł)  
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
kraj eksport kraj eksport kraj eksport kraj eksport kraj eksport 

Sprzedaż towarów i mat, w tym: 292 544 330 249 187 029 174 614 370 217 249 248 360 939 242 148 480 118 280 075
Paliwa płynne 49 474 0 28 674 0 58 290 0 84 752 0 139 676 4 168
Kaprolaktam 0 24 278 0 13 035 0 25 984 0 54 642 0 77 443
Izocyjaniany (TDI) 0 45 490 0 13 382 0 29 429 0 3 382 0 17 802
Polimery chlorku winylu 9 184 36 131 9 185 24 239 14 664 4 231 10 059 0 13 342 0
Dodatki do żywności i pasz 13 151 0 9 330 0 17 729 44 14 617 0 12 609 0
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30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Wyszczególnienie 

kraj eksport kraj eksport kraj eksport kraj eksport kraj eksport 
Chemikalia nieorganiczne stałe 15 903 127 10 937 12 18 290 230 6 373 6 7 564 179
Barwniki syntetyczne 5 848 3 871 5 097 2 835 12 164 3 841 14 485 5 710 19 950 6 608
Surowce do chemii gospodarczej 12 859 22 8 630 22 15 258 27 13 948 18 13 230 0
Leki gotowe 112 14 427 0 4 998 721 1 586 516 4 705 382 2 563
Kwasy, ługi, chemikalia płynne 7 628 0 5 126 0 13 286 0 11 345 68 10 599 52
Polietylen 14 034 0 9 761 0 13 285 0 15 478 0 27 848 0
Rozpuszczalniki 7 136 0 5 007 0 9 287 0 4 649 0 387 0
Epichlorochydryna (EPI) 643 17 282 203 9 517 585 6 211 0 4 709 925 10 089
Komponenty paliwowe 0 0 0 0 19 497 0 8 179 0 17 659 0
Węgiel 3 893 0 2 424 0 8 201 0 8 073 0 0 0
Fosforyty mielone 8 307 0 2 944 0 6 061 0 5 652 0 21 470 0
Nawozy potasowe 2 913 0 1 995 0 3 704 0 3 505 0 3 334 0
Pozostałe towary i materiały 141 459 188 621 87 716 106 574 159 195 177 665 159 308 168 908 191 143 161 171
Źródło: Emitent 

Tabela 111. Struktura sprzedaży według rynków zbytu dla głównych grup produktów, usług i towarów CIECH S.A. (tys. zł)  
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wyszczególnienie 
kraj eksport kraj eksport kraj eksport kraj eksport kraj eksport

Sprzedaż produktów i usług: 6 498 34 377 4 098 24 029 10 822 68 067 1 706 73 041 2 827 101 173
Prowizja komisowa 0 8 037 0 5 180 0 27 803 0 29 537 0 41 841
Ryczałt na koszty zagraniczne 0 26 238 0 18 787 0 40 109 0 41 837 0 54 134
Opłaty licencyjne 4 932 0 3 077 0 6 546 0 0 0 0 0
Pozostałe  1 566 102 1 021 62 4 276 155 1 706 1 667 2 827 5 198
Sprzedaż towarów i materiałow: 609 067 449 600 367 540 259 510 706 471 416 834 695 796 389 934 702 003 349 434
Soda kalcynowana                91 423 195 531 59 621 139 680 111 729 236 199 101 581 216 965 88 732 194 709
Etylobenzen                   116 419 0 65 980 0 87 587 11 175 95 685 35 138 65 281 16 543
Węgiel bitumiczny  50 671 0 26 161 0 77 696 0 54 626 0 51 821 0
Sól                                  31 984 20 230 21 364 14 284 39 414 26 942 35 746 17 635 37 694 24 399
Fosforyty mielone                 51 404 0 26 557 0 37 824 0 32 703 0 49 923 0
Krzemiany sodu pozostałe    4 243 22 941 2 905 14 216 5 604 31 473 4 778 26 023 3 699 23 130
Etylen (nie paliwo)          30 930 0 19 962 0 31 507 0 41 260 0 34 732 0
Soda oczyszczona 0 20 588 0 14 566 0 23 584 0 21 862 0 17 723
Trójpolifosforan sodu 10 386 3 035 7 203 1 909 16 683 5 149 0 0 0 0
Nawozy potasowe 25 286  13 023 0 19 322 0 15 728 0 21 256 0
Pozostałe                        196 321 187 275 124 763 74 855 279 105 82 313 313 689 72 312 348 865 72 930
Źródło: Emitent 

4. Sezonowość produkcji i rynków zbytu  
Na poziomie przychodów ogółem Emitenta, jak też w przychodach ze sprzedaży towarów i materiałów oraz przychodach 
ze sprzedaży produktów i usług nie występuje wyraźne zjawisko sezonowości. Wynika to z faktu znacznej liczby grup 
asortymentowych produktów i towarów (kilka tysięcy pozycji towarowych i produktowych), których wzajemne 
zróżnicowanie w zakresie wielkości sprzedaży w poszczególnych okresach w znacznym stopniu kompensuje się na 
poziomie przychodów ogółem. W efekcie przychody Emitenta oraz całej Grupy Kapitałowej nie podlegają wyraźnym 
wahaniom sezonowym w trakcie roku kalendarzowego. Jednym z wyrobów, którego produkcja i sprzedaż podlega 
nieznacznym wahaniom jest soda kalcynowana. Charakter wahań w poziomie produkcji i sprzedaży nie jest związany z 
czynnikami rynkowymi, lecz wynika z przyczyn technologicznych (przerwa remontowa o cyklu 2 i 3-letnim). Sezonowość 
w sprzedaży występuje w ramach niektórych grup produktów, jednak skala tej sezonowości nie jest znaczna z punktu 
widzenia wpływu na przychody ogółem Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Przykładem produktu o wyraźnej sezonowości 
wynikającej z przyczyn rynkowych są nawozy fosforowe i wieloskładnikowe, których szczyt sprzedaży przypada na 
pierwszą połowę roku kalendarzowego. Przykłady produktów, których sprzedaż podlega wahaniom sezonowym 
przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 112. Przykłady produktów i towarów Grupy Kapitałowej, których sprzedaż ma charakter sezonowy bądź cykliczny 
Grupa asortymentowa/Produkt  Charakter sezonowości 

Soda kalcynowana 
Wahania w produkcji i sprzedaży o charakterze cyklicznym wynikają z 

przyczyn technologicznych. W cyklach 2-letnich przeprowadzane są remonty 
linii technologicznych, które powodują przejściowe obniżenie produkcji sody. 

Nawozy mineralne 
Sprzedaż powiązana z cyklem prac związanych z nawożeniem (występują 

dwa szczyty sprzedaży:  wiosenny oraz jesienny, miesiące letnie oraz 
październik i listopad stanowią okresy martwe)    

Pirofosforan dwusodu 
Sprzedaż związana z zapotrzebowaniem na proszek do pieczenia. 

Zwiększenia sprzedaży w okresie jesienno-zimowym i okresach 
świątecznych. 

Chlorek wapnia Sprzedaż związana z warunkami pogodowymi. Szczyt sprzedaży przypada w 
miesiącach zimowych  

Lampiony szklane Zwiększona sprzedaż w okresie świąt religijnych 

Pustaki szklane Sprzedaż związana z cyklem budowlanym. Zwiększona sprzedaż występuje 
w sezonie letnim, natomiast zmniejszona od grudnia do lutego  

Źródło: Emitent 

Na zapasy Emitenta składają się zapasy towarów i materiałów oraz półproduktów i produktów gotowych. Brak 
sezonowości przychodów ze sprzedaży przekłada się w pewnym stopniu na brak wahań sezonowych w poziomie 
wartości zapasów. Kształtowanie się wartości zapasów w ujęciu kwartalnym przedstawia poniższy rysunek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Wartość sprzedaży 
Wartość sprzedaży Grupy Kapitałowej Ciech oraz CIECH S.A. za ostatnie trzy lata obrotowe oraz za okres 9 miesięcy 
2004r. przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 113. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Ciech (tys. zł)  
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody netto ze sprzedaży   1 740 999 1 082 855 1 913 652 1 883 798 1 991 288
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 1 118 206 725 449  1 294 187  1 280 711 1 231 095
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 622 793 357 406  619 465 603 087 760 193
Źródło: Emitent 

Tabela 114. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży CIECH S.A. (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody netto ze sprzedaży   1 099 542 655 117 1 206 870  1 165 219  1 160 791  
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 40 875 28 127 83 565  79 489  109 354  
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 058 667 627 050 1 123 305  1 085 730  1 051 437  
Źródło: Emitent 

6. Źródła zaopatrzenia  
Emitent ze względu na charakter działalności oraz szeroki zakres rodzajowy obszarów działania współpracuje z bardzo 
dużą grupą dostawców. Z punktu widzenia wartości dostaw zakupy koncentrują się w grupie kilkudziesięciu podmiotów. 

Wartość zapasów Emitenta w układzie miesięcznym (tys.PLN)
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Do największych dostawców należą Zachem S.A. oraz spółki zależne od Emitenta o charakterze produkcyjnym: SODA 
MĄTWY S.A., JANIKOSODA S.A. oraz Petrochemia Blachownia S.A. Zachem S.A. jest dostawcą produktów chemii 
organicznej (TDI, EPI). Spółki zależne natomiast, są dostarczycielami produktów chemii nieorganicznej: sody 
kalcynowanej, sody oczyszczonej oraz soli warzonej, a w przypadku Petrochemii-Blachowni S.A. produktów zaliczanych 
do produktów petrochemicznych, takich jak: benzen, etylobenzen oraz toluen. Wśród dostawców zewnętrznych 
największe zakupy, poza Zachem S.A., dokonywane są od: ZCh Police S.A. (głównie nawozy mineralne),), K.I.Z.Ch.S. 
Siarkopol „Grzybów” (siarka) oraz Anwil S.A. (polichlorek winylu). Dla Emitenta zdecydowaną większość dostarczanych 
produktów stanowią towary, które podlegają dalszej odsprzedaży na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych (soda 
kalcynowana, soda oczyszczona, sól warzona, etylobenzen). Z punktu widzenia rodzaju dostaw, zakupy realizowane 
przez Emitenta można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią zakupy produktów finalnych wytworzonych w 
spółkach Grupy Kapitałowej oraz zakupione od innych producentów przeznaczone do odsprzedaży odbiorcom 
zewnętrznym na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. W tym przypadku istotne znaczenia mają dostawy od spółek 
zależnych od Emitenta o charakterze produkcyjnym tj. SODA MĄTWY S.A., JANIKOSODA S.A., Petrochemia-
Blachownia S.A. oraz od ZCh Zachem S.A. i ZCh Police S.A. Druga grupa to zakupy zaopatrzeniowe wynikające z 
potrzeb produkcyjnych Grupy Kapitałowej. W tym przypadku kluczowe znaczenie mają dostawy surowców 
energetycznych tj. węgla, koksu oraz etylenu. Surowce te są odsprzedawane do spółek o charakterze produkcyjnym w 
Grupie Kapitałowej Ciech.  
Wartość dostaw obejmuje również zakup towarów przeznaczonych do sprzedaży w formie komisu. Wartość tego typu 
zakupów stanowi około 30% wartości dostaw ogółem i dotyczy przede wszystkim produktów nie wytwarzanych w Grupie 
Kapitałowej Ciech. Zakupy tego rodzaju realizowane są za pośrednictwem bardzo dużej liczby podmiotów, z których 
żaden nie posiada istotnego udziału w dostawach ogółem. Głównych dostawców Emitenta przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 115. Główni dostawcy Emitenta (tys. zł) 
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 

wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 
ZCh "Zachem" S.A., Bydgoszcz  183 165 12,9% 121 009 13,7% 198 621 11,0% 104 356 6,0% 150 244 8,2%
JANIKOSODA S.A., Janikowo 169 219 12,0% 117 704 13,3% 201 855 11,2% 177 302 10,2% 169 932 9,3%
SODA MĄTWY" SA, Inowrocław 168 392 11,9% 117 848 13,3% 207 482 11,5% 198 005 11,4% 173 971 9,5%
Petrochemia-Blachownia S.A.  121 467 8,6% 69 590 7,9% 103 430 5,7% 132 072 7,6% 80 774 4,4%
K.I.Z.CH.S. "Siarkopol", Grzybów 95 106 6,7% 66 187 7,5% 110 109 6,1% 105 613 6,1% 102 539 5,6%
Z Ch "Police" S.A., Police 69 756 4,9% 27 546 3,1% 120 220 6,7% 114 662 6,6% 123 633 6,7%
Anwil SA, Włocławek 65 332 4,6% 40 131 4,5% 79 274 4,4% 70 747 4,1% 84 872 4,6%
Thermphos International B.V. 40 140 2,8% 23 494 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Office Cherifien Des Phosphates 31 483 2,2% 13 375 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Z Ch "Organika-Sarzyna" S.A. 25 493 1,8% 17 522 2,0% 26 451 1,5% 20 959 1,2% 28 563 1,6%
Vitrosilicon S.A., Iłowa 25 394 1,8% 15 938 1,8% 33 943 1,9% 27 337 1,6% 24 183 1,3%
Voest Alpine Intertrading AG 25 394 1,8% 16 385 1,9% 26 352 1,5% 38 088 2,2% 40 554 2,2%
Pozostali dostawcy 394 984 27,9% 237 648 26,9% 694 900 38,5% 744 480 42,9% 854 481 46,6%
Razem wartość zakupów 1 415 325 100,0% 884 378 100,0% 1 802 637 100,0% 1 733 621 100,0% 1 833 746 100,0%
Źródło: Emitent 

7. Uzależnienie od dostawców i odbiorców 
W przypadku Emitenta głównymi dostawcami są ZCh Zachem S.A. oraz spółki zależne od Emitenta, SODA MĄTWY 
S.A., JANIKOSODA S.A. oraz Petrochemia-Blachownia S.A. Zachem S.A. dostarcza Emitentowi wyrobów chemii 
organicznej, takich jak: TDI, EPI, których spółka jest jedynym producentem w Polsce. Charakter powiązań z tym 
dostawcą sprowadza się do odsprzedawania dostarczanych produktów przez sieć handlową CIECH S.A. Ewentulana 
utrata tego dostawcy, wiązałaby się dla Emitenta z koniecznością zapewnienia alternatywnych dostaw od innych 
producentów w Europie, co mogłoby spowodować wzrost kosztów i utratę części marży handlowej realizowanej na 
sprzedaży tych produktów. Opis powiązań handlowych z tym dostawcą został przedstawiony w pkt. 8 i 9 niniejszego 
rozdziału. Spółki zależne SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A. dostarczają Emitentowi przede wszystkim dwa 
główne produkty: sodę kalcynowaną oraz sól warzoną. Wartość dostaw od każdej z tych dwóch spółek przekracza 10% 
wartości dostaw ogółem. Petrochemia-Blachownia S.A. dostarcza Emitentowi produkty należące do grupy produktów 
petrochemicznych: benzen, etylobenzen, toluen. Opis powiązań kapitałowych Emitenta z jego spółkami zależnymi został 
przedstawiony w zdaniu wstępnym niniejszego rozdziału Prospektu.  
 
W przypadku dostawców zewnętrznych tj. z poza Grupy Kapitałowej, z wyjątkiem ZCh Zachem S.A., zakupy od żadnego 
z nich nie przekraczają 10% dostaw ogółem Emitenta. Natomiast w ramach dostaw poszczególnych surowców i towarów 
występuje uzależnienie od niektórych dostawców wynikające z dużej koncentracji zakupów. Uzależnienie dotyczy przede 
wszystkim towarów nie wytwarzanych przez Grupę Kapitałową i przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. O 
występowaniu uzależnienia w przypadku dostawców można mówić w przypadku następujących surowców i towarów: 
– nawozów wieloskładnikowych, których dominującym producentem w Polsce są ZCh Police S.A. Alternatywą dla 

Emitenta mogłyby być dostawy z krajów byłego ZSRR, 
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– fosforu, którego praktycznie całość dostaw realizowana jest za pośrednictwem spółki Kazphosphate. Alternatywne 
dostawy od innych producentów wiązałyby się ze wzrostem kosztów związanych z logistyką, 

– kaprolaktamu, którego jedynym dostawcą są ZA Puławy S.A., jeden z dwóch producentów w Polsce tego produktu. 
Istnieje możliwość alternatywnych dostaw z ZA Tarnów S.A. lub z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 

– PCW, którego jedynym producentem polichlorku winylu w Polsce jest Anwil S.A. Istnieją ograniczone możliwości 
importu tego produktu od innych producentów europejskich, 

– siarki, którego głównym dostawcą dla Emitenta jest Siarkopol Grzybów. Problem zmiany dostawcy związany jest z 
rodzajem siarki (kopalnianej) dostarczanej przez Siarkopol. Podaż tego produktu na rynku krajowym jest 
ograniczona.       

 
Z dostawcami Emitent powiązany jest umowami handlowymi, z których te o istotnym znaczeniu zostały zaprezentowane 
w pkt. 8 i 9 niniejszego rozdziału Prospektu.  
 
Odbiorcy produktów oraz towarów Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej są bardzo liczni i mocno zdywersyfikowani. 
Sprzedaż do żadnego z nich nie przekracza w sposób systematyczny 10% sprzedaży ogółem Emitenta. Do głównych 
odbiorców Emitenta należy zaliczyć zarówno spółki zależne od Emitenta (ZCh Alwernia S.A., Elektrociepłownie 
Kujawskie S.A., Petrochemia-Blachownia S.A., GZNF Fosfory Sp. z o.o.) oraz podmioty zewnętrzne (podmioty nie 
wchodzące w skład Grupy Ciech), przede wszystkim podmioty zagraniczne oraz Zakłady Chemiczne „Dwory” S.A. W 
przypadku podmiotów zależnych od Emitenta, sprzedaż dotyczy surowców  energetycznych oraz surowców do produkcji. 
Natomiast w przypadku odbiorców zewnętrznych, Emitent sprzedaje przede wszystkim produkty nieorganiczne (sodę 
kalcynowaną, związki fosforu, sól warzoną) oraz produkty petrochemiczne (etylobenzen, benzen). W ramach 
poszczególnych produktów występuje duża koncentracja sprzedaży jedynie w przypadku etylobenzenu, którego jedynym 
krajowym odbiorcą są ZCh Dwory S.A. Alternatywnym kierunkiem sprzedaży tego produktu jest eksport na rynki Europy 
Zachodniej, oraz ewentualnie do Czech. Zmiana kierunku sprzedaży mogłaby wiązać się jednak z dodatkowymi 
kosztami dla Emitenta wynikającymi z wejścia na nowe rynki zbytu. Stosunkowo duża koncentracja sprzedaży występuje 
ponadto w przypadku siarki, której głównym odbiorcą jest marokańska spółka OCP.  
 
Opis powiązań kapitałowych Emitenta z jego spółkami zależnymi został przedstawiony w zdaniu wstępnym niniejszego 
rozdziału Prospektu. Z odbiorcami Emitent powiązany jest umowami handlowymi, z których te o istotnym znaczeniu 
zostały zaprezentowane w pkt. 8 i 9 niniejszego rozdziału Prospektu.  
 
Występujące zarówno po stronie dostawców jak też odbiorców w ramach niektórych grup wyrobów uzależnienia 
wynikające z dużej koncentracji sprzedaży w ramach jednego produktu i ograniczonymi możliwościami szybkiej zmiany 
dostawcy bądź odbiorcy dotyczą przede wszystkim dostaw bądź sprzedaży towarów i wiążą się z działalnością handlową 
Emitenta i Grupy Kapitałowej. Z tego też względu w przypadku utraty części dostawców/odbiorców straty finansowe z 
tego tytułu będą ograniczone i nie wpłyną istotnie na wyniki Emitenta i Grupy Kapitałowej. Głównych odbiorców Emitenta 
przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 116. Główni odbiorcy Emitenta (tys. zł) 
30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 Wyszczególnienie 

wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 
ZCh „Dwory” S.A. ,Oświęcim 116 673 10,6% 66 158 10,1% 87 039 7,2% 95 911 8,2% 65 491 5,6%
GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. 67 395 6,1% 35 496 5,4% 49 400 4,1% 40 270 3,5% 47 779 4,1%
ZCh „Alwernia” S.A. 60 076 5,5% 38 582 5,9% 70 785 5,9% 49 543 4,3% 660 0,1%
Elektrociep. Kujawskie S.A. 46 435 4,2% 22 785 3,5% 66 138 5,5% 0 0,0% 0 0,0%
Landhandel 33 829 3,1% 23 370 3,6% 42 717 3,5% 38 388 3,3% 32 427 2,8%
Petrochemia-Blachownia S.A. 33 466 3,0% 22 054 3,4% 58 106 4,8% 113 376 9,7% 82 931 7,1%
Owens-Illinois Polska S.A. 29 820 2,7% 18 113 2,8% 41 220 3,4% 27 253 2,3% 0 0,0%
MINEXIS SAS 23 393 2,1% 15 355 2,3% 23 150 1,9% 23 757 2,0% 19 495 1,7%
DalTrade PLC 23 239 2,1% 17 191 2,6% 22 718 1,9% 23 368 2,0% 22 727 2,0%
Interore S.A. 19 691 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
K.I.Z.CH.S.Siarkopol,Grzybów 19 402 1,8% 13 021 2,0% 22 388 1,9% 26 975 2,3% 30 647 2,6%
Fertichim N.V. 19 170 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pozostali odbiorcy 606 953 55,2% 383 052 58,5% 723 209 59,9% 726 378 62,3% 858 633 74,0%
Razem  sprzedaż 1 099 542 100,0% 655 177 100,0% 1 206 870 100,0% 1 165 219 100,0% 1 160 791 100,0%
Źródło: Emitent 

8. Znaczące umowy  

8.1. Znaczące umowy zawarte przez Emitenta 
Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent jest stroną znaczących umów, opisanych w poniższej tabeli, której wartość, 
zgodnie z § 2 ust. pkt 53 a) Rozporządzenia o Prospekcie, wynosi co najmniej 10% łącznej wartości kapitałów własnych 
Emitenta: 
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Tabela 117. Znaczące umowy zawarte przez Emitenta 

Data 
zawarcia 
umowy 

Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

Kryterium 
będące 

podstawą 
uznania umowy 

za znaczącą 

02.01.1997 r. SODA MĄTWY 
S.A.  

Zakup wyrobów  
SODA MĄTWY S.A. 
na rachunek własny 
CIECH S.A. w celu 
dalszej sprzedaży 

Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony, z 
prawem wypowiedzenia na co najmniej 6 miesięcy przed 
upływem końca roku kalendarzowego. Strony do dnia 15 
grudnia każdego roku uzgadniają „Listę wyrobów” 
produkowanych i oferowanych przez Soda Mątwy ze 
wszystkimi warunkami sprzedaży. Ciech z 
wyprzedzeniem 14 dni doręcza producentowi 
zamówienia. Data doręczenia jest datą zawarcia umowy 
sprzedaży na warunkach określonych na „Liście 
wyrobów”. Zamówienie odbiegające od wym. warunków 
wymaga pisemnego uzgodnienia między stronami. 
Ciech może zlecić kontrolę przedwysyłkową, na własny 
koszt; koszty podlegają zwrotowi przez producenta, 
jeżeli kontrola wykaże wady produktu. IZCh Soda Mątwy 
SA ponosi wobec Ciech odpowiedzialność za szkodę 
związaną z opóźnieniem wysyłki, wysłaniem wadliwych 
wyrobów i sporządzeniem dokumentacji w sposób 
niezgodny z umową, utratą lub uszkodzeniem wyrobów 
w transporcie i in. przypadki nienależytego wykonania 
umowy. Odpowiedzialność wyłączają zdarzenia siły 
wyższej.  

Wartość 
przedmiotu 

umowy  stanowi 
co najmniej 10 % 

kapitałów 
własnych 
Emitenta 

02.01.1997 r 
JZS  

Janikosoda S.A. 

Zakup wyrobów JZS 
Janikosoda SA na 
rachunek własny 

CIECH S.A. w celu 
dalszej sprzedaży 

Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony, z 
prawem wypowiedzenia na co najmniej 6 miesięcy przed 
upływem końca roku kalendarzowego. Strony do 15 
grudnia każdego roku uzgadniają „Listę wyrobów” 
oferowanych przez producenta ze wszystkimi warunkami 
sprzedaży, w tym warunkami transportu, ubezpieczenia, 
norm i warunków technicznych, atestów, patentów i praw 
ochronnych w krajach docelowego eksportu. Ciech z 
wyprzedzeniem 14 dni doręcza producentowi 
zamówienia. Data doręczenia jest datą zawarcia umowy 
sprzedaży na warunkach określonych w dokumencie 
„Lista wyrobów”. Zamówienie odbiegające od wym. 
warunków wymaga pisemnego uzgodnienia między 
stronami. Ciech może zlecić kontrolę przedwysyłkową, 
na własny koszt; koszty podlegają zwrotowi przez 
producenta, jeżeli kontrola wykaże wady produktu. JZS 
Janikosoda S.A. ponosi wobec Ciech odpowiedzialność 
za szkodę związaną z opóźnieniem wysyłki, wysłaniem 
wadliwych wyrobów i sporządzeniem dokumentacji w 
sposób niezgodny z umową, utratą lub uszkodzeniem 
wyrobów w transporcie i in. przypadki nienależytego 
wykonania umowy. Odpowiedzialność wyłączają 
zdarzenia siły wyższej.  

Wartość 
przedmiotu 

umowy  stanowi 
co najmniej 10 % 

kapitałów 
własnych 
Emitenta 

24.11.2003  r. Zakłady Chemiczne 
ZACHEM S.A. 

Sprzedaż eksportowa 
wyrobów ZCh. 

ZACHEM S.A.na 
zasadach komisu oraz 

w imieniu i na 
rachunek własny 

Ciech S.A. w oparciu o 
zakupy dokonywane u 

producenta  - 
ZACHEM S.A. 

Umowa jest zawarta na czas do 31.12.2004 Po tym 
okresie staje się umową na czas nieokreślony i może 
być wypowiedziana z zachowaniem 6-miesięcznego 
terminu. Umowa reguluje zasady   współpracy w 
zakresie eksportu produktów ZACHEM S.A. i stanowi 
kontynuację  rozwiązanych umów z  12.11.1993 r. i z 
04.04.2002 r., Strony do dnia 30 listopada 
poprzedzającego kolejny rok kalendarzowy współpracy 
podpisują jako aneks do umowy „Listę towarów 
przewidzianych do eksportu”, która stanowi 
upoważnienie dla Ciech do zawierania zagranicznych 
kontraktów  sprzedaży. Przed końcem kolejnych 
kwartałów kalendarzowych Ciech i ZACHEM ustalają w 
drodze negocjacji ceny na okresy miesięczne lub 
kwartalne. Ciech zawiera kontrakty we własnym imieniu i 
na rachunek ZACHEM, bezpośrednio lub poprzez 
swoich agentów. Wynagrodzenie Ciech z tytułu 
sprzedaży na zasadach komisu stanowi prowizja. 
Zakupy towarów przeznaczonych na eksport na własny 
rachunek Ciech następują w oparciu o jednostkowe 
zamówienia określające przedmiot, ilość, cenę towarów, 
których przyjęcie potwierdza ZACHEM w terminie 7 dni.  

Wartość 
przedmiotu 

umowy  stanowi 
co najmniej 10 % 

kapitałów 
własnych 
Emitenta 

 

01.12.2003 r. 1) Petrochemia-
Blachownia 

Zakup i sprzedaż 
etylobenzenu 

Umowa ramowa o współpracy, trójstronna, zawarta na 
okres od 01.12.2003 r. do 31.12.2005 r., może być 

Wartość 
przedmiotu 



Rozdział V – Dane o działalności Emitenta  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  155

Data 
zawarcia 
umowy 

Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

Kryterium 
będące 

podstawą 
uznania umowy 

za znaczącą 
S.A. 

2) Firma 
Chemiczna 
DWORY SA 

 

produkowanego przez 
Petrochemię 
Blachownię 

rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 6-
miesięcznego terminu wypowiedzenia Ciech i FCh 
DWORY w terminie do 15 grudnia roku kalendarzowego 
poprzedzającego następny rok podpisują załącznik do 
umowy obejmujący plan dostaw w ilości 50.000–60.000 
ton rocznie. Realizacja zakupów i sprzedaży odbywa się 
na podstawie szczegółowych zamówień miesięcznych i 
kwartalnych. Za odstąpienie od umowy przez jedną ze 
stron pozostałym stronom przysługuje kara umowna. 
Cena  etylobenzenu ustalana jest co miesiąc.  

umowy stanowi 
co najmniej 10 % 

kapitałów 
własnych 
Emitenta 

01.12.2003 Petrochemia-
Blachownia S.A. Zakup etylobenzenu 

Umowa precyzuje warunki zakupu etylobenzenu 
produkowanego przez Petrochemię-Blachownię w 
stosunku do ramowej trójstronnej umowy o współpracy. 
Ciech po otrzymaniu szczegółowych  zamówień 
dokonuje wywołania u producenta ekspedycji towaru. 
Reklamacje ilościowe i jakościowe Firmy Chemicznej 
Dwory kierowane są do Ciech. Kary umowne obciążają 
strony na podstawie trójstronnej umowy ramowej. W 
przypadkach, gdy szkoda przewyższa karę umowną 
strony mogą dochodzić odszkodowania w części 
przewyższającej szkodę na zasadach ogólnych.  

Wartość 
przedmiotu 

umowy stanowi 
co najmniej 10 % 

kapitałów 
własnych 
Emitenta 

 
6.03.2002 r. 

Zakłady Chemiczne 
ALWERNIA  

S.A. 

Zakup wyrobów 
ALWERNIA S.A. na 

rachunek własny 
Ciech S.A. w celu 

dalszej sprzedaży w 
eksporcie i na rynku 

krajowym; import 
produktów 

chemicznych na 
potrzeby produkcyjne 

ALWERNII 

Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony, z 
prawem wypowiedzenia przez każdą ze stron na co 
najmniej 6 miesięcy przed końcem roku 
kalendarzowego. Strony do 15 grudnia każdego roku 
uzgadniają jako załączniki do umowy „Listę wyrobów” 
oferowanych przez Alwernię S.A. obejmującą warunki 
sprzedaży, w tym cenę oraz wykaz surowców z importu 
niezbędnych do produkcji realizowanej przez 
ALWERNIĘ. Umowa jest wykonywania poprzez 
realizowanie zamówień, obejmujących ilości i terminy 
dostaw oraz terminy płatności, doręczanych z 
wyprzedzeniem 14 dni. Data doręczenia jest datą 
zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych 
w umowie i załącznikach. Zamówienie odbiegające od 
wym. warunków wymaga pisemnego uzgodnienia 
między stronami. Odpowiedzialność za wykonanie 
umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej. Podstawę 
rozliczeń stanowi cena określana w jednostkowych 
zamówieniach ustalana według bazy dostawy.  

Wartość 
przedmiotu 

umowy stanowi 
co najmniej 10 % 

kapitałów 
własnych 
Emitenta 

01.08.2002 r. 

Gdańskie Zakłady 
Nawozów 

Fosforowych 
FOSFORY Sp. z 

o.o. 

Sprzedaż na rzecz 
GZNF FOSFORY 

surowców krajowych i 
z importu do produkcji 
nawozów fosforowych 

(fosforyty, sole 
potasowe, siarczanu 

amonu) 
 

Umowa zawarta na czas nieokreślony; rozwiązanie 
umowy może nastąpić po uprzednim wypowiedzeniu z 
zachowaniem 6 miesięcznego terminu. Umowa określa 
ramowe zasady sprzedaży na rzecz spółki FOSFORY 
surowców do produkcji, zgodnie z rocznym planem, na 
podstawie szczegółowych zamówień Przedmiot 
zamówienia, ilości, ceny oraz płatność należności są 
negocjowane na warunkach rynkowych i potwierdzane 
przez strony w formie pisemnej. Prawa i obowiązki stron 
są różne w przypadkach sprzedaży surowców krajowych 
i z importu. Odpowiedzialność stron za należyte 
wykonanie umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej.  

Wartość 
przedmiotu 

umowy stanowi 
co najmniej 10 % 

kapitałów 
własnych 
Emitenta 

04.07.2000 r. Vitrosilicon S.A. 

Zakup wyrobów 
Vitrosilicon S.A. w 

imieniu i na rachunek 
własny Ciech w celu 
dalszej sprzedaży na 
rynkach krajowym i 

zagranicznych 

Umowa  ramowa zawarta na czas nieokreślony, z 
prawem wypowiedzenia przez każdą ze stron na co 
najmniej 6 miesięcy przed końcem roku 
kalendarzowego. Strony do 15 grudnia każdego roku 
podpisują jako załącznik do umowy „Listę wyrobów” 
oferowanych przez Vitrosilicon, zawierającą rodzaj i 
ilości przeznaczone do sprzedaży w określonych 
terminach, cenę i warunki techniczne. Umowa jest 
wykonywania poprzez dostarczenie wyrobów objętych 
zamówieniami, doręczanymi z wyprzedzeniem 14 dni. 
Zamówienie odbiegające od wym. warunków wymaga 
pisemnego uzgodnienia między stronami. 
Odpowiedzialność stron za nienależyte wykonanie 
umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej. Cena 
kształtowana jest przez strony z uwzględnieniem 
kosztów wytworzenia, kosztów sprzedaży i warunków 
rynku.  

Wartość 
przedmiotu 

umowy stanowi 
co najmniej 10 % 

kapitałów 
własnych 
Emitenta 
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Data 
zawarcia 
umowy 

Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

Kryterium 
będące 

podstawą 
uznania umowy 

za znaczącą 

09.06.1999 r. 
Kopalnie i Zakłady 
Chemiczne Siarki 
„Siarkopol” S.A. 

Sprzedaż wyrobów w 
imieniu Ciech, na 

rachunek „Siarkopol” 
(umowa komisu)  

Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony i może 
być wypowiedziana z 6-miesięcznym wyprzedzeniem 
Przedmiotem umowy jest  sprzedaż komisowa wyrobów 
firmy „Siarkopol” w eksporcie Ciech zawiera umowy we 
własnym imieniu, na rachunek Siarkopolu. Doręczenie 
przez Siarkopol „Listy towarów na eksport”, zawierającej 
warunki: specyfikację i ilość towarów, czas realizacji 
oraz cenę producenta, jest równoznaczne z 
upoważnieniem Ciech do zawierania kontraktów. Ciech 
jest wynagradzany w formie prowizji od ceny 
transakcyjnej.  

Wartość 
przedmiotu 

umowy stanowi 
co najmniej 10 % 

kapitałów 
własnych 
Emitenta 

25.09.2002 
MAROC 

PHOSPORE SA. 

Sprzedaż siarki we 
własnym imieniu Ciech 
i na rachunek Kopalni i 

Zakładów 
Chemicznych 

„Siarkopol” S.A. 

Umowa na czas określony od 01.01.2003 do 31.12.2010 
r. i przedłuża się na dalsze 5 lat, jeśli strony nie 
dokonają wypowiedzenia nie później niż 12 miesięcy 
przed końcem 31.12.2010 r. Przedmiotem umowy jest 
sprzedaż siarki produkowanej przez  KiZCh Siarkopol, w 
ilościach określonych w kolejnych latach obowiązywania 
umowy. W określonych w umowie przypadkach 
niedotrzymania norm jakościowych stosuje się obniżenie 
ceny.  
Spory podlegają rozpoznaniu przez Sąd Arbitrażowy 
przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, 
według regulaminu tego sądu, w oparciu o prawo 
francuskie. Językiem umowy jest język angielski. 
Cena ustalana przez producenta z uwzględnieniem 
warunków rynkowych.  

Wartość 
przedmiotu 

umowy stanowi 
co najmniej 10 % 

kapitałów 
własnych 
Emitenta 

23.01.2003 r. 
Elektrociepłownie 

Kujawskie  
Sp. z o.o. 

Sprzedaż we własnym 
imieniu i na własny 

rachunek Ciech węgla 
energetycznego na 

potrzeby produkcyjne 
Elektrociepłowni 

Kujawskich,  

Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2004 r., z możliwością 
dalszego przedłużenia. Elektrociepłownie Kujawskie 
zobowiązane są doręczać Ciech z wyprzedzeniem 
kwartalnym planu odbioru węgla, na podstawie którego 
strony przyjmują harmonogram określający ilości i 
terminy dostaw. Strony mogą obciążać się karami 
umownymi. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie 
umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej. Ceny ustalane 
są na podstawie cennika bazowego, stanowiącego 
integralną część umowy.  

Wartość 
przedmiotu 

umowy stanowi 
co najmniej  

10 % kapitałów 
własnych 
Emitenta 

 

01.06.2003 r. 

LDH 
LANDHANDEL 

DREBKAU 
Import&Export 

GmbH 

Sprzedaż przez Ciech 
sody kalcynowanej 

(węglan sodowy 
techniczny) i chlorku 
wapnia, we własnym 
imieniu i na własny 

rachunek 

Umowa o współpracy i dystrybucji na rynku niemieckim, 
zawarta na czas określony do 30.12.2007r. Umowa 
ulegać będzie automatycznemu przedłużeniu, jeżeli nie 
zostanie wypowiedziana na 6 miesięcy przed upływem 
roku kalendarzowego. Strony realizują sprzedaż w 
drodze jednostkowych zamówień, zawierających 
warunki co do ilości, rodzaju produktu, ceny i terminów 
dostawy, potwierdzanych przez Ciech. Oferta sprzedaży 
ponad 1000 ton kierowana do osoby trzeciej wymaga 
zgody Ciech. Spory poddano rozstrzygnięciom Sądu 
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w 
Warszawie, w oparciu o prawo polskie. Cena zmienna, 
kalkulowana w oparciu o zakup z uwzględnieniem 
kosztów sprzedaży i warunków rynkowych.  

Wartość 
przedmiotu 

umowy stanowi 
co najmniej 10 % 

kapitałów 
własnych 
Emitenta 

13.02.1995 Zakłady Chemiczne 
POLICE S.A. 

Sprzedaż wyrobów w 
imieniu Ciech, na 

rachunek ZCh POLICE
(umowa komisu) 

Umowa ramowa sprzedaży komisowej w eksporcie, 
zawarta na czas nieokreślony, może być rozwiązana z 
6-miesięcznym terminem wypowiedzenia. Ciech zawiera 
umowy w oparciu o doręczaną przez ZCh POLICE „Listę 
towarów na eksport” zawierającą warunki sprzedaży: 
asortyment towarów, ilość, cenę, terminy dostaw. Ciech 
przyjmuje zamówienia i przedstawia producentowi. 
Zawarcie umowy sprzedaży potwierdza pisemnie 
producent. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego 
wykonania umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej. 
Ciech przysługuje wynagrodzenie prowizyjne.  

Wartość 
przedmiotu 

umowy stanowi 
co najmniej 10 % 

kapitałów 
własnych 
Emitenta 

Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
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8.2. Znaczące umowy zawarte przez inne podmioty Grupy Kapitałowej Ciech 
Znaczące umowy zawarte przez jednostki Grupy Kapitałowej Ciech zostały zawarte ze spółką CIECH S.A., w związku z 
czym wymieniono je w punkcie 8.1. 

9. Istotne umowy  

9.1. Istotne umowy zawarte przez Emitenta 

9.1.1. Umowy handlowe 

Spółka jest stroną szeregu umów o łącznej wartości niższej niż 10% wartości kapitałów własnych, które mają istotne 
znaczenie dla działalności Emitenta.  

Tabela 118. Umowy handlowe zawarte przez Emitenta 
Data zawarcia 

umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

18.12.2003 r. 
Petrochemia-

Blachownia SA 
 

Sprzedaż etylenu na rzecz Petrochemia-
Blachownia 

Umowa zawarta na lata 2004-2005, na warunkach 
odpowiednich do warunków kontraktu importowego, 
zawartego przez Ciech z VOEST ALPINE, 
parafowanego przez Petrochemię Blachownię  i 
obejmuje sukcesywne dostawy 12.000 ton etylenu, 
według średniej ceny rynkowej, obliczanej na 
podstawie umownych wskaźników.  

01.07.2002  

Gdańskie Zakłady 
Nawozów 

Fosforowych 
FOSFORY Sp. z 

o.o.   

Zakup produktów GZNF FOSFORY 
(nawozów i kwasu siarkowego) we 

własnym imieniu i na rachunek własny 
przez Ciech celem sprzedaży na rynkach 

zagranicznych  

Umowa ramowa, zawarta na czas nieokreślony; 
rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim 
wypowiedzeniu z zachowaniem 6-miesięcznego 
terminu. Umowa reguluje warunki sprzedaży 
produktów  FOSFORY Sp. z o.o. na rynkach 
zagranicznych. Na 3 tygodnie przed kolejnym 
kwartałem Ciech otrzymuje „Listę oferowanych 
towarów, zawierającą istotne warunki sprzedaży: 
ilości, terminy realizacji i cenę w stosunku 
miesięcznym. Odpowiedzialność stron za nie 
wykonanie umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej. 
Cena określana w zamówieniu, uwzględnia koszty 
załadunku, spedycji, transportu i zostaje przeliczona 
na PLN wg kursu zastosowanego w dokumencie SAD.

21.12.1999 r. AW Ciech Petrol 
Sp. z o.o.  

Sprzedaż paliw na rzecz 
 AW Ciech Petrol Sp. z o.o.  

Umowa zawarta na okres 01.01.2000 – 31.03.2000, 
przedłużająca się automatycznie na kolejne okresy 
kwartalne, o ile żadna ze stron nie wypowie umowy na 
co najmniej jeden miesiąc przed końcem danego 
kwartału. Umowa została zawarta w wykonaniu 
Porozumienia o współpracy z 18.11.1999 pomiędzy 
Preem Polska Sp. z o.o., Ciech i Ciech Petrol. Ciech 
dokonuje zakupów we własnym imieniu i na własny 
rachunek i dokonuje dalszej odsprzedaży. Cena 
ustalana jest w odniesieniu do ceny rynkowej. Cenę 
sprzedaży stanowi cena dostawy wynikająca z 
Porozumienia o współpracy. 

01.04.2004 r. 
 

Boruta-Kolor  
Sp. z o.o. 

Ustalenie zasad współpracy w zakresie 
eksportu przez Ciech produktów Boruta 
Kolor oraz  zakupów importowych i na 

potrzeby Boruta-Kolor 

Umowa ramowa, stanowiąca kontynuację umowy z 
28.06.2002 r., zawarta na czas nieokreślony. 
Rozwiązanie umowy może nastąpić z zachowaniem 3-
miesiecznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na 
koniec roku kalendarzowego. Wykaz produktów 
Boruta-Kolor, objętych sprzedażą Ciech stanowi 
załącznik do umowy. Eksport produktów realizowany 
jest na rachunek Ciech. Zamówienia podlegają 
zatwierdzeniu. Ustalanie cen następuje na podstawie 
cennika Boruta i danych o cenach rynkowych. 
Realizacja importu odbywa się na podstawie 
jednostkowych zamówień zawierających każdorazowo 
negocjowane warunki transakcji. Rozliczenia mogą 
następować w formie kompensat.  

31.01.2002 r. 

OWENS-ILINOIS 
POLSKA S.A. 

(poprzednio Huta 
Szkła 

„ANTONINEK” 
S.A. 

Sprzedaż sody kalcynowanej (węglan 
sodowy techniczny) we własnym imieniu i 

na własny rachunek 

Umowa obowiązuje do 31.01.2005 r. i może być 
rozwiązana przez strony z zachowaniem 12-
miesięcznego wypowiedzenia. Cena, ilość i termin 
dostawy produktów będących przedmiotem umowy, a 
także terminy płatności  strony określają  w aneksach 
do umowy. Strony zobowiązały się do zapłaty kar 
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Data zawarcia 
umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

Huta Szkła 
„JAROSŁAW” SA)

umownych za nienależyte wykonanie umowy lub 
odstąpienie od umowy. Ustalone kary nie wyłączają 
prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. Odpowiedzialność za nienależyte 
wykonanie umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej.  

02.01.2002 r. 
Procter&Gamble 

International 
Operations SA 

Sprzedaż sody kalcynowanej (węglan 
sodowy techniczny) we własnym imieniu i 

na własny rachunek 

Umowa zawarta na czas określony, do dnia 
31.12.2004 r.  Umowa ustala roczny limit ilościowy 
nabywanej sody kalcynowanej, według specyfikacji, 
stanowiącej integralną część umowy. Nabywca może 
zmienić specyfikację, w tym zmniejszyć zamówienie z 
60-dniowym wyprzedzeniem. Bez zachowania w/w 
terminu może zmienić specyfikację, jeżeli sprzedający 
nie może zrealizować zamówienia.  
Spory mogące powstać w związku z wykonaniem 
umowy podlegają prawu i sądownictwu 
szwajcarskiemu, język umowy angielski. Strony 
wyłączyły obowiązywanie Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o sprzedaży. 
Zmiana ceny może nastąpić w drodze pisemnej 
zmiany umowy przez strony. 

10.04.2000 r. 

POLSIN PRIVATE 
LIMITED 

Singapore 
ZCh. ZACHEM 

Sprzedaż TDI 80/20 
(Toluilenodiizocyjanian) 

Umowa ramowa, zawarta na czas do 31.12.2004, z 
możliwością rozwiązania za 3-miesięcznym 
wypowiedzeniem. Po tym okresie staje się umową na 
czas nieokreślony i może być wypowiedziana z 
zachowaniem 6-miesięcznego terminu. Na mocy 
umowy Polsin nabywa od Ciech , we własnym imieniu 
i na własny rachunek  TDI 80/20 
(Toluilenodiizocyjanian), z przeznaczeniem na rynki: 
Chiny, Singapur, Tajlandia, Korea, Indonezja, Malezja 
i Tajwan. Umowa zawarta w ramach współpracy w 
zakresie eksportu; uregulowanej pomiędzy Ciech i 
ZCh ZACHEM w umowie z  24.11.2003 r. Ilości, 
terminy dostaw i ceny sprzedawanych ustalane są w 
odrębnych zamówieniach w drodze negocjacji.  

23.01.2003 r. Nadwiślański 
Węgiel S.A. Zakup węgla energetycznego  

Umowa na dostawę 440.000 ton węgla 
energetycznego rocznie z przeznaczeniem na 
zaopatrzenie Elektrociepłowni Kujawskich. Umowa 
przewiduje sporządzanie kwartalnych szczegółowych 
planów dostaw  węgla. Umowa może być rozwiązana 
za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w określonych w 
umowie przypadkach naruszenia zobowiązań 
umownych. Strony mogą zmieć warunki umowy w 
drodze pisemnych aneksów pod rygorem nieważności. 
Strony zwolnione są z odpowiedzialności za 
niewykonanie zobowiązań umownych w wyliczonych
przypadkach zjawisk siły wyższej.  

12.02.2002 r. AurePio Sp. z o.o. Zakup soli potasowej 

Umowa ramowa na czas nieokreślony, której 
przedmiotem są warunki zakupu soli potasowej z 
przeznaczeniem na zaopatrzenie GZNF FOSFORY. 
Zakupy realizowane są na podstawie zamówień 
każdorazowo doręczanych sprzedającemu przez 
Ciech. Zmiany umowy następują w formie pisemnych 
aneksów pod rygorem nieważności   

28.11.2002 r. 
HALDEX Polsko-

Węgierska 
Górnicza S.A. 

Zakup węgla energetycznego 

Przedmiotem umowy jest zakup 50 000 ton węgla 
energetycznego z przeznaczeniem na zaopatrzenie 
JZS JANIKOSADA S.A. i IZS SODA MĄTWY S.A. 
Dostawy realizowane są na podstawie kwartalnych 
planów określających ilości i klasę zamawianego 
węgla. Strony przewidziały kary umowne za 
niewykonanie obowiązku dostarczenia lub odebrania 
węgla w wysokości do 3 % wartości niewykonanego 
zobowiązania. Odpowiedzialność wyłączają zdarzenia 
siły wyższej. Umowa może być wypowiedziana za 3-
miesięcznym wypowiedzeniem. Zmiany umowy 
następują w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Cena węgla ustalana jest na podstawie 
cennika bazowego, właściwego dla zamawianego 
węgla.  

25.09.2003 r. PKN ORLEN S.A. Sprzedaż eksportowa towarów w imieniu 
własnym Ciech i na rachunek PKN Orlen 

Umowa ramowa sprzedaży na warunkach komisu 
PKN ORLEN zobowiązany jest przedstawiać do końca 
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(umowa komisu)  października każdego roku listę towarów z 
przeznaczeniem na eksport, a Ciech zobowiązany jest 
do sprzedaży towarów kontrahentom zagranicznym w 
imieniu własnym i na rachunek PKN ORLEN, 
bezpośrednio lub przez sieć agencyjną. 
Wynagrodzenie Ciech stanowi prowizja, obliczana w 
stosunku do wartości zrealizowanego eksportu według 
dokumentu SAD, przeliczanej na PLN na podstawie 
kursu średniego NBP z dnia odprawy celnej. 
Wysokość prowizji jest ustalana każdorazowo w 
odrębnym załączniku.  

30.01.2003 r. 
SPOLANA a.s. 

z siedzibą  
w Czechach 

Sprzedaż soli ważonej 

Umowa na czas określony do końca 2004 r., z 
możliwością przedłużenia, przedmiotem której jest 
sprzedaż w okresach kwartalnych 300.000 ton soli 
warzonej produkowanej przez JZS JANiKOSODA S.A. 

28.012003 r. 
Zakłady 

Chemiczne 
ROKITA S.A. 

Sprzedaż soli ważonej 

Umowa zawarta na okres do końca 2007 r., z 
możliwością przedłużenia na dalszy okres. Każda ze 
stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 6-
miesięcznego okresu, ze skutkiem na koniec roku 
kalendarzowego. Ciech zobowiązuje się sprzedawać 
do 160.000 ton soli warzonej produkowanej przez JZS 
JANIKOSODA S.A. a ZCh ROKITA zobowiązuje się 
nabyć nie mniej niż 124.000 ton tej soli rocznie. 
Sprzedaż soli jest realizowana na podstawie 
zamówień/harmonogramów. Odpowiedzialność za 
niewykonanie umowy wyłączają zdarzenia siły 
wyższej. Umowa ustala warunki finansowe na okres 
do końca 2004 r. Warunki te na następne okresy 
zostaną ustalone w drodze corocznych negocjacji, na 
co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego 
rocznego okresu cenowego w formie pisemnej.   

31.12.2001 r. 
DROBNICA PORT 
SZCZECIN Spółka 

z o.o.  

Usługi portowe w zakresie importu, 
eksportu i tranzytu towarów (chemikalia) 

Umowa ramowa ustalająca ogólne warunki 
współpracy i rozliczeń w zakresie obsługi towarów 
eksportowanych i importowanych oraz towarów 
tranzytowych. Umowa została zawarta na czas 
nieokreślony. Świadczenie usług portowych odbywa 
się według przepisów szczególnych wyliczonych w 
umowie oraz zgodnie ze zwyczajami portowymi 
KZHiTOMPIHZ. Usługi portowe świadczone są 
podstawie pisemnych zleceń określonych w umowie. 
Szczegółowe warunki cenowe dla poszczególnych 
usług reguluje załącznik cenowy do umowy, 
przyjmowany na kolejne lata kalendarzowe. 

01.02.2004 r. 
Port Gdański 

Eksploatacja Sp. z 
o.o. 

Usługi przeładunku towarów w porcie 
Gdańsk 

Umowa zawarta na czas określony do 31.01.2005 r., 
reguluje zasady współpracy w oparciu o „Regulamin 
współpracy instytucji i przedsiębiorstw 
uczestniczących w obrocie masy towarowej w polskich 
portach morskich 1987” oraz „Taryfy za usługi portu 
Gdańsk”. Zmiana taryfy może nastąpić pod warunkiem 
doręczenia spółce Ciech z 30-dniowym 
wyprzedzeniem. Podstawą wykonania przeładunku są 
szczegółowe zlecenia, udzielane przez wskazanego 
przez Ciech spedytora. 

08.12.2003 r. Polska Żegluga 
Bałtycka S.A.  

Obsługa portowa szkliwa sodowego w 
porcie Kołobrzeg 

Umowa zawarta na czas określony, do 31.12.2004 r. 
Przedmiotem umowy jest obsługa portowa ok. 30.000 
ton szkliwa sodowego luzem, dostarczanego 
transportem kolejowym. Jednorazowa, dobowa 
wysyłka nie może przekraczać 1500 ton. PŻB ponosi 
odpowiedzialność za zawinione koszty przestoju 
statków. Ciech może zaoferować inny rodzaj 
załadunku, dla którego zasady obsługi wymagają 
ustaleń w odrębnym pisemnym aneksie. 

25.03.2003 r. Hermes Sp. z o.o. Przedstawicielstwo Ciech na obszarze 
Chińskiej Republiki Ludowej i na Tajwanie

Umowa zawarta na czas jednego roku, przedłużająca 
się automatycznie na następne okresy roczne. Umowa 
obejmuje usługi przedstawicielskie w zakresie 
wszystkich produktów, które będą przedmiotem 
importu i eksportu z/do ChRL i na/z Tajwanu, w 
szczególności półprodukty na zaopatrzenie firmy 
Zentis Polska Sp. z o.o. Umowa obejmuje wszystkich 
potencjalnych klientów i stanowi zakaz konkurencji. 
Hermes zobowiązany jest do starannego działania dla 
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promowania Ciech i maksymalizowania obrotów 
handlowych, a nadto w zakresie badania 
wiarygodności kredytowej klientów. Ciech zawiera 
umowy we własnym imieniu i na własny rachunek i 
jest uprawniony odrzucić transakcję wynegocjowaną 
przez Hermes. Od umów kupna i sprzedaży towarów 
zawartych przy udziale Hermes przysługuje prowizja, 
w  wysokości odpowiedniej do zapłaconej części ceny. 
Pozostałe prowizje ustalane są odrębnymi aneksami 
do umowy. 

21.01.2003 r. 
Zentis Polska 

 Sp. z o.o. 
Sprzedaż eksportowa na obszarze 

Chińskiej Republiki Ludowej i na Tajwanie

Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony, z 
możliwością rozwiązania za 6-miesięcznym 
wypowiedzeniem. Przedmiotem umowy jest 
powierzenie Ciech, na zasadzie wyłączności, 
sprzedaży produktów Zentis na obszarze Chińskiej 
Republiki Ludowej i na Tajwanie. Umowa  wyłącza 
udział agentów handlowych i dystrybutorów. 
Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu 
sprzedaży, cen, terminów i innych istotnych warunków 
strony ustalają w odrębnych umowach sprzedaży.  

7.04.2004 r. KOMPANIA 
WĘGLOWA SA. Dostawy węgla energetycznego 

Umowa na dostawę ok. 180.000 ton węgla 
energetycznego rocznie z przeznaczeniem na 
zaopatrzenie Elektrociepłowni Kujawskich. Umowa 
przewiduje sporządzanie miesięcznych 
szczegółowych planów dostaw  węgla. Umowa może 
być rozwiązana za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w 
określonych w umowie przypadkach naruszenia 
zobowiązań umownych. Strony mogą zmienić warunki 
umowy w drodze pisemnych aneksów pod rygorem 
nieważności. Strony zwolnione są z odpowiedzialności 
za niewykonanie zobowiązań umownych w 
wyliczonych przypadkach zjawisk siły wyższej. 
Dotychczasowa wartość umowy wynosi 8,4 mln PLN. 
Cena ustalana jest na podstawie cennika bazowego 
właściwego dla określonego gatunku węgla w dniu 
sprzedaży.  

Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 

9.1.2. Umowy franchisingowe  

Emitent oraz spółki zależne od Emitenta nie jest stroną umów franchisingowych z innymi podmiotami.  

9.1.3. Umowy inne  

Spółka jest stroną umów istotnych dla działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Ciech opisanych w poniższej tabeli: 

Tabela 119. Inne istotne umowy zawarte przez Emitenta 
Data zawarcia 

umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

2.01.2003r. 

Janikowskie 
Zakłady Sodowe 
JANIKOSODA 

S.A. 

5.12.2002r. 

Inowrocławskie 
Zakłady 

Chemiczne SODA 
MĄTWY S.A. 

2.02.2003r. Vitrosilicon S.A. 

5.12.2002r. Petrochemia 
Blachownia S.A. 

5.12.2002r. Boruta-Kolor Sp. z 
o.o. 

5.12.2002r. 

Gdańskie Zakłady 
Nawozów 

Fosforowych 
FOSFORY Sp. z 

o.o. 

Prawo używania słowno-graficznego 
znaku towarowego „CIECH” (logo)  przez  

spółki wchodzące w skład Grupy 
Kapitałowej CIECH” 

Spółki Grupy Kapitałowej CIECH na podstawie umowy 
wykorzystywać mogą w prowadzonej przez siebie 
działalności rozpoznawalność znaku firmowego 
CIECH. 
Miesięczna opłata licencyjna za korzystanie ze znaku 
CIECH stanowi 1% od wartości przychodów ze 
sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 
sprzedawanych przez licencjobiorcę na rzecz 
podmiotów innych niż podmioty wchodzące w skład 
Grupy Kapitałowej CIECH.  
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umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

5.12.2002r. 
Zakłady 

Chemiczne 
ALWERNIA S.A. 

5.12.2002r. Ciech-Service Sp. 
z o.o. 

5.12.2002r. Ciech – Polfa Sp. z 
o.o. 

10.04.2003r. Cheman S.A. 
Źródło: Emitent 

9.1.4. Umowy nabycia od Skarbu Państwa akcji „spółek sodowych” 

Emitent jest stroną umów zawartych ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Przekształceń 
Własnościowych. 
– z dnia 28 sierpnia 1996 r., której przedmiotem jest nabycie akcji Inowrocławskich Zakładów Chemicznych  SODA 

MĄTWY S.A.  
– z dnia 28 sierpnia 1996 r. , której przedmiotem jest nabycie akcji Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA 

S.A.  
 
Umowy powyższe przewidywały realizację z udziałem nabywcy – CIECH S.A. programu inwestycyjnego, z 
uwzględnieniem inwestycji w zakresie ochrony środowiska oraz tzw. pakietu socjalnego dla pracowników spółek, których 
akcje były przedmiotem sprzedaży. Nabywca realizuje ostatni etap zobowiązań inwestycyjnych. Aktualnie Emitent 
posiada 91,1% udziałów w kapitale zakładowym JZS JANIKOSODA i 91,1% w kapitale zakładowym IZCh SODA 
MĄTWY S.A. Umowy sprzedaży przewidują uprawnienie do nabycia przez CIECH S.A. pakietów akcji pozostających 
własnością Skarbu Państwa. 

9.2. Istotne umowy zawarte przez jednostki Grupy Kapitałowej Ciech  

9.2.1. Umowy handlowe  

Spółka Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. jest stroną handlowych umów istotnych dla działalności 
Emitenta opisanych poniżej: 
 

Tabela 120. Umowy handlowe zawarte przez Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A.  
Data zawarcia 

umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

9.06.1995 r. Lafarge Cement 
Polska S.A. 

Umowa dostawy kamienia wapienniczego
 o określonych w umowie parametrach 

Umowa zawarta na okres 25 lat z możliwością jej 
przedłużenia na kolejne 15 lat. Ilości i terminy dostaw 
określane w kwartalnych umowach szczegółowych. W 
dostawie surowca może nastąpić 14 dniowa przerwa 
spowodowana przyczynami ustalonymi przez strony; w 
razie przekroczenia terminu przerwy lub powstania 
przerwy z przyczyn innych niż ustalona, dostawca ma 
prawo do żądania kary. Umowa wyłącza 
odpowiedzialność z tytułu siły wyższej. Cena surowca 
ustalana dwa razy w roku kalendarzowym. W razie 
zwłoki dostawca ma prawo do żądania odsetek 
ustawowych a gdy opóźnienie przekracza 3 m-ce 
może od umowy odstąpić.  

27.05.2003 r. 

Zakłady 
Koksownicze 

„Zdzieszowice” Sp. 
z o.o.  

Umowa wieloletnia kupna-sprzedaży koksu 
wielkopiecowego w latach 2004-2008 

Przedmiotem umowy są dostawy koksu 
wielkopiecowego, o parametrach i 
ilościach określonych w umowie. 

 

Umowa zawarta na czas określony, do 31.12.2008 
roku. Cena za dostarczany koks ustalana jest co 
kwartał. Koszty załadunku koksu ponosi sprzedający, 
natomiast koszt przewozu oraz ryzyko przypadkowej 
utraty lub uszkodzenia przesyłki ponosi kupujący. 
Każdej ze stron umowy przysługuje prawo do zlecania 
dokonania badań jakościowych, koszty badań ponosi 
strona która nie wykazała złej jakości koksu. W 
przypadku nie odebrania lub nie dostarczenia 
zamówionej ilości koksu (w rozliczeniu kwartalnym) 
każdej ze stron umowy przysługuje prawo do 
naliczenia kar umownych. Zabezpieczenie umowy –
poręczenie weksla in blanco wystawionego przez 
sprzedającego. Umowa może być rozwiązana za 9-
miesiecznym terminem wypowiedzenia. 

 Inowrocławskie Wieloletnia umowa ramowa ustalająca Umowa zawarta na okres 25 lat i za zgodą obu stron 
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umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

30.10.1998 rok 
 

Kopalnie Soli S.A. zasady i tryb dostaw solanki surowej oraz 
soli warzonej próżniowej luzem 

może być przedłużona na dalsze 15 lat. Na mocy 
umowy Kopalnia zobowiązuje się dostarczyć 
Janikosoda S.A. solankę surową, natomiast 
Janikosoda S.A. dostarcza Kopalni sól warzoną 
próżniową luzem. Terminy i ilości dostaw oraz cena 
ustalane są w umowach rocznych. Rozliczenia z tytułu 
sprzedaży odbywają się na podstawie faktur 
wystawianych za każdą dekadę miesiąca, poprzez 
kompensatę wzajemnych należności. Umowa wyłącza 
odpowiedzialność z tytułu siły wyższej. 

09.02.2004 ANWIL S.A. 
Umowa kupna sprzedaży  wody 

amoniakalnej zgodnie z normą jakościową 
PN-C-8403 

Umowa zawarta na czas określony do końca 2004 
roku, rozwiązanie umowy może nastąpić za 1 
miesięcznym terminem wypowiedzenia. Umowa 
przewiduje kary umowne w przypadku nie odebrania 
ilości zamówionych przez kupującego jak również kary 
dla sprzedawcy w przypadku nie dostarczenia przez 
niego ustalonych ilości. 

09.02.2004 
Biuro Techniczno 

– Handlowe 
„SHILL“ Sp z o.o. 

Przedmiotem umowy jest dostawa węgla 
energetycznego. 

Umowa zawarta na czas określony do dnia 31.12.2004 
rok z możliwością jej rozwiązania za 1 miesięcznym 
terminem wypowiedzenia. Dostawca jest zobowiązany 
do terminowych dostaw w ilościach uzgodnionych oraz 
dotrzymania parametrów jakościowych węgla 
zgodnych  z postanowieniami umowy. Kupujący 
zobowiązuje się do odbioru dostaw uzgodnionych 
odrębnymi zamówieniami ilości węgla i terminowej 
zapłaty uzgodnionej ceny dostawy węgla. 

Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 
Spółka Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. jest stroną handlowych umów istotnych dla działalności 
Emitenta opisanych poniżej: 

Tabela 121. Umowy handlowe zawarte przez Inowrocławskie Zakłady  Chemiczne SODA MĄTWY S.A.  
Data 

zawarcia 
umowy 

Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

25.04.2003 r. ANWIL S.A.  

Umowa nr 1/FH/5/2003  
Kupna-sprzedaży wody amoniakalnej 

Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad i 
trybu sprzedaży wody amoniakalnej, 

zgodnej z normą jakościową PN-C-84035

Umowa zawarta na czas określony – rok 2004, istnieje 
możliwość jej rozwiązania za 1-miesiecznym terminem 
wypowiedzenia. 
Dostawy realizowane w oparciu o zamówienia 
miesięczne. 
Umowa zapewnia Soda Mątwy S.A. możliwość 
przeprowadzenia oceny dostawcy, celem sprawdzenia 
stopnia zapewnienia utrzymania jakości dostaw wody 
amoniakalnej. 
Umowa przewiduje kary umowne: 

- w przypadku nieodebrania wody 
amoniakalnej w ilościach zamówionych. 

- w przypadku nie dostarczenia zamówionych 
ilości. 

Strony są zwolnione z odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły 
wyższej. 

1.03.1996 r. 
Inowrocławskie 
Kopalnie Soli 

„SOLINO” S.A.  

Przedmiotem umowy są wzajemne 
dostawy solanki surowej zgodnie z normą 
branżową BN 86/6011-07 przez Kopalnię 

oraz wody z własnych ujęć lub wody 
przemysłowej przez Soda Mątwy 

Umowa wieloletnia, zawarta na okres 25 lat z 
możliwością jej przedłużenia na dalsze 15 lat. 
Cena za dostarczany towar ustalana kwartalnie. 
Dostawy realizowane w oparciu o umowy roczne 
Rozwiązanie umowy – w sytuacji gdy odbiorca 
pozostaje w zwłoce z zapłatą co najmniej przez okres 3 
miesięcy oraz zaniechania odbioru solanki przez okres 
dłuższy niż kwartał. 

30.01.1995 r. Lafarge Cement 
Polska S.A.  

Umowa na dostawę kamienia wapiennego
którego głównym składnikiem jest węglan 

wapniowy 

Umowa zawarta na okres 25 lat z możliwością 
przedłużenia na kolejne 15 lat. 
Dostawy realizowane na podstawie umów kwartalnych 
określających ilości i terminy dostaw. 
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Data 
zawarcia 
umowy 

Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

Cena sprzedaży jest ceną umowną i jest definiowana 
przed rozpoczęciem roku kalendarzowego na 
podstawie przewidywanego wskaźnika inflacji rocznej 
Każda różnica pomiędzy przewidywanym wskaźnikiem 
inflacji a rocznym Wskaźnikiem Cen będzie podlegała 
rozliczeniu. 
Kary umowne za: 

- niedostarczenie uzgodnionej ilości w danym 
kwartale 

- niezawiadomienie o planowanej przerwie w 
dostawach 

- bezpodstawna odmowa odbioru, oprócz kary 
umownej Dostawca może również dochodzić 
zwrotu kosztów transportu i przechowywania 
surowca 

- niezawiadomienie Dostawcy o przerwie w 
odbiorze 

Umowa nie może być rozwiązana przed upływem 
okresu na jaki została zawarta z wyjątkiem sytuacji gdy 
Odbiorca opóźnia się z zapłatą należności przez okres 
co najmniej 3 miesięcy 

10.11.2003 r. 

P.H.U.WĘGLOHUT 
spółka jawna Ewa 

Hoppe-Polak, 
Grzegorz Polak 

Umowa kupna-sprzedaży koksu 
wielkopiecowego Nr RH4/0001/2004 z 

dnia 10.11.2003 r. 
Przedmiotem umowy jest dostawa koksu 
wielkopiecowego wyprodukowanego w 
Zakładach Koksowniczych „Wałbrzych” 
S.A. i Koksowni Huty Stali Częstochowa 

Sp. z oo. 

Umowa zawarta na okres od 1.01. do 31.12.2004 r. z 
możliwością jej przedłużenia na kolejne lata. 
Cena umowna ustalana co kwartał. 
W przypadku istotnych zmian warunków umowy i nie 
uzgodnienia nowych warunków w drodze renegocjacji, 
umowa ulega rozwiązaniu. 
Dostawy realizowane w okresach miesięcznych. 

19.02.2004 r. 
Biuro Techniczno-
Handlowe „SHILL” 

Sp. z o.o. 

Umowa sprzedaży węgla Nr RH 
4/0003/2004 

Przedmiotem umowy jest dostawa węgla 
energetycznego w ilościach i parametrach 

określonych w umowie. 

Umowa zawarta na okres od 1.01.do 31.12.2004 r, z 
możliwością jej przedłużenia. 
Rozwiązanie umowy za dwumiesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 
Kary umowne za : 

- niedotrzymanie parametrów węgla 
dostarczonego do Soda Mątwy S.A.  

oraz  
odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych, 
jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. 

Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 
Spółka GZNF FOSFORY Sp z o.o. jest stroną handlowych umów istotnych dla działalności Emitenta opisanych poniżej: 

Tabela 122. Umowy handlowe zawarte przez GZNF FOSFORY Sp. z o.o. 
Data zawarcia 

umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

14.03.2002 AGROCHEM Sp. z o.o. z 
siedzibą w Człuchowie 

dostawa superfosfatu, 
amofoski, agrafoski, 

amofosmagu 

Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony, z 
możliwością 3-miesięcznego wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego Umowa 
określa cechy wyrobów, jakość, normy, wymagane 
certyfikaty; ceny i zasadę ich zmian; dostawy są 
realizowane na podstawie zamówień AGROCHEM 
składanych na 7 dni przed datą dostawy i 
potwierdzanych przez Fosfory w ciągu 3 dni; odmowa 
wykonania zamówienia wymaga uzasadnienia w 
terminie jak wyżej; doręczenie odmowy z 
uzasadnieniem wyłącza roszczenia AGROCHEM; 
zamówienia na warunkach nie ustalonych umową 
wymagają osobnych uzgodnień.  

12.08.2003 r. 
AGROCHEM Sp. z o.o. z 

siedzibą w 
Dobrym Mieście 

dostawa superfosfatu, 
amofoski, półproduktów 

NP+Mg oraz superfosfatu 
wzbogaconego 

Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony, z 
możliwością 3-miesięcznego wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego Umowa 
określa cechy wyrobów, jakość, normy, wymagane 
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Data zawarcia 
umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

certyfikaty; ceny i zasadę ich zmian; dostawy są 
realizowane na podstawie zamówień AGROCHEM 
składanych na 7 dni przed datą dostawy i 
potwierdzanych przez Fosfory w ciągu 3 dni;  Fosfory 
mogą odmówić wykonania zamówienia z przyczyn 
określonych w umowie, w terminie jak wyżej; 
doręczenie zawiadomienia o odmowie wyłącza 
roszczenia AGROCHEM, które mogłyby być 
uzasadnione odmową; zamówienia na warunkach nie 
ustalonych umową wymagają osobnych uzgodnień.  

23.02.2001 r. 
Przedsiębiorstwo 

zaopatrzenia Rolnictwa 
CHEMPEST S.A. 

Dostawa nawozów 
mineralnych produkowanych 

przez GZNF Fosfory Sp. z o.o.

Umowa zawarta na czas nieokreślony, z możliwością 
wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Fosfory zobowiązane są dostarczać 
swoje produkty, zawarte w wykazie, stanowiącym 
integralną część umowy, według cen ujętych w 
cenniku Fosforów, obowiązującym w dacie dostawy, w 
ilościach określonych w jednostkowych zamówieniach. 
Zabezpieczenie wykonania umowy przez CHEMPEST 
stanowi weksel własny in blanco, z klauzulą „bez 
protestu” wraz z deklaracją wekslową. Fosfory 
uprawnione są do badania wiarygodności finansowej 
odbiorcy. Strony ustaliły limit zadłużenia. W przypadku 
przekroczenia limitu Fosfory mogą wstrzymać 
realizację zamówień.  

30.01.2003 r. JZS Janikosoda 

usługi przeładunku, 
magazynowania oraz spedycji 
sody ciężkiej (eksport morski z 
nabrzeża portowego Fosforów)

Umowa ramowa zawarta na okres 5 lat, z możliwością 
automatycznego przedłużenia na następny 5-letni 
okres, o ile żadna ze stron nie złoży oświadczenia o 
rozwiązaniu na 6 miesięcy przed upływem okresu na 
jaki umowę zawarto. W przypadkach rażącego 
naruszenia umowy rozwiązanie może nastąpić ze 
skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z 
zachowaniem 6-miesięcznego wypowiedzenia. Umowa 
zawarta przy udziale Ciech, w związku z umowami dot. 
Współpracy w eksporcie pomiędzy Ciech i Janikosoda. 
Do obowiązków Fosforów należy przeładowanie sody 
w relacji skład - statek, zawiadomienie podmiotu 
dokonującego kontroli jakości oraz agencji celnej, 
sporządzenie dokumentacji związane z załadunkiem, 
dokumentacja przewozu i spedycji obciąża 
Janikosodę. Fosfory obciążają koszty opóźnienia 
załadunku, przetrzymania statków, terminowego 
zwrotu wagonów. Janikosoda ponosi 
odpowiedzialność za dane ilościowe i jakość wyrobów 
oraz funkcjonowanie wagonów i urządzeń 
wyładowczych. Sposób pokrycia zobowiązań z tytułu 
nieuregulowanych kosztów i nadzwyczajnych 
wydatków strony ustalają w drodze negocjacji. 
Wynagrodzenie ustalane w drodze negocjacji stron.  

10.06.1997 r. CIECH S.A.  
usługi w zakresie eksportu 

morskiego kwasu solnego z 
nabrzeża portowego Fosforów

Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony, z 
możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z 
zachowaniem 3-miesięcznego terminu.  Ciech 
zobowiązuje się wyeksportować w imieniu i na 
rachunek ZACHEM Bydgoszcz, przy udziale Fosforów 
ustaloną w umowie ilość kwasu solnego, w ciągu 
każdego roku obowiązywania umowy. Fosfory 
zobowiązują się do odbioru cystern z kwasem solnym 
na stacji nadejścia – PKP Gdańsk i przetransportować 
na własną bocznicę kolejową, ustalić warunki czarteru 
tankowców, zrealizować załadunek bezpośrednio 
rurociągiem z cystern na statek, sporządzić dokumenty 
spedycyjne. Ustalenie ilości przyjętego przez Fosfory 
kwasu solnego odbywa się na podstawie pomiaru 
ZACHEM, wykazanego w listach przewozowych i 
kontroli ilości i jakości załadowanej na statek partii 
kwasu solnego, wykonanej przez firmę kontrolną za 
zlecenie Fosforów i na rachunek Ciech. 

30.10.2002 r. Zakłady Azotowe PUŁAWY 
SA. 

usługi przeładunku, 
magazynowania oraz spedycji 

nawozu o nazwie roztwór 
saletrzano-mocznikowy 

(eksport morski z nabrzeża 

Umowa ramowa zawarta na okres do 31.12.2005 r. z 
możliwością przedłużenia na dalsze okresy. Każda ze 
stron może wypowiedzieć umowę – nie wcześniej niż 
po 2 latach od jej zawarcia – z zachowaniem terminu 
6 miesięcy. Fosfory zobowiązują się do odbioru 
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Data zawarcia 
umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

portowego Fosforów) cystern z roztworem saletrzano-mocznikowym na stacji 
nadejścia – PKP Gdańsk i przetransportowania na 
własną bocznicę kolejową, udostępnienia własnych 
zbiorników dla magazynowania roztworu, wykonania 
załadunku na podstawione przez Zakłady PUŁAWY 
lub w jego imieniu, statki lub inne środki transportu, 
sporządzenia dokumentów spedycyjnych, w tym 
konosamentów morskich, prowadzenia ewidencji oraz 
udziału w kontroli przechowywania i stanu zapasów 
magazynowanego roztworu. 
PUŁAWY zobowiązane są do umownych minimalnych 
wielkości przeładunku w stosunku rocznym, a w 
przypadkach ich nie wykonania Fosfory mogą naliczyć 
karę umowną. 
Aneksem z 20.10.2002 Fosfory zobowiązały się 
zbudować, dla zwiększenia możliwości 
magazynowych, dodatkowy zbiornik, a PUŁAWY 
zobowiązały się do wyższych limitów przeładunku 
roztworu saletrzano-mocznikowego. 

19.11.1997 r. 
ANWIL SA. 

(wcześniej Zakłady Azotowe  
WŁOCŁAWEK SA.) 

usługi przeładunku, 
magazynowania (z 

podgrzewaniem) i spedycji 
ługu sodowego na eksport 

przez terminal magazynowo-
składowy na nabrzeżu 

portowym 

Umowa ramowa zawarta na okres 10 lat z możliwością 
przedłużenia poprzez złożenie przez strony pisemnych 
oświadczeń, nie później niż 3 miesiące przed upływem 
okresu obowiązywania. Fosfory zobowiązują się do 
odbioru cystern z ługiem sodowym na stacji nadejścia 
– PKP Gdańsk i przetransportowania na własną 
bocznicę kolejową, podgrzewania cystern, rozładunku 
do własnych zbiorników, wykonania załadunku na 
podstawione przez ANWIL lub w jego imieniu, statki, 
podgrzewania ługu magazynowanego w zbiornikach 
oraz w rurociągach transportowych, pełnej usługi 
spedycyjnej, prowadzenia ewidencji oraz zlecenia na 
koszt ANWIL analizy fizyko-chemicznej każdej partii 
produktu ładowanej na statek. Umowa przewiduje 
wyłączność Fosforów w zakresie przesyłania całości 
produkcji ługu sodowego do eksportu drogą morską.  
Aneksem z 08.06.2000 Fosfory zobowiązały się 
przeznaczyć do eksploatacji dodatkowy zbiornik, a 
ANWIL zobowiązał się do wyższych limitów 
przeładunku. Wynagrodzenie ustalane w drodze 
negocjacji stron.  

17.01.2003 ROLIMPEX SA. 

Usługi przeładunku, 
magazynowania i spedycji 
melasy na eksport przez 
terminal magazynowo-
składowy na nabrzeżu 

portowym 

Umowa ramowa zawarta na okres do 31.12.2005 r. i 
od dnia 01.01.2006 staje się umową na czas 
nieokreślony i może być rozwiązana za 3-miesięcznym 
wypowiedzeniem Fosfory zobowiązują się do odbioru 
cystern z melasą na stacji nadejścia – PKP Gdańsk i 
przetransportowania na własną bocznicę kolejową, lub 
przyjęcia cystern samochodowych, rozładunku i 
magazynowania melasy we własnych zbiornikach, 
wykonania załadunku na podstawione przez 
ROLIMPEX  lub w jego imieniu, statki i samochody, 
pełnej usługi spedycyjnej, prowadzenia ewidencji, 
współdziałanie w kontroli stanu ilościowego towaru w 
zbiornikach.  
ROLIMPEX zobowiązany jest do realizacji ustalonej 
wielkości przeładunku melasy w stosunku rocznym. W 
przypadku nie wywiązania się z tej wielkości Fosfory 
mogą naliczyć karę umowną.  

26.03.2001 KGHM Metraco Sp. z o.o. 
usługi przeładunku, 

magazynowania i spedycji 
kwasu siarkowego  

Umowa ramowa zawarta na okres 5 lat z możliwością 
przedłużenia na kolejne 5 lat. Każda ze stron może 
wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-rocznego 
terminu, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 
Umowa bezpośrednio związana z umową dzierżawy z 
26.03.2001 r. Fosfory zobowiązane są do 
niezwłocznego rozładowania dostarczonych przez 
Metraco cystern do własnych zbiorników 
magazynowych mocy oraz załadowania kwasu 
siarkowego do cystern kolejowych/samochodowych i 
tank-konternerów lub na statki podstawione przez 
Metraco lub w jego imieniu umowy dzierżawy, nadto 
do sporządzenia dokumentacji spedycyjnej i 
przewozowej. Odpowiedzialność Fosforów z tytułu 
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Data zawarcia 
umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

braków ilościowych ogranicza się do wysokości 
rzeczywistych strat. Fosfory ponoszą 
odpowiedzialność za zmianę jakości kwasu 
siarkowego, wynikającą ze złego stanu technicznego 
lub zanieczyszczeń zbiorników i instalacji.  

Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 

Tabela 123. Umowy handlowe zawarte przez Przedsiębiorstwo Chemiczne CHEMAN S.A. 
 

Data 
zawarcia 
umowy 

 

 
 

Strona umowy 

 
 

Przedmiot umowy 

 
 

Istotne warunki umowy 

2.01.2002 JANIKOSODA S.A.

Przedmiotem umowy jest dostawa i 
dystrybucja sody kalcynowanej lekkiej i 
ciężkiej oraz kredy strącanej, według 

zasad i trybu ustalonego umową. 

Umowa zawarta na czas nieokreślony. 
CHEMAN działa jako autoryzowany dystrybutor 
Dostawcy na rynku krajowym. 
Dystrybucja towarów do wskazanych klientów 
Dostawy realizowane na podstawie rocznych 
zamówień, w przypadku braku zapewnienia 
uzgodnionych ilości CHEMAN jest upoważniony do 
importu brakujących ilości. 
Cena zgodna z cenami katalogowymi obowiązującymi 
w Janikosoda S.A. 
Kary umowne: 
-odbiorca lub dostawca płaci karę umowną  w razie 
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które 
odpowiada odbiorca lub dostawca 
Wypowiedzenie umowy, z końcem każdego roku 
kalendarzowego z trzymiesięcznym terminem 
wypowiedzenia 

2.01.2002 
 
 

SODA MĄTWY 
S.A. 

Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad 
i trybu dostawy i dystrybucji sody 

kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, sody 
oczyszczonej, chlorku wapnia, kredy 

strąconej. 

Umowa zawarta na czas nieokreślony. 
CHEMAN działa jako autoryzowany dystrybutor 
Dostawcy na rynku krajowym. 
Dystrybucja towarów do wskazanych w umowie 
klientów. 
Ilości dostarczonego towaru określane są co roku, w 
przypadku braku zapewnienia uzgodnionych ilości 
CHEMAN jest upoważniony do importu brakujących 
ilości. 
Cena zgodna z cenami katalogowymi obowiązującymi 
w Soda Mątwy S.A. 
Kary umowne: 
-odbiorca lub dostawca płaci karę umowną  w danym 
roku w razie odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności za które odpowiada odbiorca lub 
dostawca 
Wypowiedzenie umowy, z końcem każdego roku 
kalendarzowego z trzymiesięcznym terminem 
wypowiedzenia. 

12.06.2002 VITROSILICON 
S.A 

Przedmiotem umowy jest dostawa 
wodorotlenku sodu, zgodnie z 

uzgodnioną specyfikacją jakościową 

Umowa zawarta na czas nieokreślony z możliwością 
wypowiedzenia  - trzymiesięczny okres 
wypowiedzenia. 
Dostawy realizowane w oparciu o kwartalne 
zamówienia. W sprawach nieuregulowanych w 
umowie mają zastosowanie ogółne zasady wynikajace 
z przepisów kodeksu cywilnego. 

18.11.1999  
Preem Polska Sp. z 

o.o. oraz CIECH 
S.A.* 

Umowa ustala zasady współpracy 
pomiędzy Preem Polska Sp. z o.o., 

CIECH S.A. i CIECH-PETROL Sp. z o.o. 
- 31.12.2002 – na mocy porozumienia 

została rozwiązana umowa o świadczeniu 
usług przeładunkowych, 

Umowa ustala ogólne zasady współpracy w zakresie: 
- udziału stacji eksploatowanych przez CIECH i 
CIECH-PETROL w sieci Preem Polska 
- świadczenia przez CIECH-PETROL usług 
przeładunkowych paliw będących własnością Preem 
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- 09.07.2004 – w prawa i obowiązki Ciech 
Petrol Sp. z o.o. weszło Przedsiębiorstwo 

Chemiczne CHEMAN S.A. 

Polska w bazie CIECH-PETROL 
- świadczenia przez CIECH-PETROL usług 
związanych z wytwarzaniem Preema 95 
- usług przewozowych, tworzenia regionalnego rynku 
sprzedaży oleju opałowego, hurtowego handlu 
paliwami. 
W oparciu o umowę o współpracy zawarte zostały 
szczegółowe umowy  stałej sprzedaży na podstawie 
których CIECH –PETROL prowadzi sprzedaż paliw, 
olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych, umowy 
dzierżawy i poddzierżawy stacji benzynowych, umowa 
przeładunkowa, umowa o świadczenie usług 
przewozowych oraz umowa zlecenia usług związanych 
z wytwarzaniem i składowaniem Preema 95. 

*-w dniu 18 marca 2003 roku dokonano zmiany nazwy spółki Preem Polska Sp. z o.o. na Statoil Polska Partner Sp. z o.o. 
Źródło: Emitent 
 
Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 

Tabela 124 Umowy handlowe zawarte przez VITROSILICON S.A. 
Data 

zawarcia 
umowy 

 
Strona umowy 

 
Przedmiot umowy 

 
Istotne warunki umowy 

27.12.2002 r. SODA MĄTWY 
S.A. 

Dostawa węglanu sodowego 
technicznego 

Umowa zawarta na czas określony, przedłużająca się 
na kolejne okresy roczne. Strona , która nie zamierza 
przedłużać umowy obowiązana jest zawiadomić drugą 
stronę na jeden miesiąc przed upływem okresu 
obowiązywania. Przedmiotem umowy jest 
dostarczenie węglanu sodowego technicznego o 
właściwościach określonych w umowie w ilości 13.800 
ton rocznie, z podziałem na cztery kwartały. Strony 
przewidziały kary umowne na wypadek odstąpienia od 
umowy przez dostawcę lub odbiorcę w wysokości 15 
% wartości towaru będącego przedmiotem 
niewykonanej części umowy. Odpowiedzialność na 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
wyłączają zdarzenia siły wyższej. 

02.01.2003 r. JANIKOSODA S.A. Sprzedaż sody kalcynowanej lekkiej 

Umowa ramowa, ustala zasady i tryb sprzedaży sody 
kalcynowanej. Sprzedaż jest realizowana na 
podstawie miesięcznych zamówień. Strony 
przewidziały kary umowne na wypadek odstąpienia od 
umowy przez sprzedającego lub kupującego w 
wysokości 5 % wartości towaru będącego 
przedmiotem niewykonanej części umowy. 
Odpowiedzialność na niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej. 

Źródło: Emitent 
 
Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 

Tabela 125  Umowy handlowe zawarte przez Ciech Polfa Sp. z o.o. 
Data zawarcia 

umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

24.01.2003 r. 
Medana Pharma 

Terpol Group S.A.
Sieradz  

Sprzedaż eksportowa farmaceutyków 
producenta w rachunku komisowym 

Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony, ustala 
zasady I tryb sprzedaży do krajów d. ZSRR i krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej. Umowa ma charakter 
komisowy, przewiduje warunki odroczonej płatności dla 
kontrahentów i Komitenta, zróżnicowane w zależności od 
rynku. W przypadkach opóźnienia zapłaty przez 
kontrahenta, Ciech Polfa gwarantuje określony procent 
płatności nie mniejszy niż 50% po uzgodnionej liczbie dni 
od wysyłki towaru. 

2003-03-20 

Pabianickie 
Zakłady 

Farmaceutyczne 
Polfa S.A., 
Pabianice  

Sprzedaż eksportowa farmaceutyków 
producenta w rachunku komisowym 

Umowa ramowa, zawarta na czas nieokreślony, ustala 
zasady I tryb sprzedaży do krajów d. ZSRR i krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej i Wietnamu. Umowa ma 
charakter komisowy, przewiduje warunki odroczonej 
płatności dla kontrahentów i Komitenta, zróżnicowane w 
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Data zawarcia 
umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

zależności od rynku. W przypadkach opóźnienia zapłaty 
przez kontrahenta,  Ciech Polfa gwarantuje określony 
procent płatności nie mniejszy niż 50% po uzgodnionej 
liczbie dni od wysyłki towaru. 

02.01.2004 r. 

Przedsiębiorstwo 
Farmaceutyczne 

JELFA S.A., 
Jelenia Góra  

Sprzedaż eksportowa farmaceutyków 
producenta w rachunku komisowym 

Umowa ramowa, zawarta na czas nieokreślony, ustala 
zasady I tryb sprzedaży do krajów d. ZSRR i krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej i Wietnamu. Umowa ma 
charakter komisowy, przewiduje warunki odroczonej 
płatności dla kontrahentów i Komitenta, zróżnicowane w 
zależności od rynku. W przypadkach opóźnienia zapłaty 
przez kontrahenta,  Ciech Polfa gwarantuje określony 
procent płatności nie mniejszy niż 50% po uzgodnionej 
liczbie dni od wysyłki towaru. 

04.05.2004-r. 

Tarchomińskie 
Zakłady 

Farmaceutyczne 
POLFA S.A. , 

Warszawa  

Sprzedaż eksportowa farmaceutyków 
producenta w rachunku komisowym 

Umowa ramowa, zawarta na czas nieokreślony, ustala 
zasady I tryb sprzedaży do krajów d. ZSRR i krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej i Wietnamu. Umowa ma 
charakter komisowy, przewiduje warunki odroczonej 
płatności dla kontrahentów i Komitenta, zróżnicowane w 
zależności od rynku. W przypadkach opóźnienia zapłaty 
przez kontrahenta,  Ciech Polfa gwarantuje określony 
procent płatności nie mniejszy niż 50% po uzgodnionej 
liczbie dni od wysyłki towaru. 

2004-01-02 

Warszawskie 
Zakłady 

Farmaceutyczne 
POLFA S.A., 
Warszawa 

Sprzedaż eksportowa farmaceutyków 
producenta w rachunku komisowym 

Umowa ramowa, zawarta na okres danego roku 
kalendarzowego, ustala zasady i tryb sprzedaży do 
krajów d. ZSRR i krajów Europy Środkowo-Wschodniej i 
Wietnamu. Umowa ma charakter komisowy, przewiduje 
warunki odroczonej płatności dla kontrahentów i 
Komitenta, zróżnicowane w zależności od rynku. W 
przypadkach opóźnienia zapłaty przez kontrahenta, 
Ciech Polfa gwarantuje określony procent płatności nie 
mniejszy niż 50% po uzgodnionej liczbie dni od wysyłki 
towaru. 

Źródło: Emitent 
 
Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 

Tabela 126 Umowy handlowe zawarte przez POLSIN PRIVATE LIMITED w Singapurze 
Data 

zawarcia 
umowy 

 
Strona umowy 

 
Przedmiot umowy 

 
Istotne warunki umowy 

01.01.1988 r. CIECH S.A. Pośrednictwo w zawieraniu umów na 
rzecz Ciech  

Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony, może 
być wypowiedziana z zachowaniem 3-miesięcznego 
terminu. Umowa reguluje zasady działania Polsin 
Private Ltd. jako agenta Ciech i zleca pośrednictwo w 
zawieraniu umów sprzedaży, w zakresie asortymentu 
towarów i na warunkach ustalonych w szczególnych, 
pisemnych pełnomocnictwach. Na terytorium państw 
Azji wymienionych w umowie agentowi przysługuje 
prawo wyłączności, w zamian za zakaz działalności 
konkurencyjnej. Każda ze stron może odstąpić od 
umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
istotnego naruszenia zobowiązań umownych oraz gdy 
znaczenie działalności handlowej lub reputacja agenta 
zostały naruszone. Spory związane z wykonywaniem 
umowy poddano rozstrzygnięciom Sądu 
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w 
Warszawie, na podstawie prawa polskiego.  

Źródło: Emitent 
 
Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 

Tabela 127 Umowy handlowe zawarte przez DALTRADE LIMITED w Londynie 
Data 

zawarcia 
umowy 

 
Strona umowy 

 
Przedmiot umowy 

 
Istotne warunki umowy 

01.01.1988 r. CIECH S.A. Pośrednictwo w zawieraniu umów na Umowa ramowa zawarta na czas nieokreślony, może 
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Data 
zawarcia 
umowy 

 
Strona umowy 

 
Przedmiot umowy 

 
Istotne warunki umowy 

rzecz Ciech  być wypowiedziana z zachowaniem 3-miesięcznego 
terminu. Umowa reguluje zasady działania 
DALTRADE Ltd. jako agenta Ciech i zleca 
pośrednictwo w zawieraniu umów sprzedaży, w 
zakresie asortymentu towarów i na warunkach 
ustalonych w szczególnych, pisemnych 
pełnomocnictwach, na terytorium Wielkiej Brytanii,  
Irlandii, Belgii, Luksemburga, Francji, Każda ze stron 
może odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia 
zobowiązań umownych oraz gdy znaczenie 
działalności handlowej lub reputacja agenta zostały 
naruszone. Spory związane z wykonywaniem umowy 
poddano rozstrzygnięciom sądu polubownego 
powoływanego ad hoc. Klauzula wyboru arbitrów 
przewiduje, że w przypadku braku porozumienia co do 
wyznaczenia superarbitra, kompetencja w tym 
zakresie przysługuje  prezesowi Krajowej Izbie 
Gospodarczej w Warszawie, na podstawie prawa 
polskiego.  

Źródło: Emitent 
 
Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 

Tabela 128. Umowy handlowe zawarte przez Elektrociepłownie Kujawskie Sp z o.o. 
Data zawarcia 

umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

01.01.2003 r JANIKOSODA S.A.  

 
 

Przedmiotem umowy jest 
dostarczanie na rzecz 

JANIKOSODA S.A. energii cieplnej, 
energii elektrycznej na cele 

technologiczne i cele ogrzewania 
pomieszczeń  oraz dostarczenie 

mocy zamówionej cieplnej i 
elektrycznej. 

Umowa zawarta na czas określony tj. 15 lat, z 
możliwością jej rozwiązania na mocy 
porozumienia stron, poprzedzonego 
uzasadnionym wnioskiem strony inicjującej, 
przekazanym drugiej stronie na co najmniej 24 
miesiące przed proponowanym, terminem 
rozwiązania umowy. Umowa ustala również 
zakres i warunki usług wzajemnych, 
świadczonych przez strony umowy w celu 
umożliwienia realizacji dostaw mediów oraz 
właściwych warunków do działalności 
produkcyjnej JANIKOSODA S.A. Wystąpienie 
siły wyższej zwalnia strony od 
odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy. Za naruszenie 
postanowień umowy drugiej stronie przysługują 
kary umowne, przy czym strony nie wyłączyły 
możliwości dochodzenia odszkodowania z 
tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przewyższającego 
wysokość kar umownych. Należności za 
świadczone usługi wzajemne płatne na 
podstawie faktur VAT w terminie 5 dni 
roboczych po upływie miesiąca którego 
płatność dotyczy. Cena za usługi wzajemne 
określoną umową. Okresem rozliczeniowym w 
obrocie energią elektryczną i energią cieplną 
jest miesiąc rozliczeniowy, przy czym opłaty za 
energię cieplną płatne są dwa razy w miesiącu. 
Cena energii wynika z Taryf zatwierdzanych 
przez Urząd Regulacji Energetyki, natomiast 
ceny za inne media ustalane przez strony dla 
każdego roku kalendarzowego poprzez 
odniesienia do stawek cen bazowych do dnia 
30 września roku poprzedniego. 

30.11.2002 SODA MĄTWY S.A.  

Przedmiotem umowy jest wzajemne 
dostarczanie energii i mediów oraz 

zamówionej mocy cieplnej i 
elektrycznej. 

Umowa  zawarta na czas nieokreślony z 
możliwością jej wypowiedzenia za 24 
miesięcznym okresem wypowiedzenia lub za 
obopólną zgodą stron. Każdej ze stron 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez 
żadnych roszczeń i odszkodowań w sytuacjach 
wskazanych w umowie. Wystąpienie siły 
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Data zawarcia 
umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

wyższej zwalnia strony z odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
postanowień umowy. Umowa przewiduje 
odpowiedzialność z tytułu kar umownych w 
przypadku przerw  w dostawie energii i mediów 
oraz niedotrzymania standardów jakościowych 
i technicznych dostarczanej energii lub 
mediów. Opłaty za dostarczaną energię 
ustalane są na podstawie cen jednostkowych i 
stawek opłat zawartych w taryfie zatwierdzonej 
przez Urząd Regulacji Energetyki natomiast 
opłaty za dostarczane media ustalane są na 
podstawie cen uzgadnianych pomiędzy 
stronami raz w roku z możliwością okresowych 
renegocjacji. Okresem rozliczeniowym w 
obrocie energią i mediami  jest miesiąc 
zakładowy tj okres od godziny 22 ostatniego 
dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego 
do godziny 22 ostatniego dnia aktualnego 
miesiąca kalendarzowego. 

Źródło: Emitent 
 
 

Tabela 129. Umowy handlowe zawarte przez Transoda Sp. z o.o. 
Data zawarcia 

umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

01.05.2000 r SODA MĄTWY S.A. 

Przedmiotem umowy jest najem 
wagonów do przewozu sody, 

kamienia wapiennego i niedopału 
oraz wagonów gospodarczych  oraz 
świadczenie usług utrzymania w 

niezbędnej sprawnosci technicznej 
wynikającej z przepisów PKP oraz 
standardów handlowych wagonów 

stanowiących własność TRANSODA. 

Umowa zawarta na czas niokreślony z 
możliwością jej rozwiązania na podstawie 
obopólnego porozumienia stron lub przez 
jedną ze stron za sześciomiesięcznym 
terminem wypowiedzenia. Kary umowne w 
przypadku nie spełnienia wymogów 
zabezpieczenia ilości wagonów  wynikających 
z przekroczenia terminów wyłączeń z tytułu 
napraw okresowych i ilości wagonów 
spełniających wymogi RIV – 150% stawki 
najmu dla wagonów do przewozu sody i 200% 
stawki dla wagonów do przewozu kamienia 
wapiennego. W sprawach nieuregulowanych 
umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

01.07.2002 r SODA MĄTWY S.A.  

Przedmiotem umowy jest 
świadczenie na rzecz SODA MĄTWY 
usług transportowych i manewrowych 

w zakresie dostaw kamienia 
wapiennego transportem kolejowym. 

Umowa zawarta na czas nieokreślony. 
Rozwiązanie umowy za obopólną zgodą stron 
lub przez każdą ze stron z zachowaniem 3-
miesięcznego okresu wypowiedzenia. W 
sprawach nieuregulowanych mają 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

01.08.2004 r. JANIKOSODA S.A. 

Przedmiotem umowy jest 
świadczenie na rzecz JANIKOSODY 

S.A. usług w zakresie przewozu 
transportem kolejowym sody 

kalcynowanej ciężkiej w relacji 
Janikowo – Gdański Port Północny. 

Umowa zawarta na czas określony tj. do dnia 
31.12.2004 roku. Usługi transportowe 
realizowane w oparciu o miesięczne 
harmonogramy, aktualizowane na bieżąco, nie 
później niż dobę przed planowaną realizacją 
przewozu. Dopuszczono możliwość 
wprowadzenia ograniczeń świadczonych usług 
transportowych w przypadku wystąpienia siły 
wyższej lub w przypadku wprowadzenia 
ograniczeń w sieci PKP. W sprawach 
nieuregulowanych mają zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego. 

20.04.2004 r SODA MĄTWY S.A.  

Przedmiotem umowy jest 
świadczenie na rzecz SODA MĄTWY 

usług przewozu koksu 
wielkopiecowego z Zakładów 

Koksowniczych Wałbrzych S.A. w 
Wałbrzychu na zasadach wyłączności 

oraz świadczenie usług rozładunku 
koksu na terminalu samochodowym. 

Umowa zawarta na czas nieokreślony. 
Odpowiedzialność za przesyłkę przyjętą do 
przewozu w pełnej wysokości ponosi 
TRANSODA oraz pokrywa straty za tę część 
ubytku, która przewyższa normę 0,8% masy 
nadawcy w stosunku do wagi SODA MĄTWY 
S.A. pod warunkiem egzekwowania załadunku 
koksu o normatywnej zawartości wilgoci. 

Źródło: Emitent 
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Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 

9.2.2. Umowy najmu i dzierżawy 

Spółki Grupy Kapitałowej Ciech są stroną następujących umów najmu i dzierżawy: 

Tabela 130. Umowy najmu i dzierżawy zawarte przez podmioty  wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Ciech 
Data zawarcia 

umowy Strony umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

12.08.2003r. 

GZNF Fosfory Sp. z o.o. – 
wydzierżawiający 

Agrochem Sp. z o.o. w 
Człuchowie dzierżawca 

(100% udziałów w kapitale 
zakładowym posiada GZNF 

Fosfory Sp. z o.o. 

Nieruchomość będąca w 
użytkowaniu wieczystym 

wydzierżawiającego położona 
w: 

1.Człuchowie, ul. Mickiewicza 
5 (KW 13592, 8861) 

2.Głędowie (KW 9039) 
o łącznej powierzchni 

2.7533ha 
 

Umowa zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron 
może rozwiązać umowę z zachowaniem 6-
mięsiecznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego. Wydzierżawiający 
może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w 
przypadku, gdy: 1) dzierżawca narusza przepisy prawa 
lub warunki umowy i mimo pisemnego wezwania do 
zaprzestania nie zaniecha naruszenia w terminie 14 
dni od daty doręczenia wezwania, 2) dzierżawca 
opóźnia się z zapłatą czynszu lub innych opłat przez 
okres dłuższy niż 30 dni. Czynsz jest płatny kwartalnie; 
waloryzacja czynszu następuje do 31 marca roku 
następnego po zakończeniu każdego roku trwania 
umowy o roczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. 
Dodatkowo dzierżawca pokrywa koszty mediów 
(płatne kwartalnie) 

28.11.1997 

JANIKOSODA S.A. – 
wydzierżawiający 

PP-B-H REMBIS – 
dzierżawca 

W skład dzierżawy wchodzą:  
grunty o powierzchni 7433,30 

m2 
budynki o powierzchni 896 m2

Umowa zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron 
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 

zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia

12.08.1998 

JANIKOSODA S.A. – 
wydzierżawiający 

POLKOMTEL S.A. – 
dzierżawca 

Rozbudowa i eksploatacja 
urządzeń instalacji 

telekomunikacyjnych dla celów 
telefonii komórkowej 

Umowa została zawarta na okres 15 lat . po upływie 
tego terminu umowa zostanie automatycznie 

przedłużona na okres 5 lat .Wydzierżawiający ma 
prawo wypowiedzieć umowę z 6 miesięcznym 

wypowiedzeniem. 

01.03.2001 

JANIKOSODA S.A. – 
wydzierżawiający 

JANTRANS Sp.z o.o. – 
dzierżawca 

W skład dzierżawy wchodzą 
działka  o łącznej powierzchni 

70.390,73 m2 
Bocznica kolejowa, 

Sprzęt komputerowy 

Umowa zawarta na czas nieokreślony; każda ze stron 
może rozwiązać umowę z zachowaniem 6-

miesiecznego okresu wypowiedzenia; 
wydzierżawiający ma prawo rozwiązania umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli dzierżawca 
dopuści się rażącego naruszenia postanowień umowy. 

JZS Janikosody S.A. zobowiązana jest do 
udostępnienia dzierżawcy świadczeń dodatkowych 

takich jak: wody pitnej, odprowadzania ścieków, 
korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych 

mediów na podstawie odrębnych umów.  

01.10.2001 

JANIKOSODA S.A. – 
wydzierżawiający 

PP-B-H REMBIS – 
dzierżawca 

Przedmiotem dzierżawy jest 
grunt zabudowany  w skład 

dzierżawy wchodzą: działka o 
powierzchni 1.546 m2 ; 

budynek o powierzchni 909,08 
m2 

Umowa zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron 
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 

zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia

28.11.2002r. 
(oświadczenie o 
potwierdzeniu 

umowy 
28.11.2002r) 

JANIKOSODA S.A. – 
wydzierżawiający 

Elektrociepłownie Kujawskie 
Sp. z o.o. – dzierżawca 

Część zabudowanej 
nieruchomości położonej w 
Janikowie, ul. Przemysłowa 

(dz. nr 1/40, 1/36, 1/50, 1/39, 
1/44, 1/35, 1/47, 5/8, 5/10, 5/5, 
6/5 objęte KW 1397) o łącznej 
powierzchni 6.6220 ha wraz z 

budynkami, budowlami i 
środkami trwałymi 

znajdującymi się na 
powyższych działkach o 
powierzchni użytkowej 

17.130,82 m2 

Umowa zawarta na czas nieoznaczony; każda ze stron 
może rozwiązać umowę z zachowaniem 3-
miesiecznego okresu wypowiedzenia; 
wydzierżawiający ma prawo rozwiązania umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli dzierżawca 
dopuści się rażącego naruszenia postanowień umowy. 
JZS Janikosody S.A. zobowiązana jest do 
udostępnienia dzierżawcy świadczeń dodatkowych 
takich jak: wody pitnej, odprowadzania ścieków, 
korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych 
mediów na podstawie odrębnych umów. Czynsz 
dzierżawny płatny miesięcznie z dołu, zgodnie z 
postanowieniami umowy z 28.11.2002r. 
wydzierżawiający ma prawo zmiany wysokości stawek 
czynszu i opłat na okres kolejnego roku 
kalendarzowego 

18.05.2004 
JANIKOSODA S.A. – 

wydzierżawiający 
PHU „MAZUR” – dzierżawca 

Przedmiotem dzierżawy jest 
nieruchomość zabudowana 
(Stołówka zakładowa) KW 

Umowa zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron 
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 

zachowaniem 5-miesięcznego okresu wypowiedzenia
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Data zawarcia 
umowy Strony umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

1397 w skład dzierżawy 
wchodzą: działka o 

powierzchni 1978 m2 ; 
budynek o powierzchni użytk. 

991,05 m2 

28.09.2004 
JANIKOSODA S.A. – 

wydzierżawiający 
CIECH S.A. – dzierżawca 

Pomieszczenia o pow. 
użyt.348,00m2 

środki trwale i środki 
niskocenne  

Umowa zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron 
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 

zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia

18.06.2002r. 
SODA MĄTWY S.A. – 

wydzierżawiający 
CIECH S.A. - dzierżawca 

Plac o powierzchni 600 m2 
stanowiący cześć 

nieruchomości objętej KW 
30231 

Umowa zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron 
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 
zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia  

27.03.2001r. 

SODA MĄTWY S.A. – 
wydzierżawiający 

ElPomiar Sp. z o.o. - 
dzierżawca 

Budynek warsztatu 
silnikowego D5 40, budynek 
oddziału usług AKP D 5.50, 

budynek garażowy, 
pomieszczenia w oddziałach 

produkcyjnych o łącznej 
powierzchni 2,418,09 m2 oraz 
plac utwardzany o powierzchni 

312 m2 

Umowa stanowi załącznik do umowy i przejęciu 
pracowników i wzajemnej współpracy. Umowa zawarta 
jest na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje 
prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 6-
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dzierżawcy 
przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu umowy,
opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej wg wskazań 
licznika; opłaty za korzystanie z telefonów 
zakładowych 

05.09.2001r. 

SODA MĄTWY S.A. – 
wydzierżawiający 

Remsod Sp. z o.o. - 
dzierżawca 

Pomieszczenia o powierzchni 
1.369,32 m2 znajdujące się na 
oddziale sody oczyszczonej, 
pieców wapiennych, instalacji 

sody surowej, kalcynacji i 
desynfikacji, maszyn 

przepływowych, pakowania 
sody. 

Umowa stanowi załącznik do umowy i przejęciu 
pracowników i wzajemnej współpracy. Umowa zawarta 
na czas nieokreślony.  

07.01.2001r. 

SODA MĄTWY S.A. – 
wydzierżawiający 

Remsod Sp. z o.o. - 
dzierżawca 

Pomieszczenia o łącznej 
powierzchni 1.278,56 m2 

znajdujące się w magazynie 
surowców masowych, oddziale 
wyrobów gotowych, instalacji 

chlorku wapnia, instalacji sody 
straconej, instalacji mas 

chłonnych, instalacji produktów 
wapniowych, instalacji 

gospodarki wodno – ściekowej 
i odpadowej 

Umowa stanowi załącznik do umowy i przejęciu 
pracowników i wzajemnej współpracy. Umowa zawarta 
na czas nieokreślony.  

28.11.2002r. 

SODA MĄTWY S.A. – 
wydzierżawiający 

Elektrociepłownie Kujawskie 
Sp. z o.o. – dzierżawca 

Działki nr 58/7 (Kw23007), 
10/3 (KW 23185), 12/3 (KW 
30176), 9/3 (KW 30194), 4/3 

(30197), 3/3 (KW 30198), 15/2 
(KW 30199), 6/2 (KW 30208), 
145/6 (KW 30230), 11/3 (KW 
30230), 14/3 (KW 30230), 8/3 

(KW 30230), 16/3 (KW 30230), 
9/2 (KW 30230), 13/3 (KW 

30231), 5/3 (KW 30232), 7/2 
(KW30234) o łącznej 

powierzchni 4.8098 ha 
położone przy ul. 

Przemysłowej w Inowrocławiu. 
Oraz środki trwałe, budynki i 

budowle o powierzchni 
użytkowej 14.959m2 

znajdujące się na 
nieruchomościach 

Umowa zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron 
może rozwiązać umowę z zachowaniem 3-
miesiecznego okresu wypowiedzenia. 
Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, gdy: 1) 
dzierżawca dopuści się zwłoki z zapłatą czynszu co 
najmniej za dwa pełne okresy płatności wyznaczając 
mu jednomiesięczny termin do zapłaty, 2) dzierżawca 
naruszy postanowienia umowy albo zaniedba
przedmiot dzierżawy do tego stopnia, że zostanie on 
narażony na utratę zdolności eksploatacyjnej 
zagrażającej bezpiecznej i bezawaryjnej pracy. Czynsz 
płatny miesięcznie   

21.05.2003r. 
Cheman S.A. – najemca 

Jagiellońska Centrum 
Logistyki - wnajmujący  

3.500 m2 pomieszczeń 
położonych w Warszawie ul. 

Jagiellońska 82 
przeznaczonych na 

działalność dystrybucyjną, 
magazynową, skład celny 

publiczny, sprzedaż hurtową, 
biuro 

Umowa zawarta na okres 10 lat; czynsz będzie 
waloryzowany na podstawie wzrostu cen US CPI za 
ubiegły rok – waloryzowana stawka czynszu będzie 
obowiązywała od każdej rocznicy rozpoczęcia najmu; 
pierwsza podwyżka czynszu wejdzie w życie 
1.09.2005r. w odniesieniu do US CPI znanego w dniu 
podpisania umowy; dodatkowo Spółka ponosi opłaty 
za zużycie energii elektrycznej, gazu lub oleju 
opałowego, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz 
odpadów przemysłowych i za korzystanie z linii 
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Data zawarcia 
umowy Strony umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

telefonicznych, zgodnie z rzeczywistym zużyciem, a 
tam, gdzie to możliwe, na podstawie umów zawartych 
bezpośrednio z dostawcami tych usług; 
zabezpieczeniem płatności czynszu: najmu jest 
wystawiony przez Cheman S.A. weksel in blanco wraz 
z deklaracją wekslową, zgodnie z którą wynajmujący 
jest uprawniony do wypełnienia weksla na kwotę w 
złotych polskich odpowiadającą zaległemu zadłużeniu 
wraz z odsetkami, nie większą jednak niż 
(równowartość trzymiesięcznego czynszu najmu) 
zawiadamiając Spółkę listem poleconym co najmniej 
na 7 dni przed terminem płatności, w przypadku, gdy: 
(1) Spółka nie dokona płatności czynszu przez okres 
dwóch miesięcy, (2) najemca spowoduje zawinione 
uszkodzenia pomieszczeń, które zostaną usunięte na 
koszt wynajmującego. 

01.06.2004r. 
Boruta-Kolor Sp. z o.o. – 

wynajmujący 
Ciech S.A. – najemca  

1.600 m2 powierzchni 
magazynowej, wyposażonej w 

urządzenia pomocnicze do 
załadunku i wyładunku 

towarów  

Umowa zawarta na czas nieoznaczony, każda ze stron 
ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 3-
miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec 
miesiąca kalendarzowego.  

22.05.2004r.  

Ciech S.A. – wynajmujący 
Ciech Polfa Sp. z o.o. – 

najemca  
 

428m2 powierzchni w budynku 
w Warszawie, ul. 

Powązkowska 46/50  

Umowa zawarta na czas nieoznaczony; każda ze stron 
może rozwiązać umowę z zachowaniem 3-
miesięcznego okresu wypowiedzenia lub bez 
wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia
przez drugą stronę postanowień umowy. Wynajmujący 
zobowiązał się do zapewnienia najemcy odpłatnych 
usług: a) kancelaryjnych, b) medycznych 

27.12.1999r.  

Ciech S.A. – 
wydzierżawiający 

Petrochemia Blachownia Sp. 
z o.o. - dzierżawca 

Nieruchomość będąca 
przedmiotem wieczystego 
użytkowania położona w 

Kędzierzynie Koźlu o 
powierzchni 2,5961 ha (KW nr 
45633) wraz z zabudowaniami 

(m.in. zbiorniki naziemne, 
pompownia, taca węzła 

absorbcji) oraz ruchomościami 
znajdującymi się na 

nieruchomości (m.in. zbiorniki, 
sieci rur, urządzenia ppoż,) 

Umowa zawarta na czas nieoznaczony; każda ze stron 
może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-
miesiecznego okresu wypowiedzenia; 
wydzierżawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku: (1) nie płacenia 
czynszu i innych opłat związanych z dzierżawa w 
wymaganym terminie, (2) użytkowania przedmiotu 
dzierżawy w sposób sprzeczny z umową  

23.01.2004r. 

SODA MĄTWY S.A. – 
wydzierżawiający 

Elektrociepłownie Kujawskie 
Sp. z o.o. - dzierżawca 

Środki trwałe (chłodnie 
wentylatorowe i 

sprężarkownia) o wartości 
1.743.567,33 zł  

Umowa zawarta na czas nieoznaczony, przy czym 
może być, do dnia 31.12.2004r. rozwiązana za zgodą 
obu stron na warunkach ustalonych odrębnie. 
Rozwiązanie umowy po upływie tego terminu może 
nastąpić za porozumieniem stron lub przez każdą ze 
stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Od daty wejścia umowy w życie, tj. od 
01.01.2004r. dzierżawca ponosi odpowiedzialność i 
koszty związane z wpływem przedmiotu dzierżawy na 
środowisko naturalne, bhp i ppoż jak również 
odpowiedzialność za odpady powstałe w wyniku 
prowadzonej przez siebie działalności zgodnie z 
ustawą Prawo o odpadach.  

Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 

9.2.3. Umowy ubezpieczenia 

Emitent jest stroną jednej istotnej dla prowadzonej działalności umowy ubezpieczenia. 

Tabela 131. Umowy ubezpieczeniowe zawarte przez Emitenta 

Oznaczenie polisy, data 
zawarcia umowy, 

ubezpieczyciel 
Miejsce 

ubezpieczenia 
Ryzyko ubezpieczeniowe, zakres 

ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia, 

wysokość składki 
za cały okres 

ubezpieczenia 

Okres ubezpieczenia 

Umowa ubezpieczenia 
generalnego ładunków w 

Ubezpieczenie 
ładunków 

Wszystkie importowane, eksportowane i 
reeksportowane przez Ciech ładunki w 

Suma 
ubezpieczenia 

Ubezpieczenie obejmuje 
okres od chwili, w której 
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Oznaczenie polisy, data 
zawarcia umowy, 

ubezpieczyciel 
Miejsce 

ubezpieczenia 
Ryzyko ubezpieczeniowe, zakres 

ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia, 

wysokość składki 
za cały okres 

ubezpieczenia 

Okres ubezpieczenia 

transporcie 
międzynarodowym z 

25.02.1998 r. 
TUiR WARTA SA. 

przewożonych 
– drogą morską 

powinno być 
dokonane 
odpowiednio: 

w imporcie - w 
Oddziale WARTY 

w Gdyni,  
w eksporcie -  w 

Oddziale Warty w 
Warszawie 

– drogą lądową 
– w Oddziale 
Warty w 
Warszawie 

okresie przewozu drogą morską lub 
lądową, w odniesieniu do których Ciech 

przysługuje gestia ubezpieczenia zgodnie 
z warunkami zawartego kontraktu 

zagranicznego. Ubezpieczeniem są 
objęte przesyłki pocztowe oraz eksponaty 

w transporcie na międzynarodowe 
wystawy i targi także w drodze powrotnej 
oraz podczas składowania i ekspozycji na 

tych wystawach i targach  
Szczegółowe warunki ubezpieczenia i 
ryzyka określa „Dodatek do umowy” 

Ładunki przewożone drogą morską objęte 
są ubezpieczeniem od ryzyk wojennych i 

strajkowych, na podstawie aktualnie 
obowiązujących klauzul Instytutu 

Ubezpieczycieli Londyńskich. 

odpowiada 110 % 
wartości ładunku 
importowanego – 

określonej w 
fakturze 

wystawionej przez 
zagranicznego 
kontrahenta, 

powiększonej o 
koszty transportu i 

ubezpieczenia, 
eksportowego i 

reeksportowego – 
określonej w 

fakturze stanowiącej 
podstawę rozliczeń 

między Ciech a 
zagranicznym 
kontrahentem 

ryzyko transportowe 
przeszło na Ciech, aż do 
wydania ładunku przez 
przewoźnika odbiorcy 

krajowemu, zgodnie ze 
szczegółowymi 

postanowieniami 
kontraktu zagranicznego 
i umowy zawartej przez 

Ciech z odbiorcą 
krajowym; w przypadku 

ładunków 
eksportowanych i 
reeksportowanych 

ubezpieczenie obejmuje 
okres od chwili, w której 
zgodnie z umową ryzyko 

transportowe przeszło 
na Ciech, do chwili w 

której ryzyko 
transportowe przechodzi 

na zagranicznego 
kontrahenta Ciech lub 

kończy się okres 
przewozu objęty gestią 

ubezpieczeniową 
przysługującą Ciech. 

Ubezpieczenie obejmuje 
okresy składowania 

związane z transportem 
Źródło: Emitent 
 

10. Umowy, których stroną są akcjonariusze lub podmioty powiązane w przypadku, 
gdy mają istotne znaczenie dla Emitenta lub prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej 

Na dzień aktualizacji Prospektu nie istnieją umowy których stroną są akcjonariusze lub podmioty powiązane, mające 
istotne znaczenie dla Emitenta lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

11. Umowy zawarte przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami 
powiązanymi o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 
500.000 EURO z wyjątkiem transakcji typowych i rutynowych, zawieranych na 
warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, których charakter i 
warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez 
Emitenta lub jednostkę od niego zależną 

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu pomiędzy Emitentem lub spółkami od niego zależnymi a podmiotami powiązanymi  
nie zostały zawarte umowy o wartości przekraczającej równowartość 500 000 Euro,  z wyjątkiem  transakcji typowych i 
rutynowych, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta lub 
jednostkę od niego zależną. 

12. Informacje o posiadanych przez Emitenta koncesjach lub zezwoleniach na 
prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwoleniach na korzystanie ze 
środowiska naturalnego 

12.1. Koncesje lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwolenia 
na korzystanie ze środowiska naturalnego posiadane przez Emitenta  

Tabela 132. Koncesje oraz zezwolenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą posiadane przez Emitenta 
Rodzaj decyzji Organ wydający Data wydania Przedmiot Data ważności 
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decyzję (sygnatura) 

Koncesja 
Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 

8.08.2003 
(ZK-I/B-

360/2003/580/03/ZM) 

na obrót materiałami 
wybuchowymi na okres 50 lat 

Koncesja 
Mazowiecki Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 
Roślin w Warszawie 

2.07.1999 (DK-6013-
149/99) – zmiana: 

9.11.2001, decyzja Nr 
1/01 

na obrót środkami 
ochrony roślin bezterminowa 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

7.05.1999 
(OPC/253/3023/U/1/2/99

/BK) – zmiana: 
21.12.2000, 

(OPC/253A/3023/U/1/2/2
000/AJP) 

na obrót paliwami 
ciekłymi 15.05.2009 

Źródło: Emitent 

Emitent nie wykonuje działalności gospodarczej w zakresie wymagającym uzyskania pozwoleń na korzystanie ze 
środowiska naturalnego. 

12.2. Koncesje lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwolenia 
na korzystanie ze środowiska naturalnego posiadane przez spółki zależne. 

12.2.1. Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A.  

Tabela 133. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez JANIKOSODA S.A. 

Rodzaj decyzji Organ wydający 
decyzję 

Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

06.08.2002 
(OEE/322/688/W/1/2002/

MS) 

na obrót energią 
elektryczną 10.08.2012 

Koncesja 
Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki 
 

06.08.2002 
(PEE/255/688/W/1/MS) 

na przesyłanie i 
dystrybucję energii 

elektrycznej 
10.08.2012 

Decyzja Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski 

01.03.1999 (OS.V.7641-
21/99) – zmiana: 

18.12.2000 (OS.IV6610-
26/00) 

o dopuszczalnej emisji 
zanieczyszczeń 31.12.2005 

Pozwolenie 
wodnoprawne 

Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski 

18.12.2000 (OS-II-
6811/3/31/00) 

na pobór wody 
powierzchniowej ze 

Zbiornika Pakoskiego 
31.12.2005 

Pozwolenie 
wodnoprawne 

Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski 

24.07.2001 
(OS-II-68-11/2/30/01) 

na pobór wód 
podziemnych dla potrzeb 

socjalnobytowych i 
technologicznych) 

31.12.2005 

Decyzja Urząd Wojewódzki w 
Bydgoszczy 

11.07.1996, (ROŚ-GL-
7530/91/225/3013/96) 

na odstąpienie od 
wyznaczania strefy 
ochrony pośredniej 

ujęcia wód 
podziemnych) 

bezterminowa 

Decyzja Wojewoda Bydgoski 19.06.1997 (ROŚ-OŚ-
XI.6214/2691/8/97) 

na odstąpienie od 
wyznaczania strefy 

ochrony pośredniej dla 
ujęcia wody podziemnej 

spółki 

bezterminowa 

Pozwolenie 
wodnoprawne 

Wojewoda Kujawsko-
Pomorski 

29.12.2000 
(OS.II.6811/2/75/00) 

na pobór wód 
podziemnych z I i II 
bariery drenażowej i 
eksploatację obudów 
studni drenażowych 

31.12.2005 

Pozwolenie 
wodnoprawne 

Wojewoda Kujawsko-
Pomorski 

06.08.1999 
(OS-II-6210-6/99) 

na odprowadzanie 
ścieków do Wisły 31.12.2005 

Pozwolenie 
wodnoprawne 

Wojewoda Kujawsko-
Pomorski 

26.11.1999 (OS-II-
6210/8130/195/99) – 
zmiana: 29.11.2000, 
(OS-II-6811/2/60/00) 

na odprowadzanie wód 
opadowych, 

infiltracyjnych i 
pochłodniczych do 

Zbiornika Pakoskiego 

31.12.2005 
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Rodzaj decyzji Organ wydający 
decyzję 

Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Pozwolenie 
wodnoprawne 

Wojewoda Kujawsko-
Pomorski 

05.06.2001 
(OS.II.6811/2/18/01) 

na eksploatację 
dwukomorowego 

osadnika wód 
deszczowych z 

separatorem 

31.12.2005 

Pozwolenie 
wodnoprawne 

Wojewoda Kujawsko-
Pomorski 

11.07.2000 
(OS.II.6811/2/30/00) 

na eksploatację 
dwukomorowegoosadnik
a ścieków z płukania sit 

obrotowych 

31.12.2005 

Pozwolenie 
wodnoprawne 

Wojewoda Kujawsko-
Pomorski 

23.01.2001 (OS-II-
6811/1/1/01) 

na eksploatację stawu 
awaryjno-

schładzającego, 
klarowników oraz na 

gromadzenie odpadów 

31.12.2006 

Pozwolenie 
wodnoprawne Starosta Inowrocławski 27.06.2001 (OSR-6223-

I/16/01) 

na pobór wód 
podziemnych z ujęcia 

barierowego (III bariera) 
31.12.2006 

Pozwolenie 
wodnoprawne Starosta Inowrocławski 17.04.2002 (OSR-6223-

I/2/02) 

na pobór wód 
podziemnych z ujęcia 

barierowego (IV bariera) 
31.12.2007 

Pozwolenie Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski 

16.07.2002 
(WSiR.II.6620-21/02) 

na wytwarzanie 
odpadów 01.07.2010 

Pozwolenie Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski 

16.07.2002 
(WSiR.II.6622-21/02) 

na prowadzenie 
działalności w zakresie 

zbierania, odzysku i 
unieszkodliwiania 

odpadów 

01.07.2010 

Decyzja Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski 

09.12.2002 
(WSiR.II.6622-21/02) 

oraz 09.12.2002 
(WSiR.II.6622-20/02) 

zatwierdzająca instrukcję 
eksploatacji składowisk 
odpadów – stawy nr: 9 

oraz 18 a i b 

bezterminowe 

Decyzja  Starosta Inowrocławski 
12.07.2000 (GN-I-60181-

8/01) oraz 04.02.2003 
(GN-I-160181-8/01-03) 

pozwolenie na 
rekultywację stawów nr 

1-17 
bezterminowe 

Decyzja Wojewoda Bydgoski 26.04.2001 (OS-IV-
7613-413/01) 

ustalająca dopuszczalny 
poziom hałasu 

przenikającego do 
środowiska 

bezterminowa 

Decyzja Wojewoda Bydgoski 03.09.1997 (ROŚ-GL-II-
7530/142/318/4232/97) 

w sprawie lokalnego 
monitoringu wód 

podziemnych 
bezterminowa 

Decyzja Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski 

14.05.2001 (OS.VI.0717-
20/01)– zmiana: 

09.01.2003, 
(WSiR.II.661-1/02) 

zobowiązanie do 
realizacji 10 zadań, 

zgodnie z ekologicznym 
programem 

dostosowawczym 

bezterminowa 

Decyzja Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska 

04.06.2001 (ZK-
404/5/65/2001) 

warunkowe skreślenie 
spółki z listy najbardziej 
uciążliwych zakładów w 

skali kraju 

Bezterminowa 

Źródło: Emitent 

12.2.2. Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. 

Tabela 134. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez SODA MĄTWY S.A.  

Rodzaj decyzji Organ wydający 
decyzję 

Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Koncesja Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki 

06.08.2002 
(PEE/256/1189/W/1/20

02/MS) 

na przesyłanie i 
dystrybucję energii 

elektrycznej 
10.08.2012 

Koncesja Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki 

06.08.2002 
(OEE/323/1189/W/1/20

02/MS) 

na obrót energią 
elektryczną 10.08.2012 

Decyzja Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski 

31.01.2001 
(OS.IV.6610-1/01) 

dopuszczalna emisja 
zanieczyszczeń bezterminowa 
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Rodzaj decyzji Organ wydający 
decyzję 

Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Zezwolenie Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski 

12.06.2001 
(OS.IV.6620-8/01) 

na wytwarzanie 
odpadów 

niebezpiecznych 
31.12.2005 

Zezwolenie Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski 

12.06.2001 
(OS.IV.6622-5/01) 

na usuwanie /odbiór/ 
odpadów 

niebezpiecznych i 
odpadów innych niż 

niebezpieczne 

31.12.2005 

Pozwolenie 
wodnoprawne 

Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski 

14.11.2001 
(OS.II.6811/2/48/01) 

na pobór wód 
podziemnych dla 
potrzeb socjalno-

bytowych i 
technologicznych oraz 

na eksploatację 
urządzeń wodnych 

31.12.2005 

Pozwolenie 
wodnoprawne Wojewoda Bydgoski 

14.01.1997 (ROŚ-oś-X-
6210/5814/123/96) 

 

na szczególne 
korzystanie z wód dla 
potrzeb produkcyjnych 

31.12.2005 

Pozwolenie 
wodnoprawne 

Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski 

09.08.1999 (OS-II-
6210/9/99) 

na odprowadzanie 
ścieków do rz. Wisły 31.12.2005 

Pozwolenie 
wodnoprawne Wojewoda Bydgoski 31.12.1996 (ROŚ-oś-V-

6210/5814/50/96) 

na odprowadzanie 
ścieków do rz. Noteci 

Wsch. oraz 
eksploatację urządzeń 

wodnych 

31.12.2006 

Pozwolenie 
wodnoprawne Wojewoda Bydgoski 24.01.1997 (ROŚ-oś-

XI.6210/144A/96) 
na pobór wód 
podziemnych 31.12.2006 

Decyzja Urząd Wojewódzki w 
Bydgoszczy 

08.04.1993 (OŚ-VII-
7613-3/33-93) 

dopuszczalny poziom 
hałasu przenikającego 

do środowiska 
bezterminowa 

Źródło: Emitent 

12.2.3. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o. 

Tabela 135. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez GZNF Fosfory Sp. z o.o. 

Rodzaj decyzji 
Organ wydający 

decyzję 
Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Pozwolenie Wojewoda Pomorski 28.12.1999 (OŚ-III-
7641/63/99/zw) 

na wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza 31.12.2004 

Pozwolenie 
wodnoprawne Wojewoda Pomorski 

26.11.2003 (ŚR/Ś-V-
mm-68111/11/03, ŚR/Ś-

V-mm-68111/20/03) 

na odprowadzanie wód 
chłodniczych z wytwórni 

kwasu fosforowego. 
31.12.2006 

Pozwolenie 
wodnoprawne Wojewoda Pomorski 

19.10.2000 (OŚ-V-
6811/W/13/2000/mm, 

OŚ-V-
6210/E/14/2000/mm) 

na pobór wód 
podziemnych do celów 

socjalnych i 
technologicznych, oraz 

na eksploatację 
urządzeń służących do 
poboru wody na terenie 

Spółki 

bezterminowa 

Pozwolenie 
wodnoprawne Wojewoda Pomorski 

01.10.2002 (ŚR-V-
6811/ś/37/02/RN, ŚR-V-

6811/w/19/02/RN) 

na pobór wód 
powierzchniowych, 
odprowadzanie wód 

pochłodniczych, 
odprowadzanie wód 

deszczowych 

na okres 10 lat 

Zezwolenie Wojewoda Pomorski 06.08.1999 (OSR-III-
7635/101/25/99) 

na wytwarzanie 
odpadów 

niebezpiecznych i innych 
niż niebezpieczne 

31.08.2005 

Źródło: Emitent 
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12.2.4. Petrochemia  Blachownia S.A.  

Tabela 136. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez Petrochemia Blachownia S.A. 

Źródło: Emitent 

12.2.5. Alwernia S.A. 

Tabela 137. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez ALWERNIA S.A. 

Rodzaj decyzji 
Organ wydający 

decyzję 
Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Zezwolenie Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Chrzanowie 

06.09.2000 (PSE-NZ-
433-79/2000) 

na prowadzenie 
działalności w obiekcie 

obejmującym linie 
produkcyjną do produkcji 
substancji dodatkowych 
(trójpolifosforan sodu, 

pirofosforan 
czterosodowy), z uwagi 
na spełnienie wymogów 

higieniczno – 
zdrowotnych 

bezterminowa 

Zgoda Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Chrzanowie 

20.07.2001 (PSE-NZ-
433-87/2001) 

na rozpoczęcie 
działalności w zakresie 
produkcji pirofosforanu 
dwusodowego, kwasu 

fosforowego i mieszanek 
wielofosforanowych 

bezterminowa 

Pozwolenie Powiatowy Inspektor 25.11.2003 (PSE-NZ- na rozpoczęcie bezterminowa 

Rodzaj decyzji 
Organ wydający 

decyzję 
Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

10.12.1998 
(WPC/7/52/W/2/98/EB) – 

zmiana: 29.05.2002 
(WPC/7A/52/W/2/2002/A

LK) 

na wytwarzanie paliw 
ciekłych 15.12.2008 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

21.2.2000 
(MPC/65/52/W/3/2000/A

LK) – zmiana: 
29.05.2002 

(MPC/65A/52/W/2/2002/
ALK) 

na magazynowanie paliw 
ciekłych 25.02.2010 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

22.12.1998 
(OPC/6/52/W/2/98/EB) – 

zmiana: 13.07.2000  
(OPC/6A/52/W/1/2/2000/

AS) – zmiana: 
29.05.2002  

(OPC/6B/52/W/2/2002/A
LK) 

na obrót paliwami 
ciekłymi 31.12.2008 

Koncesja 
Minister Rolnictwa i 

Gospodarki 
Żywnościowej 

29.09.1998 (decyzja Nr 
126, RR-k-420/126/98, 

NP-2917/98) 

na odwadnianie i 
skażanie spirytusu bezterminowa 

Zezwolenie Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

13.01.2004  (GZ-te-921-
Z-6/04) 

na wytwarzanie i 
magazynowanie 
biokomponentów 

(bioetanol) w ilości 
rocznej do 30 milionów 

litrów 

bezterminowa 

Pozwolenie Wojewoda Opolski 31.12.2002 (ŚR III- MP-
6610-20/20) 

na wprowadzanie gazów 
i pyłów do powietrza 31.12.2012 

Pozwolenie Wojewoda Opolski 18.11.2002 (ŚR III-HS-
6620-13/02) na wytwarzanie odpadów 31.10.2012 

Pozwolenie Prezydent Miasta 
Kędzierzyna- Koźla 

07.04.2000 (OS 
7652/10/3/99/2000) – 

zmiana: 29.10.2001 (OS 
7662-29/2001) 

na gromadzenie 
wytworzonych odpadów 

przeznaczonych do 
unieszkodliwienia (za 

wyjątkiem składowania) 
lub wykorzystania. 

bezterminowa 
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Sanitarny w Chrzanowie 433-112-03) działalności w zakresie 
produkcji 

trójpolifosforanu sodu 
oraz pirofosforanu 

czterosodu,  z uwagi na 
spełnienie wymogów 

higieniczno – 
zdrowotnych instalacji do 

produkcji dodatków do 
środków spożywczych 

Decyzja  Wojewoda Małopolski 28.05.2003r. 
ŚR.III.Ako.6610/1-8/03 

Decyzja o dopuszczalnej 
emisji pyłów i gazów do 

powietrza 
1.06.2013 r. 

Pozwolenie 
 wodno-prawne 

Wojewoda Małopolski 
12.02.2001r. 

OS.III-IV.6811-1-33/2000
 

Pozwolenie wodno – 
prawne na pobór wody 

ze studni głębinowych S-
6 i S- 7. 

 
28.02.2011 r. 

Pozwolenie 
 wodno-prawne Wojewoda Małopolski 

28.11.2000r. 
OŚ.III.-IV.6811-1-

21/2000 

Pozwolenie na pobór 
wody z potoku Brodło. 30.06.2010 r. 

Pozwolenie Wojewoda Małopolski 
05.08.1998r. 

OS.III.6210-1-50/98 
 

Pozwolenie na pobór 
wody ze starorzecza 

rzeki Wisły. 

 
31.08.2008 r. 

Pozwolenie Wojewoda Małopolski 
21.01.1994r. 

OS.III.6210-1-3/94 
Pozwolenie na pobór 
wód drenażowych. 31.12.2005 r. 

Pozwolenie 
 wodno-prawne Wojewoda Małopolski 

27.10.2004r. 
ŚR.IV.ZW.6811-49-04 

Pozwolenie wodno – 
prawne na 

odprowadzenie ścieków. 

 
30.09.2008 r. 

Pozwolenie Wojewoda Małopolski 
9.09.1999r. 

OS.III.6210-1-7/99 
 

Pozwolenie na pobór 
wody ze stałej bariery 
odwadniającej rejon 
składowisk . studnie 

 SO-1,  
SO-2, SO-3, SB, S-25. 

 
 

30.09.2009 r. 

Pozwolenie Wojewoda Małopolski 
24.10.2002r 

ŚR.V.EP.6620/5/02 

Pozwolenie na 
wytwarzanie, 

magazynowanie, odzysk, 
unieszkodliwianie i 
zbieranie odpadów 

niebezpiecznych i innych 
niż niebezpieczne, 

własnych i odbieranych 
od innych posiadaczy 

odpadów. 

24.10.2012 r. 

Pozwolenie Wojewoda Małopolski 
17.05.2004r. 

ŚR.II.EP.6620-17-04 

Zmiana pozwolenia na 
wytwarzanie, magazyno-

wanie, odzysk, 
unieszkodliwianie i 

zbieranie odpadów nie-
bezpiecznych i innych 

niż niebezpieczne, 
własnych i odbieranych 
od innych posiadaczy 

odpadów. 

24.10.2012 r. 

Decyzja Wojewoda Małopolski 
23.11.1998r. 

OS.V.H.7665/2/98 

Decyzja o  
dopuszczalnym 

natężeniu poziomu 
hałasu przenikającego 

do środowiska. 

 
30.06.2006 r. 

Pozwolenie Izba Celna  w Krakowie 
10.05.2004r. 

 
Skład Celny 

APL 350000SA0018PL 
Bezterminowo 

Źródło: Emitent 

12.2.6. Vitrosilicon S.A.  

Tabela 138. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez Vitrosilicon S.A. 

Rodzaj decyzji Organ wydający 
decyzję 

Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 
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Rodzaj decyzji Organ wydający 
decyzję 

Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Zezwolenie Starosta Żagański 03.06.2003 r. (ROŚ III-
od-I/2-7628/6/203) 

na prowadzenie 
działalności w zakresie 

odzysku odpadów 
 

31.12.2013 

Decyzja Starosta Powiatowy w 
Żarach 

23.11.1999 r. 
(BO.II.6331/21/99) 

O dopuszczalnej emisji 
(rodzaje i  ilość 

substancji 
dopuszczalnych do 

wydalania do powietrza) 
 

31.12.2005 

Pozwolenie Starosta Żagański 

26.07.2000 r. (ROŚ.III-
pw-I/I-7644/7/00) – 

sprost. postanowieniem 
17.11.2003 r. 

(ROŚiB.III.-pw-I/I-
7644/7/2/00) 

 

na wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza 31.12.2005 

Pozwolenie 
wodnoprawne Starosta Żagański 10.09.2004 r. (ROŚ B.II-

6223-1/10-8/04) 

na odprowadzanie 
czyszczonych wód 

opadowych 
10.10.2014 

Pozwolenie 
wodnoprawne Wojewoda Zielonogórski 

20.06.1995 
(Os-gw-wp-6210/24/95) 
– zmiana: 12.08.1996 

(Os-gw-wp-6210/38/96) 

na pobór wody 
podziemnej i 

eksploatację urządzeń 
wodnych ujęcia 

31.12.2004 

Pozwolenie 
wodnoprawne 

Starosta Powiatowy w 
Żarach 

(BO.II.6223/36/00) 
 

na odprowadzanie 
ścieków 31.12.2005 

Pozwolenie 
wodnoprawne Starosta Żagański 

28.01.2003  (ROŚ III.gg-
1/3-7520/6/4/02) 

uchylenie w całości 
decyzji Wojewody 
Zielonogórskiego z 

31.03.1980 (GT-V-8530-
B/20/80) 

ustalenie zasobów 
eksploatacyjnych ujęcia 

zakładowego wód 
podziemnych 

bezterminowa 

Pozwolenie Starosta Żagański 

27.01.2003 (ROŚ III-od-
1/3-7629/65/3/02) – 

zmiana: 27.10.2003 r. 
(ROŚiB.III.od-1/2/-

7629/36/3/03) – zmiana: 
16.03.2004 (ROŚiB.III-

od-7629-I/3-1/04) 

na wytwarzanie 
odpadów 

niebezpiecznych i innych 
niż niebezpieczne 

31.12.2012 

Decyzja Starosta Powiatu w 
Żarach 

05.09.2002 r. 
(BO.II.7623/52/2002) 

program gospodarki 
odpadami 

niebezpiecznymi 
31.12.2011 

Pozwolenie Wojewoda Zielonogórski 07.09.1993 (Os-ei-oa-
7643/oph/2/93) 

na emitowanie hałasu do 
środowiska bezterminowa 

Decyzja Starostwo powiatowe w 
Żarach 

30.09.2002 
(BO.II.7623/53b/02) 

Wytwarzanie odpadów 
innych niż niebezpieczne bezterminowa 

Pozwolenie Starosta Żagański w 
Żaganiu 

14.07.2004 (ROŚ.III-
7644/I/1-1/04) 

Na wprowadzanie do 
powietrza związków 
fluoru i chlorowodoru 

31.12.2005 

Źródło: Emitent 

12.2.7. Przedsiębiorstwo Chemiczne CHEMAN S.A.  

Tabela 139. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez CHEMAN S.A. 

Rodzaj decyzji Organ wydający 
decyzję 

Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

06.08.2004 
(OPC/3595/5466/W/1/20

04/ALK) 

na obrót paliwami 
ciekłymi 15.08.2014 

Zezwolenie Prezydent m.st. 
Warszawy 

01.12.2003 (nr 
937/OŚ/2003) 

na prowadzenie 
działalności w zakresie 

transportu odpadów 
niebezpiecznych i innych 

30.11.2013 
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niż niebezpieczne 

Pozwolenie Prezydent Miasta 
Dąbrowy Górniczej 

05.06.2002 
(WKŚ.7066.P-88/4/2002)

na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych 05.06.2012 

Zezwolenie Starosta Kędzierzyńsko-
Kozielski 

07.10.2002 (Śr.7624-
12/2002) 

Na wytwarzanie 
odpadów 

niebezpiecznych 
10.04.2007 

Zezwolenie Starosta Poznański 10.12.2003 (WS.IX-
7647-109/03) 

Na wytwarzanie 
odpadów niebezpiec 30.11.2013 

Zezwolenie Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski 

31.03.2004 
(WsiR.II.6620-4/04) 

Na wytwarzanie 
odpadów 

niebezpiecznych znych 
31.04.2014 

Zezwolenie Starosta Sieradzki 16.01.2004 
(RS/7635/174/03) 

Na wytwarzanie 
odpadów 

niebezpiecznych 
31.12.2013 

Zezwolenie Prezydent m.st. 
Warszawy 

01.12.2003 (ÓŚ-II-GO-
mm/7637/2-

PPn/4663/04) 

Na wytwarzanie 
odpadów 

niebezpiecznych 
15.09.2013 

Zezwolenie Naczelnik Urzędu 
Celnego I w Warszawie 24-08-2004 

Skład podatkowy 
PL 44100070345 

24-08-2007 

Zezwolenie Naczelnik Urzędu 
Celnego I w Warszawie 24-08-2004 

Skład podatkowy 
PL 44100071346 

25-08-2007 

Pozwolenie Izba Celna w Warszawie 3-02-2004 
Skład Celny 

PL 440000SA0009 
bezterminowe 

Pozwolenie Izba Celna w Warszawie 24-02-2004 
Procedura składu 

celnego 
140400/71/000007/2004 

31-12-2007 

Pozwolenie Izba Celna w Gdyni 11-08-2003 
Skład Celny 

PL 320000SA0049 
bezterminowe 

Pozwolenie Urząd Celny w Gdańsku 4-09-2003 
Procedura składu 

celnego 
R-041300-R02-18/03 

bezterminowo 

Źródło: Emitent 

12.2.8. Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 

Tabela 140. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 

Rodzaj decyzji 
Organ wydający 

decyzję 
Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

04.06.2002 
(OEE/319/3829/W/3/200

2/MS) 

na obrót energią 
elektryczną 10.06.2012 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

04.06.2002 
(PEE/253/3829/W/3/200

2/MS) 

na przesyłanie i 
dystrybucję energii 

elektrycznej 
10.06.2012 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

11.06.2002 
(WCC/1038/3829/W/OP

O/2002/AJ)  
na wytwarzanie ciepła 15.06.2012 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

11.06.2002 
(PCC/1024/3829/W/OPO

/2002/AJ) – zmiana: 
22.12.2003 

(PCC/1024A/3829/W/OP
O/2003/AJ) 

na przesyłanie i 
dystrybucję ciepła 15.06.2012 

Decyzja Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski 

12.04.2002 
(WSiR.II.6610-2/02, 

zmieniająca decyzję z 
14.04.2000, OS.IV.6610-

9/00) 

o dopuszczalnej emisji 
zanieczyszczeń 31.12.2004 

Źródło: Emitent 



Rozdział V – Dane o działalności Emitenta  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  182

12.2.9. AGROCHEM Sp. z o.o., Człuchów 

Tabela 141. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez AGROCHEM Sp. z o.o. Człuchów 

Rodzaj decyzji 
Organ wydający 

decyzję 
Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Zezwolenie 

Pomorski Wojewódzki 
Inspektor Inspekcji 
Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w 

Gdańsku 

08.04.2002 (KK-42-
1/2002) 

na prowadzenie obrotu 
materiałem siewnym bezterminowa 

Zezwolenie 

Pomorski Wojewódzki 
Inspektor Inspekcji 
Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w 

Gdańsku 

20.05.2002 (DK-5011-
4/02) 

na obrót środkami 
ochrony roślin bezterminowa 

Źródło: Emitent 

12.2.10. Ciech – Polfa Sp. z o.o.   

Tabela 142. . Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez Ciech-Polfa Sp. z o.o. 

Rodzaj decyzji 
Organ wydający 

decyzję 
Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Zezwolenie Główny Inspektor 
Farmaceutyczny 

31.12.2002 (GIF-P-Z-
H/1800/02) 

na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej 
zlokalizowanej w 

Ciechanowie przy ul. 
Tysiąclecia 6. 

bezterminowa 

Zezwolenie Główny Inspektor 
Farmaceutycznego 

17.02.2003 (GIF-N-
P/8304/Zw/16/2003) 

na obrót hurtowy 
środkami odurzającymi, 

substancjami 
psychotropowymi oraz 

prekursorami 

bezterminowa 

Źródło: Emitent 

12.2.11. Boruta – Kolor Sp. z o.o. 

Tabela 143. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez Boruta-Kolor Sp. z o.o. 

Rodzaj decyzji 
Organ wydający 

decyzję 
Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Pozwolenie Starosta Powiatu 
Zgierskiego 

26.03.1999 (OS- 
7635/4/99) – zmiana: 

22.07.1999, (OŚ-
7635/4/4/99) – zmiana: 

21.10.1999,  (OŚ-
7635/4/6/99) – zmiana: 

28.09.2001, (OS-76453-
59/2001) 

Na wytwarzanie 
odpadów 

niebezpiecznych i innych 
niż niebezpieczne 

bezterminowa 

Pozwolenie Starosta Powiatu 
Zgierskiego 

14.11.2000 r. (OS-
76450/37/2000) 

na wprowadzanie gazów 
i pyłów do powietrza 

31.12.2004 
 

Źródło: Emitent 

12.2.12. Ciech Service Sp. z o.o. 

Tabela 144. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez Ciech Service Sp. z o.o. 

Rodzaj decyzji 
Organ wydający 

decyzję 
Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Koncesja (Nr L-0452/02) 
Minister Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji 

6.11.2002 (ZK-I/M-
1445/02/EB) 

na prowadzenie 
działalności 

gospodarczej w zakresie 
usług ochrony mienia 

realizowanych w formie 
bezpośredniej ochrony 

fizycznej 

na okres 50 lat 

Zezwolenie Komisja Nadzoru 
Ubezpieczeń i Funduszy 

21.12.2002 
(PA/7128/2/02/EN) 

na prowadzenie 
działalności brokerskiej bezterminowa 
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(Nr 1177/02) Emerytalnych w zakresie ubezpieczeń, 
w tym: 

- zawieranie i 
wykonywanie umów 

ubezpieczenia w imieniu 
ubezpieczającego, 

- pośredniczenie przy 
zwieraniu umów 

ubezpieczenia na rzecz 
ubezpieczonego 

Źródło: Emitent 

12.2.13. BL-Trans Sp. z o.o. 

Tabela 145. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez BL-Trans Sp. z o.o. 

Rodzaj decyzji Organ wydający 
decyzję 

Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Licencja Minister Infrastruktury 
22.01.2004 (Nr TU – 
000615 Wspólnota 

Europejska) 

wykonywanie 
międzynarodowego 

zarobkowego przewozu 
drogowego rzeczy 

14.10.2052 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

15.10.2004  (Nr 
OPC/5528/6870/W2/200

4/PK) 
obrót paliwami ciekłymi 25.10.2014 

Decyzja Starosta Kędzierzyńsko-
Kozielski 

06.12.2004 (Nr ŚR.7624-
15-2004) 

wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych na 

terenie spółki 
30.06.2014 

Decyzja Starosta Kędzierzyńsko-
Kozielski 

29.06.2004 (Nr ŚR.7626-
12.2004) 

prowadzenie działalności 
w zakresie transportu 

odpadów 
niebezpiecznych 

15.06.2014 

Źródło: Emitent 

12.2.14. ALWERNIA CHROM Sp. z o.o. 

Tabela 146. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez ALWERNIA CHROM Sp. z o.o.  

Rodzaj decyzji Organ wydający 
decyzję 

Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

10.03.2004 (Nr 
OPC/3032/4951/W/1/ 

2004/MJ) 
obrót paliwami ciekłymi 15.03.2014 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

27.09.2004 (Nr 
OGZ/15/4951/W/2/2004/

MS) 

obrót gazem ziemnym z 
zagranicą 30.09.2014 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

27.09.2004 (Nr 
OPG/102/4951/W/2/200

4/MS) 
obrót paliwami gazowymi 30.09.2014 

Źródło: Emitent 

12.2.15. TRANSODA Sp. z o.o. 

Tabela 147. Koncesje, zezwolenia i pozwolenia posiadane przez Transoda Sp. z o.o.  

Rodzaj decyzji 
Organ wydający 

decyzję 
Data wydania 
(sygnatura) Przedmiot Data ważności 

Koncesja Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

05.09.2001 
(OPC/1953/3133/W/3/20

01/MJ) 

na obrót paliwami 
ciekłymi 10.09.2011 

Licencja Prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego 

08.10.2003 
(WPR/008/2003) 

na wykonywanie 
przewozów kolejowych 

rzeczy 
bezterminowa 

Licencja Starosta Powiatu 
Inowrocławskiego 14.01.2004 (Nr 0063488)

na wykonywanie 
krajowego transportu 

drogowego rzeczy 
13.01.2054 

Źródło: Emitent 
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13. Informacje o posiadanych przez Emitenta patentach, licencjach, znakach 
towarowych 

W związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością, Spółka zarejestrowała w Urzędzie Patentowym RP 8 znaków 
towarowych i zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP 1 znak towarowy. Spółka chroni także swoje znaki 
towarowe w zagranicznych Urzędach Patentowych (kilkaset przewodów rejestrowych).   
Główną rolą znaków towarowych Emitenta jest funkcja odróżnienia towarów/usług Emitenta od podobnych 
towarów/usług innych podmiotów gospodarczych - w obrocie krajowym i za granicą. Posiadanie znaków towarowych o 
ugruntowanej pozycji rynkowej, do jakich zaliczyć należy znaki przysługujące Emitentowi, pozwala na skuteczniejsze 
dotarcie do odbiorcy, który identyfikuje firmę Emitenta właśnie poprzez znaki towarowe. Za pomocą znaków towarowych 
- utrwalonych w świadomości odbiorców - Emitent jest rozpoznawalny w obrocie. Szczególną rolę odgrywa firmowy znak 
towarowy Emitenta - wizytówka firmy od początku jej istnienia. Z wartości tego znaku korzystają spółki Grupy Kapitałowej 
(na podstawie umów licencyjnych). Stosowanie znaku przez spółki Grupy Kapitałowej pozwala na konsolidację Grupy 
Kapitałowej i ujednolicenie wizerunku całej Grupy. 
Odnośnie rynków zagranicznych rolą znaków Emitenta jest ochrona eksportu i utrwalenie rozpoznawalności firmy 
Emitenta (szczególnie w krajach, w których Emitent posiada przedstawicielstwa bądź udziały w spółkach). 

Tabela 148. Znaki towarowe zarejestrowane i zgłoszone przez Emitenta 

Lp. Znak KRAJ: Data 
zgłoszenia Data rejestracji Nr rejestracji Koniec okresu 

ochronnego 

1. CIECH (słowno-
graficzny)-logo 1.Polska 05.05.1997 23.03.1998 101456 5.05.2007 

05.11.1997    

05.11.1997    
05.11.1997    
05.11.1997    
05.11.1997    
05.11.1997    
05.11.1997    
05.11.1997    
05.11.1997    
05.11.1997     

 
 

 

2.Brazylia 
-klasa  01 

(10, 15, 20) 
-klasa 01 

(25, 30, 35) 
-klasa  01 

(45, 50, 55) 
-klasa  01 

(70, 75, 90) 
-klasa  02 
(10, 20) 

-klasa  03 
(10, 20) 

-klasa  04 
(10, 30) 

-klasa  05 
(10, 13, 14) 
-klasa  05 

(16, 50, 70) 
-klasa 05 

( 80 ) 

05.11.1997 

   

  -klasa 13 
(30 ) 

05.11.1997 19.09.2000 520 362 794 19.09.2010 

  -klasa 17 
(10, 20) 

05.11.1997 19.09.2000 820 362 808 19.09.2010 

  -klasa 19 
(40 ) 

05.11.1997 13.03.2001 820 362 816 13.03.2011 

  -klasa 38 
( 10 ) 

05.11.1997    

  -klasa 40 
(15, 31, 32) 

05.11.1997    

  -klasa 35 05.11.1997 02.09.2003 820 362 832 2.09.2013 
  3. Dania 22.10.1997 06.10.1998 03303/1998 6.10.2008 
  4. Estonia 21.10.1997 19.03.1999 28462 19.03.2009 
  5.Finlandia 22.10.1997 31.03.1999 213389 31.03.2009 
  6.Grecja 29.10.1997 17.12.1999 134907 29.10.2007 
  7.Gruzja 31.10.1997 29.10.1998 11038 29.10.2008 
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Lp. Znak KRAJ: Data 
zgłoszenia Data rejestracji Nr rejestracji Koniec okresu 

ochronnego 
  8.Indie 04.11.1997    
  9.Irlandia 20.10.1997 20.10.1997 212507 19.10.2007 
  10.Japonia 28.10.1997 13.07.2001 4491189 13.07.2011 
  11.Litwa 31.10.1997 12.10.1999 35454 31.10.2007 
  12.Maroko 24.10.1997 24.10.1997 64344 24.10.2017 
  12a.Tanger 31.10.1997    
  13.Singapur 21.10.1997    
  - klasa 1 21.10.1997 05.05.1997 T97/12979B 5.05.2007 
  - klasa 2 21.10.1997 05.05.1997 T97/12980F 5.05.2007 
  - klasa 5 21.10.1997 05.05.1997 T97/12983J 5.05.2007 
  - klasa 13 21.10.1997 05.05.1997 T97/129481 5.05.2007 
  - klasa 17 21.10.1997 05.05.1997 T97/12985G 5.05.2007 
  - klasa 35 21.10.1997 05.05.1997 T97/12986E 5.05.2007 
  14.Syria 21.10.1997 30.11.1997 62802 21.10.2007 
  15.Szwecja 22.10.1997 16.02.2001 3444513 16.02.2011 
  16.Turcja 04.11.1997 04.11.1997 194868-towary 4.11.2007 
   04.11.1997 04.11.1997 190792-usługi 4.11.2007 
  17.Wlk.Bryt. 23.10.1997 23.10.1997 2148937 23.10.2007 
  18.Nigeria     
  - klasa 1 20.10.1997    
  - klasa 2 20.10.1997 30.09.1999 56574 30.09.2006 
  - klasa 3 20.10.1997 30.09.1999 56575 30.09.2006 
  - klasa 4 20.10.1997 30.09.1999 56573 30.09.2006 
  - klasa 5 20.10.1997    
  - klasa 13 20.10.1997    
  - klasa 16 20.10.1997    
  - klasa 17 20.10.1997    
       
  REJESTRACJA 

MIĘDZYNARODOWA   
W TRYBIE 

POROZUMIENIA 
MADRYCKIEGO: 

12.05.1998 03.09.1998 696802 23.03.2008 

  1.Azerbejdżan     
  2.Benelux     
  3.Białoruś     
  4.Bośnia/Herce-gowina     
  5.Bułgaria     
  6.Chorwacja     
  7.Czechy     
  8.Słowacja     
  9.Francja     
  10.Hiszpania     
  11.Jugosławia     
  12.Austria     
  13.Macedonia     
  14.Kazachstan     
  15.Łotwa     
  16.Mołdawia     
  17.Niemcy     
  18.Rosja     
  19.Rumunia     
  20.Słowenia     



Rozdział V – Dane o działalności Emitenta  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  186

Lp. Znak KRAJ: Data 
zgłoszenia Data rejestracji Nr rejestracji Koniec okresu 

ochronnego 
  21.Szwajcaria     
  22.Ukraina     
  23.Uzbekistan     
  24.Węgry     
  25.Wietnam     
  26.Włochy     
       

2. CIECH   (słowny) 1.Polska 03.04.1968 26.11.1968 47744 3.04.2008 
  2.Benelux 22.12.1970 28.12.1971 101003 28.12.2008 
  3.Bułgaria 28.09.1968 25.06.1969 6692 28.09.2008 
  4.Francja 08.10.1968 08.10.1968 778845 9.08.2008 
  5.Grecja 05.06.1969 17.08.1970 41998 5.06.2009 
  6.Hiszpania 03.07.1969 28.10.1972 592851 3.07.2009 
  7.Irlandia     
  - klasa 1 03.09.1968 03.09.1968 74443 3.09.2013 
  - klasa 2 03.09.1968 03.09.1968 74444 3.09.2013 
  - klasa 3 03.09.1968 03.09.1968 74445 3.09.2013 
  - klasa 5 03.09.1968 03.09.1968 74446 3.09.2013 
  8.Jugosławia 18.09.1968 28.05.1969 18271 28.05.2010 
  9.Niemcy 12.09.1968 24.11.1970 637527 30.09.2008 
  10.Rumunia 02.02.1970 02.02.1970 6598 2.02.2010 
  11.Syria 14.01.1971 14.01.1971 21248 14.01.2006 
  12.Turcja 13.06.1969 13.06.1969 40096 13.06.2009 

 13.W.Brytania 05.09.1968 20.10.1970 930501 5.09.2013 
 14. Włochy 10.07.1969 24.02.1971 249698 10.07.2009 

  15.Rosja 11.09.1968 25.08.1969 38171 11.09.2008 
  16.Węgry 29.10.1991 10.05.1993 134317 29.10.2011 
  17.Estonia 30.11.1993 20.06.1994 11820 11.09.2008 
  18.Uzbekistan 06.12.1993 18.10.1994 1659 11.09.2008 
  19.Słowenia 23.02.1994 29.04.1996 Z6880666 18.09.2008 
  20. Białoruś 30.12.1993 30.12.1993 3005 30.12.2013 
  21.Gruzja 13.07.1993 21.10.1997 7272 21.10.2007 
  22.Kazachstan 28.10.1993 21.01.1995 3578 28.10.2013 

 23.Litwa 23.07.1993 20.01.1997 11290 23.07.2013 
 24.Łotwa 22.04.1993 20.06.1994 M. 15725 22.04.2013 

  25.Mołdawia 10.10.1994 21.08.1995 2557 10.10.2004 
  26.Ukraina 28.11.1994 15.12.1998 12386 28.11.2004 
  27. Azerbejdżan 22.12.1995 21.10.1998 981694 11.09.2008 
       

3. POLFA (słowny) 1.Polska 17.01.1955 10.10.1955 37379 10.10.2005 
 2.Bułgaria 16.09.1969 29.09.1969 7034 16.09.2009 
 3.Benelux 28.03.1989 05.04.1989 459048 5.04.2009 
 4.Czechy 09.08.1968 28.03.1972 160794 9.08.2008 
 5.Słowacja 09.08.1968 28.03.1972 160794 9.08.2008 
 6.Finlandia 20.08.1968 08.06.1970 56639 8.06.2010 
 7.Francja 08.10.1968 08.10.1968 778843 9.08.2008 

 8.Ghana 09.06.1966 31.03.1967 14552 9.06.2008 
 9.Jordania 02.12.1969 25.10.1972 10745 2.12.2004 

  10.Maroko 08.07.1966 08.07.1966 19430 7.07.2006 
  11.Nigeria* 18.02.1969 31.07.1970 20449 18.02.2004 
  12.Niemcy 02.09.1968 07.07.1971 882832 30.09.2008 
  13.Rumunia 02.02.1970 02.02.1970 6792 2.02.2010 
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Lp. Znak KRAJ: Data 
zgłoszenia Data rejestracji Nr rejestracji Koniec okresu 

ochronnego 
  14.Syria 04.12.1969 04.12.1969 20454 4.12.2004 
  15.Sudan 27.11.1974 27.11.1976 15139 27.11.2004 
  16.Szwajcaria 26.09.1968 19.08.1969 239304 23.08.2008 
  17.Tunezja 22.07.1966 22.07.1966 153/66 1.07.2011 
  18.Węgry 04.10.1968 30.01.1969 111647 4.10.2008 
  19.Włochy 29.08.1968 23.09.1968 231065 29.08.2008 
  20.W.Brytania 02.08.1968 02.08.1968 929003 2.08.2013 
  21.Rosja 09.08.1968 12.05.1969 37617 9.08.2008 
  22.Jugosławia 29.04.1991 19.04.1994 37956 29.04.2011 
  23.Indonezja 23.07.1991 02.01.1995 321398 23.07.2011 
  24.Hong Kong 08.05.1991 08.05.1991 04637/1992 7.05.2012 
  25.Kanada 06.05.1991 08.10.1993 417791 8.10.2008 
  26.Estonia 30.11.1993 20.06.1994 11821 9.08.2008 
  27.Litwa 23.07.1993 31.05.1994 11222 23.07.2013 
  28.Uzbekistan 06.12.1993 19.10.1994 1661 9.08.2008 
  29.Chorwacja 31.07.1992 12.07.1994 Z920322 29.04.2011 
  30.Białoruś 30.12.1993 30.12.1993 3004 30.12.2013 
  31.Indie 06.05.1991 15.09.1997 550474 6.05.2005 
  32.Kazachstan 28.10.1993 21.10.1995 3573 28.10.2013 
  33.Łotwa 22.04.1993 20.06.1994 M. 15728 22.04.2013 
  34.Gruzja 13.07.1993 21.10.1997 7274 21.10.2007 
  35.Mołdawia 10.10.1994 21.08.1995 2556 10.10.2004 
  36.Ukraina 28.11.1994 19.01.1999 12730 28.11.2004 
  37.Słowenia 30.09.1992 11.11.1997 9180844 29.04.2011 
  38. Azerbejdżan 22.12.1995 02.06.1998 980967 17.05.2008 
  39.Wietnam 19.11.1996 02.02.1998 26322 19.11.2006 

4. POLFA (graficzny)      
  1.Polska 01.06.1955 03.11.1955 37469 3.11.2005 
  2.Bułgaria 06.09.1968 26.12.1969 7115 6.09.2008 
  3.Benelux 28.12.1971 14.05.1974 89595 28.12.2007 
  4.Czechy 29.08.1968 19.11.1971 160574 29.08.2008 
  5.Słowacja 2908.1968 19.11.1971 160574 29.08.2008 
  6.Dania 16.09.1957 06.09.1958 1772-1958 6.09.2008 
  7.Finlandia 20.08.1968 08.06.1970 56640 8.06.2010 
  8.Francja 08.10.1968 08.10.1968 778846 9.08.2008 
  9.Ghana 09.06.1966 31.03.1967 14556 9.06.2008 
  10.Jordania 02.12.1969 25.10.1972 10746 2.12.2004 
  11.Jugosławia 08.10.1957 06.03.1958 14250 3.06.2008 
  12.Maroko 08.07.1966 08.07.1966 19431 7.07.2006 
  13.Nigeria* 18.02.1969 30.07.1970 20321 18.02.2004 
  14.Niemcy 02.09.1968 07.07.1971 882833 30.09.2008 
  15.Rumunia 02.02.1970 02.02.1970 6791 2.02.2010 
  16.Syria 04.12.1969 04.12.1969 20455 4.12.2004 
  17.Szwajcaria 26.09.1968 19.08.1969 239328 23.08.2008 
  18.Tunezja 22.07.1966 22.07.1966 154/66 1.07.2011 
  19.Włochy 29.08.1968 23.09.1968 231066 29.08.2008 
  20.Węgry 04.10.1968 30.01.1969 111644 4.10.2008 
  21.W.Brytania 02.08.1968 19.09.1968 931155 19.09.2013 
  22.Rosja 10.10.1968 02.08.1969 38009 10.10.2008 
  23.Sudan 27.11.1974 12.12.1976 15140 27.11.2004 
  24.Indonezja 23.07.1991 05.01.1995 322841 23.07.2011 
  25.Hong Kong 08.05.1991 08.05.1991 04638/1992 8.05.2012 
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Lp. Znak KRAJ: Data 
zgłoszenia Data rejestracji Nr rejestracji Koniec okresu 

ochronnego 
  26.Kanada 05.06.1991 24.12.1993 421376 24.12.2008 
  27.Estonia 30.11.1993 20.06.1994 11827 10.10.2008 
  28.Uzbekistan 06.12.1993 19.10.1994 1662 10.10.2008 
  29.Białoruś 30.12.1993 30.12.1993 3011 30.12.2013 
  30.Indie 06.05.1991    
  31.Kazachstan 28.10.1993 21.11.1995 3574 28.10.2013 
  32.Gruzja 13.07.1993 21.10.1997 7273 21.10.2007 
  33.Litwa 23.07.1993 06.09.1996 11302 23.07.2013 
  34.Łotwa 22.04.1993 20.06.1994 M. 15727 22.04.2013 
  35.Mołdawia 10.10.1994 28.08.1995 2561 10.10.2004 
  36.Ukraina 28.11.1994 15.12.1998 12382 28.11.2004 
  37.Azerbejdżan 22.12.1995 21.10.1998 981693 10.10.2008 
  38.Wietnam 19.11.1996 02.02.1998 26321 19.11.2006 
       

5. POLLENA 
1.Polska 

(znak wspólny) 
13.06.1967 07.07.1967 101 13.06.2007 

  Polska** 03.06.1997 23.02.2000 118569 3.06.2007 
  Polska** 03.06.1997 23.01.2002 134357 3.06.2007 
  Polska** 03.06.1997 23.01.2002 134358 3.06.2007 
  2.Bułgaria 06.09.1968 27.12.1968 6325 6.09.2008 
  3.Czechy 29.08.1968 09.06.1969 158973 29.08.2008 
  4.Słowacja 29.08.1968 09.06.1969 158973 29.08.2008 
  5.Jordania 02.12.1969 02.12.1969 10743 2.12.2004 
  6.Jugosławia 06.09.1968 01.07.1969 18339 1.07.2010 
  7.Rumunia 02.02.1970 02.02.1970 6793 2.02.2010 
  8.Szwajcaria 30.08.1968 30.08.1968 233893 9.08.2008 
       
  9.Węgry 04.10.1968 30.01.1969 111646 4.10.2008 
  10.W.Brytania 04.04.1968 04.04.1968 923398 4.04.2013 
  11.Rosja 22.04.1968 22.11.1968 36834 22.04.2008 
  12.Białoruś 30.12.1993 30.12.1993 3006 30.12.2013 
  13.Estonia 30.11.1993 20.06.1994 11828 22.04.2008 
  14.Uzbekistan 06.12.1993 18.10.1994 1660 22.04.2008 
  15.Kazachstan 28.10.1993 21.11.1995 3572 28.10.2013 
  16.Chorwacja 13.07.1995 18.01.1996 Z951123 1.07.2010 
  17. Słowenia 23.02.1994 24.09.1996 Z6880622 6.09.2008 
  18. Litwa 23.07.1993 06.09.1996 11291 23.07.2013 
  19. Łotwa 22.04.1993 20.06.1994 M. 15726 22.04.2013 
  20.Gruzja 13.07.1993 05.06.1998 10656 10.09.2008 
  21.Mołdawia 10.10.1994 21.08.1995 2722 10.10.2004 
  22.Ukraina 28.11.1994 15.12.1998 12381 28.11.2004 
  23.Macedonia 24.02.1994 09.12.1996 18339 1.07.2010 
  24.Azerbejdżan 22.12.1995 02.06.1998 980970 22.04.2008 
       

6. CORTINEFF 1.Nigeria 11.02.1972 25.04.1974 22182 11.02.2007 
       

7. DIURAMID 1.Nigeria 11.02.1972 30.03.1974 22183 11.02.2007 
       

8. GLIFOPOL 1.Polska 31.05.2001    
       

9. MECORTOLONE 1.Nigeria 11.02.1972 30.03.1974 22187 11.02.2007 
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Lp. Znak KRAJ: Data 
zgłoszenia Data rejestracji Nr rejestracji Koniec okresu 

ochronnego 
10. POLPRIN 1.Nigeria 08.01.1964 20.08.1965 14841 5.01.2006 

       
11. STAZEPINE 1.Rosja 17.05.1968 14.01.1969 37142 17.05.2008 

  2.Gruzja 13.07.1993 16.10.1997 7218 16.10.2007 
  3.Azerbejdżan 22.12.1995 02.06.1998 980971 17.05.2008 

*ochrona znaku towarowego jest w trakcie przedłużenia 

**znak towarowy został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP. Po rejestracji polscy producenci (POLLENA) złożyli wniosek o 
unieważnienie prawa z rejestracji nr 118569. Postępowanie prowadzone przed Urzędem Patentowym RP zakończone zostało na 
korzyść Emitenta. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego RP. Naczelny Sąd 
Administracyjny w dniu 23.11.2004r. oddalił skargę kasacyjną od tego wyroku wniesioną przez Emitenta. 

** znak towarowy został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP. Po rejestracji polscy producenci (POLLENA) złożyli sprzeciw 
wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego nr 134157 na znak towarowy. W dniu 16.09.2004 r. Urząd Patentowy RP w trybie 
postępowania spornego unieważnił prawo z rejestracji. Decyzja Urzędu Patentowego RP w tym zakresie  jest nieprawomocna, bowiem 
Emitentowi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do WSA.    

** znak towarowy został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP. Po rejestracji polscy producenci (POLLENA) złożyli sprzeciw 
wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego nr 134158 na znak towarowy. W dniu 16.09.2004 r. Urząd Patentowy RP w trybie 
postępowania spornego unieważnił prawo z rejestracji. Decyzja Urzędu Patentowego RP w tym zakresie  jest nieprawomocna, bowiem 
Emitentowi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do WSA. 

Źródło: Emitent 

Tabela 149. Znaki towarowe (nazwy leków) zarejestrowane na rzecz Emitenta – w stosunku do których prowadzona jest 
procedura zwrotu praw na rzecz zakładów przemysłu farmaceutycznego   

Lp. Znak Kraj Data zgłoszenia Data rejestracji Nr rejestracji 
1. ACEPOLCORT Bułgaria 10.10.1967 29.05.1968 5957 
2. ARECHIN Nigeria 11.02.1972 30.11.1973 22194 
3. BINAZIN Gruzja 13.07.1993 16.10.1997 7219 
4. BINAZINE Nigeria 11.02.1972 12.12.1973 22193 
5. ELENIUM Mołdawia 10.10.1994 28.08.1995 2564 
6. ENCORTONE Nigeria 11.02.1972 28.05.1976 22196 
7. ENCORTOLONE Nigeria 11.02.1972 31.01.1974 22184 
8. OXYCORT  Węgry 6.03.1968 18.12.1969 110936 
9. POLCORTOLONE Nigeria 11.02.1972 3.03.1974 22188 

10. SOPOLCORT-H Bułgaria 10.10.1967 29.05.1968 5958 
Źródło: Emitent 

Spółka Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. dokonała w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia znaku 
towarowego słowno – graficznego, który używany jest do następujących towarów: soda kalcynowana lekka i ciężka, 
dwutlenek węgla, kreda kosmetyczna, sól warzona – klasy: 1, 3, 30. 

Tabela 150. Znaki towarowe zgłoszone przez JANIKOSODA S.A. 

Lp. Znak towarowy Data zgłoszenia Numer zgłoszenia 
Data wydania decyzji o 
udzieleniu świadectwa 
ochronnego, numer w 

rejestrze 
1 Jan.Z.S (słowno – graficzny) logo 07.06.2004 135855 14.07.2014 - 97587 

Źródło: Emitent 

Spółka Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. dokonała w Urzędzie Patentowy RP zgłoszenia trzech 
znaków towarowych, w tym znaku słowno – graficznego oraz znaku słownego, które używane są do towarów 
określonych jako produkty chemiczne dla celów przemysłowych, spożywczych, nawozy, zasuwy, zawory metalowe, 
zbiorniki metalowe, łańcuchy do przenośników, pompy odśrodkowe, zbiorniki ciśnieniowe, marketing, konsulting, usługi 
gastronomiczne i rekreacyjno-wypoczynkowe: klasy 1, 6, 7, 11, 35, 42. i znaku towarowego słownego. 
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Tabela 151. Znaki towarowe zgłoszone przez SODA MĄTWY S.A. 

Lp. Znak towarowy Data zgłoszenia Numer zgłoszenia 
Data wydania decyzji o 
udzieleniu świadectwa 
ochronnego, numer w 

rejestrze 
1 SODA M (słowno –graficzny) logo 22.02.1995 143776 2.09.1998 - 101058 
2 SODA MĄTWY (słowny) 22.02.1995 143775 2.09.1998 - 101057 
3 ANTYLÓD (słowny) 27.11.2003 Z - 273174  

 
Spółka BORUTA - KOLOR Sp. z o.o. dokonała w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia następujących znaków 
towarowych,  dla oznaczenia towarów i usług zawartych w klasie 1 i 2, w szczególności dla oznaczania barwników 
chemicznych i środków barwiących: 

Tabela 152. Znaki towarowe zgłoszone przez Boruta Kolor Sp. z o.o. 

Lp. Znak towarowy Data zgłoszenia Numer zgłoszenia 
Data wydania decyzji o 
udzieleniu świadectwa 
ochronnego, numer w 

rejestrze 
1. BORUTA KOLOR (słowno-graficzny) barwny 15.02.2000 Z-213941 16.09.2003, nr 147142 

2. BORUTA KOLOR (słowno-graficzny) czarno-
biały 15.02.2000 Z-213940 16.09.2003, nr 147141 

3. BORUTA KOLOR (słowny) 15.02.2000 Z-213942 16.09.2003, nr 147143 
4. BORUTA (słowny)  25.03.1994 Z-131411 29.03.1996, nr  89779 
5. BORUTA ZGIERZ (słowno-graficzny) barwny 25.03.1994 Z-131413 29.03.1996,  nr  89781 
6. BORUNILOWE (słowny) 20.12.1993 Z-127961 25.01.1996, nr  88487 
7. HELAKTYNOWE (słowny) 5.04.1965 Z – 64457 16.03.1995, nr  44928 
8. SYNTENOWE (słowny) 5.04.1965 Z – 64459 16.03.1995, nr  44930 

Źródło: Emitent 

Spółka PETROCHEMIA - BLACHOWNIA S.A. dokonała w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia jednego znaku 
towarowego, dla oznaczenia towarów i usług zawartych w klasie 1, 4 i 39, w szczególności dla oznaczenia surowców do 
syntez organicznych; 

Tabela 153. Znaki towarowe zgłoszone przez Petrochemia-Blachownia S.A. 

Nr Znak towarowy Data zgłoszenia Numer zgłoszenia 
Data wydania decyzji o 
udzieleniu świadectwa 
ochronnego, numer w 

rejestrze 
1. PB (słowno-graficzny) barwny 20.05.1999 Z-202245 26.09.2002 r. nr 140459 

Źródło: Emitent 
Spółka Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A dokonała w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia poniższych znaków 
towarowych,  dla oznaczenia towarów i usług zawartych m.in. w klasie 1,16, 19,36,39,42, w szczególności dla 
oznaczenia: dwuchromianu sodu, siarczanu sodu, kwasu solnego, kwasu fosforowego, garbnika chromowego 
sproszkowanego, chromianu sodowego, pirofosforanu sodowego, czasopism,  jak również usług w zakresie administracji 
nieruchomościami, usług w zakresie przewożenia ładunków samochodowych, usług w zakresie utylizacji odpadów, usług 
w zakresie badań i analiz chemicznych, itp.    

Tabela 154. Znaki towarowe zgłoszone przez Alwernia S.A. 

Nr Znak towarowy Data zgłoszenia Numer zgłoszenia 
Data wydania decyzji o 
udzieleniu świadectwa 
ochronnego, numer w 

rejestrze 
1. A (słowno-graficzny) barwny 18.06.1956 - 18.06.1956, nr 38754 
2. A (słowno-graficzny) barwny 15.11.1976 Z 75940 20.06.1977, nr 54959 
3. A (słowno-graficzny) barwny 12.03.1986 Z 83604 6.10.1987, nr 61826 
4. A (słowno-graficzny) barwny 23.06.1995 Z 148446 3.08.1998, nr 104269 
5. A (słowno-graficzny) czarno-biały 23.06.1995 Z 148447 4.08.1998, nr 104427 
6. A (słowno-graficzny) barwny 30.05.1997 Z 174140 1.06.2000, nr 121086 
7. ALCHEMIK (słowno-graficzny) barwny 30.05.1997 Z 174141 1.06.2000, nr 121082 

Źródło: Emitent 

Spółka Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Sp. z o.o. dokonała w Urzędzie Patentowym RP 
zgłoszenia poniższych znaków towarowych,  dla oznaczenia towarów i usług zawartych m.in. w klasie 1,2,3,4,5,16,17,30, 
39,40,41,42 w szczególności dla oznaczenia: nawozów rolniczych;  
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Tabela 155. Znaki towarowe zgłoszone przez GZNF Fosfory Sp. z o.o. 

Lp. Znak towarowy Data zgłoszenia Numer zgłoszenia 
Data wydania decyzji o 
udzieleniu świadectwa 
ochronnego, numer w 

rejestrze 

1. Rysunek trzech wież z napisem FOSFORY 
(słowno-graficzny) logo (pozytyw) 17.05.1993 Z121584 29.02.1996, nr 89320 

2. Rysunek trzech wież z napisem FOSFORY 
(słowno-graficzny) logo (negatyw) 7.05.1993 Z121583 29.02.1996, nr 89319 

3. Amofoska 30.11.1994 Z140966 24.04.1998, nr 99102 
4. Rysunek trzech wież (graficzny) logo  3.03.2003 Z261741 W trakcie rozpatrywania 

5. Rysunek trzech wież z napisem FOSFORY 
(słowno-graficzny) logo 3.03.2003 Z261742 W trakcie rozpatrywania 

6. Agrafoska 30.11.1994 Z140969 27.11.1997, nr 99103 
7. Vitaplon 7.06.1999 Z203022 12.11.2002, nr 140786 
8. Agrochem (słowno-graficzny) barwny 14.01.1999 Z196610 8.03.2002, nr 137083 
9. Agrochem (słowno-graficzny) barwny 12.01.1999 Z196595 8.03.2002, nr 137081 

10. Agrochem (słowno-graficzny) barwny 12.01.1999 Z196594 8.03.2002, nr 137080 
11. Agrochem (słowno-graficzny) barwny 1.07.1994 Z135333 8.09.1998, nr 105173 
12. Amofosmag 7.07.2000 Z 221156 W trakcie rozpatrywania 

Źródło: Emitent 

Spółka Vitrosilicon S.A. dokonała w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia trzech znaków towarowych, dla oznaczenia 
towarów i usług zawartych: w zakresie znaku „VS” w klasie: 1 (obejmującej produkty chemiczne), 21 (obejmującej m.in.: 
przybory kuchenne i wyroby szklane) i 42 (obejmującej usługi, których nie można zamieścić w innych klasach), w 
zakresie znaku „CLAROGLASS” w klasie 19 (obejmującej głównie materiały budowlane niemetalowe), w zakresie znaku 
„vitrosilicon” w klasie: 01 (obejmującej m.in. produkty chemiczne), w klasie 19 (obejmującej głównie materiały budowlane 
niemetalowe), w klasie 21 (obejmującej wyroby szklane): 

Tabela 156. Znaki towarowe zgłoszone przez Vitrosilicon S.A.  
Nr Znak towarowy Data zgłoszenia Numer w rejestrze 
1. VS (znak słowno-graficzny) logo 21.02.1994 100171 
2. CLAROGLASS (znak słowno-graficzny) 18.12.2000 R-154426 
3. vitrosilicon (znak słowno-graficzny) 17.05.2004 W trakcie rozpatrywania 

Źródło: Emitent 

Spółka Cheman S.A. dokonała w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia trzech znaków towarowych.  

Tabela 157. Znaki towarowe zgłoszone przez Cheman S.A.  
Nr Znak towarowy Data zgłoszenia Numer w rejestrze 
1. Cheman (słowny) 18.11.1997 142387 
2. Ultranal (słowny) 22.08.2001 - 
3. Wicek (słowny) 12.12.1996 116989 

Źródło: Emitent 

14. Prace badawczo-rozwojowe 
Prowadzone przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe w okresie 2001-2003 oraz 9 miesięcy 2004r. związane były 
przede wszystkim z opracowywaniem nowych technologii i produktów wytwarzanych przez Grupę Kapitałową Ciech. 
Celem prac badawczo-rozwojowych było podnoszenie jakości produktów, unowocześnianie technologii ich wytwarzania 
oraz opracowywanie nowych produktów zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. Część prac badawczo-rozwojowych 
dotyczyła również aspektów ekologicznych działalności Grupy Kapitałowej. Do głównych prac w tym zakresie należy 
zaliczyć: 
– prace związane z uzyskaniem sody oczyszczonej o wyższej granulacji,    
– prace związane z produkcją sody kalcynowanej wg technologii monohydratu, 
– prace związane z wprowadzeniem nowego wyrobu o nazwie „antylód”, którego zadaniem jest likwidacja gołoledzi 

na drogach, 
– prace badawcze w zakresie zanieczyszczeń wody oraz wpływu wykorzystania stawów osadowych na środowisko 

naturalne, uruchomienie nowej technologii rekultywacji stawów, 
– modernizacja procesu rafinacji frakcji benzolu koksowniczego, umożliwiającego uzyskanie benzenu i toluenu o 

jakości porównywalnej z produktami wytwarzanymi w procesach petrochemicznych, 
– modernizacja procesu destylacji toluenu, 
– prace laboratoryjne nad oczyszczaniem kwasu ekstrakcyjnego wraz z przygotowaniem technologii w skali 

technicznej, 
– opracowanie w skali laboratoryjnej technologii otrzymywania fosforanu trójsodowego chlorowanego,  
– wdrożenie do produkcji technologii otrzymywania superfosfatu wzbogaconego CSP, 
– prace związane z opracowaniem technologii produkcji krzemianów litowych.    
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Wyniki prac badawczych były istotne dla działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej, gdyż pozwoliły utrzymać wysoką i 
dostosowaną do oczekiwań klientów jakość produktów, co miało korzystny wpływ na utrzymanie wielkości sprzedaży. 
Prace badawcze związane z ochroną środowiska przyczyniły się do zmniejszenia obciążeń z tytułu opłat za korzystanie 
ze środowiska. 

15. Główne inwestycje 
Podstawowy zakres wydatków inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Ciech przedstawia poniższa tabela.      

Tabela 158. Główne inwestycje Grupy Kapitałowej Ciech (tys. zł)  
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wartości niematerialne i prawne 2 934 2 109 4 771 20 558 12 947
Rzeczowe aktywa trwałe 62 966 38 101 85 410 72 503 82 548
Inwestycje kapitałowe 1 155 1 001 183 3 823 5 757
Inne wydatki inwestycyjne  0 0 0 0 0
Razem nakłady inwestycyjne 67 055 41 211 90 364 96 884 101 252

Źródła finansowania inwestycji   
- środki własne 61 244 35 506 63 730 54 557 77 063

  - środki obce, w tym: 5 811 5 705 26 634 42 327 24 189
leasing 2 369 2 369 350 0 0
kredyt 3 442 3 336 26 284 42 327 24 189
emisja papierów dłużnych 0 0 0 0 0
Razem źródła finansowania 67 055 41 211 90 364 96 884 101 252
Źródło: Emitent  

Wydatki inwestycyjne w Grupie Kapitałowej Ciech w latach 2001-2003 oraz 9 miesięcy 2004r. miały przede wszystkim 
charakter inwestycji rzeczowych, związanych z modernizacją oraz rozbudową instalacji produkcyjnych w spółkach 
zależnych od Emitenta.  
 
Główne inwestycje rzeczowe w roku 2001 to: 
– instalacja II-giego nawrotu soli w JANIKOSODA S.A., pozwalająca na intensyfikację produkcji soli suchej oraz 

produkcję dwóch gatunków soli jednocześnie, 
– terminal nalewczy paliw dla autocystern w Petrochemii-Blachowni S.A., 
– instalacja do produkcji trójpolifosforanu sodu ciężkiego oraz modernizacja instalacji soli fosforowych spożywczych 

w ZCh Alwernia S.A., 
– linia produkcyjna do produkcji pustaków szklanych Caroglass w Vitrosilicon S.A., 
 

Główne inwestycje rzeczowe w 2002 roku to: 
– modernizacja kalcynatora parowego w JANIKOSODA S.A, 
– modernizacja ciągu blokad ciągu „C” instalacji kalcynacji w SODA MĄTWY S.A., 
– pierwszy etap intensyfikacji produkcji bioetanolu pozwalający na zwiększenie zdolności produkcyjnych o 30% oraz 

poprawę jakości benzenu, toluenu i etylobenzenu w Petrochemia-Blachownia S.A., 
– modernizacja nabrzeża w GZNF Fosfory Sp. z o.o., 
– modernizacja zakładu produkującego lampiony szklane w Vitrosilicon S.A.,    
 

Główne inwestycje rzeczowe w 2003 roku to: 
– przygotowanie linii technologicznej do produkcji fosforanu paszowego w GZNF Fosfory Sp. z o.o., 
– zwiększenie zdolności produkcyjnych instalacji sody oczyszczonej w spółce SODA MĄTWY S.A., 
– inwestycje modernizacyjne w spółce SODA MĄTWY S.A obejmujące między innymi: instalację odzysku solanki z 

procesu oczyszczenia, modernizacja systemów wyładunku koksu i węgla kamiennego, modernizacja aparatu 
wyparnego chlorku wapnia,   

– modernizacja pieców wapiennych i kolumn karbonizacyjnych w JANIKOSODA S.A., 
– modernizacja terminalu towarów płynnych, instalacji kwasu siarkowego oraz modernizacja instalacji nawozowej 

umożliwiające reorientację produkcji nawozowej na bezodpadową w GZNF Fosfory Sp. z o.o., 
– inwestycje ekologiczne.  
 

Główne inwestycje rzeczowe w okresie trzech kwartałów 2004 roku to: 
– budowa instalacji fosforanu paszowego, modernizacja instalacji kwasu siarkowego, budowa wieży suszącej w 

GZNF Fosfory Sp. z o.o.,  
– rozbudowa węzła załadunku soli suchej w JANIKOSODA S.A ., 
– budowa instalacji oczyszczania kwasu ekstrakcyjnego, fosforanów paszowych oraz zwiększenie zdolności 

produkcyjnej siarczanu magnezu w ZCh Alwernia  S.A., 
– rozpoczęcie wdrażania systemu informacyjnego CRM w GZNF Fosfory Sp. z o.o., 
– rozpoczęcie wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania ORACLE w Cheman S.A., 
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– modernizacja zakładu produkcji szkliwa sodowego w Vitrosilicon S.A.  
 

Inwestycje kapitałowe Grupy Ciech stanowiły relatywnie niewielki udział w inwestycjach ogółem i związane były z 
restrukturyzacją grup kapitałowych niższego szczebla. Przybierały one charakter przede wszystkim zakupu udziałów 
bądź obejmowania akcji i udziałów w wyniku dokonywanego przez spółki zależne od CIECH S.A.  podwyższenia kapitału 
w spółkach zależnych i stowarzyszonych niższego szczebla. Inwestycje kapitałowe w roku 2001 dotyczyły objęcia akcji w 
spółce Jantrans-Janikowo Sp. z o.o. Inwestycje roku 2002 to: objęcie udziałów w Ciech Polfa Sp. z o.o., Zach Ciech Sp. 
z o.o., Jantrans-Janikowo Sp. z o.o. oraz Soda-Med. Sp. z o.o. W roku 2003 inwestycje kapitałowe dotoczyły rozbudowy 
grupy kapitałowej tworzonej przez Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. i obejmowały dopłaty do udziałów w spółce 
Nieorganika Sp. z o.o., Alwernia-Chrom Sp. z o.o., Fosforany Alwernia Sp. z o.o. (utworzenie spółki) oraz Oczyszczalni 
Alwernia Sp. z o.o. (utworzenie spółki). W pierwszych trzech kwartałach 2004 roku inwestycje kapitałowe realizowane 
były prawie wyłącznie przez CIECH S.A. Zostały one opisane w części dotyczącej inwestycji kapitałowych Emitenta.     
 
Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej Ciech były przede wszystkim środki własne w 
postaci nadwyżki finansowej (zysku netto oraz amortyzacji) oraz środki o charakterze dłużnym w postaci kredytów 
długoterminowych. 
  
Wydatki inwestycyjne Emitenta w latach 2001-2003 oraz 9 miesięcy 2004r. były związane były przede wszystkim z 
inwestycjami kapitałowymi związanymi z rozbudową Grupy Kapitałowej a także w części z inwestycjami w rzeczowe 
aktywa trwałe. Inwestycje rzeczowe dotyczyły przede wszystkim zakupu licencji i programów komputerowych, sprzętu 
informatycznego oraz modernizacji budynków biurowych. Ponadto w latach 2001- 2003 prowadzono prace nad 
wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego ERP Oracle oraz CRM Oracle, które zostały zakończone w I 
kwartale 2004 roku. Specyfikacja  głównych inwestycji Emitenta przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 159. Główne inwestycje CIECH S.A.  (tys. zł)  
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 

Wartości niematerialne i prawne 1 950 1 285 2 483 14 711 11 830
Rzeczowe aktywa trwałe 1 296 439 3 208 834 8 169
Inwestycje kapitałowe 5 823 5 760 6 385 1 307 45 604
Razem nakłady inwestycyjne 7 484 12 076 16 852 65 603

Źródła finansowania inwestycji 9 069   
- środki własne 9 069 7 484 12 076 16 852 7 603

  - środki obce, w tym: 0 0 0 0 58 000
leasing 0 0 0 0 0
kredyt 0 0 0 0 58 000
emisja papierów dłużnych 0 0 0 0 0
Razem źródła finansowania 9 069 7 484 12 076 16 852 65 603

 Źródło: Emitent  

Inwestycje kapitałowe Emitenta w okresie 2001 – 9 miesięcy 2004r. zmierzały do zacieśnienia poziomych i pionowych 
powiązań pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej oraz pozycji CIECH S.A. w wiodących spółkach zależnych. W 2001 
roku Emitent zwiększył udziały w JANIKOSODA S.A, SODA MĄTWY S.A., ZCh Alwernia S.A., GZNF Fosfory Sp. z o.o., 
poprzez podniesienie kapitału bądź w wyniku skupu akcji lub udziałów od innych akcjonariuszy. Łączna wartość 
inwestycji kapitałowych w 2001 roku wyniosła ponad 45,6 mln zł. Specyfikację inwestycji kapitałowych 
przeprowadzonych przez Emitenta w 2001 roku przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 160. Inwestycje kapitałowe CIECH S.A. w 2001 roku (tys. zł) 

Przedmiot inwestycji Wartość nabycia Wielkość nabytego 
pakietu  Forma inwestycji 

JANIKOSODA S.A. 20 393 8,66% Podniesienie kapitału oraz skup akcji od 
pracowników 

SODA MĄTWY S.A. 24 335 10,48% Podniesienie kapitału oraz skup akcji od 
pracowników 

ZCh Alwernia S.A. 657 1,04% Odkupienie warunkowe akcji wynikające z zapisu 
statutu spółki 

GZNF Fosfory Sp. z o.o. 219 0,79% Skup udziałów od pracowników GZNF Fosfory 
Sp. z o.o. 

Źródło: Emitent  

W 2002 roku został zakończony pierwszy etap prac nad budową Grupy Kapitałowej Ciech. Stąd skala dokonanych 
inwestycji w 2002 roku była wielokrotnie niższa niż w roku 2001. Działania Emitenta zostały ukierunkowane w dużej 
mierze na optymalizowanie posiadanych aktywów finansowych. Dokonano przekształcenia spółki zależnej Dimco Sp. z 
o.o. w Ciech Polfa Sp. z o.o. i jej dokapitalizowania przez CIECH S.A. w drodze nowej emisji akcji o wartości 1 mln zł 
objętej przez CIECH S.A. Drugim istotnym elementem działalności inwestycyjnej w 2002 roku było uporządkowanie 
struktury własnościowej spółki Petrochemia-Blachownia S.A. poprzez odkupienie jej akcji od pozostałych akcjonariuszy. 
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W wyniku tej operacji jedynym akcjonariuszem spółki stał się CIECH S.A. Łączna wartość inwestycji kapitałowych w 
2002 roku zamknęła się kwotą 1,3 mln zł.  
 
Działalność inwestycyjna w zakresie inwestycji kapitałowych w 2003 roku koncentrowała się na dalszej rozbudowie 
Grupy Kapitałowej Ciech oraz na działaniach w ramach poszczególnych spółek zależnych. Spółka dokonała 
przygotowań związanych z udziałem w przetargu na zakup Zakładów Sodowych Soda Krymska na Ukrainie. Jednak ze 
względu na ryzyko nie osiągnięcia zakładanej stopy zwrotu z tej inwestycji CIECH S.A. nie przystąpił do przetargu. 
Ponadto w roku 2003 CIECH S.A. dokonał zasilenia kapitałowego spółki Ciech-Petrol Sp. z o.o. poprzez dopłatę do 
udziałów w wysokości 3 mln zł oraz zwiększył do 100% udział w spółce Cheman S.A. w wyniku odkupienia akcji od 
pozostałych akcjonariuszy za kwotę 3,4 mln zł.. Łączne wydatki inwestycyjne związane z inwestycjami kapitałowymi 
CIECH S.A. w roku 2003 wyniosły 6,4 mln zł.  
 
Inwestycje kapitałowe Emitenta w trzech kwartałach 2004 roku wyniosły 5,8 mln zł i dotyczyły:  podwyższenia kapitału w 
spółce zależnej od CIECH S.A., Cheman S.A. w wysokości 4 mln zł, zakupu 100% udziałów w spółce Chemia.com Sp. z 
o.o. (1 mln zł) oraz objęcia udziałów w podwyższeniu kapitału w spółce Ciech Polfa Sp. z o.o (760 tys. zł).   
 
Działalność inwestycyjna CIECH S.A. w okresie 2001 – 9 miesięcy 2004r. obejmowała również sprzedaż udziałów w 
spółkach powiązanych wynikająca z restrukturyzacji posiadanego portfela spółek. W 2001 roku sprzedano udziały w 
czterech spółkach: C Hartwig Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Naftoport Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ZPO 
Opakofarb Sp. z o.o.  z siedzibą we Włocławku oraz Proefect Trading Ltd. W I półroczu 2004r. sprzedano udziały w 
Zakładach Tworzyw i Farb Sp. z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku.  
 
Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych CIECH S.A. w roku 2001 były kredyty bankowe, w tym kredyt 
inwestycyjny w wysokości 50 mln zł oraz w niewielkim stopniu środki własne. W okresie od 2002r. do końca trzeciego 
kwartału 2004r. źródłem finansowania inwestycji były środki własne Emitenta.   

16. Umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji oraz istotne zobowiązania 
wekslowe, zobowiązania wynikające z praw pochodnych lub innych 
instrumentów finansowych, zobowiązania wynikające z emitowanych dłużnych 
papierów wartościowych oraz inne istotne zobowiązania  

16.1. Umowy kredytowe CIECH S.A. 
Emitent, zgodnie z oświadczeniem Zarządu, należycie i w terminie wywiązuje się z zaciągniętych zobowiązań, będących 
przedmiotem poniższych umów. 

Tabela 161. Umowy  kredytowe zawarte przez Emitenta 
Kredytodawca, data 

zawarcia umowy 
kredytu 

Kwota kredytu Istotne warunki umowy 

Bank Pekao SA – 
Grupa Pekao SA 

umowa z 12.12.1997r. 
ze zmianami  

22 500 000 USD 

Kredyt obrotowy dewizowy, którego walutą jest koszyk walut (USD, EUR, PLN), 
przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej Spółki oraz na spłatę 
zobowiązań, udzielony na okres 8 lat (do 30.12.2005 r.); zabezpieczenie spłaty 
kredytu stanowią: cesja wpływów z kontraktów eksportowych, których przedmiotem 
będzie sprzedaż wyrobów JZS JANIKOSODA SA i ZCh SODA MĄTWY SA, 
pełnomocnictwo dla Banku do potrącenia kwoty nie spłaconego kredytu z rachunku 
CIECH S.A. prowadzonego dla rozliczeń z klientami, z obowiązkiem zwiększenia 
obrotów na w/w rachunku do wielkości 60 % łącznych obrotów; powyższe 
zobowiązanie ulega ograniczeniu proporcjonalnie do dokonanej spłaty kredytu. 
Oprocentowanie: 3M WIBOR, LIBOR powiększony o marżę banku 

Bank Pekao SA – 
Grupa Pekao SA 

umowa z 6.01.1998r. 
ze zmianami 

22 500 000 USD 

Kredyt obrotowy dewizowy, którego walutą jest koszyk walut (USD, EUR, PLN), 
przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej Spółki oraz na spłatę 
zobowiązań, udzielony na okres 8 lat; Spółka zobowiązała się do otwarcia rachunku 
pomocniczego i przeprowadzania przez ten rachunek rozliczeń wszystkich kontraktów 
ze spółkami JZS JANIKOSODA SA i ZCh SODA MĄTWY SA; prawne zabezpieczenie 
spłaty kredytu stanowią: cesja wpływów z kontraktów eksportowych ze sprzedaży 
wyrobów JZS JANIKOSODA SA i ZCh SODA MĄTWY SA, maksymalnie do kwoty 
niespłaconego kredytu i należnych bankowi odsetek, pełnomocnictwo dla Banku do 
potrącenia kwoty nie spłaconego kredytu z rachunku CIECH S.A. prowadzonego dla 
rozliczeń z klientami, z obowiązkiem zwiększenia obrotów na w/w rachunku do 
wielkości 60% łącznych obrotów, powyższe zobowiązanie ulega ograniczeniu 
proporcjonalnie do dokonanej spłaty kredytu. 3M WIBOR, LIBOR, EURIBOR 
powiększony o marżę banku. 

Bank Polska Kasa 
Opieki SA 

umowa z 29.06.2001 
ze zmianami 

15 000 000 PLN 

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony na bieżącą działalność; zabezpieczenie 
spłaty kredytu stanowią: pełnomocnictwo do rachunku bankowego, przelew  
wierzytelności z eksportowej sprzedaży wyrobów, poddanie się egzekucji na 
podstawie art. 97 ustawy Prawo bankowe do kwoty 22 500 000 PLN, Bank może 
wystawić tytuł egzekucyjny do dnia 18.12.2006 r. WIBOR 1M powiększony o marżę 
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Kredytodawca, data 
zawarcia umowy 

kredytu 
Kwota kredytu Istotne warunki umowy 

banku.  

Bank Polska Kasa 
Opieki SA 

umowa z 17.07.2001 
ze zmianami 

50 000 000 PLN 

Kredyt inwestycyjny do 31.05.2006 r., z przeznaczeniem na refinansowanie wydatków 
związanych z inwestycją zakupu akcji Zakładów Chemicznych ALWERNIA SA; 
zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na 75 % (1 724 248 sztuk) 
akcji ZCh ALWERNIA SA, umowa zastawu z 17.07.2001 r., pełnomocnictwo do 
dysponowania rachunkami Spółki w XIII Oddziale Banku Pekao SA Spłata kredytu 
następuje 20 kwartalnych ratach po 2,5 mln PLN każda, ostatnia rata przypada na 
31.05.2006 r. WIBOR, LIBOR lub EUROIBOR powiększony o marżę banku. 

Bank Handlowy SA 
umowa z 24.05.2002 r. 

ze zmianami 

od 5.03.2003 r. 
35 000 000 PLN 

Kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie działalności, kredyt udostępniany 
poprzez wykonywanie zleceń płatniczych; termin spłaty kredytu ustalono na 2 
września 2005.  Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi hipoteka kaucyjna do kwoty 
60 mln PLN n nieruchomościach w Warszawie (Kw 174094, 223524, 193369,287974), 
nadto Spółka na podstawie art.97 ustawy Prawo bankowe poddała się egzekucji co do 
zobowiązań z nin. umowy do kwoty 54 mln PLN w stosunku do których Bank może 
wystawić tytuł egzekucyjny do 24.05.2005 r. Oprocentowanie: T/N WIBOR 
powiększony o marżę banku. 

Bank Handlowy SA 
umowa z 3.09.2004 r.  7 000 000 PLN  

Kredyt na finansowanie działalności, kredyt udostępniany poprzez uznanie rachunku 
Kredytobiorcy; termin spłaty kredytu ustalono na 2 marca 2005 r.; zabezpieczenie 
spłaty kredytu stanowi hipoteka kaucyjna do kwoty 60 mln PLN n nieruchomościach w 
Warszawie (Kw 174094, 223524, 193369,287974). Oprocentowanie: 1M WIBOR + 
marża Banku. 

BRE Bank SA umowa 
z 13.09.2002 r.  
ze zmianami 

7 500 000 PLN 

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony na finansowanie działalności, 
wykorzystywany w drodze realizacji zleceń płatniczych do wysokości salda 
debetowego ustalonej w umowie. Spłata kredytu następuje przez wpływ środków na 
rachunek bieżący; zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: weksel in blanco z 
deklaracją wekslową. Kredytobiorca zobowiązał się do utrzymania miesięcznych 
wpływów na rachunek bieżący w Banku w wysokości nie niższej niż 20 mln PLN, a 
nadto poddał się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 8 
mln PLN Oprocentowanie WIBOR 1M + marża banku. 

Credit Lyonnais Bank 
Polska S.A. 

umowa z 04.04.2003 r. 
15 000 000 PLN 

Kredyt w rachunku bieżącym; saldo debetowe dostępne w PLN, USD i EUR; 
zabezpieczenie kredytu stanowi umowa przelewu wierzytelności na zabezpieczenie, 
Spółka zobowiązała się przedstawić Bankowi aktualny wykaz przelanych 
wierzytelności wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości cesji przez dłużników 
przelanych wierzytelności; naruszenie umowy stanowi przekroczenie salda 
debetowego ponad wartość 66,66 % kwoty scedowanych należności oraz spadek 
udziału bezpośredniego i pośredniego Skarbu Państwa na walnym zgromadzeniu 
kredytobiorcy poniżej 33 %; Spółka poddała się egzekucji z tytułu kredytu, odsetek, 
opłat i prowizji do kwoty 18 mln PLN, przy czym tytuł może być wystawiony przez 
Bank do 30.06.2004 r. Bazowa stopa oprocentowania salda debetowego: WIBOR, 
LIBOR i EONIA, odpowiednio dla PLN, USD i EURO + marża banku. 

 NordLB  Bank Polska 
S.A. 

umowa z02.12.2003 r 

 
20.000.000 PLN 

Kredyt w rachunku bieżącym, przeznaczony na prefinansowanie  kontraktów 
eksportowych, jak również finansowanie importu oraz obrotu krajowego, 
wykorzystywany w drodze realizacji zleceń płatniczych do wysokości salda 
debetowego ustalonej w umowie.  Zabezpieczenie kredytu stanowi przelew 
wierzytelności ze sprzedaży wyrobów oraz  poddanie się egzekucji w trybie art.97 
ustawy Prawo bankowe do kwoty kredytu, powiększonej o należne odsetki, koszty i 
prowizje; tytuł może być wystawiony w terminie 6-ciu miesięcy licząc od dnia, gdy 
ostatnie z roszczeń objętych tytułem stanie się wymagalne. Warunki finansowe: 
podstawowa stopa procentowa banku, ustalana na podstawie stawki 1M WIBOR, 
LIBOR, EURIBOR + marża banku.  

Bank Millennium S.A. 
umowa z 

 
15.03.2004 r. 

15.000.000 PLN 

Kredyt przeznaczony na refinansowanie nadpłaconego podatku VAT z terminem 
spłaty 23.02.2005 r. Wypłaty z kredytu są dokonywane na podstawie pisemnego 
wniosku kredytobiorcy wraz z kopią deklaracji VAT. Spłata transz kredytu następuje 
poprzez potrącenie z wpływu kwoty zwrotu podatku należnych bankowi środków. 
Kredytobiorca zobowiązany jest do przeprowadzania przez rachunek bieżący 
prowadzony w Banku obrotów w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000 PLN 
miesięcznie. Zabezpieczenie kredytu stanowią: weksel własny in blanco z deklaracją 
wekslową oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku. 
Warunki finansowe: stawka WIBOR 1M + marża banku. 

Raiffeisen Bank Polska 
S.A. 

umowa z 12.12.2000 r. 
15.500.000 PLN 

Kredyt w rachunku bieżącym, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności, 
wykorzystywany w drodze realizacji zleceń płatniczych do wysokości salda 
debetowego, ustalonej w umowie. Spłata kredytu następuje poprzez wpływ środków 
na rachunek bieżący. Zabezpieczenie kredytu stanowi przelew wierzytelności ze 
sprzedaży wyrobów. Kredytobiorca poddaje się egzekucji do kwoty 23.250.000 PLN; 
tytuł może być wystawiony do dnia 27.10.2007 r. Warunki finansowe: stawka 
1 tygodniowych depozytów  WIBOR+marża banku. 

Fortis Bank Polska 
S.A. umowa z dnia 

16.08.2004 r. 
10.000.000,00 PLN 

Limit kredytowy z przeznaczeniem na finansowanie prowadzonej działalności 
gospodarczej. Limit może być uruchomiony jako kredyt odnawialny, do finansowania 
zobowiązań z tytułu otwartych akredytyw importowych, lub do finansowania otwartych 
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Kredytodawca, data 
zawarcia umowy 

kredytu 
Kwota kredytu Istotne warunki umowy 

przez Bank na zlecenie CIECH S.A. gwarancji Bankowych. Kredyt może być 
uruchomiony w PLN, USD lub EUR. Zabezpieczenie limitu stanowi weksel własny in 
blanco wystawiony przez CIECH S.A. Kredytobiorca zobowiązał się do 
przeprowadzenia swoich obrotów przez rachunek bieżący w Banku proporcjonalnie do 
finansowania kapitału obrotowego Spółki. Warunki finansowe: oprocentowanie LIBOR 
1M, EUROIBOR 1M, WIBOR 1M  + marża banku. 

Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie 

16.2. Umowy pożyczki, których stroną jest Emitent  
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitenta a dzień aktualizacji Prospektu Emitent nie jest stroną istotnych umów 
pożyczki. 

16.3. Umowy kredytowe jednostek Grupy Kapitałowej Ciech 
Na dzień aktualizacji Prospektu spośród jednostek Grupy Kapitałowej Ciech następujące spółki są stronami umów 
kredytowych opisanych w poniższych tabelach. 

Tabela 162. Umowy  kredytowe zawarte przez Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A.  
Kredytodawca, 
data zawarcia 

umowy kredytu 
Kredytobiorca, 
kwota kredytu Istotne warunki umowy 

Bank Handlowy w 
Warszawie Spółka 
Akcyjna Oddział w 

Bydgoszczy 
Ramowa umowa 

kredytowa nr 
PBK/610/KRB/0174/0
3 z dnia 18.03.2002 r, 
Szczegółowa umowa 
kredytowa z dnia 18 

marca 2004 r. nr 
BYD/KRB/0302/04   

 

Janikowskie Zakłady 
Sodowe 

„JANIKOSODA” S.A.  
10.000.000 PLN 

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą. 
Termin obowiązywania umowy 17 marzec 2005 r 
Bank może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego 
terminu wypowiedzenia. 
Zabezpieczenia: 

- umowa przelewu wierzytelności nr PBK/610/0029/03 z dnia 29 marca 2003 
roku 

- przewłaszczenie rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości  
- hipoteka kaucyjna do kwoty 24.000.000,00 PLN na nieruchomości wraz z 

cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 
oraz dobrowolne poddanie się egzekucji do kwoty 12.000.000  PLN skuteczne do 
dnia 17  marca 2007 roku. 
Warunki finansowe: oprocentowanie T/N WIBOR + marża banku 

Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank 
Polski S.A. I Oddział 

Centrum w 
Bydgoszczy 

Umowa kredytu w 
walucie polskiej w 

rachunku bieżącym nr 
270-1/53/RB/2003 z 

dnia 8.08.2003 r. 

Janikowskie Zakłady 
Sodowe 

JANIKOSODA S.A.  
15.000.000 PLN 

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą. 
Termin obowiązywania umowy – 7 sierpień 2006  r. 
Zabezpieczenia: 

- klauzula potrącenia z rachunku bieżącego 
- oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji 
- umowa przewłaszczenia rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości 
- cesja wierzytelności z 13 umów 
- przyrzeczenie zawarcia umowy zastawu rejestrowego. 

Warunki finansowe: oprocentowanie WIBOR 1M + marża banku 
Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie 

Tabela 163. Umowy  kredytowe zawarte przez Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A.  
 
Kredytodawca data 

zawarcia umowy 
kredytu 

 
Kredytobiorca, 
kwota kredytu 

 

 
Istotne warunki umowy 

Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank 
Polski S.A. I Oddział 

Centrum w 
Bydgoszczy 

Inowrocławskie 
Zakłady Chemiczne 
SODA MĄTWY S.A 

10.000.000 PLN 

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą. 
Termin obowiązywania umowy – 19 sierpień 2006  r. 
Zabezpieczenia: 

- klauzula potrącenia z rachunku bieżącego 
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Kredytodawca data 

zawarcia umowy 
kredytu 

 
Kredytobiorca, 
kwota kredytu 

 

 
Istotne warunki umowy 

Umowa kredytu w 
walucie polskiej w 

rachunku bieżącym 
nr 270-1/54/RB/2003 
z dnia 20.08.2003 r. 

- oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji 
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu przewłaszczenia
- umowa przeniesienia własności rzeczy ruchomych na zabezpieczenie z 

zastrzeżeniem warunku 
- cesja wierzytelności z 13  umów 
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 

Warunki finansowe: oprocentowanie: WIBOR 1M + marża banku. 

Bank Handlowy w 
Warszawie S.A. 

Oddział w 
Bydgoszczy 

Umowa kredytu nr 
BYD/KI/0223/03 z 
dnia 7.11.2003 r. 

Inowrocławskie 
Zakłady Chemiczne 
SODA MĄTWY S.A.  

5.850.000 PLN 

Kwota kredytu przeznaczona na finansowanie realizowanej przez kredytobiorcę 
inwestycji polegającej na: 

- zakupie i montażu sprężarki śrubowej 
- budowie i instalacji chłodnicy KDS 
- zwiększeniu zdolności produkcyjnej Instalacji Sody Oczyszczonej 

Termin spłaty kredytu - 30 listopad 2006 r. 
Zabezpieczenie kredytu stanowią: 

- hipoteka zwykła  w kwocie 4.700.000 PLN na nieruchomości produkcyjnej 
wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 

- umowa przewłaszczenia rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości 
o łącznej wartości szacunkowej 4.900.000 PLN wraz cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej 

Umowa może być wypowiedziana  ze skutkiem natychmiastowym. 
Warunki finansowe: oprocentowanie WIBOR 3M + marża banku 

Bank Handlowy w 
Warszawie S.A. 

oddział w 
Bydgoszczy  Umowa 

kredytu nr 
BYD/KRB/0301/04 z 
dnia 18 marca 2004 r 

Inowrocławskie 
Zakłady Chemiczne 
SODA MĄTWY S.A. 

10.000.000 PLN  

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym na finansowane bieżącej działalności 
gospodarczej. Termin obowiązywania umowy 17 marzec 2005 rok. 
Zabezpieczenie kredytu stanowią: 

- umowa cesji wierzytelności nr BYD/CW/037/04 
- umowa przewłaszczenia nr BYD/PR-PT/0060 rzeczy oznaczonych co do 

tożsamości 
- umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej 
- hipoteka kaucyjna  łączna do kwoty 17.000.000 PLN wraz z cesją praw z 

polisy ubezpieczeniowej zabezpieczającej przedmiotowy majątek trwały 
Warunki finansowe: oprocentowanie T/N WIBOR + marża banku 

Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie 

Tabela 164. Umowy  kredytowe zawarte przez GZNF FOSFORY Sp. z o.o.  
Kredytodawca, 
data zawarcia 

umowy kredytu 

Kredytobiorca, 
kwota kredytu Istotne warunki umowy 

Nordea Bank Polska 
S.A. 

umowa z  
26.09.2003 r. 

5 000 000 PLN 

Limit kredytowy, każda spłata kredytu umożliwia ponowne zadłużanie się do wysokości 
limitu, umowa zawarta na czas określony – do dnia 29.09.2004 r.; spółka może odstąpić 
od umowy lub obniżyć limit kredytowy; prawne zabezpieczenie spłaty stanowią: 
pełnomocnictwo do rachunku, weksel własny in blanco z spółki; hipoteka kaucyjna w 
wysokości 6 000 000 PLN na nieruchomości w Gdańsku ul. Kujawska, (Kw 36), przelew 
z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości, poddanie się egzekucji na podst. art.97 
Prawa bankowego przez spółkę z terminem do 30.09.2007 r.; Bank może zażądać 
dodatkowych zabezpieczeń w przypadkach określonych w umowie. Oprocentowanie:  
WIBOR 1M + marża banku. 

ING Bank Śląski 
S.A., 

Umowa z   
16.04.2003 r. 

45 000 000 PLN 

Kredyt przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej; umowa na czas 
nieokreślony prawne zabezpieczenie spłaty stanowią: zawarte 02.04.2004 r. umowy 
cesji wierzytelności handlowych, zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych, 
cesji praw z polis ubezpieczeniowych oraz poręczenia, poddanie się egzekucji na podst 
.art.97 Prawa bankowego przez spółkę i poręczycieli; Bank może zażądać dodatkowych 
zabezpieczeń w przypadkach określonych w umowie; Strony mogą wypowiedzieć 
umowę z 30 dniowym terminem, z tym że Bank może wypowiedzieć umowę w 
przypadkach zdarzeń określonych w umowie, wpływających na zdolność wykonania 
zobowiązań umownych przez spółkę; umowa zawiera klauzulę odszkodowania na rzecz 
Banku z tytułu odmowy spłaty całości lub części kredytu oraz pokrycia odsetek i 
kosztów. Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża banku. 

Bank Millennium 
S.A. 3 115 000 PLN Limit kredytowy z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, umowa 

zawarta na czas określony; prawne zabezpieczenie spłaty stanowią: nieodwołalne  
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Kredytodawca, 
data zawarcia 

umowy kredytu 
Kredytobiorca, 
kwota kredytu Istotne warunki umowy 

umowa z 
29.09. 2003 r.  
z aneksem z 
20.10.2003 r. 

6 888 000 PLN pełnomocnictwo do rachunku, weksel własny in blanco spółki wraz z deklaracją 
wekslową, hipoteka kaucyjna w wysokości do 3 400 000 PLN na nieruchomości w 
Gdańsku ul. Kujawska, (Kw 63657, 71229 i 60410) z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej w/w nieruchomości hipoteka kaucyjna w wysokości do 4 100 000 
PLN na nieruchomości w Gdańsku ul. Ku Ujściu 45, (Kw 40476), poddanie się egzekucji 
na podst .art.97 Prawa bankowego przez spółkę z terminem do 31.03.2007 r. 
Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża banku. 

Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank 
Polski S.A. Umowa 

z 30.09.2003 

5 000 000 PLN 

Kredyt na sfinansowanie bieżących zobowiązań wynikających z działalności 
gospodarczej, w postaci limitu kredytowego na okres do 29.09.2004 r.; prawne 
zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, 
hipoteka kaucyjna do kwoty 6 300 000 na nieruchomości w Gdańsku przy ul. Kujawskiej 
(Kw 36), cesja praw z polisy ubezpieczeniowej do w/w nieruchomości; weksle własne in 
blanco z deklaracją wekslową, oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 
10 000 000; spółka nadto zobowiązała się przeprowadzać przez rachunek 
kredytodawcy obroty miesięczne w wysokości 5 mln PLN pod rygorem podwyższenia 
oprocentowania. Oprocentowanie WIBOR 1M+ marża banku 

BRE Bank S.A. z 
siedzibą w 

Warszawie  Oddział 
Regionalny Gdańsk 

umowa z 
01.03.2004 r. 

10 000 000 PLN 

Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności, w szczególności na spłatę 
kredytu w Banku PEKAO S.A. II Oddział w Gdańsku; umowa zawarta na czas określony 
– do dnia 03.02.2005 r.; wniosek o prolongatę lub podwyższenie kwoty kredytu może 
być złożony na 15 dni przed terminem spłaty. Strony mogą wypowiedzieć umowę z 30 
dniowym terminem, z tym że Bank może wypowiedzieć umowę w przypadkach, gdy 
spółka narusza warunki umowy – 30 dni lub jeśli ogłoszono jej upadłość – 7 dni; prawne 
zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: weksel własny in blanco spółki wraz z 
deklaracją wekslową, hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 11 000 000 na nieruchomości 
w Gdańsku przy ul. Kujawska 2 (Kw 97755, Kw 67051, Kw 60385) wraz z cesją praw z 
polisy i ul. Kujawska 5A,6, 7 (Kw 36) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; 
przewłaszczenie na środkach trwałych (AKTYWA A.II Grupa 3,4,5,6) wraz z cesją praw 
z polisy ubezpieczeniowej, dobrowolne poddanie się egzekucji do kwoty 11 000 000 
PLN. Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża banku. 

ING Bank Śląski 
Umowa  z 2.04.2004 

r. 

Sublimit GZNF 
FOSFORY:           

30 000 000 PLN, 
sublimit: Agrochem 

Sp. z o.o.  w 
Człuchowie:          

3 000 000 PLN 
sublimit Agrochem Sp. 

z o.o. w Dobrym 
Mieście:             

3 000 000 PLN 

Kredytobiorcy uprawnieni są do zaciągania kredytu lub utworzenia salda debetowego 
na rachunku kredytu w  wysokości do przyznanego sublimitu z przeznaczeniem na cele 
związanie z działalnością gospodarczą, jednak kwota kredytu nie może przekroczyć 
80% kwoty scedowanych na bank wierzytelności kredytobiorców zgodnie z umowami 
cesji lub 60% wartości zastawionych zapasów, zgodnie z Umową Zastawu 
Rejestrowego. Dodatkowo zabezpieczenie kredytu stanowi Umowa Cesji Praw z Polis 
Ubezpieczeniowych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Wypowiedzenie kredytu 
przez Bank jest skuteczne z upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o 
wypowiedzeniu. Oprocentowanie WIBOR 1,3 lub 6 M + marża banku.  

Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie 

Tabela 165 Umowy  kredytowe zawarte przez AGROCHEM Sp. z o.o.  z siedzibą w Człuchowie 
Kredytodawca, 
data zawarcia 

umowy kredytu 

Kredytobiorca, 
kwota kredytu Istotne warunki umowy 

BRE Bank S.A. 
O/Gdańsk umowa z 

07.07.2004 r. 
1 500 000 PLN 

Kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności na okres do 09.07. 
2005 r. wykorzystywanie kredytu następuje w drodze realizacji zleceń płatniczych w 
ciężar rachunku bieżącego, do wysokości salda debetowego. Prawne zabezpieczenie 
kredytu stanowią: weksel własny in blanco awalowany przez GZNF FOSFORY sp. z 
o.o., wierzytelności określonych w umowie z 07.07.2004 r. oprocentowanie kredytu 
według zmiennej stopy  WIBOR 1M + marża banku.  

BRE BANK S.A. 4 500 000 PLN 

Kredyt obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności na okres do 
10.07.2005 r. wykorzystywanie kredytu następuje w ciężar rachunku otwartego dla 
potrzeb ewidencji kredytu. Prawne zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka zwykła 
łączna w wysokości 4.500.000 PLN oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 100.000 PLN na 
wierzytelnościach położonych w Człuchowie będących w użytkowaniu wieczystym 
GZNF FOSFORY Sp. z o.o. z prawem własności budynków, dla których Sąd Rejonowy 
w Człuchowie prowadzi księgi wieczyste KW 13952 i KW 8861. WIBOR 1M+marża 
banku. 

Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie 
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Tabela 166. Umowy  kredytowe zawarte przez Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 
Kredytodawca data zawarcia 

umowy kredytu 
Kredytobiorca, 
kwota kredytu Istotne warunki umowy 

Bank Polska Kasa Opieki S.A.  
Umowa nr 1/2004 kredytu w 
rachunku bieżącym. Z dnia 

12.01.2004 r. 

Przedsiębiorstwo 
Chemiczne 

„Cheman” S.A.  
2.000.000 PLN 

Środki finansowe pochodzące z uzyskanego kredytu przeznaczone są na 
pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej. 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: 

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 
- poręczenie wekslowe udzielone przez CIECH S.A. 
- pełnomocnictwo do rachunku bankowego kredytobiorcy 
- zastaw rejestrowy na zapasach towarów przeznaczonych do 

sprzedaży o łącznej wartości 4.264.868,76 PLN wraz z cesją 
polisy ubezpieczeniowej  

Poddanie się egzekucji do kwoty 3.000.000 PLN, skuteczne do  
13.07.2007. 

BRE Bank S.A. Umowa kredytowa 
nr 02/545/00/Z/VV o kredyt w 

rachunku bieżącym 

Przedsiębiorstwo 
Chemiczne 

„CHEMAN” S.A.  
1 200 000 PLN 

Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności. Zadłużenie z 
tytułu udzielonego kredytu następuje bez potrzeby składania odrębnych 
wniosków kredytowych, w okresie od 28.11.2000 do 27.12.2004. 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją 
wekslową, kaucyjna hipoteka łączna do kwoty 2.000.000 PLN na 
nieruchomości położonej w Domaniewie, gmina Błaszki, objętej KW nr. 
33063, 7515, 36968, 36837, 32993 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Sieradzu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz oświadczenie 
o podaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do 
kwoty 2.000.000 PLN, skuteczne do 30.05.2005.  
Warunki finansowe: odsetki  WIBOR 1M + marża banku 

Kredyt Bank S.A.  Oddział w 
Sieradzu 

Umowa nr 
SDZ/RK/5066/2001/711670006675  
z dnia 31.07.2001 r.o odnawialny 

kredyt obrotowy 
 
 
 

.Przedsiębiorstwo 
Chemiczne 

CHEMAN S.A.  
4.500.000 PLN 

Środki z kredytu wykorzystywane na finansowanie kapitału obrotowego  
Kredyt wykorzystywany bezgotówkowo i gotówkowo, splata całości lub 
części kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu 
Termin wypowiedzenia umowy 30 dni, a w przypadku zagrożenia 
upadłością 7 dni. 
Zabezpieczenie kredytu stanowi: 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 4.130.000 zł na nieruchomości 
objętej Kw nr 28651 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Sieradzu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 1.680.000 zł na nieruchomości 
objętej Kw nr 33635 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Sieradzu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 1.190.00 zł dla nieruchomości 
objętej Kw nr 48849 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Sieradzu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 3.302.600 zł dla nieruchomości 
objętej Kw nr 24585 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Sieradzu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 220.000 zł dla nieruchomości 
objętej Kw nr 36969 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Sieradzu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 

- weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową poręczony 
przez CIECH S.A. do kwoty 4.500.000 zł oraz oświadczenie o 
poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego do kwoty 5.700.000 zł, który bank może 
wystawić do 31.08.2008. 

Kredyt Bank S.A. Oddział w 
Sieradzu 

Umowa nr 
SDZ/RB/5067/2001/721670003008 

o kredyt w rachunku bieżącym 

Przedsiębiorstwo 
Chemiczne 

CHEMAN S.A. 
2.150.000 zł 

Na podstawie umowy kredytobiorca uzyskał odnawialny kredyt 
krótkoterminowy w rachunku bieżącym. Środki z kredytu wykorzystane na 
finansowanie kapitału obrotowego. Wykorzystanie kredytu w formie 
bezgotówkowej i gotówkowej.  Zabezpieczenie kredytu stanowi: 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 3.142.800 zł ustanowiona na 
nieruchomości objętej Kw nr 33475 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Sieradzu wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej, 

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową  poręczony 
przez CIECH S.A. oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji 
na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 2. 
730.000 zł, skuteczne do 31.08.2008. 

Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie 
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Tabela 167. Umowy kredytowe zawarte przez Petrochemia-Blachownia S.A.  
Kredytodawca, 
data zawarcia 

umowy kredytu 

Kredytobiorca, 
kwota kredytu Istotne warunki umowy 

ING Bank Śląski S.A.  
umowa  

z 22.12.2003 r., wraz 
z aneksem z 
15.12.2004 r. 

5 000 000 PLN 

Linia odnawialna z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności 
gospodarczej. Kredytobiorcy przysługuje prawo wielokrotnego zadłużania się w ciężar 
rachunku kredytowego w dowolnych terminach i dowolnych kwotach do wysokości 
maksymalnego pułapu zadłużenia. Każda spłata kredytu powoduje odnowienie limitu o 
kwotę dokonanej spłaty. Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi: cesja wierzytelności 
istniejących i przyszłych z tytułu sprzedaży etylobenzenu do Ciech S.A., 
pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach 
prowadzonych w PKO BP S.A. O/K – Koźle, i Citibank Handlowy w Warszawie S.A. 
O/Opole. Kwota wykorzystanego kredytu jest ściśle powiązana z wartością 
zabezpieczeń (należności pomniejszonych o zobowiązania wobec Ciech S.A. ) w ten 
sposób, że łączna wartość zabezpieczeń nie może być niższa niż 130% kwoty 
uruchomionego kredytu. Umowa zawarta na czas do dnia 30.11.2005 r. 
Oprocentowanie: WIBOR 1 M + marża banku 

Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank 

Polski S.A.  
umowa  

z 28.04.2004 r. 

5 000 000 PLN 

Kredyt w rachunku bieżącym, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności 
gospodarczej. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: hipoteka zwykła w 
wysokości 5 mln. na nieruchomościach (działka nr 602/112 i 602/114), hipoteka 
kaucyjna w wysokości 250 tys. zł. na nieruchomościach (działka 602/112 i 602/114)  - 
cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia powyższych nieruchomości, weksel 
własny in blanco opłacony do kwoty 5 mln. zł., pełnomocnictwa do rachunków 
złotowych Kredytobiorcy prowadzonych w : ING BSK S.A. O/Opole, Citibank Handlowy 
S.A. O/Opole, BOŚ S.A. O/ Kędzierzyn Koźle, cesja wierzytelności z umowy sprzedaży 
benzenu zawartej z Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A. Umowa zawarta na czas do 
dnia 31.12.2004 r. Oprocentowanie WIBOR 1M + marża banku. 

Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie 

Tabela 168. Umowy  kredytowe zawarte przez Zakłady Chemiczne Alwernia S.A.  
Kredytodawca, 

data zawarcia umowy 
kredytu 

Kredytobiorca, 
kwota kredytu Istotne warunki umowy 

BRE Bank SA 
umowa z 28.03.2001 r 

ze zmianami 
10 000 000 PLN 

Kredyt w rachunku bieżącym, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 
działalności, Spółka może zadłużać się z tytułu kredytu do dnia 23.11.2004 r., przez 
zwiększanie salda debetowego, spłata całości lub części kredytu przed w/w datą 
odnawia kwotę kredytu i może on być wielokrotnie wykorzystywany; spłata następuje 
przez zapewnienie odpowiednich środków na rachunku bieżącym; zabezpieczenie 
spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco Spółki z deklaracją wekslową, zastaw 
rejestrowy zgodnie z umową zastawu z 25.11.2002, cesja wierzytelności na podstawie 
umowy cesji z 12.02.2002, cesja wierzytelności na podstawie umowy cesji z 
25.11.2002; spółka zobowiązała się rozliczać przez rachunek bieżący nie mniej niż 60 
% transakcji importu i eksportu, a nadto zapewnić należytą kondycję przedsiębiorstwa 
przez m. in osiąganie średniomiesięcznych obrotów ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów nie mniejszą niż 10 mln PLN. W przypadku nienależytego wykonania 
umowy lub złego stanu majątkowego Spółki Bank może wstrzymać wykorzystanie 
kredytu i wypowiedzieć umowę w całości lub w części. Kredyt oprocentowany według 
zmiennej stopy procentowej: WIBOR 1M + marża banku. 

Bank Przemysłowo – 
Handlowy PBK S.A. 

Centrum Korporacyjne 
Oświęcim umowa z 

03.03.2004 r.  

5 000 000 PLN 

Kredyt w rachunku bieżącym, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 
działalności, Spółka może zadłużać się z tytułu kredytu do dnia 23.11.2004 r., przez 
zwiększanie salda debetowego, spłata całości lub części kredytu przed w/w datą 
odnawia kwotę kredytu i może on być wielokrotnie wykorzystywany; spłata następuje 
przez zapewnienie odpowiednich środków na rachunku bieżącym; ; zabezpieczenie 
spłaty kredytu stanowi: zastaw rejestrowy nr 15/2004 r. na rzeczach ruchomych tj. 
zapasach wyrobów gotowych na kwotę 4.550.641, 20 PLN wraz z cesją praw polisy 
ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy nr 16/2004 na rzeczach ruchomych tj. zapasów 
wyrobów gotowych na kwotę 2.545.543,10 PLN wraz z cesja paliw z polisy 
ubezpieczeniowej; hipoteka kaucyjna na kwotę 1.150.000 PLN na nieruchomość 
położoną w Alwerni będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy; przelew 
wierzytelności z podpisanych kontraktów „Master foods” Polska; przeprowadzania 
przez rachunki obrotów minimum 5.000.000. PLN miesięcznie. Kredyt oprocentowany 
według zmiennej stopy procentowej: WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. 

Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie 
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Tabela 169. Umowy  kredytowe zawarte przez Vitrosilicon S.A. 
Kredytodawca, 

data zawarcia umowy 
kredytu 

Kredytobiorca, 
kwota kredytu Istotne warunki umowy 

Bank Millennium S.A. 
umowa z 30.03.2004r 1.550.000 PLN 

Kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności 
gospodarczej na okres do 27.12.2004r. 
Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi: 
- hipoteka kaucyjna do kwoty 1.650.000 PLN ustanowiona na zabudowanej 
nieruchomości położonej w Żarach ul. Westerplatte 10a KW 19874,  
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
- pełnomocnictwo do rachunku w Banku Millennium, 
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości położonej w Żarach ul. 
Westerplatte 10a w kwocie nie niższej niż 2.220.000 PLN 
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 
- oprocentowanie: Wibor 3 M+marża banku 

 
Bank Millennium S.A. 
umowa 30.03.2004r 

 
3.200.000 PLN 

Kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na częściowe finansowanie i refinansowanie 
modernizacji pieca do produkcji szklistego krzemianu sodu w zakładzie w Żarach. 
Spłata kredytu do dnia 25.10.2007r. 
Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi: 
- hipoteka zwykła w kwocie 3.200.000 PLN na nieruchomości położonej w Żarach ul. 
Westerplatte 10a (KW 19874), 
- hipoteka kaucyjna do kwoty 250.000 PLN na nieruchomości położonej w Żarach ul. 
Westerplatte 10a, 
- cesja praw polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (budynki i budowle) położonej w 
Żarach ul. Westerplatte 10a w kwocie nie niższej niż 2200000 PLN, 
- zastaw rejestrowy na piecu szklistego krzemianu sodu w Żarach, wraz z cesją z 
polisy ubezpieczeniowej, 
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 2000000 PLN wraz z cesją 
praw z polisy ubezpieczeniowej, 
- weksel in blanco  wraz z deklaracją wekslową, 
- pełnomocnictwo do rachunku w Banku Millennium, 
-  oświadczenie o podaniu się egzekucji. 
- oprocentowanie  Wibor 3 M + marża banku 

Bank  BPH S.A. 
umowa 21.08 2001 z 

aneksami 
1.700.000 PLN 

Kredyt w rachunku bieżącym, z przeznaczeniem  na finansowanie bieżącej 
działalności. 
Spłatę kredytu zabezpieczają: 
- weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, 
- zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku (zapasy wyrobów 
gotowych) o łącznej wartości 4.500.000 PLN (umowa zastawu rejestrowego nr 
2004/0025 z dnia 30 czerwca 2004r, wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. 
Zapasy wyrobów gotowych objęte umową zastawu nr 2004/0025 stanowią również 
zabezpieczenie kredytu nr 5861/2001 z dnia 21 sierpnia 2001r), 
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i walutowego Spółki w Banku Zachodnim 
WBK O/Żagań 
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w Citibank Handlowy  S.A. O/Zielona Góra 
zgodnie z dokumentem pełnomocnictwa z dnia 21 sierpnia 2001r, 
- pełnomocnictwo do rachunku w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK   S.A. 
O/Żagań zgodnie z dokumentem pełnomocnictwa z dnia 20 sierpnia 2002 r. 
- oprocentowanie  Wibor 1 M + marża banku 

Bank BPH S.A. umowa 
21.08.2001 r. z 

aneksami 
3.300.000 PLN 

Kredyt obrotowy do dnia 30.06.2005r, z przeznaczeniem  na finansowanie bieżącej 
działalności. 
Spłatę kredytu zabezpieczają: 
- weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, 
- zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku (zapasy wyrobów 
gotowych) o łącznej wartości 4500000 PLN (umowa zastawu rejestrowego nr 
2004/0025 z dnia 30 czerwca 2004r, wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. 
Zapasy wyrobów gotowych objęte umową zastawu nr 2004/0025 stanowią również 
zabezpieczenie kredytu nr 5860/2001 z dnia 21 sierpnia 2001r) 
-pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i walutowego Spółki w Banku Zachodnim 
WBK O/Żagań 
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w Citibank Handlowy  S.A. O/Zielona Góra 
zgodnie z dokumentem pełnomocnictwa z dnia 21 sierpnia 2001r, 
- pełnomocnictwo do rachunku w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK   S.A. 
O/Żagań zgodnie z dokumentem pełnomocnictwa z dnia 20 sierpnia 2002r, 
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Kredytodawca, 
data zawarcia umowy 

kredytu 
Kredytobiorca, 
kwota kredytu Istotne warunki umowy 

- zastaw rejestrowy na wannie szklarskiej nr inwentarzowy 4-001Z  o wartości 
bilansowej netto wg stanu na 31 sierpnia 2001r. wynoszącej 622.582,39 PLN (umowa 
zastawu rejestrowego nr 34/2002 z dnia 21 sierpnia 2001r),wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej, 
- hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Żarach ul. Westerplatte 10a (KW 
19874) na kwotę 1300000 PLN wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej. 
- oprocentowanie  Wibor 1 M + marża banku 

CITIBANK Handlowy 
O/Poznań umowa z 

dnia 23 09.2002 
1.145.294 EUR 

Kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności. 
Spłata do 25.03.2005 r. 
Spłatę kredytu zabezpieczają: 
- cesja należności  na łączną  kwotę 220.000 PLN ( umowa nrPBK/ 640/CWH/0009/01 
z dnia 23 listopada 2001r), 
- przewłaszczenie zapasów wyrobów gotowych na kwotę 2000000 PLN (umowa 
przewłaszczenia nr PBK/640/PR-PG/0010/01z dnia 23 listopada 2001 r), 
- hipoteka kaucyjna ustanowiona do kwoty 1275000 EUR na nieruchomości położonej 
w Iłowej ul. Żagańska 27 (działka 521/1) opisanej w KW 27766 w Sądzie Rejonowym 
w Żaganiu, 
- wpływy na rachunki Spółki prowadzone w Banku. 
- oprocentowanie  Eurlibor 1 M + marża banku 

Bank Ochrony 
Środowiska S.A. 

umowa z 12.12.2001r 
z aneksami 

4.035.535 EUR 

Kredyt inwestycyjny w złotowej równowartości waluty wymienialnej w kwocie 
4.035.535,13 EUR na okres 16.11.2009r z przeznaczeniem na „Modernizację oddziału 
nr 2 w Zakładzie Iłowa” 
Prawne zabezpieczenie kredytu stanowią: 
- weksel własny in blanco, 
- poręczenie cywilne JZS Janikosoda S.A , 
- hipoteka zwykła na nieruchomości w Niechorzu (KW 5732), w Łęknicy-  (KW 20144) 
oraz ( KW 20143), 
- przelew wierzytelności  z tytułu sprzedaży szkła wodnego do Ciech S.A na kwotę 3,3 
mln PLN rocznie, 
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi spółki w pięciu bankach , 
Spółka poddała się egzekucji na podstawie art. 97 ustawy Prawo Bankowe do kwoty 
6184420 EUR, do dnia 15.11.2012 r. w przypadku nienależytego wykonania umowy 
kredytowej, ponadto Spółka zobowiązała się do utrzymania   określonych w umowie 
wskaźników gospodarczych i finansowych; 
- oprocentowanie  Eurlibor 1 M + marża banku 

Bank Ochrony 
Środowiska S.A. 

umowa z 09.10.2002r 
z aneksami 

2.000.000 PLN 

Kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności 
gospodarczej do 06.10.2004r, wykorzystanie kredytu następuje w drodze realizacji 
zleceń płatniczych, które ze względu na brak środków nie zostały zapłacone z 
rachunku bieżącego Spółki. 
Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: 
- weksel in blanco, 
- zastaw rejestrowy linii do produkcji opakowań szklanych o wartości 2,4 mln. PLN 
znajdującej się w zakładzie Iłowa ul. Żagańska 27, wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej, 
- zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych w wartości 3 mln PLN ,wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczeniowej w/w wyrobów, 
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki w pięciu bankach. 
- oprocentowanie  Wibor 1 M + marża banku 

Źródło: Emitent 

Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 

Tabela 170. Umowy  kredytowe zawarte przez Boruta-Kolor Sp. z o.o.  
Kredytodawca, 

data zawarcia umowy 
kredytu 

Kredytobiorca, 
kwota kredytu Istotne warunki umowy 

Raiffeisen Bank Polska 
SA 

umowa z 31.12.2001 r. 
ze zmianą z 
08.09.2004 r. 

1 500 000 PLN  

Limit wierzytelności, którego wykorzystanie następować będzie w formie kredytu w 
rachunku bieżącym w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 
1 500 000 PLN, do dnia 31 października 2005r. Zabezpieczenie spłaty kredytu 
stanowią: weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,  pełnomocnictwo dla Banku 
do regulowania zobowiązań wobec Banku w ciężar rachunku bieżącego  i  in. 
rachunków spółki, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 3 000 000 PLN do 
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Kredytodawca, 
data zawarcia umowy 

kredytu 
Kredytobiorca, 
kwota kredytu Istotne warunki umowy 

 dn. 31.10.2008r. na podstawie art. 97 ustawy Prawo bankowe, hipoteka kaucyjna w 
kwocie 1.500.000 PLN na nieruchomości KW 63873, zastaw rejestrowy na zapasach 
wartości 2.000.000 PLN. Oprocentowanie: WIBOR 1T+ marża banku. 

Źródło: Emitent 
Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie 

Tabela 171. Umowy  kredytowe zawarte przez CIECH Polfa Sp. z o.o.  
Kredytodawca, 

data zawarcia umowy 
kredytu 

Kredytobiorca, 
kwota kredytu Istotne warunki umowy 

Bank Handlowy w 
Warszawie SA 

umowa z 16.02.2004 r. 
 

 
1 000 000 PLN 

Kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 
działalności, którego wykorzystanie następować będzie poprzez realizację poleceń 
płatniczych w ciężar rachunku spółki, do kwoty  1 000 000 PLN. Po dacie spłaty 
spółka może ponownie wykorzystać kredyt, jednak nie dłużej niż do dnia 04.03.2005 r.  
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: cesja wierzytelności z dnia 16.02.2004, 
umowa poręczenia zawarta pomiędzy Bankiem i CIECH S.A. z dnia 16.04.2004 r., 
oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty  1 200 000 PLN do dn.05.06.2005 r. 
na podstawie art. 97 ustawy Prawo bankowe. Oprocentowanie WIBOR TN+ marża 
banku.   

Źródło: Emitent 
Informacja o istotnych warunkach finansowych tych umów została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie 

16.4. Umowy pożyczki, których stroną są jednostki Grupy Kapitałowej Ciech 
Na dzień aktualizacji Prospektu spośród jednostek Grupy Kapitałowej Ciech następujące jednostki są stronami umów 
pożyczki: 
1. Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. 

 
– umowa nr PB01013/OZ-rg zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Toruniu z dnia 7.06.2001 na kwotę 187.600,00 PLN. Kwota pożyczki przeznaczona na sfinansowanie zadania pn. 
„Rekultywacja terenów zdegradowanych odpadami posodowymi – II etap” Zabezpieczenie pożyczki stanowi 
gwarancja Banku Handlowego S.A.  Oddział w Bydgoszczy, Spłata pożyczki nastąpi w 16 równych ratach. 
Wymagalność ostatniej raty przypada na dzień 30.04.2006 rok, 

– umowa nr 178/2001/Wn-2/OA-NP/P z dnia 23.05.2001r. zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na kwotę 6.200.000,00 PLN, na okres do dnia 30.09.2004 r. Pożyczka przeznaczona na 
dofinansowanie przedsięwzięcia „Zastosowanie palników niskoemisyjnych NOX w kotłach parowych CKTI-75 nr 
1,2,3 w elektrociepłowni JANIKOSODA S.A. Zabezpieczenie pożyczki stanowi gwarancja bankowa Banku 
Handlowego S.A. Oddział w Bydgoszczy, weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” oraz oświadczenie 
pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc z terminem wystąpienia pożyczkodawcy o 
nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31.03.2005 r. 

 
2. Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. 
 

– umowa zwarta w dniu 22.08.2003 roku z Transoda Sp. z o.o. wraz z aneksem z dnia 19.11.2003 r na kwotę 
1.000.000,00 PLN. Zabezpieczenie pożyczki stanowią wierzytelności pożyczkobiorcy tj. Transoda Sp. z o.o. 
przysługujące od pożyczkodawcy. 

– umowa zawarta w dniu 08.06.2004 r z Transoda Sp z oo na kwotę 1.900.000,00 PLN. Zabezpieczenie pożyczki 
stanowią wierzytelności pożyczkobiorcy tj. Transoda Sp z oo przysługujące od pożyczkodawcy 

– umowa zawarta w dniu 15.09.1998 rok z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie (pożyczkodawca) na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Modernizacja instalacji 
paleniskowej czterech kotłów parowych zainstalowanych w EC II Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA 
MĄTWY S.A. na kwotę 16.740.000, 00 PLN. Zabezpieczenie pożyczki stanowi gwarancja udzielona przez Bank 
handlowy  do kwoty 7.140.000,00 PLN oraz poręczenie CIECH S.A. na kwotę 4.185.000,00 PLN w części 
dotyczącej spłaty odsetek i kar umownych od kwoty pożyczki. 

 
3.  Transoda Sp. z o.o. 
 

– umowa zawarta w dniu 8.06.2004, na podstawie której SODA MĄTWY S.A. udzieliły pożyczki w kwocie 
1.900.000,00 PLN na okres do dnia 14 czerwca 2005 roku. Zabezpieczenie pożyczki stanowią wierzytelności 
pożyczkobiorcy tj. Transoda Sp. z o.o. przysługujące od pożyczkodawcy, 

– umowa zwarta w dniu 22.08.2003 roku z SODA MĄTWY S.A. wraz z aneksem z dnia 19.11.2003 r na kwotę 
1.000.000,00 PLN. Zabezpieczenie pożyczki stanowią wierzytelności pożyczkobiorcy tj. Transoda Sp. z o.o. 
przysługujące od pożyczkodawcy. 
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4.    Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. 
 

– umowa zawarta w dniu 04.03.2004 z Alwernia-Chrom Sp. z o.o. na kwotę 1.300.000,00 PLN. Pożyczka 
oprocentowana w wysokości 8% w skali roku. Na dzień aktualizacji Prospektu wysokośc pożyczki wynosi 
1.000.000,00 PLN.  

16.5. Poręczenia, gwarancje, istotne zobowiązania wekslowe  
Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent udzielił istotnych poręczeń następującym podmiotom: 
 
1. NFOŚiGW w Warszawie - poręczenie spłaty przez Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. kredytu w wysokości 

4.185.000 zł na okres do 31.03.2006 r., 
2. Kredyt Bank SA Oddział w Sieradzu -  poręczenie spłaty przez Ciech Petrol Sp. z o.o. kredytu w wysokości 

4.500.000 zł., bezterminowo, 
3. Kredyt Bank SA Oddział w Sieradzu -  poręczenie spłaty przez Ciech Petrol Sp. z o.o kredytu w wysokości 

2.150.000 zł., bezterminowo, 
4. Bank Handlowy w Warszawie S.A. – poręczenie spłaty przez Ciech Polfa Sp. z o.o. kredytu i innych zobowiązań w 

ramach przyznanego limitu na gwarancje i akredytywy w wysokości 6.000.000 zł, na okres do 01.05.2005 r.,  
5. Bank PKO S.A. I Oddział w Warszawie – poręczenie spłaty przez CHEMAN S.A. kredytu w wysokości 2.000.000 zł, 

na okres do 31.07.2005 r 
6. BRE Bank S.A.– poręczenie spłaty przez Cheman S.A. w wysokości 500.000 USD na okres do 14.10.2005 r.  
 
Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent udzielił istotnych poręczeń wekslowych następującym podmiotom: 
 
1.  przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADWA Adam Gostyński – poręczenie zapłaty wymagalnych zobowiązań 

CIECH Petrol Sp. z o.o. do kwoty 500.000 zł, na okres do dnia 31.07.2004 r. 
2.   PKN Orlen S.A. – poręczenie wekslowe w wysokości 1.200.000 zł, bezterminowo. 
 
Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent udzielił istotnych gwarancji następującym podmiotom: 
1. RBP S.A. z siedzibą w Warszawie – gwarancja za zobowiązania spółki Danske Unipol AS w wysokości 1.000.000 
DKK na okres do 31.12.2004. 
2. RBP S.A. z siedzibą w Warszawie –  gwarancja za zobowiązania spółki Polcommerce GMBH w wysokości 110.000 
EUR na okres do 31.12.2004. 
 
Na dzień aktualizacji Prospektu istotnych poręczeń udzieliły Emitentowi następujące podmioty: 
 
1.   GZNF Fosfory Sp. z o.o. poręczenie wobec BRE Bank SA. w kwocie 2 450 000 na okres do 13.03.2005 r. . 
 
Na dzień aktualizacji Prospektu Emitentowi udzielono następujących istotnych gwarancji bankowych: 
 
1. gwarancja Raiffeisen Bank Polska dla Polcommerca GmbH Wiedeń do kwoty 110.000 EUR jako zabezpieczenie 

bieżących płatności ;gwarancja jest ważna do dnia 31.12.2004 r. 
2. gwarancja Raiffeisen Bank Polska dla Danske Unipol A/S do kwoty 1.000.000 DKK jako zabezpieczenie bieżących 

płatności; gwarancja jest ważna do dnia 31.12.2004 r. 

16.6 Zobowiązania wynikające z praw pochodnych lub innych instrumentów finansowych, 
zobowiązania wynikających z emitowanych dłużnych papierów wartościowych oraz 
inne istotne zobowiązania  

Emitent jest stroną umowy z dnia 4 września 2003 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie emisji 
krótkoterminowych weksli komercyjnych do kwoty łącznie 30.000.000 PLN. Ciech wystawił weksle o wartości i transzach 
określonych w umowie. Bank zobowiązał się do dołożenia starań w celu pozyskania nabywców weksli i organizacji 
nabycia weksli na rynku pierwotnym. Bank ma prawo do nabywania weksli objętych programem na rachunek własny. 
Umowa reguluje procedury wystawienia weksli, ich wydawania i umarzania. Na podstawie Umowy o Gwarantowanie 
Nabycia Weksli Bank zobowiązuje się do objęcia weksli o łącznej wartości 15.000.000 PLN. Wierzytelności nabywcy 
wobec Banku zostały zabezpieczone hipoteką kaucyjną na rzecz Banku do kwoty 20.000.000 PLN, na przysługującym 
wystawcy prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jasnej 12 oraz na prawie 
własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie, opisanych w księdze wieczystej Nr 110375. Umowę 
zawarto na okres do 05.09.2005 r. 

17. Nieruchomości  
Stosownie do przepisu art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
nr 80 poz. 717), obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
uchwalone przed dniem 1.01.1995r. zachowują moc do czasu uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 
31.12.2003r. Stąd też, w odniesieniu do większości nieruchomości posiadanych przez spółki należące do grupy 
kapitałowej, brak jest aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którymi można by 
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ustalić przeznaczenie nieruchomości. W takich przypadkach, w celu określenia przeznaczenia nieruchomości posłużono 
się danymi z rejestrów gruntów (rodzaje użytków) lub z ksiąg wieczystych (sposób korzystania).  

17.1. Nieruchomości Emitenta 
Emitent jest: 
 
1.  wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w: 

– Warszawie, dzielnica Żoliborz, ul. Powązkowska, Elbląska, Krasińskiego (KW nr: 287974,174094, 193369, 
223524) o łącznej powierzchni 2,1459 ha wraz z prawem własności budynku posadowionego na nieruchomości 
objętej KW 174094, nieruchomość jest obciążona hipoteką kaucyjną łączną do kwoty 60.000.000 zł na rzecz 
Banku Handlowego w Warszawie S.A. tytułem zabezpieczenia wierzytelności przyszłych banku, które mogą 
powstać z tytułu następujących produktów: kredyty, przelew wierzytelności handlowych (factoring), dyskonta 
weksli z prawem regresu, akredytyw dokumentowych, gwarancji bankowych, związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności gospodarczej, 

– Warszawie, dzielnica Śródmieście, ul. Jasna 12 (KW WA4M 1103750/8); o powierzchni 0,0822 ha, wraz z 
prawem własności posadowionego na nieruchomości  budynku; nieruchomość jest obciążona hipoteką kaucyjną 
do kwoty 20.000.000 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie tytułem zabezpieczenia 
wierzytelności wynikających z  umowy z dnia 14.09.2003r. o gwarantowanie nabycia weksli; termin zapłaty: 
5.09.2005r,  

– Kędzierzynie-Kożlu (KW 45633) o powierzchni 2,5961 ha wraz z prawem własności posadowionych na 
nieruchomości budynku i budowli przemysłowych.  

 
tj. o łącznej powierzchni 4,8242 ha. 
 
2. właścicielem nieruchomości położonych w: 

– Dąbrowie gm. Kamieńsk (KW 32781) o łącznej powierzchni 5,4500 ha, 
– Stawiszynie, gm. Stawiszyn (KW 38962, 40711) o łącznej powierzchni 0,5270 ha, 
– Mniszkowie, gmina Mniszków (KW 20003) o powierzchni 7,0482 ha,  
– Szczytnikach,  gm. Szczytniki (KW 38963, 42000) o łącznej powierzchni 0,6986 ha,  

 
tj. o łącznej powierzchni 13,7238 ha, zabudowanych stacjami paliw. 
 
 Nieruchomości mające istotne znaczenie dla Spółki CIECH S.A. obejmuje poniższa tabela:  

Tabela 172. Nieruchomości Emitenta 

Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

1) Warszawa ul. 
Powązkowska 

46/50 
(KW 174094) 

 
2) Warszawa ul. 

Elbląska 
Powązkowska 
(KW 287974) 

 
 

3) Warszawa, ul. 
Elbląska, 

Krasińskiego, 
Powązkowska 
(KW 193369) 1 

 
 
 

4) Warszawa, ul. 
Powązkowska, 
Elbląska (KW 

223524)  

1) 0,6531 ha 
 
 
 

2) 0,3909ha 
 
 
 
 

3) 0,6851ha 
 
 
 
 
 
 

4) 0,4168ha. 
 

Rodzaj użytków: 
1) tereny 

przemysłowe 
 
 

2) 
zurbanizowane 

tereny 
niezabudowane 

 
 
 

3) 
zurbanizowane 

tereny 
niezabudowane 

 
 
 
 

4) 
zurbanizowane 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynku  

1,2,3,4) hipoteka kaucyjna 
łączna do kwoty 60.000.000 
zł na rzecz Banku 
Handlowego w Warszawie 
S.A. tytułem zabezpieczenia 
wierzytelności przyszłych 
banku, które mogą powstać 
z tytułu następujących 
produktów: kredyty, przelew 
wierzytelności handlowych 
(factoring), dyskonta weksli 
z prawem regresu), 
akredytyw dokumentowych, 
gwarancji bankowych, 
związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności 
gospodarczej.  

Nieruchomość jest 
zabudowana 

budynkiem, w którym 
znajduje się siedziba 

Spółki  
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Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

tereny 
niezabudowane, 

inne tereny 
zabudowane 

1 CIECH S.A. zobowiązał się (§ 8 umowy z dnia 19.01.2000r. z późn. zm.) do zagospodarowania gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem 
w sposób określony w ofercie złożonej do przetargu, a w szczególności do zakończenia inwestycji do 19.07.2004r. z uwzględnieniem 
skutków przewidzianych art. 240 k.c. i 33 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami; w przypadku zbycia nieruchomości przed 
zakończeniem inwestycji Gminie Warszawa przysługuje prawo pierwokupu za cenę 80% wysokości pierwszej opłaty wniesionej z tytułu 
użytkowania wieczystego.  
Źródło: Emitent 

17.2. Nieruchomości jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta  
Spółki grupy kapitałowej CIECH S.A. są właścicielami wieczystymi użytkownikami nieruchomości wskazanych poniżej. 
Nieruchomości mające istotne znaczenie dla prowadzonej przez Spółki działalności są wyszczególnione w tabelach. 
 
1. Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. w Inowrocławiu jest: 
– wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Inowrocławiu o łącznej powierzchni ok. 223,0954 ha  
– właścicielem nieruchomości położonych w Inowrocławiu o powierzchni ok. 0,2947 ha 
– wieczystym użytkownikiem pozostałych nieruchomości o powierzchni ok. 17,3167 ha 
 
tj. o łącznej powierzchni ok. 240,7068 ha 
 
– posiadaczem (bez uregulowanego stanu prawnego) nieruchomości  

Tabela 173. Nieruchomości spółki Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A.  

Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

Inowrocław ul. 
Bagienna, 
Mątewska, 
Rakowicza, 
Rąbińska, 
Przemysłowa 
(księga wieczysta 
KW 23185 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu ) 
 

58.5474 ha 
 

Rodzaj użytków: 
tereny 
przemysłowe, 
drogi, nieużytki, 
rowy, tereny pod 
wodami 
powierzchniowymi 
stojącymi, 
pastwiska trwałe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 
nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 
budynków i budowli 
stanowiących odrębne 
nieruchomości 

Nieodpłatne służebności 
gruntowe przechodu i 
przejazdu na rzecz 
1.każdoczesnego 
wieczystego użytkownika 
nieruchomości objętej KW 
nr 40457 (służebność 
wykonywana na dz. nr 6/3 
i 19); 
2.każdoczesnego 
wieczystego użytkownika 
działek nr 1/33 i 1/35 
objętych KW 47536; 
3. Chemko Sp. z o.o. w 
Toruniu (KW nr 47537); 
4. PPRIH WODKAN Sp. z 
o.o. w Poznaniu, 
(KW47538); 
5.każdoczesnego 
właściciela dz. nr 1/40 
(KW nr 47539). 
6. TRANSODA Sp. z o.o. 

w Inowrocławiu, (KW 
47540) 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 
(zabudowa 
posadowiona na 
działce nr 1/43 o 
powierzchni 8,4253 
ha) 
 

Inowrocław ul. 
Przemysłowej, 
Staropoznańskiej, 
Poznańskiej, 

57.1739 ha 
 

Rodzaj użytków: 
Tereny 

przemysłowe, 
tereny 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

1.Nieodpłatna służebność 
gruntowe przechodu i 
przejazdu na rzecz 
każdoczesnego 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
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Wielkość i 
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przyczyn, dla 

których 
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uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

Rakowicza 
(księga wieczysta 
KW 30230 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

mieszkaniowe, 
tereny 

rekreacyjno – 
wypoczynkowe, 

drogi 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości  

użytkownika wieczystego 
nieruchomości KW 40457: 
(służebność wykonywana 
w granicach dz. 5/4, 17/3, 
10/1, 8/1, 5/1, 8/2) 
2. Hipoteka kaucyjna 
łączna1  
3. Hipoteka zwykła łączna2  

prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław ul. 
Przemysłowa 
(księga wieczysta  
KW 30208 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

0,3767 ha 
 

Sposób 
korzystania: 

tereny 
zabudowane 
przemysłowe  

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław ul. 
Przemysłowej, 
(księga wieczysta 
KW 30232 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

 
0,3920 ha 

 

Rodzaje użytków: 
Tereny 

przemysłowe  

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

  

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław ul. 
Przemysłowa 
(księga wieczysta 
KW 30198 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

0.3857 ha 
 

Rodzaje użytków: 
tereny 

przemysłowe  

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław ul. 
Przemysłowa 
(KW 30199 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

1,1983 ha 
 

Rodzaje użytków: 
tereny 

przemysłowe, 
nieużytki 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

1. nieodpłatna służebność 
gruntowa przechodu i 
przejazdu na rzecz 
każdoczesnego 
użytkownika wieczystego 
nieruchomości objętej KW 
40457 (służebność 
wykonywana w granicach 
dz. nr 11) 
 
2. hipoteka kaucyjna 
łączna1.  
3.hipoteka zwykła łączna2  
 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław ul. 
Przemysłowa 
(księga wieczysta 
KW 30229 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

0.4491 ha. 
 

Rodzaj użytków: 
tereny 

przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

1. hipoteka kaucyjna 
łączna1  

2. hipoteka zwykła łączna2 
 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław ul. 
Przemysłowa 
(księga wieczysta 
KW 49247 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

0.4585 ha 
 

Rodzaj użytków: 
tereny 

przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

1.hipoteka kaucyjna 
łączna1 
2.hipoteka zwykła łączna 2 

 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław, ul. 0.4924 ha Rodzaj użytków: Prawo wieczystego 1.hipoteka kaucyjna Na nieruchomości 
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Przemysłowa 
(księga wieczysta 
KW 30188 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

 tereny 
przemysłowe  

użytkowania 
nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

łączna1  
2.hipoteka zwykła łączna2  

posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław, ul. 
Bagienna i 
Przemysłowa 
(księga wieczysta  
KW 23012 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

5.2640 ha 
 

Rodzaj użytków: 
tereny 

przemysłowe, 
drogi, nieużytki, 
pastwiska trwałe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

1. nieodpłatna służebność 
gruntowa przechodu i 
przejazdu na rzecz 
każdoczesnego 
wieczystego użytkownika 
nieruchomości KW 40457  
(służebność wykonywana 
w granicach dz. nr 7/3) 

 
2. .hipoteka kaucyjna 
łączna1.  
3.hipoteka zwykła łączna2  

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław, ul. 
Przemysłowa 
(księga wieczysta 
KW 40497 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

a 0.4560 ha 
 

Rodzaj użytków: 
tereny 

przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

1. hipoteka kaucyjna 
łączna1.  
2. hipoteka zwykła łączna2  

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław ul. 
Przemysłowa 
(księga wieczysta 
KW 30210 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

0,8128 ha 
 

Sposób 
korzystania: 

tereny 
zabudowane 
przemysłowe  

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław, ul. 
Fabryczna, 
Przemysłowa, 
Rakowicza 
(księga wieczysta 
KW 30231 
prowadzoną 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

13.7102ha 
 

Rodzaje użytków: 
tereny 

przemysłowe, 
treny 

mieszkaniowe, 
drogi 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

1. hipoteka kaucyjna 
łączna1  
2. hipoteka zwykła łączna2 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław, ul. 
Przemysłowa 
(księga wieczysta 
KW 30228 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

0.2250 ha 
 

Rodzaj użytków: 
tereny 

przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

1. hipoteka kaucyjna 
łączna1  
3.hipoteka zwykła łączna2  

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław, ul. 
Przemysłowa 
(księga wieczysta 
KW 23454 
prowadzoną 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

0.5160 ha 
 

Rodzaj użytków: 
teren 

przemysłowy  

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

1.nieodpłatna służebność 
gruntowa przechodu i 
przejazdu na rzecz 
każdoczesnego 
użytkownika wieczystego 
nieruchomości KW 40457 
(służebność wykonywana 
na dz. nr 7/1) 
2. hipoteka kaucyjna 
łączna1  
3. hipoteka zwykła łączna2  

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 
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Inowrocław, ul. 
Przemysłowa 
(księga wieczysta  
KW 30189 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

2.1446 ha 
 

Sposób 
korzystania: teren 

zabudowany 
przemysłowy, 

nieużytki, 
pastwisko 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

1. nieodpłatna służebność 
gruntową przechodu i 
przejazdu na rzecz 
każdoczesnego 
użytkownika wieczystego 
nieruchomości KW 40457 
(służebność wykonywana 
na dz. nr 18/4, 15/4, 9/1) 
2. hipoteka kaucyjna 
łączna1  
3. hipoteka zwykła łączna2  

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław, ul. 
Przemysłowa 
(księga wieczysta 
KW 32423 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

0.4826 ha. 
 

Rodzaj użytków: 
teren 

przemysłowy 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

1. nieodpłatna służebność 
gruntową przechodu i 
przejazdu na rzecz 
każdoczesnego 
użytkownika wieczystego 
nieruchomości KW 40457: 
(służebność wykonywana 
na dz. nr 6/1) 
2. hipoteka kaucyjna 
łączna1  
3. hipoteka zwykła łączna2 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław ul. 
Przemysłowa 
(księga wieczysta 
KW 30197 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

0,3995 ha 
 

Rodzaj użytków: 
Tereny 

przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław ul. 
Przemysłowa 
(księga wieczysta 
KW 30194 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

1,7214 ha 
 

Rodzaj użytków: 
tereny 

zabudowane 
przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław, ul. 
Przemysłowa, 
Popowicka 
(księga wieczysta 
KW 23016 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

 
10.2575 ha 

 

tereny 
zabudowane 
przemysłowe, 

nieużytki, droga 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Ludzisko (księga 
wieczysta KW 
23835 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

0.8582 ha 
 

Rodzaj użytków: 
użytki rolne 

zabudowane, sad 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Batkowo (księga 
wieczysta KW 
23834 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

 
14.2283 ha 

 

Rodzaj użytków: 
tereny kolejowe, 
rowy, nieużytki, 

pastwiska trwałe, 
droga 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

 

Na nieruchomości 
posadowione są  
budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław, ul. 
Rakowicza, 

4,4284 ha 
 

Rodzaj użytków: 
tereny 

Prawo wieczystego 
użytkowania  Na nieruchomości 

posadowione są  
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Rąbińska (księga 
wieczysta KW 
33063 
prowadzona 
przez Sąd 
Rejonowy w 
Inowrocławiu) 

przemysłowe, 
drogi, wody 

nieruchomości gruntowej 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości 

budynki związane 
bezpośrednio z 
prowadzoną przez 
Spółkę działalnością 
produkcyjną 

Inowrocław    
Brak uregulowanego tytułu 

prawnego – korzystanie 
bezumowne  

 

Na nieruchomości 
znajduje się 
budynek 
przepompowni. 

1. - hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 17.000.000 zł na rzecz Banku Handlowego S.A. w Warszawie O/Bydgoszczy na zabezpieczenie 
kredytu udzielonego na podstawie umowy ramowej nr PBK/610/UR/0035/02 z 18.03.2002r. oraz umowy kredytowej 
BK/610/KRB/0068/02 z 18.03.2002r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 14.08.2002 i aneksem nr 2 z dnia 22.08.2002r i umowy kredytowej nr 
PBK 610/KRB/0173/03 z dnia 19.03.2003r. obowiązującej wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.05.2003r.jak również przyszłych 
wierzytelności banku, które mogą powstać z tytułu następujących produktów udzielonych Spółce na warunkach określonych w 
odrębnych umowach, tj.: kredytów złotowych i walutowych w rachunku bieżącym, dyskonta weksli z prawem regresu, dyskonta 
wierzytelności krajowych (faktoring) oraz akredytyw dokumentowych i gwarancji bankowych związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności gospodarczej które to produkty mogą być udzielone do maksymalnej łącznej wysokości 15.000.000 zł w okresie trwania 
umowy kredytowej zawartej na podstawie w/w umowy ramowej, a także po rozwiązaniu tej umowy nie dłużej niż do dnia 19.03.2005r.  
   - hipoteka zwykła łączna w kwocie 4.700.000 zł na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. O/ Bydgoszcz obciążająca również 
nieruchomości zapisane w księgach wieczystych KW nr: 30230, 30231, 30189, 30199, 23012, 32423, 23454, 40497, 30228, 30229, 
30236, 30188, 49247 jako zabezpieczenie spłaty części należności banku obejmujących kwotę 4.700.000 zł z tytułu kredytu 
długoterminowego w wysokości 5.850.000 udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr PBK/KI/0223/03 z dnia 7.11.2003r. 
Ostateczny termin spłaty kredytu ustalony został na dzień 30.11.2006r. 
Źródło: Emitent 

2. Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. jest: 
– wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Janikowie, Pakość (obręb Węgierce, Giebnia) (KW 1397 o 

powierzchni 173.4850ha, KW 44247 o powierzchni 0.3838 ha, KW 24370 o powierzchni 0.1188 ha, KW nr 20928 o 
powierzchni 131.8962 ha) Piechcinie (KW 14676 o powierzchni 2.6610 ha) Przyjezierze (KW 21460 o powierzchni 
1.2209 ha) tj. o powierzchni 309,7657 ha 

– właścicielem nieruchomości położonych w Janikowie, Pakość (obręb Węgierce)  (KW 42527 o powierzchni 0.0465 
ha, KW 37018 o powierzchni 0.0843 ha, KW 3450 o powierzchni 0.3990 ha), tj. o powierzchni 0,5298 ha 

tj. o łącznej powierzchni 310,8253 ha 
– posiadaczem nieruchomości (bez tytułu prawnego) w Janikowie, 1.2471 ha  
 
Nieruchomości mające istotne znaczenie dla prowadzonej przez spółkę działalności obejmuje poniższa tabela  

Tabela 174. Nieruchomości spółki Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A.  

Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

Janikowo  
Pakość (obręb 
Wegierce, 
Giebnia) 
KW 1397  
 

 

173.4850 ha  

Rodzaj 
użytków: w 

przeważającej 
części tereny 
zabudowane 
przemysłowe 

 

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 

gruntowej oraz prawo 
własności budynków 

nieodpłatne służebności 
gruntowe przechodu i 
przejazdu do drogi 
publicznej (ul. 
Przemysłowa) i prawie 
przeprowadzenia urządzeń 
i instalacji przesyłowych: 
wodno – kanalizacyjnych, 
telefonicznych, 
światłowodowych, 
energetycznych (w tym 
eksploatacji, konserwacji, 
wymiany, remontów i 
napraw) na rzecz 
każdoczesnego właściciela 

Na  części 
nieruchomości 
posadowione są 
budynki i budowle 
wykorzystywane w  
prowadzonej przez 
Spółkę działalności  
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Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

lub wieczystego 
użytkownika: 
1.dz. 2/1 i 1/29 (KW 48041) 
2.dz. 2/2 i 1/30 (KW 48040) 
3.dz. 1/32 (KW 48039) 
4.1/27, 1/28 (KW 48067) 
5.2/3, 2/4 (KW 48185) 
6.1/45, 1/48 (KW 48187) 
służebność obejmuje drogi 
wewnętrzne oraz 
zakładowe 
 
1.hipoteka kaucyjna do 
kwoty 24.000.000 zł na 
rzecz Banku Handlowego w 
Warszawie S.A. oddział w 
Bydgoszczy tytułem 
zabezpieczenia spłaty 
kredytu na finansowanie 
bieżącej działalności 
gospodarczej 
 
2.hipoteka zwykła w kwocie 
2.358.000 EUR wraz z 
odsetkami na rzecz 
Raiffeisen Bank Polska 
S.A. w Warszawie tytułem 
zabezpieczenia kredytu 

Janikowo  
KW 20928 

131.8962 ha  

Rodzaj 
użytków: 

w większości 
tereny 

zabudowane 
przemysłowe  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 

gruntowej oraz prawo 
własności budynków 

 

Na części 
nieruchomości 

posadowione są 
budynki i budowle 
wykorzystywane w  
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 

Janikowo  
(KW 44247) 

 0.3886 ha  

Rodzaj 
użytków: tereny 

zabudowane 
inne 

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 

gruntowej oraz prawo 
własności budynków 

 

Na nieruchomości 
posadowione są 

budynki i budowle 
wykorzystywane w  
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 

Janikowo 
(KW 37018) 

 0.0843 ha 
Sposób 

korzystania: 
rola 

Prawo własności  

Na nieruchomości 
posadowione są 

budynki i budowle 
wykorzystywane w  
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 

Piechcin wieś, 
gmina Barcin 
(KW 14676) 

powierzchnia 
2.6610ha  

Sposób 
korzystania: 

Tereny 
zabudowane 
przemysłowe  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 

gruntowej oraz prawo 
własności budynków 

 

Na nieruchomości 
posadowione są 

budynki i budowle 
wykorzystywane w  
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 

Janikowo 
Dz. nr 5/8, 5/10  

0,0843 ha  

Rodzaje 
użytków 
Tereny 

zabudowane 
przemysłowe 

Spółka nie przedstawiła 
dowodu potwierdzającego 

tytuł prawny  
 

Na działkach 
znajduje się teren 

podstacji  

Dz. 3/23   Spółka nie przedstawiła 
dowodu potwierdzającego   
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Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

 tytuł prawny 
Źródło: Emitent 

 
3. Petrochemia-Blachownia S.A. jest: 
 
– wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Kędzierzynie-Koźlu (Blachownia) o łącznej powierzchni 

20,7736 ha, na nieruchomościach posadowione są instalacje produkcyjne 
– właścicielem lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 1.827,49 m2 przeznaczonego 

na siedzibę Petrochemia Blachownia S.A.  

Tabela 175. Nieruchomości spółki Petrochemia-Blachownia S.A.  

Położenie 
nieruchomości Wielkość i struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione 

obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

Kędzierzyn 
Koźle ul. 

Szkolna 15, 
(KW 46645) 

1.827,49 m2   

Lokal użytkowy 
stanowiący 

odrębną 
nieruchomość 

lokalową wraz z 
udziałem 

4259/10000 w 
prawie wieczystego 

użytkowania 
nieruchomości 

gruntowej objętej 
KW 46644)   

Prawo własności   

Lokal 
wykorzystywany 
jest na siedzibę 

Spółki  

Kędzierzyn 
Koźle 

Blachownia  
(KW 45697) 

 
 
3,2962ha 

tereny 
przemysłowe  

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości 
gruntowej wraz z 

prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności  

 

Na nieruchomości 
posadowione są 

instalacje 
produkcyjne 

wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej  

Kędzierzyn 
Koźle  

Blachownia  
(KW 53516) 

4,2790 ha  Teren przemysłowy

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości 
gruntowej wraz z 

prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności  

 

Na nieruchomości 
posadowione są 

instalacje 
produkcyjne 

wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Kędzierzyn 
Koźle  

Blachownia  
(KW 53517) 

1,8787 ha  Teren przemysłowy 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości 
gruntowej wraz z 

prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności 

 

Na nieruchomości 
posadowione są 

instalacje 
produkcyjne 

wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 
Kędzierzyn 

Koźle  
Blachownia 

1,9518 ha Teren przemysłowy
Prawo wieczystego 

użytkowania 
nieruchomości 

 
Na nieruchomości 
posadowione są 

instalacje 
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Położenie 
nieruchomości Wielkość i struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione 

obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

(KW 53518) gruntowej wraz z 
prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności 

produkcyjne 
wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Kędzierzyn 
Koźle 

Blachownia 
(KW 53519) 

4,3434 ha Teren przemysłowy

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości 
gruntowej wraz z 

prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności 

1.hipoteka zwykła w 
kwocie 5.000.000 zł 
na rzecz PKO BP 
S.A. w W-wie na 
zabezpieczenie 

kredytu płatnego do  
31.12.2004r. 

2.hipoteka kaucyjna 
do kwoty 250.000 zł 
na zabezpieczenie 

odsetek i kosztów od 
kredytu w kwocie 

5.000.000 zł 
3.hipoteka zwykła w 
kwocie 3.000.000 zł 
na rzecz PKO BP 
S.A. w W-wie na 
zabezpieczenie 

kredytu płatnego do  
15.12.2004r. 

4.hipoteka kaucyjna 
do kwoty 390.000 zł 
na rzecz PKO BP 
S.A. w W-wie na 
zabezpieczenie 

odsetek i kosztów od 
kredytu w kwocie 

3.000.000 zł. 

Na nieruchomości 
posadowione są 

instalacje 
produkcyjne 

wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Kędzierzyn 
Koźle 

Blachownia 
(KW 47536) 

0,1230 ha tereny 
przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości 
gruntowej wraz z 

prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności 

 

Na nieruchomości 
posadowione są 

instalacje 
produkcyjne 

wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Kędzierzyn 
Koźle 

Blachownia 
(KW 50462) 

0.0983 ha tereny 
przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości 
gruntowej wraz z 

prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności 

 

Na nieruchomości 
posadowione są 

instalacje 
produkcyjne 

wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Kędzierzyn 
Koźle 

Blachownia 
(KW 50463) 

0.1807 ha tereny 
przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości 
gruntowej wraz z 

prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności 

 

Na nieruchomości 
posadowione są 

instalacje 
produkcyjne 

wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 
Kędzierzyn 

Koźle 0.3490 ha tereny 
przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania  Na nieruchomości 

posadowione są 
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Położenie 
nieruchomości Wielkość i struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione 

obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

Blachownia 
(KW 50464) 

nieruchomości 
gruntowej wraz z 

prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności 

instalacje 
produkcyjne 

wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Kędzierzyn 
Koźle 

Blachownia 
(KW 50465) 

0.0997 ha  tereny 
przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości 
gruntowej wraz z 

prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności 

 

Na nieruchomości 
posadowione są 

instalacje 
produkcyjne 

wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Kędzierzyn 
Koźle 

Blachownia 
(KW 50466) 

0.8122 ha tereny 
przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości 
gruntowej wraz z 

prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności 

 

Na nieruchomości 
posadowione są 

instalacje 
produkcyjne 

wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Kędzierzyn 
Koźle 

Blachownia 
(KW 50467) 

0.1807 ha tereny 
przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości 
gruntowej wraz z 

prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności 

 

Na nieruchomości 
posadowione są 

instalacje 
produkcyjne 

wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Kędzierzyn 
Koźle 

Blachownia 
(KW 50468) 

0.3543 ha tereny 
przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości 
gruntowej wraz z 

prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności 

 

Na nieruchomości 
posadowione są 

instalacje 
produkcyjne 

wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Kędzierzyn 
Koźle 

Blachownia 
(KW 51468) 

1.0819 ha tereny 
przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości 
gruntowej wraz z 

prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności 

 

Na nieruchomości 
posadowione są 

instalacje 
produkcyjne 

wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

Kędzierzyn 
Koźle 

Blachownia 
(KW 52567) 

1.7447 ha tereny 
przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

nieruchomości 
gruntowej wraz z 

prawem własności 
budynków i budowli 

stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot 

własności 

 

Na nieruchomości 
posadowione są 

instalacje 
produkcyjne 

wykorzystywane 
przez Spółkę do 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 
Źródło: Emitent 

4. Alwernia S.A. jest: 
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– wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w gminie Alwernii i Babice o łącznej powierzchni 75,6023 ha 
– właścicielem nieruchomości położonych w gm. Alwernia i Babice o łącznej powierzchni 6,6530 ha 
– posiadaczem (nieuregulowany stan prawny) nieruchomości położonych w gminie Alwernia i Babice o łącznej 

powierzchni 1,3274 ha 
 
tj. o łącznej powierzchni 83,5827 ha 

Tabela 176. Nieruchomości spółki Alwernia S.A.  

Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

Alwernia 
(KW nr 70675 
prowadzona 
przez Sąd 

Rejonowy w 
Chrzanowie) 

58,0151 ha  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
wraz z prawem własności 

posadowionych na 
nieruchomości budynków i 

budowli stanowiących 
odrębne nieruchomości  

Hipoteka udzielona jako 
zabezpieczenie kredytu na 

rzecz BPH PBK S.A. 
Centrum Korporaccyjne w 

Oświecimiu kwotę 
1.150.000 zł  

Odpłatna słuzebność 
przechodu i przejazdu 

odcinkami dróg 
wewnętrznych na dz. 

1751/17 i 1751/39 na rzecz 
właścicieli, wieczystych 

użytkowników i posiadaczy 
dz. Nr 1755/20, 1755/21 i 

1755/23 (W 74809) 

Na nieruchomości 
znajdują się budowle 

i urządzenia 
wykorzystywane do 
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 

gospodarczej 
(działalność 
produkcyjna, 

utrzymania ruchu, 
logistycza).  

Rozkochów gm 
Babice  

(KW 44911 
prowadzona 
przez Sąd 

Rejonowy w 
Chrzanowie) 

4,3730 ha 

Rodzaj 
użytków: 
Tereny 

mieszkaniowe, 
nieużytki  

Prawo własności  

Do działu III ksiegi 
wieczystej (cieżary i 

ograniczenia) złożóno 
wniosek o wpis służebności 

gruntowej przejścia i 
przejazdu przez dz. Nr 

735/11 

Na nieruchomości 
znajdują się budowle 

i urządzenia 
wykorzystywane do 
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 

gospodarczej 
(działalność 
produkcyjna, 

utrzymania ruchu, 
logistycza). 

Alwernia  
(KW 48968 
prowadzona 
przez Sąd 

Rejonowy w 
Chrzanowie) 

1,9992 ha  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
wraz z prawem własności 

posadowionych na 
nieruchomości budynków i 

budowli stanowiących 
odrębne nieruchomości 

 

Na nieruchomości 
znajdują się budowle 

i urządzenia 
wykorzystywane do 
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 

gospodarczej 
(działalność 
produkcyjna, 

utrzymania ruchu, 
logistycza). 

Rozkochów gm. 
Babice  

(KW nr 48969) 
3,3750 ha  

Rodzaj 
użytków: 
Tereny 

mieszkaniowe, 
nieużytki, 

grunty orne, 
pastwiska 

trwałe, lasy i 
grunty leśne 

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
wraz z prawem własności 

posadowionych na 
nieruchomości budynków i 

budowli stanowiących 
odrębne nieruchomości 

Odpłatna służebność 
przechodu i przejazdu 

przez dz. Nr 724/11 i 731/1 
istniejącym szlakiem 

drożnym na rzecz 
właścicieli, wieczystych 

użytkowniów i posiadaczy 
dz. Nr 724/10 (KW 74175) 

Na nieruchomości 
znajdują się budowle 

i urządzenia 
wykorzystywane do 
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 

gospodarczej 
(działalność 
produkcyjna, 

utrzymania ruchu, 
logistycza). 

Źródło: Emitent 

5. Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. jest wieczystym użytkownikiem / właścicielem nieruchomości objętych 
poniższą tabelą  
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Tabela 177. Nieruchomości spółki Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A.  

Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

Dąbrowa 
Górnicza ul. 
Chemiczna  

(KW nr 20221, 
16660) 

 

4,0589 ha  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
wraz z prawem własności 

budynków i budowli 
stanowiących odrębne 

nieruchomości  

 

Na 
nieruchomościach 

znajduje się centrum 
dystrybucyjne Spółki 

Domaniew gm. 
Błaszki  

(KW 7515, 
36968, 33063, 
32993, 36837 
prowadzone 
przez Sąd 

Rejonowy w 
Sieradzu) 

3,5100 ha  Prawo własności  

Hipoteka kaucyjna łączna 
do kwoty 2.000.000 zł na 

rzecz BRE Bank S.A. 
oddział regionalny w 

Warszawie 

Nieruchomości 
przeznaczone na 
budowę centrum 

logistycznego Spółki 

Domaniew gm 
Błaszki 

(KW 28651 
prowadzona 
przez Sąd 

Rejonowy w 
Sieradzu) 

0,5600ha 

Rodzaj 
użytków: 
Tereny 

zabudowane na 
roli 

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 

własności budynków i 
budowli stanowiących 

odrębne nieruchomości 

służebność gruntowa na 
rzecz każdoczesnego 

właściciela lub użytkownika 
wieczystego nieruchomości 
objętych KW 33475, 33635, 

36969, 41418 1 
hipoteką kaucyjną do kwoty 

4.130.000 zł na rzecz 
Kredyt Banku S.A. w 
Warszawie oddział w 

Sieradzu 

 

Domaniew gm 
Błaszki 

(KW 33475 
prowadzona 
przez Sąd 

Rejonowy w 
Sieradzu 

0,5400ha 

Rodzaj 
użytków: 
Tereny 

zabudowane na 
roli 

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 

własności budynków i 
budowli stanowiących 

odrębne nieruchomości 

służebność gruntowa na 
rzecz każdoczesnego 

właściciela lub użytkownika 
wieczystego nieruchomości 

objętych KW 28651, 
36969, 414181 

hipoteka kaucyjna do kwoty 
3.142.800 zł na rzecz 
Kredyt Banku S.A. w 
Warszawie oddział w 

Sieradzu 

 

Maciszewice, 
Domaniew, gm. 

Błaszki 
(KW 48849 
prowadzona 
przez Sąd 

Rejonowy w 
Sieradzu) 

0,5714 ha 
Rodzaj 

użytków: 
koleje 

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 

własności budynków i 
budowli stanowiących 

odrębne nieruchomości 

hipoteka kaucyjna do kwoty 
1.190.000 zł na rzecz 
Kredyt Banku S.A. w 
Warszawie oddział w 

Sieradzu 

 

Domaniew gm 
Błaszki 

(KW 33635 
prowadzona 
przez Sąd 

Rejonowy w 
Sieradzu 

1,5900 ha 
Rodzaj 

użytków: 
rola 

Prawo własności  

służebność gruntowa na 
rzecz każdoczesnego 

właściciela lub użytkownika 
wieczystego nieruchomości 

objętych KW 28651, 
41418, 36969 1 

 
hipoteka kaucyjna do kwoty 

1.680.000 zł na rzecz 
Kredyt Banku S.A. w 
Warszawie oddział w 

Sieradzu. 
 

 

Domaniew gm 
Błaszki 0,4700ha 

Rodzaj użytków  
Rola  

Prawo własności  
służebność gruntowa na 

rzecz każdoczesnego 
właściciela lub użytkownika 
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Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

(KW 33969 
prowadzona 
przez Sąd 

Rejonowy w 
Sieradzu 

wieczystego nieruchomości 
objętych KW 33475, 

28651, 336351 

hipoteka kaucyjna do kwoty 
220.000 zł na rzecz Kredyt 
Banku S.A. w Warszawie 

oddział w Sieradzu. 

Jarocin, (KW 
24585) 0,6567 ha 

Rodzaj 
użytków: 
Tereny 

zabudowy 
przemysłowej, 

tereny 
energetyki 

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 

własności budynków i 
budowli stanowiących 

odrębne nieruchomości 

hipoteka kaucyjna do kwoty 
3.302.600 zł na rzecz 
Kredyt Banku S.A. w 
Warszawie, oddział w 
Sieradzu 

 

1 służebność gruntowa polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez pas ziemi o szerokości 5 m odpowiadający odcinkowi 
bocznicy kolejowej 
Źródło: Emitent 

Ciech Polfa Sp. z o.o. jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonej w Ciechanowie (dzielnica Przemysłowa) 
objętej księgą wieczysta KW nr 23911 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie o powierzchni 0,7909 ha 
 
6. Boruta Kolor Sp. z o.o. jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Zgierzu o łącznej powierzchni 
6,3732 ha. Nieruchomości mające istotne znaczenie dla prowadzonej przez Spółkę działalności obejmuje poniższa 
tabela.  

Tabela 178. Nieruchomości spółki Boruta-Kolor Sp. z o.o.  

Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

Zgierz ul. 
Barwinikowa 15 
(KW nr 63873) 

4,9283 ha  

Rodzaj 
użytków: 
Tereny 

przemysłowe, 
grunty orne 

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 

własności budynków i 
budowli stanowiących 

odrębne nieruchomości  

hipoteka kaucyjna do kwoty 
1.500.000 zł na rzecz 

Raiffeisen Bank Polska 
S.A. w Warszawie, z tytułu 

kredytu odnawialnego z 
przeznaczeniem na 

finansowanie bieżącej 
działalności udzielonego 

31.12.2003r., 
podlegającego spłacie do 

dnia 31.10.2005r. 

Na nieruchomości są 
posadowione 

budynki i budowle 
bezpośrednio 
związane z 

działalnością 
produkcyjną Spółki  

Zgierz, ul. 
Energetyków 1, 

(KW 63875) 
0.5088 ha  

Rodzaj 
użytków: 

tereny 
przemysłowe 

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 

własności budynków i 
budowli stanowiących 

odrębne nieruchomości 

 

Na nieruchomości są 
posadowione 

budynki i budowle 
bezpośrednio 
związane z 

działalnością 
produkcyjną Spółki 

Źródło: Emitent 

7. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. w Gdańsku posiadają nieruchomości wyszczególnione 
w poniższej tabeli oraz nieruchomości wydzierżawione Spółce Agrochem Sp. z o.o. na podstawie umowy wskazanej w 
tabeli dotyczącej umów najmu i dzierżawy, o łącznej powierzchni 125,1166 ha.  
 
Nieruchomości mające istotne znaczenie dla Spółki obejmuje poniższa tabela  



Rozdział V – Dane o działalności Emitenta  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  218

Tabela 179. Nieruchomości spółki Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o.  

Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

Gdańsk ul. 
Kujawska  

KW 36  
15.3681 ha  

Obszar 
przemysłowy – 
funkcje portowe  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 

własności budynków i 
budowli stanowiących 

odrębne nieruchomości  

1. Hipoteka kaucyjna do 
wysokości 6.000.000 zł na 
rzecz Nordea Bank Polski 
S.A. w Gdyni na 
zabezpieczenie kredytu 
oprocentowanego wg 
zmiennej stopy 
procentowej, kredyt 
podlega spłacie do dnia 
30.09.2004r. 
2. Hipoteka kaucyjna do 
wysokości 6.300.000 zł na 
rzecz Powszechnej Kasy 
Oszczędności Bank Polski 
S.A.I oddział Gdynia. 
Ostateczny termin spłaty 
wierzytelności wyznaczony 
został na dzień 29.09.2005 
r. 
3. Hipoteka kaucyjna 
łączna do kwoty 
11.000.000 zł na rzecz 
BRE Bank S.A. Oddział 
Regionalny Gdańsk; 
oprocentowanie wynosi 
6,48 % w skali roku; 

Nieruchomości 
częściowo jest 
zabudowana 
budynkiem 
administracyjnym, w 
pozostałej części 
stanowi rezerwę 
terenową pod  
ewentualną 
rozbudowę 
działalności Spółki   

Gdańsk, Kanał 
Kaszubski (KW 

71878) 
0.1065 ha 

Obszar 
przemysłowy – 
funkcje portowe  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 

własności budynków i 
budowli stanowiących 

odrębne nieruchomości 

 

Nieruchomości 
zabudowane 
budynkami mającymi 
istotne znaczenie dla 
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 
gospodarczej 

Gdańsk, 
Nabrzeże 
Chemików  

(KW 106235) 

0.1682 ha 
Obszar 

przemysłowy – 
funkcje portowe  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 

własności budynków i 
budowli stanowiących 

odrębne nieruchomości 

 

Nieruchomości 
zabudowane 
budynkami mającymi 
istotne znaczenie dla 
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 
gospodarczej 

Gdańsk, ul. 
Kujawska  

(KW 60410, 
63657, 71229) 

3,0455 ha 

Obszar 
przemysłowy – 

funkcje 
portowe, ulica, 
ulice zbiorcze  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 

własności budynków i 
budowli stanowiących 

odrębne nieruchomości 

w każdej z ksiąg 
wieczystych ujawniona jest: 
hipoteka kaucyjna łączna 
do kwoty 3.400.000 zł na 
rzecz Banku Millennium 

S.A. w Warszawie tytułem 
zabezpieczenia spłaty 

kredytu. 

Nieruchomość 
zabudowana jest 

budynkami mającymi 
pomocnicze 

znaczenie dla 
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 

Gdańsk, ul. Ku 
Ujściu 

(KW 60385) 
0,6738ha  

Obszary 
przemysłowe – 

funkcje 
portowe, składy 

wymagające 
dostępu do 
nabrzeża z 
akwenami 

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 

własności budynków i 
budowli stanowiących 

odrębne nieruchomości 

hipoteka kaucyjna łączna 
do kwoty 11.000.000 zł na 
zabezpieczenie spłaty 
kredytu na rzecz BRE 
Banku S.A. Oddział 
Regionalny w Gdańsku; 
oprocentowanie wynosi 
6,48% w skali roku; 
ostateczny termin spłaty 
uzgodniono na 4.02.2005r.  

Nieruchomość 
zabudowana jest 
budynkami mającymi 
istotne znaczenie dla 
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 
produkcyjnej 

Gdańsk, Kanał 
Kaszubski, Ku 

Ujściu  
(KW 97755, 

11,8148 ha 

Obszary 
przemysłowe – 

funkcje 
portowe, składy 

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 

własności budynków i 

1. służebność przebiegu 
taśmociągu i służebność 
przechodu i przejazdu dla 
każdorazowego właściciela 

Nieruchomość 
zabudowana jest 
budynkami mającymi 
istotne znaczenie dla 
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Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

116252, 67051) wymagające 
dostępu do 
nabrzeża z 
akwenami, 
drogi, ulice 

lokalne i 
dojazdowe, 

publiczne ciągi 
pieszo – 

jezdne, tory 
kolejowe 

budowli stanowiących 
odrębne nieruchomości 

działki nr 7/2 
2. w KW 97755 i 67051 
ujawniona jest hipoteka 
kaucyjna łączna do kwoty 
11.000.000 zł na 
zabezpieczenie spłaty 
kredytu na rzecz BRE 
Banku S.A. Oddział 
Regionalny w Gdańsku; 
oprocentowanie wynosi 
6,48% w skali roku; 
ostateczny termin spłaty 
uzgodniono na 4.02.2005r 

 

prowadzonej przez 
Spółkę działalności 
produkcyjnej 

Gdańsk, Ku 
Ujściu 

(KW 40476) 
8,6844 ha 

Obszar 
przemysłowy – 

funkcje 
portowe, ulica, 
ulice zbiorcze 

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 

własności budynków i 
budowli stanowiących 

odrębne nieruchomości 

Hipoteka kaucyjna do 
wysokości 4.100.000 zł na 
rzecz Banku Millenium S.A. 

w Warszawie jako 
zabezpieczenie należności 
z tytułu kredytu; ostateczny 
termin spłaty: 31.03.2005r.  

Nieruchomość 
przewidziana pod 
zabudowę bazy 

przeładunkowo – 
magazynowej 

towarów płynnych, 
obecnie na części 

nieruchomości 
posadowione są 

budynki socjalne i 
stacja 

transformatorowa  

Wiślinka, gm. 
Pruszcz 
Gdański  

(KW 119947, 
1210541) 

37.98 ha   

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 

własności budynków i 
budowli stanowiących 

odrębne nieruchomości 

 

Nieruchomości 
zabudowane 
budynkami 
socjalnym i 
przemysłowymi oraz 
obiektami inżynierii 
lądowej i wodnej  

Wiślinka, gm. 
Pruszcz 
Gdański1 

44.4500 ha    

Tereny 
niezabudowane 

położone w strefie 
ochronnej 

składowiska 
fosfogipsu  

1 działki wskazane w ostatnim wierszu, oraz działka nr 251 objęta księgą wieczystą KW 121054 (w której Spółka jest ujawniona jako 
wieczysty użytkownik nieruchomości) zostały nabyte przez Skarb Państwa – Przedsiębiorstwo Państwowe Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych w Gdańsku, od osób fizycznych w latach 1983 – 1986r. W dniu 19.11.2002r. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju 
Miast wydał decyzję nr RZ.5.2/812-0-269/02, w której utrzymał w mocy decyzje Wojewody Pomorskiego z dnia 9.07.2002r. nr RR-
GK.III/KM/7720/1-6,26/02 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez przedsiębiorstwo państwowe Gdańskie 
Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY w Gdańsku, z dniem 5.12.1990r., prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 
położonych w Wislince, gm. Pruszcz Gdański, oznaczonych w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim 
numerami: 290, 292, 295, 356, 355, 294/4, 352, 360, 362, 294/3, 354, 289, 293, 351, 353. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ 
drugiego stopnia wskazał, że objęte wnioskami Spółki grunty przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
na cele rolnicze, a to powoduje, że do gruntów tych nie mogą znaleźć zastosowania przepisy zarówno ustawy z 29.09.1990r. o zmianie 
ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości jak i ustawy z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomości, dotyczące 
uwłaszczenia osób prawnych. Od decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Spółka wniosła, w dniu 16.12.2002r. skargę 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19.03.2004r. skierowanym 
do pełnomocnika Spółki, wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy został uwzględniony i termin rozprawy zostanie wyznaczony ma 
maj 2004r.  

Źródło: Emitent 

 
8. Vitrosilicon S.A. jest: 
– wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Iłowej (KW nr 27766, 27767, 26775, 25392, 28102, 25391) 

o łącznej powierzchni 7,3468ha, 
– właścicielem nieruchomości położonych w Iłowej (KW 34298, 34691, 280710 o łącznej powierzchni 7,5013 ha, 
– wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonej w Żarach (KW 19874) o powierzchni 5.1501 ha,  



Rozdział V – Dane o działalności Emitenta  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  220

– wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Niechorzu (KW nr 5732, 30810) o łącznej powierzchni 
0,6104 ha,  

tj. o łącznej powierzchni: 15,4585 ha, 
– współużytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi w udziale odpowiednio: w 

Iłowej KW 37808: 155/1000, w Czyżówku KW 27765: 175/1000.  
 
Nieruchomości mające istotne znaczenie dla prowadzonej przez Spółkę działalności obejmuje poniższa tabela 

Tabela 180. Nieruchomości spółki Vitrosilicon S.A.  

Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

Iłowa, ul. 
Żagańska 27 
(KW nr 27766 
prowadzona 
przez Sąd 

Rejonowy w 
Żarach) 

3.5132 ha  
Rodzaj użytków: 

Tereny zabudowy 
przemysłowej  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 
własności posadowionych 

na nieruchomości 
budynków i budowli  

1. hipoteka w wysokości 
3.035.250 zł na rzecz 

Citileasing Sp. z o.o. w 
Warszawie 

2. hipoteka kaucyjna do 
kwoty 1.273.00 EUR na 

rzecz Banku Handlowego 
w Warszawie 

Na nieruchomości 
znajduje się 

budynek, w którym 
Spółka ma siedzibę 

oraz budynki, w 
których prowadzona 

jest działalność 
produkcyjna  

Żary, ul. 
Westerplatte 

(KW nr 19874 
prowadzona 
przez Sąd 

Rejonowy w 
Żarach) 

5.1501 ha  

Rodzaj użytków: 
Tereny 

przemysłowe, 
grunty pod 

wodami  
powierzchniowymi, 

stojącymi  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 
własności posadowionych 

na nieruchomości 
budynków i budowli 

1. hipoteka umowna w 
wysokości 1.300.000 zł na 
rzecz Banku Przemysłowo 

– Handlowego S.A. 
oddział w Żaganiu. 

2. hipoteka kaucyjna do 
wysokości 250.000 zł i 
1.650.000 zł na rzecz 

Banku Millenium S.A. w 
Warszawie   

Na nieruchomości 
znajduje się oddział 
produkcyjny Spółki  

Źródło: Emitent 

Pozostałe nieruchomości (które na podstawie art. 179 i 233 k.c. zostały zwrócone gminie) obciążone są w następujący 
sposób: 
– KW 5732 (Niechorze, gm. Rewal): hipoteka zwykła w kwocie 168.147,30 EUR  na rzecz Banku Ochrony Środowiska 

S.A. oddział w Poznaniu: w dziale III wpisane jest ostrzezenie o wszczęciu egzkucji w celu zaspokojenia należnosci 
w kwocie 8.000 zł – koszty sadowe, 150 zł – koszty adwokackie, 1.359,60 zł – koszty egzekucji na rzecz wierzyciela 
Starostwa Powiatu Gryfickiego w Gryficach 

 
9. Transoda Sp. z o.o. jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości o łącznej powierzchni 5,7024 ha objętych poniższą 
tabelą.  
 

Tabela 181. Nieruchomości spółki Transoda Sp. z o.o. 

Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

Inowrocław, ul. 
Przemysłowa  

(KW nr 48209) 
0,1092 ha  

Tereny 
zabudowane 
przemysłowe  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 
własności posadowionych 

na nieruchomości 
budynków i budowli  

1.służebność gruntowa na 
rzecz IZCh SODA 
MĄTWY S.A. polegająca 
na prawie przejazdu i 
eksploatacji linii kolejowej 
oraz dojazdu i dostępu do 
rurociągów wody pitnej i 
przewodów (kabli) 
energetycznych w 
przypadku ich awarii, 
napraw okresowych i 
konserwacji z 
obowiązkiem 

Na nieruchomości 
znajduje się 

budynek 
(lokomotywownia) 
wykorzystywany w 
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 

gospodarczej  
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Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

uporządkowania terenu.  
2. hipoteka zwykła w 
kwocie 70.000 zł na rzecz 
ING Banku Śląskiego S.A. 
dla zabezpieczenia spłaty 
kredytu złotowego  - w 
dniu 21.07.2004r. Bank 
złożył oświadczenie 
zawierające zezwolenie na 
wykreślenie hipoteki.  

Inowrocław, ul. 
Poznańska  

(KW nr 47540)  
2,2148 ha 

Tereny 
zabudowane 
przemysłowe  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 
własności posadowionych 

na nieruchomości 
budynków i budowli 

1.służebność gruntowa na 
rzecz IZCH SODA 
MĄTWY S.A. polegająca 
na prawie przejazdu i 
eksploatacji linii kolejowej 
oraz prawie dojazdu i 
dostępu do rurociągów 
CO, rurociągów 
energetycznych, kabli 
energetycznych i 
rurociągów wodnych w 
przypadku ich awarii i 
napraw okresowych z 
obowiązkiem 
uporządkowania terenu 
przez uprawnionego. 
2. hipoteka zwykła w 
kwocie 150.000 zł na 
rzecz ING Banku 
Śląskiego S.A. dla 
zabezpieczenia spłaty 
kredytu złotowego 
obrotowego 
średnioterminowego w 
kwocie 2.600.000 zł  w 
dniu 21.07.2004r. Bank 
złożył oświadczenie 
zawierające zezwolenie na 
wykreślenie hipoteki. 

Na nieruchomości 
znajdują się budynki 
wykorzystywane w 
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 

gospodarczej 

Batkowo gm. 
Inowrocław 
(KW 49108) 

2,1167 ha  Tereny 
zabudowane  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 
własności posadowionych 

na nieruchomości 
budynków i budowli 

Hipoteka zwykła w kwocie 
80.000 zł na rzecz ING 
Banku Śląskiego S.A. 
Centrum Bankowości 
Korporacyjnej w 
Częstochowie stanowiąca 
zabezpieczenie w kwocie 
2.000.000 zł . w dniu 
21.07.2004r. Bank złożył 
oświadczenie zawierające 
zezwolenie na wykreślenie 
hipoteki. 

Na nieruchomości 
znajduje się 

budynek 
wykorzystywany 

jako siedziba Spółki 

Inowrocław, ul. 
Przemysłowa  

(KW nr 49107) 
1,2617 ha 

Tereny 
zabudowane 
przemysłowe  

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 
własności posadowionych 

na nieruchomości 
budynków i budowli 

Hipoteka zwykła w kwocie 
200.000 zł na rzecz ING 
Banku Śląskiego S.A. 
Centrum Korporacyjne w 
Częstochowie stanowiąca 
zabezpieczenie spłaty 
kredytu w kwocie 
2.000.000 zł w dniu 
21.07.2004r. Bank złożył 
oświadczenie zawierające 
zezwolenie na wykreślenie 
hipoteki. 

Na nieruchomości 
znajduje się 

budynek 
(wagonownia) 

wykorzystywany w 
prowadzonej przez 
Spółkę działalności 

gospodarczej 
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10. Agrochem Sp. z o.o. w Dobrym Mieście jest właścicielem nieruchomości o powierzchni 0,9395 ha objętej poniższą 
tabelą  

Tabela 182. Nieruchomości spółki Agrochem Sp. z o.o. 

Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

Dobrze Miasto, 
ul. Spichrzowa 
(KW nr 79662 
prowadzona 
przez Sąd 

Rejonowy w 
Olsztynie) 

0,9395 ha  

Tereny przemysłu, 
składu i rzemiosła 
z dopuszczeniem 

usług 

Prawo własności     

Na nieruchomości 
znajdują się budynki 
wykorzystywane w 
działalności Spółki 

oraz siedziba Spółki 

 
 
11. BL – Trans Sp. z o.o. jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości o powierzchni 1,0276 ha objętej poniższą tabelą 
 

Tabela 183. Nieruchomości spółki Bl-Trans Sp. z o.o. 

Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

Kędzierzyn 
Koźle 

Blachownia 
(KW nr 51469 ) 

1,0276 ha  Teren 
przemysłowy 

Prawo wieczystego 
użytkowania nieruchomości 
gruntowej wraz z prawem 
własności posadowionych 

na nieruchomości 
budynków i budowli 

1.służebność drogi 
koniecznej na rzecz 
każdoczesego właściciela, 
wieczystego użytkownika i 
posiadacza dz. nr 590/4 i 
590/5 (KW nr 32112) 
2.służebność drogi 
polegająca na prawie 
przejazdu i przechodu 
przez bramy i drogi prze te 
bramy prowadzące 
ogólnie dostępne dla 
ruchu na rzecz 
każdoczesnego 
właściciela dz. nr 62/23, 
609/6 (KW nr 35303) 
3.służebność drogi na 
rzecz każdoczesnego 
wieczystego użytkownika 
dz. nr 590/18, 590/20  
4.służebność drogi na 
rzecz każdoczesnego 
właściciela, wieczystego 
użytkownika i posiadacza 
dz. nr 602/58, 602/57  
5.służebność drogi na 
rzecz każdoczesnego 
właściciela , wieczystego 
użytkownika dz. nr 
602/155, 602/153 (KW 
45986) 
odpłatna służebność 
gruntowa polegająca na 
prawie przechodu i 
przejazdu na wszystkich 
drogach wewnętrznych na 
rzecz każdoczesnego 

Na nieruchomości 
znajdują się: 

budynek stacji 
benzyowej, budynek 

warsztatowo-
biurowy  
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Położenie 
nieruchomości 

Wielkość i 
struktura  Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Wskazanie 
przyczyn, dla 

których 
nieruchomość 
uznana została 

przez Emitenta za 
mającą istotne 

znaczenie dla jego 
działalności 

użytkownika wieczystego 
KW 46952 

 

18. Informacje o postępowaniach  

18.1. Informacje o wszczętych postępowaniach z udziałem Emitenta 

18.1.1. Postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne wszczęte wobec 
Emitenta i akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności 
Emitenta  

Wobec Emitenta i akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne, których wynik ma 
lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

18.1.2. Postępowania, w których stroną jest Emitent  lub akcjonariusz, posiadający co najmniej 5% akcji lub 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne 
znaczenie dla działalności Emitenta  

Wszczęte postępowania cywilne z udziałem Emitenta, które mają lub mogą mieć istotne znaczenie dla jego działalności: 
1. Proces przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, z powództwa Comexport 
Companhia de Comercio Exterior z siedzibą w Brazylii wytoczony przeciwko trzem podmiotom CIECH S.A.,  Kopalniom i 
Zakładom Chemicznym Siarki „Siarkopol” w Grzybowie oraz Kopalniom i Zakładom Chemicznym Siarki „Siarkopol” w 
Tarnobrzegu, o zapłatę odszkodowania w kwocie 3.961.238,00 USD, z tytułu niepełnego wykonania umowy dostawy 
siarki w latach 1993-1999. Na łączną wartość żądanego odszkodowania składają się głównie utracone przez Comexport 
zyski od niedostarczonych odbiorcom brazylijskim, a przewidzianych w umowie, ilości produktów oraz straty z tytułu 
zawyżonych kosztów frachtu. W listopadzie 2003 r. Ciech S.A. złożył odpowiedź na pozew, w której wnosi o oddalenie 
powództwa podnosząc: zaistnienie zdarzeń siły wyższej, które stanowiły likwidacja kopalni i restrukturyzacja przemysłu 
siarkowego, a nadto zarzut przedawnienia roszczeń i nieudokumentowanie wysokości szkody, stanowiącej podstawę 
roszczeń odszkodowawczych. Sąd Arbitrażowy wyznaczył arbitra do rozpoznania sporu. Po zapoznaniu się z 
dokumentami sprawy arbiter ustalił harmonoram dalszego postępowania oraz wyznaczył termin rozprawy w styczniu 
2005 r..  
 
2. Proces przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, z powództwa Petro Carbo Chem AKTIENGESELLSCHAFT (PCC 
AG) przeciwko Ciech S.A. o zapłatę odszkodowania w kwocie 21 364 000,00 zł oraz 13.861,45 EUR, z tytułu 
niewykonania 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 usprawiedliwione co do zasady, nie orzekając o wysokości odszkodowania. CIECH S.A. wniósł w dniu 10.09.2003 
r. apelację od wyroku wstępnego. W dniu 12.08.2004 r. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu 
Okręgowego. CIECH S.A.  wniósł kasację do Sądu Najwyższego, podnosząc zarzut naruszenia prawa materialnego 
przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie.” 
 
3. Proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie, z powództwa Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych 
„Przyjaźń” S.A. z siedzibą w Płocku przeciwko CIECH S.A. o uznanie za bezskuteczną umowy sprzedaży 4 udziałów 
firmy Naftoport Sp. z o.o. zawartej pomiędzy CIECH S.A. jako sprzedawcą i PKN Orlen S.A. jako kupującym, o wartości 
11.880.000 zł. PERN „Przyjaźń” S.A.S.A. opiera roszczenie na twierdzeniu, że złożył CIECH S.A. wiążącą ofertę zakupu 
8 udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o., zaś CIECH S.A. sprzedał 4 z tych udziałów PKN ORLEN S.A.. CIECH S.A. 
wnósł o oddalenie powództwa podnosząc zarzuty, iż oferta nie była wiążąca z powodu nie zachowania wymaganej 
szczególnej formy  prawnej oraz wymaganej zgody organów statutowych powoda.  
 
4. Proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie, z powództwa Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych 
„Przyjaźń” S.A. przeciwko CIECH S.A. o nałożenie na CIECH S.A. obowiązku zawarcia umowy sprzedaży 8 udziałów 
Naftoport Sp. z o.o. wartości 23.760.000 zł. Pozew został wniesiony równolegle z powództwem o uznanie za 
bezskuteczną umowy sprzedaży 4 udziałów Naftoport Sp. z o.o., zawartej pomiędzy CIECH S.A. i PKN ORLEN S.A. 
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Postępowanie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sporu opisanego w pkt.3, o uznanie umowy za 
bezskuteczną.  
 
5. Proces przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie z powództwa Janiny Wyciszczok, prowadzącej 
jednoosobowo działalność gospodarczą, przeciwko CIECH S.A. o zapłatę 4.050.000 zł. Przedmiot roszczenia, jak 
wynika z pozwu, stanowią odsetki ustawowe od kwoty należności pomiędzy CIECH S.A. i. Cresco Financial Advisers 
spółka z o.o., objętej ugodą zawartą w lipcu 2003 r. Ugoda zaspokoiła - według oświadczenia CIECH - wszystkie 
roszczenia Cresco. Pomimo zawartej ugody spółka  Cresco zawarła umowę cesji wierzytelności z Jarosławem 
Witkowskim, który następnie zbył wierzytelność Janinie Wyciszczok.  Pozew J.Wyciszczok został doręczony CIECH w 
dniu 3.08.2004 r. Według oświadczenia Emitenta roszczenie jest bezpodstawne. W odpowiedzi na pozew wniesiono o 
jego odrzucenie z powodów formalnych. Rozprawę wyznaczono na 26.11.2004 r. W przypadku negatywnego 
rozstrzygnięcia wniosku Ciech o odrzucenie pozwu zostaną podniesione zarzuty merytoryczne, w tym nieważności 
umowy cesji.  

 
 

Postępowanie opisane w ppkt. 3 zakończyło się wyrokiem z dnia 4.05.2004 r. oddalającym w całości powództwo 
Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. przeciwko Ciech S.A.. Wyrok uprawomocnił się. 
 
Postępowanie opisane w ppkt. 4 zakończyło postanowieniem o umorzeniu, w następstwie cofnięcia przez 
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. powództwa przeciwko Ciech S.A. wraz ze 
zrzeczeniem się roszczenia. Postanowienie jest prawomocne 

 
Wartość roszczeń objętych pozostałymi procesami nie jest wysoka w relacji do wartości przychodów ze sprzedaży 
Emitenta i jednostek z jego Grupy Kapitałowej. W związku z toczącymi się procesami w Spółce stworzono rezerwę w 
wysokości 9 mln zł. Czas trwania procesów jest trudny do przewidzenia. Proces z powództwa Comexport Companhia de 
Comercio Exterior z siedzibą w Brazylii toczy się przed sądem arbitrażowym, w związku z czym ewentualne wykonanie 
wyroku wymaga uzyskania odpowiedniej klauzuli polskiego sądu powszechnego. Proces z powództwa Petro Carbo 
Chem AKTIENGESELLSCHAFT (PCC AG) toczyć się będzie w dwu fazach. Po zrealizowaniu postępowania 
kasacyjnego, w zależności od rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego co do istniejącego wyroku wstępnego, proces 
zakończy się lub będzie się toczył w zwykłym trybie co do wysokości odszkodowania. Przedłużanie się procesów wpływa 
na wysokość dodatkowych kosztów, w tym zastępstwa prawnego poza granicami kraju (proces Comexport Companhia 
de Comercio Exterior toczący się w Paryżu).  
 
Poza toczącymi się, opisanymi wyżej postępowaniami, Emitent przewiduje możliwość wszczęcia po 1.01.2005 r. 
postępowania adnimistracyjnego, które może mieć znaczenie dla jego działalności. W roku 2004 mija termin 
zakończenia inwestycji budowlanej, objętej posiadanymi przez Spółkę pozwoleniami, który jednak nie zostanie 
dotrzymany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku bezskutecznego upływu terminów zakończenia 
inwestycji właściwy organ w drodze decyzji może ustalić dodatkową opłatę roczną obciążającą użytkownika wieczystego. 
Wysokość dodatkowej opłaty wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej, określonej na dzień ustalenia opłaty za 
pierwszy rok. Z tego tytułu CIECH może być obciążony dodatkową opłatą roczną w wysokości 1 640 tys. zł. Obowiązek 
ponoszenia dodatkowych opłat rocznych powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po bezskutecznym upływie 
terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej, co w przypadku Spółki oznacza, iż decyzja w sprawie 
dodatkowej opłaty nastąpiłyby nie wcześniej niż w roku 2005. 

18.1.3. Postępowania przed organami administracji w związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością jeżeli 
wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta  

Emitent nie jest stroną postępowań przed organami administracji, w związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością, 
których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 
 
Emitent ani akcjonariusz posiadający co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu nie jest 
stroną innych postępowań, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.  

18.2. Informacje o postępowaniach z udziałem spółek Grupy Kapitałowej Ciech 

18.2.1. Postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne wszczęte wobec spółek 
Grupy Kapitałowej Ciech, a także akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu, w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, jeżeli wynik tych postępowań 
ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

Wobec spółek Grupy Kapitałowej Ciech i akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne lub 
likwidacyjne, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 
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18.2.2. Postępowania, w których stroną jest spółka Grupy Kapitałowej Ciech, jeżeli wynik tych postępowań ma 
lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

Spółki z Grupy Kapitałowej Ciech nie są stroną postępowań, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta. 

18.2.3. Postępowania przed organami administracji, w których stroną są spółki Grupy Kapitałowej Ciech, jeżeli 
wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

Spółki z Grupy Kapitałowej Ciech nie są stroną postępowań przed organami administracji, w których wynik mógłby mieć 
istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

19. Realizacja obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska 
Na Emitencie nie ciążą szczególne obowiązki z tytułu wymagań ochrony środowiska. 
 
Spółki produkcyjne Grupy Kapitałowej Ciech realizują politykę środowiskową nakierowaną na minimalizację 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne, wynikającego z  prowadzenia działalności produkcyjnej. Działalność 
spółek produkcyjnych Grupy Kapitałowej Ciech oparta jest na przestrzeganiu zasad Systemu Zarządzania 
Środowiskowego zgodnych z wymaganiami  normy ISO 14001 a wszelkie przedsięwzięcia planowane przez spółki w 
zakresie ekologii, mają na celu dążenie do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.  
 
Znaczące inwestycje zrealizowane w ostatnim okresie w Spółkach Grupy Kapitałowej CIECH prowadzące do 
systematycznej poprawy oddziaływania na środowisko to między innymi: 
 
– ograniczenie odpadowej produkcji fosfogipsów w GZNF Fosfory Sp. z o.o., 
– wyeliminowanie odpadów w postaci błota pochromowego poprzez zmianę technologii produkcji wytwarzania soli 

chromowych  w ZCh Alwernia S.A., 
– odzysk solanki ze szlamów oczyszczalni prowadzący do zminimalizowania ilości odpadów poprodukcyjnych przy 

jednoczesnym obniżeniu zużycia solanki w procesie produkcji sody. 
 
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielu zmian w przemyśle 
chemicznym. W spółkach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Ciech realizowany jest proces dostosowywania produkcji do 
aktualnych wymogów Unii Europejskiej określonych Dyrektywą IPPC 96/61/WE oraz Dyrektywą odnoszącą się do 
składowisk odpadów 99/31/WE. Zgodnie z tymi regulacjami obowiązek uzyskania pozwoleń zintegrowanych, a tym 
samym dostosowanie instalacji przemysłowych do wymagań najlepszych dostępnych technik BAT, dotyczy 
następujących spółek produkcyjnych Grupy Kapitałowej CIECH: 
 
– GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. – Gdańsk, 
– Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. Inowrocław, 
– Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. – Janikowo, 
– Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. – Alwernia, 
– Petrochemia-Blachownia S.A. – Kędzierzyn-Koźle, 
– Vitrosilicon S.A. – Iłowa, 
– Boruta-Kolor Sp. z o.o. – Zgierz 

 
CIECH S.A. w grudniu 2002 roku podjął się koordynacji działań związanych z zagadnieniami pozwoleń zintegrowanych 
na prowadzenie działalności przemysłowej spółek produkcyjnych Grupy Kapitałowej Ciech. Prace nad opracowaniem 
wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych wraz z zagospodarowaniem, zabezpieczeniem, rekultywacją istniejących 
składowisk odpadów, realizowane są przez specjalistyczne firmy doradczo – konsultingowe w ramach umów 
zawieranych z poszczególnymi spółkami Grupy Kapitałowej Ciech. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 26 września 2003r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwoleń zintegrowanych (Dz.U. Nr 177, 
poz.1736) ostatecznym terminem uzyskania pozwoleń zintegrowanych przez Spółki Produkcyjne Grupy Kapitałowej 
CIECH jest 31.12.2006 r. Zakłada się, iż zgodnie z harmonogramem działań, opracowanie wniosków i uzyskanie 
pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie działalności produkcyjnej w spółkach Grupy Kapitałowej Ciech nastąpi 
sukcesywnie w latach 2004 – 2006. 
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ROZDZIAŁ VI – OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 

1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 
Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta została przeprowadzona na bazie zbadanego przez Biegłego 
Rewidenta skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za 6 miesięcy 2004 roku oraz 
porównywalnych danych finansowych za lata 2001-2003 oraz nie zweryfikowanych przez Biegłego Rewidenta wyników 
za trzy kwartały 2004 roku. Ocenę sporządzono na bazie analizy wskaźnikowej, opartej o wskaźniki rentowności, 
płynności, rotacji majątku oraz zadłużenia.  

1.1. Ocena zyskowności i rentowności działania Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

W latach 2001-2003 zarówno w przypadku Emitenta jak też całej Grupy Kapitałowej nastąpiła stabilizacja poziomu 
przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym wyraźnym wzroście poziomu osiąganego zysku operacyjnego oraz zysku 
netto. Rok 2001 oraz w części również 2002 to okres wyraźnego spowolnienia gospodarki polskiej oraz tendencji 
recesyjnych w gospodarce światowej. Wpłynęło to niekorzystnie na możliwości zwiększenia przez Emitenta i jego Grupę 
Kapitałową poziomu sprzedaży oraz wywołało presję na obniżkę marż handlowych zarówno w zakresie produktów 
własnych jak też towarów handlowych. W efekcie w latach 2001-2002 znacznemu obniżeniu w stosunku do lat 
poprzednich uległa zyskowność sprzedaży oraz nastąpił istotny wzrost kosztów finansowych, na które złożyły się przede 
wszystkim odsetki od pożyczek i kredytów oraz dodatkowo w 2001 roku utworzone rezerwy na należności. Czynniki 
powyższe przyczyniły się do wystąpienia straty netto na poziomie skonsolidowanym w roku 2001 i 2002 oraz straty netto 
w 2001 roku na poziomie jednostkowym. Począwszy od drugiej połowy 2002r. zarówno Emitent jak też Grupa 
Kapitałowa wykazują wyraźną poprawę wyników działalności operacyjnej oraz wyniku netto. Złożyły się na to przede 
wszystkim następujące czynniki: 
– podjęte działania restrukturyzacyjne w spółkach Grupy Kapitałowej oraz zapoczątkowanie procesu reorganizacji 

działania Grupy, co pozwoliło osiągnąć korzystne efekty kosztowe, dzięki między innymi centralizacji zakupów 
niektórych surowców oraz obniżeniu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego,  

– koncentracja na najbardziej dochodowych segmentach produkcji i obrotu chemikaliami, 
– poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie, co przełożyło się na wzrost obrotów i wzrost marż 

handlowych, 
– korzystne kształtowanie się kursu EURO/PLN, co wpłynęło na podniesienie rentowności produktów 

eksportowanych do krajów Unii Europejskiej. 
 
W efekcie pomimo uzyskania tylko nieznacznego przyrostu sprzedaży w 2003 roku w stosunku do roku 2002, Emitent  
oraz Grupa Kapitałowa uzyskała klikusetprocentowe przyrosty zysku operacyjnego oraz zanotowała wysoki zysk netto. 
Pozytywne tendencje z roku 2003 znajdują swoje potwierdzenie w osiąganych wynikach Emitenta i Grupy Kapitałowej w 
9 miesiącach 2004 roku. Osiągniete wyniki w tym okresie (trzy kwartały 2004r.) na poziomie skonsolidowanym są 
porównywalne do wyników osiągniętych za cały 2003r. Podstawowe informacje w zakresie osiągniętych wyników 
finansowych i poziomu rentowności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej przedstawiono w poniższych tabelach:  

Tabela 184. Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej  
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży netto (tys. zł) 1 740 999 1 083 217 1 909 329 1 879 409 1 986 287 
Zysk ze sprzedaży (tys. zł) 138 809 91 714 156 397 73 707 17 807 
Zysk operacyjny (tys. zł) 122 829 84 140 144 769 32 014 -555 
Zysk netto (tys. zł) 71 730 47 999 76 204 -4 178 -71 687 
Rentowność sprzedaży (w %) 8,0% 8,5% 8,2% 3,9% 0,9%
Rentowność działalności operacyjnej (w %) 7,1% 7,8% 7,6% 1,7% 0,0%
Rentowność netto (w %) 4,1% 4,4% 4,0% -0,2% -3,6%
Rentowność aktywów ogółem (w %) 4,8% 3,3% 5,6% -0,3% -4,9%
Rentowność kapitału własnego (w %) 12,8% 9,0% 15,7% -1,1% -17,7%
Źródło: Emitent 

Tabela 185. Wskaźniki rentowności Emitenta 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Przychody ze sprzedaży netto 1 099 542 655 177 1 202 194 1 160 477 1 155 437 
Zysk ze sprzedaży 22 992 12 532 33 995 16 281 14 636 
Zysk operacyjny 16 774 11 623 31 796 15 441 10 423 
Zysk netto 24 843 22 966 8 718 7 074 -59 032 
Rentowność sprzedaży (w %) 2,1% 1,9% 2,8% 1,4% 1,3%
Rentowność działalności operacyjnej (w %) 1,5% 1,8% 2,6% 1,3% 0,9%
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Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Rentowność netto (w %) 2,3% 3,5% 0,7% 0,6% -5,1%
Rentowność aktywów ogółem (w %) 2,9% 2,8% 1,1% 0,9% -7,1%
Rentowność kapitału własnego (w %) 6,9% 6,4% 2,6% 2,1% -18,3%
Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników: 
– wskaźniki rentowności – stosunek odpowiednich wielkości zysku ze sprzedaż, zysku operacyjnego oraz zysku netto 

za dany okres do przychodów ze sprzedaży netto produktów, usług, towarów i materiałów, 
– wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – zysk netto / stan aktywów na koniec danego), 
– wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – zysku netto / stan kapitałów własnych na koniec danego okresu.  

1.2. Ocena płynności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

Zarówno Emitent jak też Grupa Kapitałowa w okresie lat 2001-2003 oraz 9 miesiącach 2004 roku utrzymywały płynność 
finansową na bezpiecznym poziomie. Nie występują przeterminowane zobowiązania Emitenta. Rodzaj działalności 
Emitenta oraz uzyskiwane terminy regulacji zobowiązań oraz ściągalność należności pozwalają w dużym stopniu oprzeć 
finansowanie środków obrotowych zobowiązaniami o charakterze handlowym. Podstawowe wskaźniki płynności 
Emitenta i jego Grupy Kapitałowej przedstawiono w poniższych tabelach:     

Tabela 186. Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej  
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Wskaźnik bieżącej płynności  1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 

Wskaźnik płynności szybkiej  0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 
Źródło: Emitent 

Tabela 187. Wskaźniki płynności Emitenta 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

Wskaźnik bieżącej płynności  0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 

Wskaźnik szybkiej płynności  0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 
Źródło: Emitent 

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 

1.3. Kapitał obrotowy i wskaźniki rotacji Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

Struktura finansowania działalności Emitenta jest charakterystyczna dla podmiotów o charakterze handlowym, które, 
zazwyczaj znaczną część aktywów obrotowych finansują zobowiązaniami o charakterze handlowym oraz w części 
kredytami krótkoterminowymi. Taką strukturę finansowania środków obrotowych Emitent uzyskał dzięki odpowiedniemu 
ukształtowaniu terminów spływu należności w stosunku do uzyskanych terminów płatności swoich zobowiązań. Dzięki 
sprawnemu zarządzaniu kapitałem obrotowym cykl konwersji gotówki Emitenta nie przekracza kilku dni, a w roku 2003 
osiągnął wartość ujemną, co oznacza, iż, cykl rotacji zobowiązań był dłuższy niż łączny cykl rotacji należności i zapasów. 
W przypadku Grupy Kapitałowej poziom zapotrzebowania na kapitał obrotowy wymaga dodatkowego korzystania z 
finansowania kredytami krótkoterminowymi. Grupa Kapitałowa utrzymuje stabilne wskaźniki rotacji zapasów, należności i 
zobowiązań. Na wysoką wartość należności i zobowiązań handlowych przede wszystkim w CIECH S.A. oraz w 
mniejszym stopniu w Grupie Kapitałowej ma wpływ forma sprzedaży (komis) realizowana w działalności handlowej przez 
Emitenta. W sprzedaży komisowej sprzedaż towarów odbywa się na rachunek kontrahenta a przychodem dla CIECH 
S.A. jest jedynie marża komisowa. Sposób ewidencji sprzedaży komisowej powoduje, iż do chwili rozliczenia kontraktu 
wartość należności obejmuje zarówno należną prowizję komisową jak też wartość towaru oraz część kosztów 
refundowanych przez dostawcę. Z drugiej strony sprzedawany w komisie towar powiększa wartość zobowiązań 
handlowych. Zatem sposób ewidencji sprzedaży komisowej powoduje zawyżenie wartości wskaźników cykli rotacji 
należności i zobowiązań obliczonych według przyjętej poniżej formuły. Ponieważ zawyżenie to jest w przybliżeniu 
symetryczne tj. w podobnym stopniu zwiększa wartość wskaźnika cyklu rotacji należności i zobowiązań, nie powoduje 
istotnego zniekształcenia analizy kapitału obrotowego Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Poziom kapitału obrotowego 
oraz źródła jego finansowania, a także podstawowe wskaźniki rotacji przedstawiają poniższe tabele.  
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Tabela 188. Kapitał obrotowy Grupy Kapitałowej (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 r. 2002 r. 2001 r. 

1. Aktywa obrotowe 733 859 678 523 589 119 600 761 633 937 

2. Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe 46 476 50 208 31 625 41 874 78 979 

3. Aktywa obrotowe skorygowane (1-2) 687 383 628 315 557 494 558 887 554 958 

4. Zobowiązania krótkoterminowe 670 558 627 484 588 705 637 661 606 340 

5. Kredyty krótkoterminowe i inne zobowiązania finansowe 280 178 259 676 242 834 232 324 228 091 

6. Zobowiązania krótkoterminowe skorygowane (4-5) 390 380 367 808 345 871 405 337 378 249 

7. Kapitał obrotowy (1-4) 63 301 51 039 414 -36 900 27 597 

8. Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3-6) 297 003 260 507 211 623 153 550 176 709 

9. Saldo netto środków pieniężnych (7-8) -233 702 -209 468 -211 209 -190 450 -149 112 
Źródło: Emitent 

Tabela 189. Kapitał obrotowy Emitenta (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 r. 2002 r. 2001 r. 
1. Aktywa obrotowe 349 642 305 115 314 418 312 118 338 215 
2. Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe 8 258 6 468 7 193 7 587 53 433 
3. Aktywa obrotowe skorygowane (1-2) 341 384 298 647 307 225 304 531 284 782 
4. Zobowiązania krótkoterminowe 453 277 407 537 425 894 398 725 380 963 
5. Kredyty krótkoterminowe i inne zobowiązania finansowe 162 713 141 460 119 922 108 937 127 053 
6. Zobowiązania krótkoterminowe skorygowane (4-5) 290 564 266 077 305 972 289 788 253 910 
7. Kapitał obrotowy (1-4) -103 635 -102 422 -111 476 -86 607 -42 748 
8. Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3-6) 50 820 32 570 1 253 14 743 30 872 
9. Saldo netto środków pieniężnych (7-8) -154 455 -134 992 -112 729 -101 350 -73 620 
Źródło: Emitent 

Tabela 190. Cykle rotacji głównych składników kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej (liczba dni) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 r. 2002 r. 2001 r. 
Cykl rotacji zapasów 22,0 21,8 25,9 26,2 24,0 
Cykl rotacji należności 84,0 82,6 79,3 80,6 75,5 
Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług 61,2 62,0 66,1 78,7 69,5 
Cykl operacyjny 105,9 104,3 105,2 106,8 99,5 
Cykl konwersji gotówki 44,7 42,4 39,1 28,1 29,9 
Źródło: Emitent 

Tabela 191. Cykle rotacji głównych składników kapitału obrotowego Emitenta (liczba dni) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 r. 2002 r. 2001 r. 
Cykl rotacji zapasów 4,8 5,5 8,5 8,9 4,8 
Cykl rotacji należności 79,3 77,4 84,3 86,7 84,7 
Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług 72,1 74,1 92,9 91,1 80,2 
Cykl operacyjny 84,1 82,9 92,8 95,6 89,4 
Cykl konwersji gotówki 12,0 8,8 -0,1 4,4 9,2 
Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników: 
– cykl rotacji zapasów – stosunek stanu zapasów na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży netto za 

dany okres, pomnożony przez liczbę dni w okresie, 
– cykl rotacji należności – stosunek stanu należności krótkoterminowych na koniec danego okresu do przychodów ze 

sprzedaży netto za dany okres, pomnożony przez liczbę dni w okresie, 
– cykl rotacji zobowiązań – stosunek stanu zobowiązań krótkoterminowych niefinansowych na koniec danego okresu 

do przychodów ze sprzedaży netto w danym okresie, pomnożony przez liczbę dni w okresie, 
– cykl operacyjny -  suma cyklu rotacji zapasów i cyklu rotacji należności, 
– cykl konwersji gotówki – różnica pomiędzy cyklem operacyjnym a cyklem  rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług.  

1.4. Ocena zadłużenia Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

W okresie 2001-2003 oraz 9 miesięcy 2004 zadłużenie zarówno Emitenta jak też Grupy Kapitałowej utrzymywało się na 
średnim poziomie. Wartość wszystkich zobowiązań w przypadku Emitenta przekraczała 50% wartości aktywów, a w 
odniesieniu do Grupy Kapitałowej wskaźnik ten jest bliski 50%. Biorąc pod uwagę poziom generowanych środków 
pieniężnych z działalności operacyjnej jest to poziom w pełni bezpieczny.  Na zadłużenie ogółem składają się przede 
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wszystkim zobowiązania handlowe oraz zobowiązania finansowe. Poprawa wyników w 2002 oraz 2003 roku i wzrost 
generowanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej pozwoliły obniżyć poziom zadłużenia w Grupie poniżej 
50% na koniec 2003. Podstawowe wskaźniki zadłużenia dla Emitenta i jego Grupy Kapitałowej przedstawiają poniższe 
tabele.      

Tabela 192. Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej  
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 r. 2002 r. 2001 r. 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 47,2% 46,8% 48,0% 53,0% 51,9%

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 2,3% 3,3% 5,0% 7,8% 10,2%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 126,3% 126,2% 135,6% 192,0% 186,8%
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 37,3% 37,1% 35,4% 27,6% 27,8%
Źródło: Emitent 

Tabela 193. Wskaźniki zadłużenia Emitenta 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 2003 r. 2002 r. 2001 r. 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,0% 53,2% 57,0% 56,7% 58,1%

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 1,6% 2,7% 4,8% 8,6% 12,5%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 128,8% 119,1% 137,6% 142,6% 150,9%
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 42,7% 44,7% 41,4% 39,7% 38,5%
Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników: 
– wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań krótko i długoterminowych do aktywów ogółem; obrazuje 

udział zewnętrznych źródeł finansowania działalności spółki. 
– 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. 
– wskaźnik zadłużenia długoterminowego – relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa 

udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności. 

2. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki z działalności 
gospodarczej 

W opinii Zarządu w roku 2001 istotny wpływ na wynik finansowy miało utworzenie rezerw na przewidywane straty (16,8 
mln PLN) związane z utratą środków pieniężnych zdeponowanych w biurze maklerskim Sur5Net oraz rezerwy w 
wysokości 15,5 mln PLN na udziały i należności od spółki InChem Sp. z o.o. (poprzednio Ciech Inwestycje Sp. z o.o.).  
 
Poza opisanymi powyżej wydarzeniami z roku 2001 do dnia aktualizacji Prospektu nie wystąpiły nietypowe zdarzenia 
mające istotny wpływ na działalność CIECH S.A. i Grupy Kapitałowej Ciech.       

3. Kierunki zmian w działalności w okresie od sporządzenia ostatniego 
sprawozdania finansowego zawartego w Prospekcie 

W okresie od sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie do daty aktualizacji 
danych w Prospekcie nastąpiły następujące zmiany w kierunkach działalności prowadzonej przez Emitenta i jego Grupę 
Kapitałową: 
– w ramach realizowanej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej w zakresie koncentracji działalności przede wszystkim 

na produkcji i handlu produktami z tzw. ”portfela podstawowego”, Emitent dokonał dezinwestycji polegającej na 
sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej z Emitentem, Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. z siedzibą w Złotym 
Stoku, w dniu 11.06.2004r. 

– w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej Ciech, spółka Ciech Inwestycje Sp. z o.o. dokonała operacji 
podwyższenia kapitału, które zostało zarejestrowane w KRS 8.07.2004r. W dniu 6 sierpnia 2004r. została zmieniona 
nazwa spółki na InChem Sp. z o.o. Emitent posiada obecnie 50% udział w kapitale InChem Sp. z o.o. Realizacja 
strategii zakładającej dokapitalizowanie InChem Sp. z o.o. umożliwi jej rozwój w obszarze inwestycyjnym i 
doradczym w branży chemicznej w domenach nie leżących w głównym obszarze działalności Grupy Kapitałowej 
Ciech, 

– w dniu 2.06.2004r. Emitent nabył udziały w spółce Chemia.com S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% 
jej kapitału udziałowego, od spółki InChem Sp. z o.o. (poprzednio Ciech Inwestycje Sp. z o.o.). Inwestycja ta stanowi 
element realizowanej strategii obsługi informatycznej w Grupie Kapitałowej Ciech, 

– w ramach wzmocnienia działalności Grupy Kapitałowej Ciech na rynku dystrybucji zrealizowana została inkorporacja 
spółki Ciech – Petrol Sp. z o.o. przez spółkę Cheman S.A. (jako podmiot przejmujący), poprzez przeniesienie całego 
majątku spółki Ciech – Petrol Sp. z o.o. na Cheman S.A. Połączenie obu spółek nastąpiło 9.07.2004r. z chwilą 
rejestracji w KRS. Przejęcie aktywów Ciech – Petrol Sp. z o.o. daje możliwość lepszego wykorzystania sieci stacji 
paliw oraz zagospodarowania posiadanego przez Spółkę terenu na Centrum Dystrybucji Cheman S.A., 
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– realizując politykę konsolidacji struktur handlowych w ramach Grupy Kapitałowej, Emitent nabył pakiet 3.500 
udziałów w spółce zależnej Nordiska Unipol Ab dający prawo do 15,56% głosów. Tym samym udział Emitenta w 
kapitale zakładowym tej spółki zwiększył się do 97,78%, 

– w ramach realizowanej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej w zakresie koncentracji działalności przede wszystkim 
na produkcji i handlu produktami z tzw. ”portfela podstawowego”, Emitent dokonał dezinwestycji polegającej na 
sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Cheman S.A. a pośrednio zależnej od Emitenta, Chemo Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, w dniu 18.11.2004r. 

4. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju 
przedsiębiorstwa Emitenta i Grupy Kapitałowej oraz opis perspektyw rozwoju 

4.1. Zewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 
Koniunktura gospodarcza w Europie i na świecie  
Działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej obejmuje swoim zakresem szeroko rozumianą branżę chemiczną. Branża 
chemiczna jest jedną z podstawowych gałęzi przemysłu w gospodarce światowej. Wahania w koniunkturze 
ogólnogospodarczej wpływają tym samym na możliwości rozwojowe sektora chemicznego w poszczególnych krajach. 
Poziom aktywności gospodarczej w branży chemicznej przekłada się bezpośrednio na popyt na wyroby chemiczne oraz 
obrót chemikaliami. Ponieważ w działalności Grupy Ciech istotną rolę odgrywa eksport, gdzie lokowana jest znaczna 
część sprzedaży Emitenta, koniunktura gospodarcza na rynkach światowych ma istotne znaczenie dla możliwości 
eksportowych Spółki. W opinii Emitenta istnieją przesłanki dla utrzymania co najmniej obecnego tempa wzrostu 
gospodarczego na świecie, o czym mogą świadczyć wskaźniki wzrostu PKB największych gospodarek świata (USA, 
Unia Europejska). Utrzymanie obecnej dynamiki wzrostu gospodarczego powinno wpłynąć korzystnie na popyt na 
surowce i produkty chemiczne, w tym również wytwarzane przez Grupę Kapitałową Ciech i sprzedawane na rynkach 
zagranicznych. W przypadku natomiast osłabienia koniunktury gospodarczej może nastąpić spadek popytu na surowce i 
produkty chemiczne, co może oznaczać zmniejszenie popytu na produkty Grupy Ciech.  
 
Koniunktura gospodarcza w Polsce oraz sytuacja w branżach będących odbiorcami produktów Spółki 
Do bezpośrednich największych krajowych odbiorców produktów Grupy Ciech należą branże: chemiczna, przemysł 
szklarski oraz tworzyw sztucznych. Rozwój tych sektorów gospodarki zależy od koniunktury gospodarczej w Polsce. 
Branża chemiczna w Polsce decyduje o ponad 10% całej produkcji sprzedanej sektora przemysłowego. Kondycja 
sektora przemysłowego wpływa zatem bezpośrednio na popyt na produkty chemiczne. Przy czym dane statystyczne 
wskazują, iż produkcja chemiczna jest silnie, dodatnio skorelowana z ogólną koniunkturą gospodarczą i przemysłową. 
Wzrost produkcji przemysłowej w 2003 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 8,4% (ceny bieżące), natomiast 
wzrost produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego przekroczył 16% (ceny bieżące). Emitent oczekuje, iż rosnące 
tempo wzrostu gospodarczego w Polsce znajdzie swoje odzwierciedlenie we wzroście sprzedaży sektora chemicznego. 
Biorąc pod uwagę zachodzącą korelację pomiędzy wzrostem PKB a wzrostem produkcji sektora chemicznego, Emitent 
zakłada, że wzrost sprzedaży w sektorze chemicznym przekroczy prognozowany wzrost PKB w Polsce. W przypadku 
realizacji pozytywnego scenariusza w zakresie dalszego wzrostu gospodarczego można oczekiwać utrzymania dobrej 
koniunktury również w branżach będących bezpośrednimi odbiorcami produktów Grupy Kapitałowej, co powinno 
przełożyć się na utrzymanie dużego popytu na produkty wytwarzane przez Grupę Ciech. Natomiast gorsza koniunktura 
w gospodarce skutkować może słabszą kondycją branży chemicznej, szklarskiej i tworzyw sztucznych i mniejszym 
popytem na produkty Grupy Ciech. 
  
Sytuacja branży chemicznej w Polsce i na świecie      
Na przychody Emitenta bezpośredni wpływ będzie miała koniunktura oraz zmiany w branży chemicznej zarówno w 
Polsce jak i na świecie. Pomimo zachodzących zmian w strukturze krajowego przemysłu udział sektora chemicznego w 
całości produkcji przemysłowej w Polsce jest znacznie niszy niż w gospodarkach Europy Zachodniej. Także wartość 
zużywanych w naszym kraju chemikaliów jest stosunkowo niewielka (szacowna na około 300 USD na osobę) i 
kilkukrotnie niższa niż w krajach Europy Zachodniej. Emitent oczekuje zmian w strukturze krajowego przemysłu na 
korzyść wzrostu udziału sektora chemicznego oraz utrzymania dotychczasowej dynamiki wzrostu rynku chemicznego w 
Europie. Według prognoz CEFIC (Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego) w latach 2004-2005 nastąpi wzrost 
produkcji europejskiego przemysłu nieorganicznego na poziomie powyżej 2% rocznie.  Realizacja pozytywnych prognoz 
w zakresie rozwoju branży chemicznej w Polsce i na świecie skutkować będzie wzrostem popytu na produkty Grupy 
Kapitałowej Ciech. Pogorszenie się koniunktury może objawić się zmniejszeniem popytu na surowce i produkty 
chemiczne, w tym również wytwarzane przez Grupę Ciech.  
 
Kondycja finansowa rolnictwa 
Część przychodów Emitenta i jego Grupy Kapitałowej obejmująca przede wszystkim nawozy fosforowe, nawozy 
wieloskładnikowe, koncentraty paszowe oraz środki ochrony roślin realizowana jest do sektora rolniczego. Popyt 
generowany z tego sektora wpływa, zatem na możliwości sprzedaży produktów Emitenta. Popyt na produkty 
agrochemiczne uzależniony jest przede wszystkim od możliwości finansowych rolników oraz zmian w strukturze sektora 
rolniczego. Krajowy sektor rolniczy podlega w ostatnich latach dynamicznym zmianom, które obejmują miedzy innymi: 
obniżanie się opłacalności produkcji rolnej, procesy koncentracji i specjalizacji produkcji rolnej w dużych 
gospodarstwach, zmniejszanie się wielkości użytków rolnych. W opinii Emitenta wielkość popytu na nawozy mineralne w 
Polsce powinna utrzymywać się na stabilnym poziomie z tendencją wzrostu znaczenia nawozów wieloskładnikowych. W 
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opinii Emitenta do czynników, które będą sprzyjać zwiększeniu popytu na produkty agrochemiczne należą: czynniki 
ekonomiczne - stosowanie nawozów wieloskładnikowych sprzyja obniżce kosztów siły roboczej i energii oraz zapewnia 
kompleksowe nawożenie, prawne - tzw. ustawa azotowa ograniczająca zużycie nawozów azotowych zredukuje 
stosowanie azotu jako jedynego czynnika plonotwórczego i zwiększy zużycie fosforu i potasu, a także procesy 
poprawiające kondycję finansową i rentowność produkcji rolnej, w tym: kwotowanie produkcji oraz dopłaty bezpośrednie. 
Poprawa kondycji finansowej rolnictwa powinna przełożyć się na wzrost popytu na produkty agrochemiczne wytwarzane 
przez Grupę Kapitałową Ciech, w tym w szczególności nawozy wieloskładnikowe i środki ochrony roślin, a w 
konsekwencji na wzrost przychodów Grupy. Brak natomiast istotnej poprawy w sile nabywczej sektora rolniczego 
oznaczać może stagnację popytu na nawozy i środki ochrony roślin i tym samym stagnację przychodów Grupy Ciech w 
zakresie produktów agrochemicznych. 
 
Relacje kursowe PLN/Euro  
Sprzedaż eksportowa Emitenta i jego Grupy Kapitałowej realizowana jest przede wszystkim w Euro. Silne Euro zwiększa 
opłacalność sprzedaży eksportowej zarówno Emitenta jak też innych producentów z branży chemicznej w Polsce. 
Zwiększa też wartość realizowanych przez Emitenta obrotów handlowych realizowanych na rzecz innych producentów. 
W efekcie kurs walutowy Euro/PLN wpływa na zyskowność przychodów ze sprzedaży Emitenta. Biorąc pod uwagę 
aktualną koniunkturę gospodarczą w Polsce (wysokie tempo wzrostu PKB oraz niską i stabilną inflację), w opinii 
Emitenta może nastąpić dalsze umocnienie złotego w stosunku do Euro. Z drugiej strony Emitent dostrzega 
uwarunkowania związane z kształtowaniem się kursu na skutek czynników o charakterze fiskalnym i politycznym, takich 
jak: nadal wysoki deficyt budżetowy, powolne tempo realizacji reformy finansów publicznych, mała stabilność polityczna, 
które mogą wpłynąć na obniżanie się wartości złotego w stosunku do innych walut. W przypadku deprecjacji krajowej 
waluty w stosunku do Euro można oczekiwać zwiększenia się wartości realizowanych przychodów i zyskowności 
sprzedaży eksportowej realizowanej w Euro przez Grupę Kapitałową. 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 Grupę Ciech.  
 
Koniunktura na rynku surowcowym 
W ramach działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej istotną część obrotów handlowych stanowi import surowców 
chemicznych do Polski. Rynki surowcowe charakteryzują się dużą cyklicznością związaną z wahaniami koniunktury w 
gospodarce światowej. Rosnące ceny surowców powodują z jednej strony obniżkę marż pośredników handlowych, 
słabnący popyt u odbiorców. Z drugiej strony malejące ceny są najczęściej oznaką słabnącego popyty i początków 
dekoniunktury. Na rynku krajowym, surowce podlegają podobnym tendencjom. Z tego też względu najbardziej 
pożądanym scenariuszem z punktu widzenia producentów surowców i półproduktów chemicznych jest stabilny wzrost 
gospodarczy na średnim poziomie nie powodujący gwałtownego wzrostu cen surowców. Emitent spodziewa się, że 
średnioroczny wzrost PKB kształtował się będzie w przypadku Polski na poziomie około 5%, a w odniesieniu do Europy  
w granicach 2-3%. W przypadku utrzymania stabilnego tempa wzrostu i stabilnych cen surowców  chemicznych będzie 
to miało pozytywny skutek działalność handlową Grupy Ciech w zakresie importu surowców chemicznych do Polski. 
Znaczne wahania popytu i cen spowodowane bądź szybkim wzrostem gospodarczym bądź stagnacją gospodarczą będą 
negatywnie oddziaływać na działalność w zakresie obrotu surowcami chemicznymi przez Grupę Kapitałową Ciech. 
 
Kontynuacja procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw tzw. „wielkiej syntezy chemicznej” 
W ramach strategii Emitenta zakłada się aktywne działania w zakresie koncentracji w Grupie Kapitałowej Ciech portfela 
produktów o wysokiej wartości dodanej bądź dynamicznym i perspektywicznym rynku zastosowań. Z tego punktu 
widzenia zamiarem Emitenta jest uczestnictwo w prywatyzacji wybranych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce, w tym 
również przedsiębiorstw z grupy tzw. „wielkiej syntezy chemicznej”. Terminowy i szybki proces restrukturyzacji tej gałęzi 
sektora chemicznego stworzy, zatem Emitentowi możliwość realizacji wybranych elementów przyjętej strategii. W opinii 
Emitenta, ze względu na większą efektywność działania i możliwości rozwojowe podmiotów prywatnych, proces 
prywatyzacji krajowych przedsiębiorstw z branży chemicznej będzie kontynuowany. W przypadku realizacji 
zaplanowanych przez Emitenta inwestycji kapitałowych w wybrane przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w ZCh 
Police S.A. można oczekiwać skokowego znacznego wzrostu przychodów i wyników finansowych Grupy Kapitałowej. W 
przypadku odroczenia się procesu prywatyzacji i inwestycji Grupy Ciech z tym związanych, można oczekiwać braku 
efektów, o których mowa powyżej bądź też weryfikacji założeń w zakresie planowanych inwestycji związanych z 
akwizycjami innych podmiotów. 
 
Przystąpienie Polski do struktur UE 
Przystąpienie Polski do struktur UE spowodowało zmianę warunków funkcjonowania oraz konkurowania krajowych 
podmiotów gospodarczych na rynku krajowym i rynkach europejskich. Do głównych, negatywnych czynników istotnych 
dla spółek z sektora chemicznego z tym związanych należą: 
– obowiązek rejestracji produktów chemicznych, 
– pozwolenia zintegrowane, 
– wymogi związane z ochroną środowiska. 
 
Obowiązkowi rejestracji produktów w tzw. systemie REACH będą podlegać produkty produkowane bądź importowane do 
UE w określonej ilości. Wymogi związane z rejestracją chemikaliów oznaczać będą koszty poniesione przez krajowych 
producentów i importerów chemikaliów na: procedurę rejestracji, koszty badań i prac laboratoryjnych oraz koszty 
prowadzenia dokumentacji. Do daty aktualizacji Prospektu nie są znane szczegółowe rozwiązania własciwej dyrektywy 
UE w zakresie wysokości opłat związanych z systemem REACH. W opinii Emitenta dodatkowe koszty związane z 
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systemem rejestracji dotkną głównie małe firmy produkcyjne. Uwarunkowania oraz wpływ na sytuację Emitenta w 
odniesieniu do pozwoleń zintegrowanych oraz wymogów związanych z ochroną środowiska zostały zaprezentowane w 
Rozdziale V Prospektu.  
 
Do  głównych, pozytywnych czynników związanych z wejściem do Unii Europejskiej należą: 
– likwidacja ceł na niektóre produkty chemiczne, 
– preferencyjne w stosunku do krajowych taryfy celne przy imporcie produktów chemicznych z państw trzecich na 

teren UE, 
– pośrednictwo Unii Europejskiej w rozwiązywaniu sporów handlowych z państwami z poza UE.  
 
W opinii Emitenta skutki finansowe pozytywnych czynników są w chwili obecnej trudne do oszacowania, jednak ich skala 
zdaniem Emitenta nie będzie mieć istotnego wpływu na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.   

4.2. Wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 
Możliwość realizacji strategii rozwoju, w szczególności związanej ze stworzeniem drugiego silnego filaru 
produkcyjnego  
W ramach realizowanej strategii rozwoju Grupa Kapitałowa Ciech zamierza zbudować drugi, silny filar o charakterze 
produkcyjnym, specjalizujący się w produkcji nawozów fosforowych i wieloskładnikowych (tzw. projekt fosforowy). Projekt 
„fosforowy” realizowany będzie w wyniku inwestycji kapitałowej polegającej na zakupie większościowego pakietu akcji 
ZCh Police S.A. Połączenie potencjałów produkcyjnych w zakresie nawozów mineralnych ZCh Police S.A. z GZNF 
FOSFORY Sp. z o.o. umożliwi wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej Ciech na rynku nawozów w kraju i 
Europie oraz podniesienie rentowności działania w wyniku wykorzystania efektów skali. Możliwość oraz terminowość 
realizacji tego projektu będzie miała istotny wpływ na realizację strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. 
Realizacja projektu „fosforowego” w 2005 roku umożliwi, istotny wzrost przychodów i wyników finansowych Grupy 
Kapitałowej. W przypadku niezrealizowania projektu należy się spodziewać zmiany w zakresie sposobu budowy filaru 
produkcyjnego dotyczącego nawozów (np. inwestycje rzeczowe) bądź wyboru innego projektu inwestycyjnego.  
 
Możliwość realizacji projektów inwestycyjnych o charakterze technologicznym, w tym: budowa instalacji 
monohydratu, zwiększenie mocy produkcyjnych krzemianów i krzemionek, budowa drugiej linii do produkcji 
pustaków szklanych, stworzenie ogólnopolskiego systemu dystrybucji soli warzonej 
Celem inwestycji technologicznych planowanych w Grupie Kapitałowej Ciech jest podniesienie jakości i właściwości 
wytwarzanych produktów (inwestycja monohydrat), zwiększenie zdolności produkcyjnych produktów wysokorentownych 
(krzemiany, pustaki szklane) oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów, które mają szansę pełnić rolę liderów 
rynkowych (fosforany paszowe). Projekt w zakresie soli warzonej ma umożliwić natomiast Grupie Kapitałowej Ciech 
wejście na rynek dystrybucji soli warzonej i kreację własnej marki handlowej. Realizacja projektu obejmować będzie 
zakup oddziału do konfekcjonowania soli oraz stworzenie ogólnopolskiej sieci dystrybucji. Realizacja tych projektów 
będzie miała istotne znaczenie dla zachowania przewagi konkurencyjnej oraz umocnienia pozycji rynkowej w wybranych 
segmentach działalności Grupy Kapitałowej Ciech. W przypadku realizacji planowanych inwestycji o charakterze 
technologicznym, Emitent oczekuje: utrzymania dominującej pozycji na rynku sody kalcynowanej w Polsce, wzrostu 
sprzedaży i rentowności produktów krzemianowych, wzmocnienie pozycji w sektorze agrochemicznym oraz zdobycie 
znaczącej pozycji na rynku dystrybucji soli warzonej. Osiągnięcie zakładanych celów powinno przynieść wzrost 
przychodów oraz wzrost rentowności sprzedaży, w szczególności w zakresie produktów krzemianowych oraz soli 
warzonej. Niepowodzenia w realizacji zakładanych inwestycji technologicznych mogą spowodować powolne pogorszenie 
pozycji Grupy Ciech na rynku sody kalcynowanej oraz brak poprawy rentowności sprzedaży.  
 
Skuteczne przeprowadzenie wewnętrznej konsolidacji segmentu sodowego 
Projekt konsolidacji segmentu sodowego polegał będzie na: (i) osiągnięciu 100% udziałów w dwóch spółkach zależnych 
od CIECH S.A., JANIKOSODA S.A. oraz SODA MĄTWY S.A., w wyniku odkupu kilkuprocentowych pakietów tych spółek 
od Skarbu Państwa i drobnych akcjonariuszy, (ii) przeprowadzeniu restrukturyzacji kosztowej oraz (iii) inkorporacji w 
struktury CIECH S.A. tych spółek. Skuteczne zrealizowanie tego projektu istotne jest dla dalszej działalności Emitenta 
oraz realizacji przyjętej strategii rozwoju, gdyż umożliwi on, poprzez obniżkę kosztów jednostkowych produkcji sody 
kalcynowanej podniesienie konkurencyjności Grupy Kapitałowej Ciech w segmencie sodowym, który to cel jest jednym z 
elementów strategii Emitenta. Warunkiem przeprowadzenia inkorporacji jest osiągnięcie przez CIECH S.A. 100% 
udziałów w tych spółkach, planowane przez odkupienie pakietów akcji od Skarbu Państwa oraz od pozostałych 
akcjonariuszy. Emitent oczekuje, iż osiągnięcie 100% udziału w kapitałach tzw. „spółek sodowych” nastąpi do końca 
2005r, co umożliwi rozpoczęcie faktycznej inkorporacji i osiągnięcie zakładanych efektów synergii. W efekcie pełne 
efekty finansowe związane z realizacją tego projektu pojawią się najpóźniej w 2006 roku. W przypadku natomiast tylko 
częściowej realizacji tego projektu tj. bez inkorporacji tzw. „spółek sodowych”, osiągnięte efekty finansowe mogą okazać 
się mniejsze od zamierzonych. 
 
Jakość i stabilność kadry zarządzającej oraz pracowników  
Pozycja rynkowa produktów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Ciech w sektorze chemicznym jest w dużej mierze zasługą 
wysokiej jakości kadry zarządzającej oraz pracowników średniego szczebla. Celem działań Emitenta w tym zakresie jest 
zachowanie stabilności kadry oraz stałe podnoszenie jej kwalifikacji. Znaczna część produktów Spółki to tzw. produkty 
masowe (soda kalcynowana, sól), których pozycja rynkowa poza czynnikami kosztowymi zależy głównie od stabilnej 
jakości i pewności dostaw. Warunek ten może być spełniony tylko przy dysponowaniu wysokiej jakości i stabilną kadrą 
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pracowników. Możliwości realizacji strategii rozwoju zależą w dużym stopniu od zapewnienia stabilności kluczowych 
pracowników Grupy Kapitałowej Ciech, którzy gwarantują odpowiedni poziom jakości produktów i usług. W opinii 
Emitenta, prowadzona przez niego polityka personalna gwarantuje pracownikom stabilizację i możliwość rozwoju 
zawodowego oraz stałe podnoszenie swoich kwalifikacji. Dlatego też, zdaniem Emitenta w przyszłości zostanie 
utrzymany wysoki poziom kadry zarządzającej i pracowników, co przełoży się na pozytywne efekty w zakresie jakości 
produktów oraz sprawności operacyjnej działania Grupy Kapitałowej Ciech.  
 
Dopuszczenie do publicznego obrotu i pozyskanie środków z publicznego rynku kapitałowego 
Prowadzona strategia dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej Ciech generuje znaczne zapotrzebowanie na 
zewnętrzne źródła finansowania. Dotychczas posiadane źródła finansowania Spółki w postaci osiąganej nadwyżki 
finansowej oraz środków zewnętrznych w postaci kredytów bankowych i emisji dłużnych papierów wartościowych nie są 
wystarczające do odpowiednio szybkiej realizacji przyjętej strategii. Ponadto charakter prowadzonej przez Emitenta i 
jego Grupę Kapitałową działalności, w szczególności specyfika inwestycji produkcyjnych (wysoka kapitałochłonność), 
wymaga angażowania znacznych środków finansowych, aby utrzymać zakładany wzrost wyników finansowych i 
realizowaną stopę zwrotu  w długim okresie. Czynnikiem istotnym dla możliwości terminowej realizacji strategii rozwoju i 
uzyskania zakładanych przyrostów wyników finansowych będzie pozyskanie kapitału na rynku publicznym. Emitent 
planuje pozyskać około 230 mln zł z emisji Akcji Serii C oraz sprzedaży Akcji Pracowniczych, które zostaną 
przeznaczone na wybrane projekty inwestycyjne. Jednocześnie Emitent, oczekuje, iż osiągnięty wzrost kapitałów 
własnych w wyniku emisji zwiększy możliwości kredytowe, a obecność Spółki na publicznym rynku kapitałowym 
zwiększy jej wiarygodność wśród kontrahentów.  

4.3. Perspektywy rozwoju 
Perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej zależą w dużej mierze od możliwości i tempa realizacji założonej 
strategii rozwoju oraz kształtowania się czynników zewnętrznych, głównie o charakterze makroekonomicznym. W 
przypadku pozyskania środków z emisji publicznej realizacja strategii ulegnie przyspieszeniu, dzięki czemu nastąpi 
szybsza realizacja zakładanych projektów inwestycyjnych oraz uwidocznienie efektów finansowych związanych z 
realizacją projektów. W ocenie Emitenta korzystne trendy makroekonomiczne oraz zakładane parametry 
najważniejszych projektów inwestycyjnych stwarzają podstawy do uzyskania podstawowych celów strategicznych, w tym 
w szczególności wzrostu osiąganej rentowności prowadzonej działalności w okresie najbliższych dwóch, trzech lat.  
 
Zamierzeniem krótkoterminowym Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest, co najmniej utrzymanie obecnej pozycji 
rynkowej w podstawowych segmentach działalności oraz głównych produktach. Większość produktów Emitenta stanowią 
tak zwane produkty dojrzałe (soda kalcynowana, sól warzona, soda oczyszczona) o ograniczonych możliwościach 
dynamicznego wzrostu rynku. Działania Emitenta w zakresie tej grupy produktów będą obejmować: wykorzystanie nisz 
rynkowych dla dotychczasowego portfela produktów, pozyskiwanie tanich surowców z krajów Europy Wschodniej, 
umożliwiające uzyskanie obniżki jednostkowych kosztów wytwarzanych produktów, współpraca z producentami 
chemicznymi w Europie Zachodniej wytwarzającymi produkty specjalistyczne w celu uzyskania możliwości wyłącznej 
dystrybucji tych produktów na rynku krajowym przez CIECH S.A. W stosunku do produktów znajdujących się w fazie 
wzrostowej (m.in. żywice epoksydowe, TDI, benzen, szkliwo sodowe) zamierzeniem Emitenta jest bardziej dynamiczna 
działalność w zakresie zwiększenia sprzedaży tych produktów i zwiększenia posiadanych udziałów rynkowych. 
 
W perspektywie długoterminowej działania Emitenta i jego Grupy Kapitałowej będą koncentrować się na: 
 

– pionowej koncentracji produkcji (od zapewnienia sobie tanich źródeł surowca do dotarcia do końcowego 
odbiorcy z wykorzystaniem tam gdzie będzie to uzasadnione ekonomicznie własnej sieci dystrybucji), 

– podejmowaniu produkcji wyrobów maksymalnie przetworzonych o perspektywicznych rynkach zastosowań, 
zdefiniowanych jako tzw. „portfel podstawowy”. 

 
Perspektywy uzyskania celów długookresowych związane są z realizacją strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy 
Kapitałowej i zależą bezpośrednio od planowanych projektów inwestycyjnych, które zostały przedstawione  w Rozdziale 
VI pkt 6.1. 

5. Przewidywania dotyczące czynników wpływających na przyszłe wyniki wraz ze 
wskazaniem podstawowych założeń tych przewidywań 

Opis czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta i jego Grupy Kapitałowej wraz ze wskazaniem istotnych 
założeń został przedstawiony w Rozdziale VI pkt. 4.1 i 4.2. 
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6. Strategia rozwoju i zamierzenia Emitenta i jego Grupy Kapitałowej na najbliższe 
lata 

6.1. Strategia rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej  
Strategia rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej ma na celu maksymalizację wartości Grupy Kapitałowej w wyniku 
stworzenia silnego regionalnego koncernu chemicznego skoncentrowanego na wybranych segmentach rynkowych 
obejmujących produkty o wysokiej wartości dodanej, dużym potencjale wzrostu rynku oraz komplementarnym 
charakterze. Po realizacji wizji strategicznej CIECH S.A. przekształci się w koncern chemiczny o wyodrębnionych 
czterech dywizjach obejmujących najważniejsze dla Grupy obszary sektora chemicznego: segment sodowy, fosforowy, 
nieorganikę oraz organikę. W ramach każdej dywizji Grupa posiadać będzie zdefiniowany portfel produktów o 
parametrach zapewniających osiągnięcie celów strategicznych w zakresie przyrostu wartości. Docelowy model 
biznesowy Grupy Kapitałowej Ciech przedstawia poniższy schemat. 

Docelowy model biznesowy Grupy Kapitałowej Ciech 
Dywizja sodowa  Dywizja fosforowa  Dywizja nieorganiczna Dywizja organiczna  Inwestycje portfelowe 

SODA MĄTWY S.A. 
 

JANIKOSODA S.A. 
 

Struktury handlowe 
CIECH S.A. związane z 

obsługą segmentu 
sodowego 

 

GZNF Fosfory Sp. z 
o.o. 

ZCh Alwernia S.A. 
ZCh Police S.A. 

Struktury handlowe 
CIECH S.A. związane z 

agrochemią  

 

Vitrosilicon S.A.  
Struktury handlowe 

CIECH S.A. związane z 
nieorganiką 

Nowe spółki produkcyjne 
w zakresie chemikaliów 

organicznych  
 Struktury handlowe 

CIECH S.A. związane z 
organiką  

 

Petrochemia-Blachownia 
S.A. 

Akcje PTU S.A. 
Akcje i udziały o 

charakterze inwestycji 
finansowych  

Źródło: Emitent 

Emitent szacuje, iż realizacja strategii pozwoli na osiągnięcie poziomu przychodów Grupy Kapitałowej w granicach co 
najmniej 700 mln Euro rocznie oraz uzyskaniu rentowności EBITDA większej niż 12%. Realizacja strategii rozwoju 
obejmować będzie następujące elementy: 
 
– osiągnięcie wzrostu wartości dodanej w sektorze sodowym w wyniku realizacji zmian organizacyjnych i 

planowanych inwestycji technologicznych, 
– uzyskanie wiodącej pozycji w Polsce na rynku nawozów i produktów fosforowych oraz nawozów wieloskładnikowych 

w wyniku rozbudowy dywizji fosforowej, na bazie spółek zależnych GZNF FOSFORY Sp. z o.o. i ZCh Alwernia S.A. 
oraz w wyniku inwestycji kapitałowych w branży nawozów fosforowych (zakup większościowego pakietu akcji ZCh 
Police S.A.), 

– rozbudowę dywizji nieorganicznej w oparciu o spółkę zależną Vitrosilicon S.A. przede wszystkim dzięki inwestycjom 
rzeczowym w rozbudowę zdolności produkcyjnych oraz ewentualnym inwestycjom kapitałowym, 

– rozszerzenie udziału Grupy Kapitałowej Ciech w tworzeniu łańcucha wartości produktów organicznych poprzez 
przejęcie fazy produkcji wybranych produktów chemii organicznej (budowa dywizji organicznej) jako wynik inwestycji 
kapitałowych w krajowych producentów chemikaliów organicznych. 

 
Docelowo działalność Grupy Kapitałowej Ciech obejmować będzie produkcję i handel niemal wyłącznie produktami 
tworzącymi tzw. „portfel podstawowy” , które spełniać będą wymogi w zakresie wnoszonej wartości dodanej. W przyszłej 
strukturze Grupy Kapitałowej nastąpi przejrzyste rozdzielenie funkcji operacyjnych, usługowych i centralnych. Funkcje 
operacyjne (m.in. produkcja, utrzymanie ruchu, badania i rozwój, sprzedaż) przyporządkowane będą poszczególnym 
dywizjom, natomiast funkcje usługowe (m.in.: controlling, księgowość, informatyka) oraz funkcje centralne (m.in.: 
strategia, prawo i podatki, relacje inwestorskie, polityka zatrudnienia) będą kreowane na szczeblu całej Grupy 
Kapitałowej przez CIECH S.A.           
 
W ramach poszczególnych celów strategicznych planowane są przez Emitenta działania o charakterze: (i) inwestycji 
rzeczowych, w zakresie budowy nowych linii produkcyjnych i technologicznych, (ii) inwestycji kapitałowych 
nakierowanych na przejęcia krajowych producentów wybranych produktów branży chemicznej, (iii) restrukturyzacyjnym, 
oraz (iv) działania dezinwestycyjne, które mogą przybrać formułę sprzedaży niektórych spółek zależnych lub ich 
wyodrębnionych części inwestorom zewnętrznym.   
 
Założenia poszczególnych elementów strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz zakres planowanych 
działań zostały omówione poniżej.  

Osiągnięcie wzrostu wartości dodanej w sektorze sodowym, konsolidacja segmentu sodowego 

Kluczowym elementem strategii dla Grupy Kapitałowej Ciech jest dalsza ekspansja w sektorze sodowym, który wnosi 
największą wartość dodaną wśród wszystkich segmentów działalności Grupy Kapitałowej. Grupa Ciech z udziałem 
bliskim 100% jest liderem na krajowym rynku sody kalcynowanej oraz liczącym się producentem w Europie. Główne 
produkty tego segmentu należą do tzw. produktów masowych, których najważniejszymi czynnikami konkurencyjnymi 
jest: jakość, cena i pewność dostaw. Zamiarem Emitenta jest dalsze podniesienie rentowności segmentu sodowego, w 
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tym przede wszystkim głównego produktu tego segmentu jakim jest soda kalcynowana. Realizacji tego celu służyć mają 
następujące działania: 
– dokończenie restrukturyzacji kosztowej w SODA MĄTWY S.A oraz JANIKOSODA S.A., 
– utworzenie dywizji sodowej w ramach struktur CIECH S.A. oraz połączenie spółek sodowych z CIECH S.A.,  
– przeprowadzenie niezbędnych inwestycji technologicznych, w tym w szczególności tzw. inwestycji monohydrat,  
– osiągnięcie 100% udziału w SODA MĄTWY S.A oraz JANIKOSODA S.A. w wyniku odkupienia kilkuprocentowych 

mniejszościowych pakietów akcji od Skarbu Państwa i drobnych akcjonariuszy. 
 
Drugim kluczowym zamierzeniem Emitenta w ramach segmentu sodowego jest znaczne podniesienie pozycji rynkowej i 
osiąganej wartości dodanej na sprzedaży drugiego najważniejszego produktu tego segmentu, jakim jest sól warzona. 
Sposobem na osiągnięcie tego celu ma być przebudowa ogólnopolskiego systemu dystrybucji soli warzonej oraz 
zdobycie dominującej w Polsce pozycji na rynku konfekcjonowania i dystrybucji. Obecnie Grupa Ciech jest największym 
krajowym producentem soli warzonej oraz posiada najlepszą na polskim rynku technologię w tym zakresie. Nie posiada 
jednak własnych marek handlowych, a większość soli produkowanej przez Grupę Ciech jest sprzedawana pod markami 
innych dystrybutorów. Projekt dotyczący soli warzonej zmierza do stworzenia jednolitego systemu dystrybucji tym 
produktem oraz wypromowania nowej, własnej marki handlowej. Struktura kosztów oraz łańcuch wartości wskazuje, iż 
największa wartość dodana w przypadku soli konsumenckiej generowana jest na etapie: konfekcjonowania, dystrybucji i 
sprzedaży tego produktu.   

Uzyskanie wiodącej w Polsce pozycji na rynku nawozów i produktów fosforowych oraz nawozów 
wieloskładnikowych  

Zamierzeniem Emitenta jest stworzenie drugiego, obok segmentu sodowego, silnego filaru produkcyjnego na rynku 
nawozów mineralnych (fosforowych i wieloskładnikowych). W opinii Emitenta wielkość rynku nawozów fosforowych i 
wieloskładnikowych w Polsce charakteryzuje się dużą stabilnością oraz wykazuje możliwości wzrostu w najbliższych 
latach. Rozwojowi rynku nawozów fosforowych i wieloskładnikowych oraz poprawie warunków konkurencyjnych będą 
sprzyjać: tendencja ograniczenia nawożenia azotowego na rzecz zwiększenia udziału nawozów fosforowych i 
potasowych, wejście w struktury Unii Europejskiej i system dopłat bezpośrednich, który powinien zwiększyć siłę 
nabywczą rolnictwa oraz zniesienie barier eksportowych, co umożliwi lepsze konkurowanie z producentami nawozów z 
krajów Unii Europejskiej. Emitent planuje zdobycie wiodącej pozycji na rynku nawozów fosforowych i wieloskładnikowych 
w Polsce w wyniku dokonania inwestycji kapitałowej, polegającej na zakupie większościowego pakietu akcji w Zakładach 
Chemicznych Police S.A., jak również działaniom wewnętrznym w spółkach zależnych GZNF FOSFORY Sp. z o.o. oraz 
ZCh Alwernia S.A. (produkty fosforowe), nakierowanym na uruchomienie produkcji fosforanów paszowych.     

Rozbudowa dywizji nieorganicznej 

Grupa Kapitałowa Ciech posiada w swoim portfelu grupę produktów nieorganicznych, które charakteryzują się wysokim 
potencjałem wzrostu oraz możliwym wzrostem rentowności sprzedaży. Część produktów nieorganicznych, takich jak 
soda kalcynowana, sól warzona oraz soda oczyszczona zostanie zgrupowana w tzw. dywizji sodowej. Pozostałe 
produkty nieorganiczne, do których należy zaliczyć: produkty krzemianowe (szklisty krzemian sodu i potasu, szkło wodne 
sodowe i potasowe) oraz pustaki szklane utworzą tzw. dywizję nieorganiczną. Realizacja elementu strategii polegającej 
na rozbudowie tak skonstruowanej dywizji nieorganicznej opierać się będzie na dwóch głównych projektach: 
– rozbudowie potencjału produkcyjnego w zakresie krzemianów i krzemionki, 
– budowie drugiej linii do produkcji pustaków szklanych. 
 
Szklisty krzemian sodu i potasu oraz ich pochodne są wykorzystywane w wielu sektorach przemysłu. Z uwagi na 
szerokie zróżnicowanie właściwości fizyko-chemicznych, krzemionki i krzemiany strącane są powszechnie stosowym 
dodatkiem służącym do polepszania procesu i wydajności produkcji w wielu gałęziach przemysłu. Różnorodność 
zastosowań szklistego krzemianu sodu i jego pochodnych sprawiają, że popyt na ten towar wykazuje stałą tendencję 
wzrostową. Wzrost zapotrzebowania odnotowywany jest w długim okresie i nie ma charakteru skokowego. Grupa Ciech 
jest producentem szklistego krzemianu sodu i szkła wodnego sodowego o bardzo wysokiej jakości. Emitent oczekuje, iż 
planowane inwestycje pozwolą na zwiększenie przez Grupę Ciech możliwości eksportowych produktów krzemianowych. 
 
Rynek pustaków szklanych w Polsce charakteryzuje się bardzo wysoką dynamiką wzrostu. Jest to rynek relatywnie 
młody z perspektywami na dalszy dynamiczny rozwój. Grupa Ciech z udziałem około 48% (dane za 2003r.) posiada 
dominującą pozycję na krajowym rynku pustaków szklanych. Planowane inwestycje w opinii Emitenta powinny 
przyczynić się do dalszego umocnienia pozycji Grupy Ciech na rynku krajowym i wzrostu eksportu oraz umożliwić 
uzyskanie dodatkowego wzrostu rentowności, wynikającego z efektu skali. 

Rozszerzenie zakresu działalności o produkcję wyrobów organicznych - budowa dywizji organicznej  

Aktualnie działalność Grupy Kapitałowej Ciech w zakresie wyrobów organicznych obejmuje wyłącznie działalność 
handlową. Emitent uczestniczy w obrocie produktami organicznymi na rynku wewnętrznym oraz w imporcie i eksporcie. 
Działalność handlowa charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem marż. Celem Emitenta jest rozszerzenie 
działalności w zakresie chemikaliów organicznych na produkcję tych wyrobów w wyniku przejęcia krajowych 
producentów, posiadających w swoich portfelach produkty, które zdaniem Emitenta spełniają oczekiwania Grupy Ciech 
w zakresie wnoszonej wartości oraz potencjału wzrostu. Do szczególnie interesujących produktów, których produkcją 
zainteresowany jest Emitent należą: żywice epoksydowe, EPI oraz TDI.      
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6.2. Zamierzenia inwestycyjne i możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Emitenta i 
jego Grupy Kapitałowej   

Możliwości realizacji strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej zależą przede wszystkim od realizacji 
planowanych projektów inwestycyjnych. Planowany na lata 2005-2006 program inwestycyjny obejmuje szereg projektów 
o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych w wysokości od 550 mln zł do 600 mln zł. Planowane przez Emitenta i jego 
Grupę Kapitałową projekty inwestycyjne przedstawia poniższa tabela:  

Tabela 194. Planowane zamierzenia inwestycyjne Grupy Kapitałowej na lata 2005-2006 
Projekt Wielkość wydatków (mln zł) 

1. Konsolidacja segmentu sodowego 40 
2. Inwestycje technologiczne w segmencie sodowym 50 
3. Inwestycje i reorganizacja rynku soli warzonej 20 
4. Inwestycje technologiczne w segmencie nieorganicznym i agrochemicznym 85 
5. Inwestycje technologiczne w produkcję surowców wykorzystywanych w chemii organicznej 35 
6. Projekt „fosforowy”  220-250 
7. Inwestycje kapitałowe związane z budową sfery produkcyjnej „dywizji organicznej” 100-120 
Razem 550-600 

 
Konsolidacja segmentu sodowego 
Celem tzw. projektu sodowego jest podniesienie pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej Ciech w segmencie 
sodowym. Soda kalcynowana ma charakter produktu masowego, który charakteryzuje się stabilnym, ale niewielkim 
wzrostem rynku oraz silną konkurencją cenową. Dochodowość segmentu oraz pozycję konkurencyjną wyznacza 
wysokość kosztów jednostkowych, jakość produktu oraz zasięg tzw. „renty geograficznej”, związanej z malejącą 
rentownością sprzedaży w miarę oddalania się od miejsca produkcji (wysoki udział kosztów transportu). Realizacja 
projektu powinna przynieść: 
– obniżkę kosztów bezpośrednich (koordynacja zakupów podstawowych surowców), 
– obniżkę części kosztów pośrednich (m.in. kosztów remontów), 
– unowocześnienie technologii produkcji, 
– poprawę sprawności działania na poziomie operacyjnym. 
 
Realizacja projektu przebiegać będzie w trzech etapach, które obejmować będą: 
– kontynuację procesu restrukturyzacji kosztowej i zmian organizacyjnych w SODA MĄTWY S.A. oraz JANIKOSODA 

S.A., 
– utworzenie w strukturach CIECH S.A. dywizji sodowej, w skład, której wejdą spółki sodowe oraz struktury handlowe 

CIECH S.A. obsługujące aktualnie segment sodowy oraz docelowo inkorporacja spółek sodowych (SODA MĄTWY 
S.A. oraz JANIKOSODA S.A.) przez CIECH S.A., 

– odkupienie przez CIECH S.A. pakietów akcji spółek zależnych  SODA MĄTWY S.A. (8,9%) i JANIKOSODA S.A. 
(8,4%) będących w posiadaniu Skarbu Państwa (tzw. resztówek) i drobnych akcjonariuszy.  

 
Możliwość odkupienia tzw. resztówek w spółkach sodowych została przewidziana w procesie prywatyzacji  SODA 
MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A., który nastąpił w 1996r. Zgodnie z zapisami umów prywatyzacyjnych, Skarb Państwa 
ma opcję sprzedaży odpowiednio; 8,9% akcji w SODA MĄTWY S.A. oraz 8,4% akcji w JANIKOSODA S.A. na rzecz 
CIECH S.A. Cena transakcji odkupu została określona w umowach prywatyzacyjnych i wynosi odpowiednio: 13,68 USD 
za jedną akcję spółki Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. oraz 7,94 USD za jedną akcję Inowrocławskich 
Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. Biorąc pod uwagę aktualny rynkowy kurs USD/PLN, Emitent szacuje, iż 
ewentualny koszt zakupu „resztówek” w JANIKOSODA S.A. i SODA MĄTWY S.A. wyniesie około 40 mln PLN. Emitent 
planuje, iż realizacja transakcji ze Skarbem Państwa zostanie sfinalizowana do końca 2005 roku. Aktualnie Emitent 
prowadzi rozmowy z Ministerstwem Skarbu Państwa na temat warunków przeprowadzenia tej transakcji. 
 
Projekt konsolidacji segmentu sodowego obejmuje również zmiany restrukturyzacyjne i organizacyjne. Procesy te 
związane są z działaniami mającymi na celu obniżkę kosztów oraz stworzenie modelu działania tzw. dywizji sodowej, 
którego implementacja poprzedzi właściwą inkorporację spółek sodowych przez CIECH S.A. W roku 2003r. Emitent 
rozpoczął proces restrukturyzacji kosztowej obejmujący między innymi: obniżkę kosztów osobowych, oszczędności 
kosztów zakupu głównych surowców, obniżkę kosztów utrzymania ruchu. Jednocześnie zostały podjęte kroki mające na 
celu wdrożenie rozwiązań właściwych dla funkcjonowania biznesu sodowego poprzez utworzenie tzw. dywizji sodowej. 
Dokonano między innymi alokacji funkcji korporacyjnych pomiędzy CIECH S.A. i spółki sodowe, które doprowadziły do 
przejęcia przez CIECH S.A. całości funkcji zakupowych, sprzedażowych i logistycznych oraz pozostawienia w spółkach 
sodowych funkcji związanych z produkcją i utrzymaniem ruchu. Emitent szacuje, że proces zmian restrukturyzacyjnych i 
organizacyjnych zostanie zakończony do końca 2005 roku.     
 
Inwestycje technologiczne w segmencie sodowym 
Głównym projektem w segmencie sodowym jest inwestycja technologiczna, polegająca na budowie instalacji 
monohydratu w jednym z zakładów produkujących sodę kalcynowaną. Budowa instalacji monohydratu jest odpowiedzią 
na zmiany rynkowe wśród odbiorców sody kalcynowanej w Europie i na świecie. W coraz większym stopniu wykorzystują 
oni sodę kalcynowaną ciężką w postaci granulowanej typu „monohydrat” , która posiada te same właściwości chemiczne, 
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co soda lekka. Przeprowadzenie tej inwestycji pozwoli Grupie Ciech utrzymać dotychczasowy poziom sprzedaży na 
rzecz klientów preferujących sodę kalcynowaną typu monohydrat oraz utrzymać konkurencyjność jakościową w stosunku 
do innych producentów. Szacowana wielkość nakładów związanych z realizacją inwestycji technologicznych wyniesie 
około 50 mln PLN, w tym na budowę instalacji monohydratu około 40 mln zł. Termin rozpoczęcia realizacji tego projektu 
Emitent przewiduje w 2005 roku.  
 
Inwestycje i reorganizacja rynku soli warzonej   
Grupa Kapitałowa Ciech wykorzystując fakt, iż jest największym producentem soli warzonej w Polsce, zamierza 
poszerzyć zakres uczestnictwa w tworzeniu łańcucha wartości tego produktu o fazę konfekcjonowania oraz dystrybucji. 
Dotychczas produkowana przez Grupę Kapitałową Ciech sól warzona w postaci mokrej wykorzystywana była szeroko 
przez innych dystrybutorów, którzy po osuszeniu i zapakowaniu sprzedawali sól pod własnymi markami handlowymi do 
sieci handlowych. Realizacja projektu organizacji procesu konfekcjonowania, stworzenia sieci dystrybucji oraz 
wprowadzenia własnych marek handlowych polegać będzie na: 
– rozbudowie linii do konfekcjonowania soli, 
– rozbudowie logistyki i sieci dystrybucji soli warzonej o charakterze ogólnopolskim, 
– stworzeniu i wypromowaniu własnej marki handlowej,   
– zakupieniu oddziału konfekcjonowania soli warzonej od IKS Solono z siedzibą w Inowrocławiu. 

 
Realizacja projektu planowana jest na początek 2005 roku, a łączne nakłady inwestycyjne związane z tym projektem 
przewidywane są na poziomie około 20 mln PLN. 
   
Projekty technologiczne w segmencie chemikaliów nieorganicznych i segmencie agrochemicznym 
Projekty związane z inwestycjami w segmencie chemikaliów nieorganicznych związane są z wprowadzeniem na rynek 
nowych rodzajów produktów, rozbudową instalacji produkcyjnych w zakresie produktów o dużym potencjale wzrostowym 
a także przejęciem fazy dystrybucji i sprzedaży soli warzonej. Do głównych planowanych projektów dotyczących 
chemikaliów nieorganicznych i agrochemicznych należą: 
– budowa linii do produkcji fosforanów paszowych, 
– rozbudowa zdolności produkcyjnych w zakresie krzemianów i krzemionki, 
– budowa drugiej linii do produkcji pustaków szklanych. 
 
Fosforany paszowe 
Analiza rynku paszowego przeprowadzona przez Emitenta, który opierał się między innymi na danych GUS, Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Polskiego Związku Producentów Pasz wskazuje na istnienie 
dużego i stabilnego rynku pasz w Polsce na poziomie około 8 mln ton rocznie. Do najpoważniejszych problemów branży 
należy zapotrzebowanie na surowce do wytwarzania pasz. Nadal jednym z głównych surowców do produkcji pasz 
pozostają mączki mięsno-kostne, które w około 70% pochodzą z importu. Aktualne tendencje rynkowe wskazują na 
stopniowe wycofywanie się producentów ze stosowania mączek mięsno-kostnych ze względu na ryzyko związane z 
występowaniem choroby BSE (tzw. „wściekłych krów”). Niedobór fosforu i wapnia wymaga zastąpienia mączek mięsno-
kostnych koncentratami paszowymi, głównie fosforanem paszowym. Emitent szacuje wielkość rynku fosforanu 
paszowego w Polsce na podstawie prognozy Politechniki Wrocławskiej na około 100-120 tys. ton rocznie. Docelowo 
Grupa Ciech zamierza uzyskać ponad 40% udział w rynku fosforanu paszowego. Realizacja projektu fosforowego 
obejmie między innymi: budowę instalacji do produkcji fosforanów paszowych oraz terminalu kwasu fosforowego. 
Nakłady związane z realizacją tego projektu wyniosą około 20 mln PLN, a finalizacja projektu powinna zakończyć się w  
2005 roku.   
 
Rozbudowa mocy produkcyjnych w zakresie krzemianów i krzemionki 
Strategią Grupy Ciech w tym segmencie jest utrzymanie wyłączności w produkcji szklistego krzemianu potasu i szkła 
wodnego potasowego oraz wprowadzenie do produkcji wyrobów o wyższym stopniu przetworzenia, opartych o szklisty 
krzemian sodu. W celu wykorzystania rosnącego popytu na produkty krzemianowe, w tym w szczególności krzemionki 
strącanej, Emitent planuje zwiększyć zdolności produkcyjne poprzez budowę drugiego zakładu krzemianów i krzemionki 
w ramach Grupy Kapitałowej bądź przy udziale partnera zewnętrznego. Zakres inwestycji obejmie budowę między 
innymi: nowego budynku produkcyjnego oraz zakup maszyn i urządzeń. Inwestycja przyniesie około 40% wzrost 
zdolności produkcyjnych w zakresie krzemianów. Planowana wartość inwestycji zamknie się kwotą nakładów na 
poziomie około 45 mln zł i poniesiona zostanie w latach 2005-2006.   
 
Budowa drugiej linii do produkcji pustaków szklanych 
Realizacja projektu ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych Grupy Ciech w zakresie produkcji pustaków 
szklanych, co pozwoli na dalszą ekspansję Grupy Kapitałowej w tym segmencie rynku w Polsce oraz zwiększenie 
możliwości eksportowych. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi między innymi: 
– zwiększenie produkcji pustaków szklanych, 
– poszerzenie gamy produktów o produkcję nowych asortymentów, 
– podniesienie jakości produkowanych pustaków szklanych, 
– poprawienie technologii produkcji (poprawa wskaźników cieplno-technologicznych dzięki ulepszeniu procesu 

topnienia). 
Projekt obejmować będzie między innymi: budowę pieca szklarskiego i zasilaczy, instalację urządzeń technologicznych 
oraz roboty budowlane. Łączne nakłady inwestycyjne planowane na budowę drugiej linii produkcyjnej pustaków 
szklanych wyniosą około 25 mln zł, a zakończenie projektu przewidziane jest w 2006 roku.  



Rozdział VI – Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  238

 
Inwestycje technologiczne w produkcję surowców wykorzystywanych w chemii organicznej  
Sprzedaż surowców i półproduktów wykorzystywanych w segmencie chemii organicznej, których producentem jest 
Grupa Ciech charakteryzyuje się relatywnie wysokimi marżami, a w przypadku niektórych produktów tego typu, Grupa 
Ciech jest wyłącznym ich producentem w Polsce. Zamiarem Emitenta w stosunku do tego segmentu jest dalsze 
podnoszenie jego wartości poprzez inwestycje technologiczne. Inwestycje w produkcję surowców wykorzystywanych w 
chemii organicznej, koncentrować się będą przede wszystkim na zwiększeniu wydajności instalacji produkcyjnych oraz 
jakości podstawowych produktów takich jak benzen i toluen. Główny projekt inwestycyjny w tym zakresie obejmować 
będzie budowę instalacji destylacji ekstrakcyjnej frakcji BT. Realizacja tej inwestycji umożliwi znaczącą poprawę 
czystości benzenu (min 99,99%) oraz toluenu (min. 99,95%). Podniesienie jakości produktów wpłynie na zwiększenie 
możliwości pozyskania nowych obszarów zbytu produktów na rynkach krajowych i zagranicznych o segment syntezy 
chemicznej (głównie producentów tworzyw sztucznych). Inwestycja pozwoli równocześnie na rozszerzenie rodzaju 
przerabianych surowców o półprodukty petrochemiczne co częściowo uniezależni Grupę od podaży i fluktuacji cen na 
rynku głównego surowca tj. surowego benzolu koksowniczego. Wielkość nakładów przewidzianych na sfinansowanie 
tego projektu wyniesie około 40 mln zł, zakończenie przewidziane jest na koniec 2005 roku.   
 
Projekt „fosforowy” 
Projekt „fosforowy”  ma służyć zbudowaniu drugiego obok segmentu sodowego silnego filaru produkcyjnego w Grupie 
Kapitałowej Ciech. Pomimo relatywnie niskiej dynamiki rynku nawozów mineralnych w kraju i w Europie oraz słabych 
wyników finansowych krajowych producentów, Grupa Kapitałowa Ciech osiąga bardzo dobre wyniki finansowe na 
produkcji nawozów fosforowych i wieloskładnikowych. Charakter tego typu działalności (produkt masowy, relatywnie 
niskie marże) skłania do przyjęcia strategii rozwoju tego segmentu w wyniku zwiększania udziału w rynku oraz 
wykorzystywaniu efektów synergii i skali, co zdaniem Emitenta umożliwi dalszy wzrost rentowności działalności 
nawozowej Grupy Kapitałowej Ciech. Projekt zakłada zakup lub objęcie większościowego pakietu akcji ZCh Police S.A. i 
zintegrowaniu części nawozowej ZCh Police S.A. z  GZNF Fosfory Sp. z o.o. (spółkę zależną od CIECH S.A.). Emitent 
szacuje, iż połączenie potencjałów produkcyjnych w zakresie branży nawozów fosforowych pozwoli na uzyskanie 
następujących korzyści: 
– obniżkę kosztów produkcji (implementacja modelu kosztowego z GZNF Fosfory Sp. z o.o. do ZCh Police S.A., 

niższe koszty zakupu surowców i transportu na skutek zwiększenia siły wobec dostawców i przewoźników morskich, 
optymalizacja struktury produkcji),  

– obniżkę kosztów sprzedaży (transport, promocja, dystrybucja) w kraju, 
– podniesienie rentowności sprzedaży (brak wewnętrznej konkurencji pomiędzy produktami), 
– lepsze możliwości skutecznego konkurowania z zagranicznymi producentami nawozów na rynkach europejskich. 
 
W efekcie realizacji tego projektu powinno nastąpić zasadnicze zwiększenie wielkości sprzedaży i udziałów Grupy 
Kapitałowej Ciech na krajowym i zagranicznym rynku nawozów mineralnych oraz wzrost wyników finansowych 
uzyskiwanych w segmencie nawozowym. Na rynku krajowym Grupa Ciech stanie się niekwestionowanym liderem w 
zakresie sprzedaży nawozów fosforowych i wieloskładnikowych. Harmonogram realizacji tego projektu zakłada 
zakończenie procesu do 2006 roku. W IV kwartale 2004 roku CIECH S.A. oraz ZCh Police S.A. podpisały list intencyjny 
w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia nawozowego. Aktualnie trwają działania związane z uzyskaniem zgody 
akcjonariuszy ZCh Police na planowany projekt, a także prace przygotowawcze w zakresie rozwiązań prawnych, 
organizacyjnych oraz technologicznych tego projektu.  
 
Drugim obok rozszerzenia skali produkcji nawozów fosforowych i wieloskładnikowych celem przejęcia ZCh Police S.A. 
jest rozwinięcie produkcji wyrobów charakteryzujących się wysoką wartością dodaną oraz dużym potencjałem wzrostu 
sprzedaży. Do takich produktów w portfelu ZCh Police S.A. należy biel tytanowa, wykorzystywana głownie jako pigment 
do produkcji farb, w przetwórstwie tworzyw oraz w przemysłach papierniczym, spożywczym i kosmetycznym.   
 
Inwestycje kapitałowe związane z budową sfery produkcyjnej „dywizji organicznej” 
Jednym z elementów strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Ciech jest przejęcie fazy produkcji wybranych produktów w 
zakresie chemikaliów organicznych, które charakteryzują się korzystnymi uwarunkowaniami rynkowymi i 
konkurencyjnymi oraz stanowić będą uzupełnienie obecnego profilu działalności Grupy Kapitałowej Ciech. Do wyrobów, 
których produkcją zainteresowana jest Grupa Ciech należą przede wszystkim: żywice epoksydowe, epichlorohydryna 
(EPI) oraz toluilenodiizocyjanian (TDI). Proces budowania portfela produktów w zakresie zdolności produkcyjnych 
obejmować będzie inwestycje kapitałowe, które przyjmować będą charakter udziału w prywatyzacji krajowego sektora 
chemicznego oraz przejmowania podmiotów branży chemicznej. Aktualnie Grupa Kapitałowa Ciech zidentyfikowała dwa 
projekty inwestycji kapitałowych, które polegałyby na zakupie w ramach procesu prywatyzacji większościowych pakietów 
akcji krajowych podmiotów sektora chemicznego.   
 
W celu sfinansowania planowanej strategii rozwoju i projektów inwestycyjnych, Emitent planuje wykorzystać różne źródła 
finansowania, w tym przede wszystkim: 
– środki z emisji publicznej Akcji Serii C oraz środki ze sprzedaży Akcji Pracowniczych, 
– środki ze sprzedaży akcji Emitenta Serii A i B posiadanych przez spółki zależne w ramach Oferty Publicznej, 
– środki ze sprzedaży niektórych spółek zależnych i stowarzyszonych (tzw. dezinwestycje), 
– środki własne w postaci generowanej nadwyżki finansowej, 
– środki o charakterze dłużnym. 
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Emitent przewiduje, że środki z publicznej emisji Akcji Serii C oraz sprzedaży Akcji Pracowniczych pozwolą na 
sfinansowanie 40-45% planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2005-2006. Istotną częścią środków potrzebnych 
do sfinansowania wydatków inwestycyjnych stanowić będą środki uzyskane z procesu dezinwestycji na skutek 
sprzedaży niektórych spółek zależnych oraz udziałów w spółkach stowarzyszonych. W ramach procesu dezinwestycji 
Emitent dokonał między innymi sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. z 
siedzibą w Złotym Stoku. Emitent szacuje, że środki uwolnione w procesie dezinwestycji w latach 2005-2006 wyniosą, co 
najmniej 100 mln zł. Źródłem finansowania części nakładów inwestycyjnych będą również środki ze sprzedaży akcji 
Emitenta posiadanych przez spółki zależne, sprzedawane w ramach Oferty Publicznej Otwartej. Emitent szacuje wartość 
pozyskanych w ten sposób środków przez spółki zależne na około 40-50 mln zł. Pozostałą część środków potrzebną na 
sfinansowanie procesu inwestycyjnego stanowić będą środki własne uzyskane z nadwyżki finansowej oraz środki 
finansowe o charakterze dłużnym. W przypadku pozyskania z emisji Akcji Serii C mniejszej od przewidywanej ilości 
środków finansowych, Emitent planuje finansować projekty inwestycyjne w większym stopniu w oparciu o finansowanie 
dłużne.     
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ROZDZIAŁ VII – DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH 
ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH 
NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH 
AKCJONARIUSZACH 

1. Podstawowe zasady zarządzania Emitentem 

1.1. Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową 
Władzami Spółki są: 
– Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 
– Rada Nadzorcza, 
– Zarząd 
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy między innymi: 
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 

rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
– podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, 
– zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, 
– zmiana Statutu Spółki, 
– zmiana przedmiotu działalności Spółki, 
– zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 
– zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego 

prawa rzeczowego, 
– powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady 

Nadzorczej, 
– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz ustalanie dla nich zasad 

wynagradzania i wysokości wynagrodzeń, 
– podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
– podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji  obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, 
– połączenie Spółki z innymi spółkami i przekształcenie Spółki, 
– rozwiązanie i likwidacja Spółki, 
– uchwalanie sposobu i warunków umarzania akcji, 
– rozwiązanie Spółki, 
– uchwalanie warunków umarzania akcji. 
 
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 
trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza wykonuje nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy 
w szczególności:  
– ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w 

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących 
podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania 
z wyników tej oceny, 

– opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki; 
– zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 
– zatwierdzanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi Spółki; 
– wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym 

Prezesa Zarządu; 
– wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz przeprowadzenia 

skonsolidowanego badania finansowego grupy kapitałowej Spółki. 
 
Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Zarząd składa się od trzech do pięciu 
osób i wybierany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy i decyzje 
gospodarcze i inne nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki do 
wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  W szczególności do zadań Zarządu należy: 
– koordynacja realizacji strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, 
– realizacja projektów inwestycyjnych wynikających ze strategii rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej, 
– nadzór nad spółkami zależnymi od Emitenta, 
– koordynacja wspólnej polityki gospodarowania w Grupie Kapitałowej. 
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1.2. Opis kompetencji decyzyjnych i wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi 
szczeblami zarządzania. 

Bieżącą działalnością CIECH S.A. kieruje Zarząd, przy pomocy dyrektorów, głównego księgowego, kierowników 
samodzielnych zespołów, kierowników zespołów i samodzielnych stanowisk pracy. Biurem Handlowym kieruje dyrektor 
biura, któremu podlegają zastępcy dyrektora biura - dyrektorzy jednostek biznesowych oraz kierownik Zespołu Logistyki i 
Administracji. Zarządowi podlega bezpośrednio sieć przedstawicielstw, agentów, oraz spółek krajowych i zagranicznych. 
W biurach funkcjonalnych całokształtem działalności zarządza dyrektor biura, któremu podlegają zastępcy dyrektora i 
kierownicy zespołów. Zastępcy dyrektora nadzorują, wyznaczone przez dyrektora biura, obszary. Kierownikom 
samodzielnych zespołów funkcjonalnych podlegają samodzielne stanowiska pracy.  Samodzielne stanowisko pracy 
może być wyłącznie jednoosobowe i działa zgodnie z ustalonym dla niego zakresem uprawnień i obowiązków 
służbowych. Nadzór nad poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi sprawują członkowie Zarządu. Dla opracowania 
specjalnych zagadnień, nie przewidzianych zakresem działania poszczególnych jednostek organizacyjnych lub też 
obejmujących tematykę znajdującą się w kompetencjach co najmniej dwóch jednostek organizacyjnych, Zarząd CIECH 
S.A. może powołać zespoły zadaniowe i komisje. 
 
W celu spełnienia wysokich wymagań w zakresie jakości świadczonych usług w CIECH S.A. wdrożony został System 
Zarządzania Jakością według nowej normy ISO 9001:2000. Całość spraw związanych z projektowaniem, 
dokumentowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością koordynuje i nadzoruje Pełnomocnik 
Prezesa Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością. 
 
Przepisy wewnętrzne CIECH S.A. wydawane są w postaci: 
– uchwał Zarządu, 
– zarządzeń Prezesa Zarządu  - (załącznikami do zarządzeń są regulaminy, instrukcje i procedury), 
– dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. 

1.3. Struktura organizacyjna Emitenta. 
Strukturę organizacyjną Emitenta przedstawia poniższy schemat: 
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2. Informacje o strukturze zatrudnienia  

2.1. Liczba pracowników i rodzaj zawartych umów 
Na koniec września 2004r. zatrudnienie w CIECH S.A. wynosiło 242 pracowników oraz obejmowało 231 etatów. 
Zdecydowana większość zatrudnionych w CIECH S.A. pracowała na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie w oparciu 
o umowy zlecenia i umowy o dzieło stanowiło sporadyczną formę zatrudnienia stosowaną przez Emitenta. Przeciętny 
poziom zatrudnienia Emitenta w podziale na formy zatrudnienia przedstawia poniższa tabela:  

Tabela 195. Przeciętne zatrudnienie Emitenta w podziale wg rodzajów zawartych umów  
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (etaty) 247,3 254,6 297,6 389,8 431,8
Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło (liczba umów) 2 2 2 3 12
Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie (liczba umów) 20 16 24 30 26
CIECH S.A. – razem 269,3 272,6 323,6 422,8 469,8

Źródło: Emitent 

2.2. Struktura zatrudnienia według wieku, wykształcenia, zawodowego przygotowania 
pracowników oraz zajmowanego stanowiska   

Emitent posiada relatywnie mało zróżnicowaną strukturę wieku pracowników. Ponad połowę pracowników stanowią 
osoby w wieku od 40 lat do 50 lat. Strukturę pracowników CIECH S.A. ze względu na wiek przedstawiono w poniższej 
tabeli:  

Tabela 196. Pracownicy Emitenta w podziale wg wieku  
Wyszczególnienie 30.09.2004 Struktura 30.06.2004 Struktura 31.12.2003 Struktura 
Poniżej 20 lat  - - - - - - 
Od 20 lat do 30 lat 13 5,4% 13 5,1% 17 6,0%
Od 31 lat do 40 lat 48 19,8% 47 18,4% 60 21,0%
Od 41 lat do 50 lat 126 52,1% 129 50,6% 136 47,7%
Od 51 lat do 60 lat 49 20,2% 60 23,5% 64 22,5%
Powyżej 60 lat 6 2,5% 5 2,4% 8 2,8%
CIECH S.A. – razem 242 100,0% 255 100,0% 285 100,0%
Źródło: Emitent 
 
W strukturze zatrudnienia CIECH S.A. dominują pracownicy o wykształceniu wyższym i średnim. Bardzo wysoki procent 
pracowników posiada wykształcenie wyższe (ponad 58% ogółu zatrudnionych). Pracownicy o wykształceniu średnim 
stanowią 41% wszystkich pracowników. Struktura wykształcenia pracowników CIECH S.A. została przedstawiona w 
poniższej tabeli:   

Tabela 197. Pracownicy Emitenta w podziale wg rodzaju wykształcenia  
Wyszczególnienie 30.09.2004 Struktura 30.06.2004 Struktura 31.12.2003 Struktura 
Pracownicy z wykształceniem wyższym 141 58,3% 137 53,7% 147 51,6%
Pracownicy z wykształceniem średnim 99 40,9% 116 45,5% 134 47,0%
Pracownicy z wykształceniem zasadniczym i podst. 2 0,8% 2 0,8% 4 1,4%
CIECH S.A. – razem 242 100,0% 255 100,0% 285 100,0%
Źródło: Emitent 
 
Emitent posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę pracowników o relatywnie dużym doświadczeniu. Blisko 77% 
pracowników pracuje w CIECH S.A. powyżej 10 lat. Strukturę zatrudnienia według stażu pracy przedstawia poniższa 
tabela:  

Tabela 198. Pracownicy Emitenta w podziale wg stażu pracy  
Wyszczególnienie 30.09.2004 Struktura 30.06.2004 Struktura 31.12.2003 Struktura 
Pracownicy o stażu pracy poniżej 1 roku 7 2,9% 8 3,1% 10 3,5%
Pracownicy o stażu pracy od 1 roku do 3 lat 19 7,8% 23 9,1% 24 8,4%
Pracownicy o stażu pracy od 3 lat do 5 lat 16 6,6% 11 4,3% 15 5,3%
Pracownicy o stażu pracy od 5 lat do 10 lat 16 6,6% 22 8,6% 24 8,4%
Pracownicy o stażu pracy powyżej 10 lat 184 76,1% 191 74,9% 212 74,4%
CIECH S.A. – razem 242 100,0% 255 100,0% 285 100,0%
Źródło: Emitent  
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W ramach grup pracowniczych można wyróżnić: Zarząd, średni szczebel, na który składają się: dyrektorzy, zastępcy 
dyrektorów, menedżerowie, koordynatorzy, kierownicy zespołów oraz pozostałych pracowników. Strukturę pracowników 
Emitenta w podziale na grupy pracownicze przedstawia poniższa tabela:    

Tabela 199. Struktura pracowników wg grup pracowniczych 
Wyszczególnienie 30.09.2004 Struktura 30.06.2004 Struktura 31.12.2003 Struktura 
Zarząd 3 1,2% 3 1,2% 3 1,1%
Średni szczebel 57 23,6% 56 22,0% 54 18,9%
Pozostali pracownicy 182 75,2% 196 76,9% 228 80,0%
CIECH S.A.- razem 242 100,0% 255 100,0% 285 100,0%
Źródło: Emitent 

2.3. Założenia prowadzonej przez Emitenta polityki kadrowej oraz stopień płynności kadr 
Polityka kadrowa Emitenta nakierowana jest na tworzenie i utrzymywanie potencjału kadrowego umożliwiającego 
najbardziej efektywną realizację przyjętej strategii rozwoju Emitenta. W swej polityce kadrowej Emitent kładzie 
szczególny nacisk na:  
– jakość potencjału kadrowego, 
– kształcenie ogólne i specjalistyczne, 
– premiowanie zaangażowania pracowników. 
 
W ramach realizacji polityki kadrowej Emitent koncentruje się na: 
– planowaniu optymalnej wielkości zatrudnienia, 
– polityce płacowej, 
– rozwoju i kształceniu pracowników. 
 
Przyjęta przez Zarząd Emitenta polityka zatrudnienia zakłada stopniowe ograniczanie zatrudnienia przy uwzględnieniu 
potrzeb Spółki, przydatności i kwalifikacji pracowników oraz realizacji projektu reorganizacji strategicznej w obszarze 
działalności handlowej. Realizacja obecnej polityki zatrudnienia pozwoliła Emitentowi ograniczyć zatrudnienie z 431 
etatów na koniec 2001 roku do 231 etatów na koniec września 2004 roku.  
 
Poziom zmienności kadr Emitenta przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 200. Fluktuacja kadr Emitenta  
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

Przyjęcia 10 6 16 19 27
CIECH S.A. 

Zwolnienia 53 36 71 138 37
Źródło: Emitent 

2.5. System wynagradzania i średnia płaca dla poszczególnych grup pracowniczych.  
System wynagrodzeń w CIECH S.A. wynika z uregulowań Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W jego skład 
wchodzą taryfikator kwalifikacyjny i siatka płac zasadniczych oraz regulamin premiowania. Podstawowy składnik 
wynagrodzenia stanowi płaca zasadnicza w wysokości zgodnej z siatką płac. Ponadto, zgodnie z regulaminem 
premiowania, wypłacana jest premia kwartalna w wysokości zależnej od osiągniętych w kwartale premiowym wyników 
finansowych Spółki.     

Tabela 201. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto dla poszczególnych grup pracowniczych Emitenta (tys. zł) 
Wyszczególnienie 30.09.2004 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Zarząd 19 614 14 868 14 224 13 377 20 072
Średni szczebel 8 614 9 822 9 277 8 829 8 572
Pozostali pracownicy 3 662 3 817 4 468 4 116 4 300
Źródło: Emitent 

2.6. System świadczeń socjalnych 
Działalność socjalna w CIECH S.A. prowadzona jest na podstawie: 
– regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określającego zasady przeznaczania 

środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń i 
usług finansowych funduszu, 

– zatwierdzanego przez Zarząd rocznego planu finansowego funduszu, sporządzonego w uzgodnieniu z działającymi 
w CIECH S.A. organizacjami związkowymi.  

 
Głównymi pozycjami wydatków w ramach funduszu świadczeń socjalnych są: 
– dopłaty do wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów, 
– dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, zimowisk i obozów, 
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– zapomogi bezzwrotne dla pracowników, emerytów i rencistów, 
– udzielone zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe, 
– rzeczowe świadczenia okolicznościowe dla pracowników oraz emerytów i rencistów. 

 
Działalność socjalno-bytowa obejmuje dopłaty do obiadów w stołówce pracowniczej CIECH S.A.  
 
Średni poziom świadczeń socjalnych bezzwrotnych przypadający na jednego pracownika wyniósł w 2003r odpowiednio: 
– z tytułu dopłaty do wypoczynku: 1.100 zł , 
– z tytułu dofinansowania wypoczynku w formie obozów i zimowisk: 565 zł, 
– z tytułu dopłaty do obiadów: 35.049,50 zł (łącznie dla wszystkich osób korzystających z obiadów). 
 
Ponadto w CIECH S.A. stosowany jest pakiet motywacyjny w formie świadczeń dodatkowych dla pracowników, 
wynikający z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Świadczeniami, określonymi w Zakładowym Układzie Zbiorowym 
Pracy objęci są wszyscy pracownicy CIECH S.A. z wyjątkiem członków Zarządu, Głównego Księgowego i 
przedstawicielstw zagranicznych. Pakiet motywacyjny stanowi zestaw świadczeń o charakterze rzeczowo-pieniężnym 
spełniającym cele zarówno o charakterze socjalnym (dopłaty do biletów), motywacyjnym (premie i nagrody) jak też 
okolicznościowym (świąteczne bony towarowe).     

2.7. Działające związki zawodowe 
Na dzień aktualizacji Prospektu w CIECH S.A. działały dwie organizacje związkowe: 
– Komisja Międzyzakładowa NSZZ ”Solidarność”, licząca 34 członków, 
– Związek Zawodowy Pracowników CIECH S.A., liczący 42 członków.    

2.8. Spory zbiorowe i strajki 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu CIECH S.A do dnia aktualizacji Prospektu nie prowadzono sporów zbiorowych ani 
akcji strajkowych w CIECH S.A. Spotkania i konsultacje ze związkami zawodowymi odbywają się na bieżąco. Nie mniej 
jednak w październiku 2004r. związki zawodowe działające w Spółce sformułowały postulaty dotyczące materii układu 
zbiorowego pracy i podjęły działania zmierzające do wszczęcia rokowań w ramach sporu zbiorowego. Należy podkreślić, 
że w aktualnych warunkach prawnych dotyczących układów zbiorowych pracy jest to praktyka spotykana. Zarząd 
Emitenta stoi na stanowisku, że podjęta przez związki droga może spełniać wymogi formalne do uruchomienia procedury 
sporu zbiorowego. Ze względu jednak na wątpliwości prawne Emitenta w tym zakresie, Zarząd zwrócił się do 
Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy z prośbą o dokonanie wykładni w tej sprawie. 

3. Osoby zarządzające 
W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 
 
Ludwik Klinkosz Prezes Zarządu 
 
Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Ludwik Klinkosz, lat 50, PESEL 54081504573. Informacja o adresie zamieszkania 
Pana Ludwika Klinkosza została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. 
 
Kadencja Pana Ludwika Klinkosza upływa w 2006 r. 
 
Pan Ludwik Klinkosz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył kursy 
kierowania i zarządzania firmami wielozakładowymi. 
 
Pan Ludwik Klinkosz kolejno pracował: 
– w latach 1987 – 1992 – był dyrektorem naczelnym BPiT ALMATUR w Warszawie, 
– w latach 1993 – 1997 – pracował w prywatnej firmie consultingowej, 
– w latach 1997 – 2001 – piastował funkcję prezesa zarządu spółki CHEMIA POLSKI S.A., 
– od 2002 roku jest prezesem Zarządu CIECH S.A. 

 
Jest wiceprezydentem Polskiej Izby Handlu i członkiem Konfederacji Pracodawców Polskich. 
 
Według złożonego oświadczenia, Pan Ludwik Klinkosz nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie 
jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Ludwik Klinkosz nie został 
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Ludwik Klinkosz nie 
pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły 
się w stanie upadłości lub likwidacji. 
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Jerzy Golis Członek Zarządu 
 
Funkcję Członka Zarządu pełni Pan Jerzy Golis, lat 59, PESEL 45043001973. Informacja o adresie zamieszkania Pana 
Jerzego Golisa została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. 
 
Kadencja Pana Jerzego Golis upływa w 2006 r. 
 
Pan Jerzy Golis jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie, a następnie kierunek Handlu 
Zagranicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze, z tytułem magister ekonomii. 
Pan Jerzy Golis kolejno pracował: 
– w latach 1969 – 1975 – instruktor Rady Naczelnej, przewodniczący Rady Okręgowej ZSP w Białymstoku, 
– w latach 1975 – 1986 – pełnił szereg kierowniczych funkcji we władzach administracyjnych i politycznych dawnego 

województwa jeleniogórskiego,, 
– w latach 1987 – 1991 – Radca Handlowy – Minister Pełnomocny Ambasady RP w Pradze, 
– w latach 1991 – 1992 – France Euro Agro spółka z kapitałem francuskim w Pradze, członek zarządu, 
– w latach 1992 – 1993 – Mesprag Praga, spółka z kapitałem polskim w Pradze, członek zarządu, 
– w latach 1993 – 1995 – Lechbud z o.o. Jelenia Góra, prezes zarządu, dyrektor,  
– w latach 1995 – 2001 – Radca Handlowy – Minister Pełnomocny Ambasady RP w Pradze, 
– od 2002 roku jest członkiem Zarządu CIECH S.A. 

 
Pan Jerzy Golis zdał egzamin na członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. 
 
Według złożonego oświadczenia, Pan Jerzy Golis nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej  bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jerzy Golis nie został wpisany do Rejestru 
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Jerzy Golis nie pełnił  w przeszłości 
funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji. 
 
Stefan Rojewski Członek Zarządu 
 
Funkcję Członka Zarządu pełni Pan Stefan Rojewski, lat 58, PESEL 46061802810. Informacja o adresie zamieszkania 
Pana Stefana Rojewskiego została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. 
 
Kadencja Pana Stefana Rojewskiego upływa w 2006 r. 
 
Pan Stefan Rojewski ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie z tytułem mgr ekonomii. 
Pan Stefan Rojewski kolejno pracował: 
– w latach 1970 – 1975 – w Gdańsku był przewodniczącym Rady Okręgowej ZSP, a następnie pełnomocnikiem 

Wojewódzkiej Rady Narodowej do spraw nauki, 
– od 1976 roku podjął pracę w strukturach administracji centralnej w Warszawie. Do roku 1997 pełnił szereg funkcji w 

Urzędzie Rady Ministrów, Komisji Planowania i w Centralnym Urzędzie Planowania. W tym okresie był 
sekretarzem stanu w Centralnym Urzędzie Planowania i wiceprezesem Rządowego Centrum Studiów 
Strategicznych, 

– w latach 1998 – 1999 – był pełnomocnikiem zarządu do spraw planowania i polityki rozwoju w Bankowym 
Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „Heros”. 

 
Powołany w 2000 roku w skład zarządu spółki CHEMIA POLSKA, zajmował to stanowisko do momentu powierzenia mu 
funkcji członka Zarządu CIECH S.A. w dniu 14 lutego 2002 roku. 
 
Według złożonego oświadczenia, Pan Stefan Rojewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie 
jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Stefan Rojewski nie został 
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Stefan Rojewski nie 
pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły 
się w stanie upadłości lub likwidacji. 
 
Kazimierz Przełomski Prokurent 
 
Pan Kazimierz Przełomski pełni funkcję Prokurenta, wiek 41 lat, PESEL 63042304255. Informacja o adresie 
zamieszkania Pana Kazimierza Przełomskiego została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.  
Prokura może być w każdym czasie odwołana przez każdego z członków zarządu spółki. Pan Kazimierz Przełomski jest 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę. 
 
Pan Kazimierz Przełomski jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Londyńskiego. 
 
Przebieg pracy zawodowej: 
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– w latach 1990-1991 zatrudniony jako analityk w KPMG w Londynie 
– w latach 1992-2000 – senior banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie 
– w okresie 02.2000 – 09.2001 dyrektor finansowy, członek zarządu Stalexport S.A. w Katowicach 
– 10.2001 – 08.2002 dyrektor finansowy, prokurent w Federal Mogul Gonyce S.A. 
– od 03.09.2002 dyrektor finansowy, prokurent CIECH S.A. 

 
Według złożonego oświadczenia Pan Kazimierz Przełomski nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, 
nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Kazimierz Przełomski nie został wpisany do 
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Kazimierz Przełomski nie pełnił 
w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w 
stanie upadłości lub likwidacji. 

4. Osoby nadzorujące 
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 
 
Zygmunt Bosiakowski Przewodniczący Rady Nadzorczej  
 
Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Zygmunt Bosiakowski, lat 74, PESEL 30030601973. Informacja 
o adresie zamieszkania Pana Zygmunta Bosiakowskiego została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 
Kadencja Pana Zygmunta Bosiakowskiego upływa w 2005 r. Pan Zygmunt Bosiakowski nie jest zatrudniony w Spółce. 
 
Pan Zygmunt Bosiakowski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył Szkołę Główną Planowania i 
Statystyki w Warszawie.  
 
Uzyskał stopnie naukowe: 
– Doktor nauk ekonomicznych –1964 r. 
– Doktor Habilitowany nauk ekonomicznych – 1972 r. 

 
Uzyskał tytuły naukowe: 
– Profesor nadzwyczajny nauk ekonomicznych – 1976 r.  
– Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych - 1987 r. 

 
Pan Zygmunt Bosiakowski pełnił funkcje akademickie: 
– Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej – 1970 –1991 r. 
– Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego – 1971-1974 r.  
– Rektor Szkoły Głównej Handlowej /dawne SGPiS/ - 1982 – 1990 r. 

 
Współpraca z praktyką gospodarczą: 
– Przewodniczący Kolegium przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w latach 1996-2002, 
– Prezes zarządu Instytutu Analiz Społecznych i Ekonomicznych,  
– Członek wielu rad nadzorczych w latach 1994-2003 r. a w szczególności obecnie przewodniczący Rady 

Nadzorczej CIECH S.A., 
– Członek rady nadzorczej w PSE-ELECTRA Sp. z o.o.,  
– Bieżąca współpraca z firmami consultingowymi i Resortami Gospodarczymi.  

 
Według złożonego oświadczenia Pan Zygmunt Bosiakowski nie  prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, 
nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zygmunt Bosiakowski nie został wpisany do 
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Zygmunt Bosiakowski nie pełnił  
w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w 
stanie upadłości lub likwidacji. 
 
Andrzej Radosław Buczak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
 
Funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Andrzej Radosław Buczak, lat 46, PESEL 
58092302018. Informacja o adresie Pana Andrzeja Radosława Buczaka została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem 
o niepublikowanie. 
 
Kadencja Pana Andrzeja Radosława Buczaka upływa w 2005 r. Pan Andrzej Radosław Buczak nie jest zatrudniony w 
Spółce. 
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Pan Andrzej Radosław Buczak posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej 
Politechniki Warszawskiej w 1985 r., następnie Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego. Ukończył kurs dla członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. 
Pan Andrzej Radosław Buczak kolejno pracował: 
– w latach 1984- 1989 w Zakładach Pralniczych ,,ALBA” – specjalista ds. serwisu, 
– w latach 1989 – 1992 w Przedsiębiorstwie polsko-niemieckim ,,ALMARK” Sp. z o.o.- dyrektor techniczny , 
– w latach 1992 – 2001 w TEOMA S.A. – prezes zarządu, 
– od 2001 r. do maja 2002 r ,,M-INVESTMENT” Sp. z o.o.- prezes zarządu. 
– od marca 2002 r. do dzisiaj, prowadził działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i zarządzania , 
– od września 2002 r. do dzisiaj Nafta Polska S.A. – doradca zarządu  

 
Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Radosław Buczak nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec 
Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Radosław Buczak nie został 
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Andrzej Radosław 
Buczak pełnił w przeszłości funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji 
znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Pełnienie tych funkcji było związane z prowadzoną działalnością w zakresie 
procesów reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych. 
 
Dariusz Krajowski-Kukiel Członek Rady Nadzorczej 
 
Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Dariusz Krajowski-Kukiel, lat 48, PESEL 56050904191. Informacja o 
adresie zamieszkania Pana Dariusza Krajowskiego-Kukiel została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. 
 
Kadencja Pana Dariusza Krajowskiego-Kukiel upływa w 2005 r. Pan Dariusz Krajowski-Kukiel nie jest zatrudniony w 
Spółce. 
 
Pan Dariusz Krajowski-Kukiel jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukończył w 1981 r. z dyplomem mgr 
inż. budownictwa lądowego o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. W 1983 roku ukończył dwusemestralne 
podyplomowe studia pedagogiczne. W roku 1995 roku ukończył w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie zarządzania dla sektora naftowego. Zdał 
egzamin dla członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. 
 
Pan Dariusz Krajowski-Kukiel kolejno pracował: 
– od 1981 – 1991 w Politechnice Warszawskiej jako nauczyciel akademicki prowadził zajęcia dydaktyczne i 

działalność naukową oraz projektową w dziedzinie mechaniki konstrukcji inżynierskich oraz budownictwa ogólnego, 
– w 1991 rozpoczął pracę w Petrochemii Płock jako asystent generalnego dyrektora. Uczestniczył między innymi w 

procesie komercjalizacji przedsiębiorstwa, a następnie w opracowaniu i wdrażaniu programu restrukturyzacji i 
rozwoju spółki. Od roku 1994 roku był jednocześnie rzecznikiem prasowym Petrochemii Płock S.A., 

– od 1995 – 1998 pełnił funkcję prezydenta miasta Płock. W 1997 r. wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Związku 
Miast Polskich do zarządu związku. Uczestniczył w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Był współprzewodniczącym zespołu ds. bezpieczeństwa publicznego. 

– od stycznia 1999 roku doradca generalnego dyrektora Petrochemii Płock S.A., 
– od 30 marca 1999 r. do 30 października 2001 r. wicewojewoda mazowiecki, 
– od 18 lutego 2002 r. do 31 marca 2004 r. prezes zarządu EKO – OPEN Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 
– od 1 kwietnia 2004 r. do 30 września 2004 r. doradca zarządu EKO – OPEN Sp. z o.o., 
– od 1 października 2004r. prowadzi samodzielną działalność w zakresie doradztwa gospodarczego. 

 
Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Krajowski-Kukiel nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec 
Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Dariusz Krajowski-Kukiel nie został wpisany 
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Dariusz Krajowski-Kukiel nie 
pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły 
się w stanie upadłości lub likwidacji. 
 
Agnieszka Małocha Sekretarz Rady Nadzorczej 
 
Funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej pełni Pani Agnieszka Małocha, lat 39, PESEL 65022800067. Informacja o adresie 
zamieszkania Pani Agnieszki Małochy została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. 
 
Kadencja Pani Agnieszki Małocha upływa w 2005 r. Pani Agnieszka Małocha nie jest zatrudniona w Spółce. 
Pani Agnieszka Małocha posiada wykształcenie wyższe prawnicze: prawo na UMCS w Lublinie 1983- 1988, LLM na 
QMW w Londynie 1995, radca prawny, OIRP w Warszawie, aplikacja radcowska, wpis na listę 26.09.2001; 
Pani Agnieszka Małocha kolejno pracowała: 
– od maja 1992 – Ministerstwo Przekształceń Własnościowych Departament Prywatyzacji poprzez Restrukturyzację, 

starszy radca,  
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– od 01.07.1997 –  do dnia aktualizacji Prospektu – Ministerstwo Skarbu Państwa,  praca w różnych 
departamentach, aktualnie Departament Nadzoru  Właścicielskiego II – radca prawny.  

 
Według złożonego oświadczenia Pani Agnieszka Małocha nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie 
jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Agnieszka Małocha nie została wpisana do Rejestru 
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pani Agnieszka Małocha pełniła w przeszłości 
funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Legnickiej Fabryki Fortepianów i Pianin S.A., w stosunku do której w okresie jej 
kadencji, w dniu 04.06.2000 r. została ogłoszona upadłość. Wcześniej, w dniu 01.05.2000 r. Pani A.Mołocha złożyła 
rezygnację, której przyjęcie wymagało uchwały walnego zgromadzenia, wobec czego nastąpiło po postawieniu spółki w 
stan upadłości. Pani Agnieszka Mołocha nie pełniła w przeszłości innych funkcji osób nadzorujących lub zarządzających 
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 
 
Janusz Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej 
 
Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Janusz Wiśniewski, lat 46, PESEL 58123001530. Informacja o adresie 
zamieszkania Pana Janusza Wiśniewskiego została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. 
 
Kadencja Pana Janusza Wiśniewskiego upływa w 2005 r. Pan Janusz Wiśniewski nie jest zatrudniony w Spółce. 
 
Pan Janusz Wiśniewski jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia 
podyplomowe na Uniwersytetach Princeton, Stanford oraz Chicago oraz liczne kursy dokształcające. 
– od 1984 pracował w Zakładach Azotowych w Tarnowie,  
– w latach 1987 – 1990 - pełnił funkcję szefa Biura  Eksportu Licencji w Zakładach Azotowych w Tarnowie, 
– w latach 1990 – 1993 - dyrektor handlowy w Zakładach Azotowych w Tarnowie, od 1991 do 1993, członek zarządu, 

dyrektor handlowy tej spółki,  
– w latach 1993 – 1999 – wiceprezes, Zakładów Azotowych w Tarnowie, 
– w latach 1999 – 2001 – wiceprezes, a następnie prezes Zakładów Azotowych ,,Kędzierzyn” S.A. w Kędzierzynie - 

Koźlu. 
– Od 12 marca  2001 pełni funkcję wiceprezesa zarządu Polskiego Koncernu Naftowego PKN ORLEN S.A. 
 
Według złożonego oświadczenia Pan Janusz Wiśniewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie 
jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Janusz Wiśniewski nie został wpisany do Rejestru 
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Janusz Wiśniewski nie pełnił w 
przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w 
stanie upadłości lub likwidacji. 
 
Bożena Dyjak Członek Rady Nadzorczej 
 
Pani Bożena Dyjak pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, wiek 50 lat, PESEL 54021900526. Informacja o adresie 
zamieszkania Pani Bożeny Dyjak została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja Pani 
Bożeny Dyjak upływa w 2005 r. Pani Bożena Dyjak nie jest zatrudniona w Spółce. 
Pani Bożena Dyjak jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria Środowiska. Ukończyła studia 
podyplomowe w Wyższej  Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. 
Przebieg pracy zawodowej: 
– w latach 1977- 1979 zajmowała stanowisko energetyka ds. ochrony środowiska w Fabryce Obrabiarek 

Precyzyjnych, 
– w latach 1979 -1992  zatrudniona ZOZ Warszawa - Wola, od 1981r. pełniła funkcję wicedyrektora d/s technicznych, 
– w latach 1992 -1996 r. naczelnik wydziału koordynacji Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, 
– od 1.10.1996 r. naczelnik wydziału nadzoru Ministerstwa Skarbu Państwa. 
 
Według złożonego oświadczenia Pani Bożena Dyjak nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Bożena Dyjak nie została wpisana do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pani Bożena Dyjak pełniła w okresie 30.06.2003 r.-
16.08.2004 r. funkcję członka rady nadzorczej spółki Służewiec–Tory Wyścigów Konnych Sp. z o.o., w stosunku do 
której w okresie jej kadencji, w dniu 23.04.2004 r. została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu. Pani 
Bożena Dyjak nie pełniła w przeszłości innych funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w 
okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 
 
Olgierd Cieślik - Członek Rady Nadzorczej 
 
Pan Olgierd Cieślik pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, wiek 30 lat, PESEL 74083104373. Informacja o adresie 
zamieszkania Pana Olgierda Cieślika została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. Kadencja Pana 
Olgierda Cieślika upływa w 2005 r. Pan Olgierd Cieślik nie jest zatrudniony w Spółce. 
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Pan Olgierd Cieślik jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
ukończył studia podyplomowe na Die Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft w Bad Harzburg.  
Przebieg pracy zawodowej: 
– w latach 1998 – 2000 zajmował stanowisko dyrektora ds. marketingu, wiceprezesa zarządu GRAPE Sp. z o.o. w 

Katowicach, 
– w latach 1999 – 2000 pełnił funkcję członka rady nadzorczej i członka zarządu GRAPE Sp. z o.o., 
– w latach 2000 – 2001 prezes zarządu KKS Zagłębie S.A. w Sosnowcu, 
– od 2000 r. członek zarządu Cerg Sp. z o.o. w Gliwicach, 
– od lipca 2004 r. wiceprezes zarządu Agrotur S.A.  
 
Według złożonego oświadczenia Pan Olgierd Cieślik nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Olgierd Cieślik nie został wpisany do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Olgierd Cieślik nie pełnił w przeszłości funkcji osób 
nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub 
likwidacji. 
 
Edmund Kozak  Członek Rady Nadzorczej 
 
Pan Edmund Kozak pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, wiek 41 lat, PESEL 63060906413. Informacja o adresie 
zamieszkania Pana Edmunda Kozaka została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie.  
 
Kadencja Pana Edmunda Kozaka upływa w 2005 r. Pan Edmund Kozak nie jest zatrudniony w Spółce. 
 
Pan Edmund Kozak jest doktorem agrofizyki, absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (chemia). 
W bieżącym roku ukończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 1997 r. uzyskał 
licencję maklera papierów wartościowych, a w 1996 tytuł specjalisty ewidencji papierów wartościowych. Sędzia Sądu 
Giełdowego, powołany uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy GPW w Warszawie S.A. z 
12.01.2004 r.   
 
Przebieg pracy zawodowej: 
– w latach 1986-1996 pracownik naukowy Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 
– w latach 1996-2001 w EASTBROKERS Warszawski Dom Maklerski S.A. (później Global Capital Partners Poland 

S.A.) pełnił m.in. funkcję dyrektora finansowego - prokurenta  i  kierownika działu analiz i emisji, 
– obecnie – dyrektor biura Izby Domów Maklerskich (od września 2004 r., a wcześniej od 2002 r. – dyrektor biura) 

oraz doradca zarządu w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. (od lipca 2004). 
 
Według złożonego oświadczenia Pan Edmund Kozak nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Edmund Kozak nie został wpisany do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Edmund Kozak nie pełnił w przeszłości funkcji osób 
nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub 
likwidacji. 
 
Krzysztof Jasiński  Członek Rady Nadzorczej 
 
Pan Krzysztof Jasiński pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, wiek 57 lat, PESEL 47011602092.  
Informacja o adresie zamieszkania Pana Krzysztofa Jasińskiego została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o 
niepublikowanie. Kadencja Pana Krzysztofa Jasińskiego upływa w 2005 r. Pan Krzysztof Jasiński nie jest zatrudniony w 
Spółce. 
Pan Krzysztof Jasiński jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1975-1978 odbył 
aplikację radcowską, a w 1978 r. ukończył Podyplomowe Studium Finansów SGPiS w zakresie bankowości i finansów.  
Przebieg pracy zawodowej: 
– w latach 1969-1977 zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A., ostatnio na stanowisku naczelnika 

wydziału, 
– w latach 1977-1991 zastępca, a następnie dyrektor biura ubezpieczeń zagranicznych, żeglugi i lotnictwa TUiR 

„Warta” S.A., 
– w latach 1989-1991 wiceprezes zarządu TUiR „Warta” S.A. 
– w latach 1992 –2002 prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., 
– od 2002 r. radca prawny – praktyka prywatna, wykładowca na studiach w Wyższej Szkole Ekonomicznej w 

Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim, arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych.    
 
Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Jasiński nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie 
jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Jasiński nie został wpisany do Rejestru 
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Pan Krzysztof Jasiński nie pełnił w przeszłości 
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funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji. 

5. Opis systemu wynagradzania 
Osoby zarządzające  
Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umów o pracę, z ograniczeniami wynikającymi z ustawy o 
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami (Dz.U. Nr 26 poz. 206 z późn. zm.). 
 
Osoby nadzorujące  
Osoby nadzorujące otrzymują miesięczne wynagrodzenie ustalane uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Emitenta. 

6. Wartość wynagrodzeń i nagród 
Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład Zarządu i 
Rady Nadzorczej CIECH S.A. 

Tabela 202. Wynagrodzenia osób zarządzających CIECH S.A. w 2003 r. 
 Wyszczególnienie Wartość wynagrodzenia (zł) 

1. Ludwik Klinkosz 170 688,00  
2. Jerzy Golis 170 688,00  
3. Stefan Rojewski 170 688,00 
4. Wiesław Kiepiel* 83 210,40 
5 Kazimierz Przełomski 303 753,56 
 Razem 899 027,96 

*- pozostawał Członkiem Zarządu CIECH S.A. do czerwca 2003r. 
 Źródło: Emitent 
 

Tabela 203. Wynagrodzenia osób nadzorujących CIECH S.A. w 2003 r.  
 Wyszczególnienie Wartość wynagrodzenia (zł) 

1. Zygmunt Bosiakowski  28 260,00 
2. Andrzej Buczak  28 260,00 
3. Stanisław Danis 28 260,00 
4. Roman Gawroński 28 260,00 
5. Dariusz Krajowski-Kukiel 28 260,00 
6. Agnieszka Małocha 28 260,00 
7. Marian Sewerski 28 260,00 
8. Janusz Wiśniewski 28 260,00 

 Razem 226 080,00  
Źródło: Emitent 
 
Pan Kazimierz Przełomski pełnił w roku obrotowym 2003 r. funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Inowrocławskich 
Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. i uzyskał z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 24.130,34 zł brutto. 
Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące Ciech S.A. nie pełniły w roku obrotowym 2003 funkcji we władzach 
jednostek podporządkowanych. 

Tabela 204. Wynagrodzenia osób zarządzających CIECH S.A. za 9 miesięcy 2004r. 
 Wyszczególnienie Wartość wynagrodzenia (zł) 

1. Ludwik Klinkosz 176 357,92 
2. Jerzy Golis 176 610,00 
3. Stefan Rojewski 176 610,00 
4. Kazimierz Przełomski 298 333,00 
 Razem 827 910,92 

 Źródło: Emitent 
 

Tabela 205. Wynagrodzenia osób nadzorujących CIECH S.A. za 9 miesięcy 2004r.  
 Wyszczególnienie Wartość wynagrodzenia (zł) 

1. Zygmunt Bosiakowski  22 210,00 
2. Andrzej Buczak  22 210,00 
3. Stanisław Danis 21 090,00 
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 Wyszczególnienie Wartość wynagrodzenia (zł) 
4. Roman Gawroński 21 090,00 
5. Dariusz Krajowski-Kukiel 22 210,00 
6. Agnieszka Małocha 22 210,00 
7. Marian Sewerski 21 090,00 
8. Janusz Wiśniewski 22 210,00 
9. Olgierd Cieślik 1 200,00 

10. Bożena Dyjak 1 200,00 
11. Krzysztof Jasiński 1 200,00 
12. Edmund Kozak 1 200,00 

 Razem 179 120,00 
Źródło: Emitent 
 
Pan Kazimierz Przełomski za okres od stycznia do września 2004 r. z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego rady 
nadzorczej Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. uzyskał wynagrodzenie w wysokości 22 
324,23 zł.  
 
Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące Ciech S.A. nie pełniły w okresie od stycznia do września 2004r. funkcji we 
władzach jednostek podporządkowanych. 

7. Wartość wszystkich niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, 
poręczenia lub innych umów 

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitenta nie istnieją żadne zobowiązania z tytułu niespłaconych zaliczek, kredytów, 
pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów, na podstawie których istnieje zobowiązanie do świadczeń na rzecz 
Emitenta lub jego jednostek podporządkowanych, udzielonych przez Emitenta lub przez jego jednostki 
podporządkowane na rzecz osób zarządzających i osób nadzorujących oraz ich współmałżonków, krewnych i 
powinowatych do drugiego stopnia, przysposobionych lub przysposabiających oraz innych osób, z którymi są powiązani 
osobiście. 

8. Informacje o istotnych umowach zawartych w okresie ostatnich 5 lat obrotowych 
pomiędzy Emitentem a założycielami 

Nie zostały zawarte umowy pomiędzy Emitentem a założycielami.  

9. Akcje Emitenta, akcje i udziały w jednostkach Grupy Kapitałowej Emitenta oraz 
akcje i udziały w innych podmiotach gospodarczych będące w posiadaniu osób 
zarządzających i osób nadzorujących Emitenta  

Ludwik Klinkosz posiada 383.253 akcji Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 1.916.265,00 zł, co stanowi 1,94% 
udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
 
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żadna z pozostałych osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta nie 
posiada akcji Emitenta, akcji i udziałów w jednostkach jego Grupy Kapitałowej , a w innych podmiotach gospodarczych 
akcji i udziałów , które zapewniałyby co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu. 

10. Informacje na temat osób powiązanych z osobami zarządzającymi i osobami 
nadzorującymi Emitenta 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby powiązane z osobami zarządzającymi i osobami nadzorującymi Emitenta 
(współmałżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia, przysposobiony i przysposabiający oraz inne osoby 
osobiście powiązane) nie posiadają akcji Emitenta i akcji lub udziałów w jednostkach Grupy Kapitałowej Emitenta, nie są 
członkami w ich organach zarządzających lub nadzorujących oraz nie prowadzą działalności gospodarczej. 

11. Informacje o zamiarach osób zarządzających i osób nadzorujących dotyczących 
nabycia lub zbycia w przyszłości posiadanych przez siebie akcji Emitenta lub 
akcji (udziałów) jednostek jego Grupy Kapitałowej 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Ludwik Klinkosz nie zamierza w przyszłości nabywać akcji Emitenta lub zbywać 
posiadanych przez siebie akcji Emitenta oraz nabywać akcji i udziałów jednostek jego Grupy Kapitałowej. Zgodnie ze 
złożonymi oświadczeniami pozostałe osoby zarządzające i osoby nadzorujące nie zamierzają w przyszłości nabywać 
akcji Emitenta lub jednostek jego grupy Kapitałowej. 
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12. Informacje o umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające i nadzorujące 

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu nie zostały zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta.  

13. Informacje o rezygnacjach lub odwołaniach osób zarządzających lub 
nadzorujących w okresie ostatnich 3 lat 

 
1) Osoby zarządzające  
 Andrzej Diakonow – Członek Zarządu (założył rezygnację w dniu 16.10.2001 r.) brak przyczyny rezygnacji; 
 Wiesław Kiepiel – Prezes Zarządu (odwołany z funkcji Prezesa w dniu 14.02.2002 r. w uchwale brak 

przyczyny odwołania, z tym samym dniem powołany w skład Zarządu;  
 Paweł Augustyn – Członek Zarządu (odwołany w dniu 14.02.2002 r.) w uchwale brak przyczyny odwołania; 
 Robert Bałabanow – Członek Zarządu (odwołany w dniu 14.02.2002 r.) w uchwale brak przyczyny 

odwołania; 
 
2)  Osoby nadzorujące 
 Wiesław Kiepiel – (odwołany uchwałą ZWZ z dnia 24 maja 2000 r.) w uchwale brak przyczyny odwołania; 
 Roman Kruszynski – (złożył rezygnację w dniu 02.01.2001 r.) brak przyczyny rezygnacji; 
 Marek Iskrzyński – (odwołany uchwałą ZWZ w dniu 27.06.2001 r.) w uchwale brak przyczyny odwołania; 
 Zbigniew Zając - (odwołany uchwałą ZWZ w dniu 27.06.2001 r.) w uchwale brak przyczyny odwołania;; 
 Franciszek Przybylski - (złożył rezygnację w dniu 27.06.2001 r.) brak przyczyny rezygnacji; 
 Dariusz Maciejuk - (odwołany NWZ w dniu 14.02.2002 r.) w uchwale brak przyczyny odwołania; 
 Kazimierz Nędza - (odwołany NWZ w dniu 14.02.2002 r.) w uchwale brak przyczyny odwołania; 
 Józef Boryczko - (odwołany NWZ w dniu 14.02.2002 r.) w uchwale brak przyczyny odwołania; 
 Marcin Grodzki - (odwołany NWZ w dniu 14.02.2002 r.) w uchwale brak przyczyny odwołania; 
 Janusz Koziara – (odwołany NWZ w dniu 14.02.2002 r.) w uchwale brak przyczyny odwołania; 
 Teresa Martyniuk – (odwołana NWZ w dniu 14.02.2002 r.) w uchwale brak przyczyny odwołania; 
 Krzysztof Potocki – (odwołany NWZ w dniu 14.02.2002 r.) w uchwale brak przyczyny odwołania;.  

Roman Gawroński – odwołany NZW w dniu 17.08.2004 r., w uchwale brak przyczyny odwołania; 
Marian Sewerski -. odwołany NZW w dniu 17.08.2004 r., w uchwale brak przyczyny odwołania; 
Stanisław Danis - odwołany NZW w dniu 17.08.2004 r., w uchwale brak przyczyny odwołania. 

14. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez 
podmioty zależne od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym 

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
ul. Jagiellońska 17, 03-719 Warszawa 
 
Liczba posiadanych akcji / procent głosów na WZA – 2 290 080 / 11,57%. Akcje nie są uprzywilejowane. PTU S.A. 
nabyła akcje Emitenta w dniu 23 maja 2003 r., jako aport JZCh Janikosoda SA i IZS Soda Mątwy S.A. na pokrycie akcji 
objętych w podwyższanym kapitale zakładowym PTU S.A. w cenie po 13,10 zł za akcję. 
 
PTU S.A. prowadzi działalność ubezpieczeniową. Pomiędzy PTU S.A. i Emitentem nie występują powiązania umowne. 
PTU S.A. jako Wprowadzający zamierza sprzedać w Ofercie Publicznej 1.300.500 akcji CIECH S.A.. Po wprowadzeniu 
papierów wartościowych do publicznego obrotu i przeprowadzeniu publicznej subskrypcji oraz publicznej sprzedaży 
przewiduje się, że PTU S.A. posiadać będzie 989.580 akcji CIECH S.A. co stanowić będzie 3,53% udział w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

15. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez 
podmioty zależne ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym 

Na dzień sporządzenia Prospektu w spółce nie występują akcjonariusze posiadający ponad 20% a nie więcej niż 50% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub akcji w kapitale zakładowym Emitenta. 

16. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez 
podmioty zależne ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym 

Minister Skarbu Państwa  
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ul. Krucza 36/ Wspólna 6, 00-522 Warszawa 
 

Liczba posiadanych bezpośrednio akcji zwykłych / procent głosów na WZA – 10 270 800 / 51,88%. Akcje nie są 
uprzywilejowane. Akcje objęte w wyniku przekształcenia CIECH – Centrala Importowo – Eksportowa Chemikalii Sp. z 
o.o. w CIECH S.A. uchwałą ZZW CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. z dnia 30 maja 1995 r. 
Po wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu i przeprowadzeniu subskrypcji przewiduje się 
posiadanie przez Skarb Państwa dotychczasowej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowić będzie 
36,68% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  
 
Liczba posiadanych pośrednio akcji zwykłych / procent głosów na WZA – 1.641.326 / 8,29%. Akcje nie są 
uprzywilejowane. Akcje posiadane są przez podmioty zależne od Skarbu Państwa. Po wprowadzeniu papierów 
wartościowych do publicznego obrotu i przeprowadzeniu subskrypcji przewiduje się posiadanie przez spółki zależne od 
Skarbu Państwa dotychczasowej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowić będzie 5,86% udział w 
kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  
 

17. Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158 a ust. 3 Prawa o Publicznym 
Obrocie Papierami Wartościowymi 

W przypadku Emitenta nie występują podmioty wskazane w art. 158a ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi. 

18. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa, 
którzy w wyniku wykorzystania prawa do objęcia akcji Emitenta mogą uzyskać 
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub 
akcji w jego kapitale zakładowym 

Emitent nie emitował dotychczas obligacji upoważniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.  

19. Informacje o wszelkich znanych Emitentowi umowach, w wyniku których mogą 
w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 

Na dzień aktualizacji Prospektu nie są znane żadne umowy, w następstwie których mogą w przyszłości nastąpić zmiany 
w proporcjach posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji Emitenta.  
 
Emitent otrzymał od Skarbu Państwa informację, iż zgodnie ze strategią prywatyzacji Spółki, Skarb Państwa nie planuje 
zbyć pakietu akcji razem z emisją Akcji Serii C. Jednocześnie Skarb Państwa nie wyklucza po wprowadzeniu akcji Spółki 
do publicznego obrotu, sprzedaży akcji inwestorowi lub grupie inwestorów w trybie rokowań w formie transakcji 
pozasesyjnych, nie przewiduje natomiast zbywania akcji Emitenta w transakcjach sesyjnych na GPW.  

20. Informacje o zawartych istotnych umowach pomiędzy Emitentem a podmiotami 
powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw lub zobowiązań 

Pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi nie zostały zawarte żadne istotne umowy dotyczące przeniesienia 
praw lub zobowiązań.  

21. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje Emitenta, 
którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje Emitenta mogą uzyskać co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego 
kapitale zakładowym 

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje Spółki.  
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ROZDZIAŁ VIII – SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta 

1.1. Opinia o jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki CIECH S.A. za okres od 1 
stycznia 2004 do 30 czerwca 2004 r. oraz danych porównywalnych za lata obrotowe 
kończące się 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 2002 r. oraz 31 grudnia 2001 r.  

Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki CIECH S.A. 
 
Prezentowane w prospekcie sprawozdanie finansowe Spółki CIECH S.A. zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 
30 czerwca 2004 r. oraz zawiera dane porównywalne za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 2002 
r. oraz 31 grudnia 2001 r., które zostały sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych za 
powyższe okresy.  
 
Za sporządzenie sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych finansowych odpowiedzialność ponosi 
Zarząd Spółki CIECH S.A. 
 
Forma prezentacji sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. i porównywalnych danych 
finansowych za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 2002 r. oraz 31 grudnia 2001 r. 
zamieszczonych w prospekcie i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt 
emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2001 r. nr 139 poz. 1568 z późniejszymi zmianami). 
 
Ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych 
zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości 
stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt 
błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach 
rachunkowych. Uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji zbadanych 
sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie; zaś porównywalne dane finansowe 
zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt 
doprowadzających je do porównywalności w związku ze zmianami zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów 
podstawowych. 
 
Prezentowane w prospekcie sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z 
zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 
694 z późniejszymi zmianami).  
 
Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami 
zawodowymi. 
 
Sprawozdania finansowe za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 2002 r. i 31 grudnia 2001 r. 
zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r., które podlegało naszemu badaniu, przedstawia 
rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2004 r., 
wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. Opinia biegłego 
rewidenta z badania sprawozdania finansowego zawierała następujące uwagi:  
 
„Nie zgłaszając zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę 
na następujące fakty:  
 
1)  Wykazany w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. zysk netto w kwocie 22.966 

tys. złotych w 86 % pochodzi z przychodów z tytułu dywidend wynoszących 19.767 tys. złotych. 
 
2)  W dniu 12 sierpnia 2004 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. Akt I Aca 1539/03) utrzymujący w mocy 

zaskarżony przez CIECH S.A. wyrok wstępny Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 maja 2003 r. (sygn. akt I C 
1230/00) w sprawie o zasądzenie od pozwanego tj. CIECH S.A. odszkodowania za niewykonanie zawartej umowy 
przedwstępnej w kwocie 21.364 tys. złotych wraz z odsetkami ustawowymi oraz kwoty 27 tys. DM wraz z odsetkami 
na rzecz Petro Carbo Chem Aktiengesellchaft (PCC). W dotychczasowych pracach procesowych wysokość 
roszczenia uległa obniżeniu z 34.000 tys. złotych do 21.364 tys. złotych. Sąd apelacyjny uznał, iż Spółka CIECH S.A. 
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ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec PCC, nie wypowiadając się jednak co do wysokości 
odszkodowania, które będzie przedmiotem dalszego postępowania. CIECH S.A zamierza wnieść kasację od wyroku 
Sądu Apelacyjnego. Biorąc pod uwagę powyższe na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka nie była 
w stanie wiarygodnie oszacować wysokości ewentualnego zobowiązania. 

 
3) Przeciwko Spółce prowadzone są także inne sprawy z powództwa osób trzecich na łączną kwotę 19.541 tys. złotych. 

Szczegóły dotyczące tych spraw zostały zawarte w nocie II dodatkowych not objaśniających.  
 
W księgach Spółki na dzień 30 czerwca 2004 r. została utworzona rezerwa w wysokości 8.921 tys. złotych na 
potencjalne roszczenia z tytułu spraw sądowych, o których mowa w punkcie 2 i 3.” 
 
Pełny tekst opinii zawarty jest w punkcie 1.3.1 Rozdziału VIII. 
 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r. podlegało naszemu badaniu. Pełny tekst 
opinii zawarty jest w punkcie 1.3.2 Rozdziału VIII. 
 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2002 r. podlegało naszemu badaniu. Pełny tekst 
opinii zawarty jest w punkcie 1.3.3 Rozdziału VIII. 
 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2001 r. podlegało naszemu badaniu. Pełny tekst 
opinii zawarty jest w punkcie 1.3.4 Rozdziału VIII. 
 
 
 
........................................................ ...................................................... 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu  Za KPMG Audyt Sp. z o.o. 
Biegły rewident nr 796/1670 ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 

Biegły rewident nr 796/1670 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu 

Warszawa, dnia 10 listopada 2004 r. 

1.2. Źródła informacji stanowiących podstawę sporządzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego i jednostkowych porównywalnych danych finansowych Emitenta 

Prezentowane w prospekcie sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 oraz 
porównywalne dane za lata kończące się 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 2002 r. oraz 31 grudnia 2001 r., zostało 
sporządzone na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych CIECH S.A. za powyższe okresy. 
 
Badanie sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. oraz za lata kończące się 31 grudnia 
2003 r., 31 grudnia 2002 r. oraz 31 grudnia 2001 r. zostały przeprowadzone przez KPMG Audyt Sp. z o.o., podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 
 
Podmiot ten z przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych wydał opinię bez zastrzeżeń z uwagami, których 
pełen tekst został zamieszczony w punkcie 1.3 rozdziału VIII z następującymi datami: 
– 10 listopada 2004 r. dla sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. 
– 5 marca 2004 r. dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003 
– 21 marca 2003 r. dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 
– 9 kwietnia 2002 r. dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001. 
 
Za sporządzenie sprawozdań finansowych oraz dokonane przekształcenia i dostosowania tych sprawozdań do ich 
porównywalność, odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki CIECH S.A. 
 

1.3. Opinie biegłych rewidentów o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych 

1.3.1. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok okres obrachunkowy 
od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.  

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
 
Dla Akcjonariuszy CIECH S.A. 
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego CIECH S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. 
Powązkowska 46/50, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 30 
czerwca 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 806.111 tys. złotych, rachunek zysków i strat za 
okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 22.966 tys. złotych, zestawienie zmian w 
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kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 
22.436 tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. wykazujący 
zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 644 tys. złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i 
wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg 
rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 
 
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów 
Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz 
norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. 
Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób aby uzyskać racjonalną 
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o 
metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu 
finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków 
dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy 
przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii. 
 
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe CIECH S.A. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację 
majątkową i finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2004 r., wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych za 
okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r., zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w 
ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania 
finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. 
 
Nie zgłaszając zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę na 
następujące fakty:  
 
1) Wykazany w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. zysk netto w kwocie 22.966 

tys. złotych w 86 % pochodzi z przychodów z tytułu dywidend wynoszących 19.767 tys. złotych. 
2) W dniu 12 sierpnia 2004 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. Akt I Aca 1539/03) utrzymujący w mocy 

zaskarżony przez Ciech S.A. wyrok wstępny Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 maja 2003 r. (sygn. akt I C 
1230/00) w sprawie o zasądzenie od pozwanego tj. Ciech S.A. odszkodowania za niewykonanie zawartej umowy 
przedwstępnej w kwocie 21.364 tys. złotych wraz z odsetkami ustawowymi oraz kwoty 27 tys. DM wraz z odsetkami 
na rzecz Petro Carbo Chem Aktiengesellchaft (PCC). W dotychczasowych pracach procesowych wysokość 
roszczenia uległa obniżeniu z 34.000 tys. złotych do 21.364 tys. złotych. Sąd apelacyjny uznał, iż Spółka Ciech S.A. 
ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec PCC, nie wypowiadając się jednak co do wysokości 
odszkodowania, które będzie przedmiotem dalszego postępowania. Ciech S.A zamierza wnieść kasację od wyroku 
Sądu Apelacyjnego. Biorąc pod uwagę powyższe na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka nie była 
w stanie wiarygodnie oszacować wysokości ewentualnego zobowiązania. 

3) Przeciwko Spółce prowadzone są także inne sprawy z powództwa osób trzecich na łączną kwotę 19.541 tys. złotych. 
Szczegóły dotyczące tych spraw zostały zawarte w nocie II dodatkowych not objaśniających. 

 
W księgach Spółki na dzień 30 czerwca 2004 r. została utworzona rezerwa w wysokości 8.921 tys. złotych na 
potencjalne roszczenia z tytułu spraw sądowych, o których mowa w punkcie 2 i 3.” 
 
Biegły rewident nr 796/1670           
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu 

Za KPMG Audyt Sp. z o.o. 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
Biegły rewident nr 796/1670 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu 

Warszawa, 10 listopada 2004 r. 

1.3.2. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 2003 

 
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

 
Dla Akcjonariuszy CIECH S.A. 
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego CIECH S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. 
Powązkowska 46/50, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 
grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 813.486.851,71 złotych, rachunek zysków i strat za 
rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie 7.095.336,00 złotych, zestawienie zmian w 
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kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 
6.600.428,50 złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący 
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.027.777,73 złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i 
wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg 
rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 
 
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów 
Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz 
norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. 
Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób aby uzyskać racjonalną 
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o 
metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu 
finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków 
dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy 
przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii. 
 
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe CIECH S.A. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację 
majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2003 r., wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych za rok 
obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego 
przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. 
 
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę na 
informacje zawarte w nocie II dodatkowych not objaśniających, dotyczące spraw sądowych wniesionych i toczących się 
przeciwko CIECH S.A., których wynik nie został rozstrzygnięty do dnia dzisiejszego. 
 
Ponadto zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z 
działalności jednostki uwzględnia informacje, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości i są one zgodne z 
informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 
 
Biegły rewident nr 796/1670           
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu 

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
Biegły rewident nr 796/1670 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu 

Warszawa, 5 marca 2004 r. 

1.3.3. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 2002 

 
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

 
Dla Akcjonariuszy CIECH S.A. 
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego CIECH S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. 
Powązkowska 46/50, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 
grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 827.187.744,78 złotych, rachunek zysków i strat za 
rok obrotowy kończący się tego dnia, wykazujący zysk netto w kwocie 4.918.783,50 złotych, zastawienie zmian w 
kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zwiększenie kapitału 
własnego o kwotę 5.729.783,5 złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia 
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 37.465.475,71 złotych oraz dodatkowe informacje i 
objaśnienia. 
 
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i 
wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg 
rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 
 
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów 
Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694) oraz norm wykonywania zawodu 
biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają, aby badanie 
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zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie 
opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów 
księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również 
ocenę poprawności stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez kierownika jednostki 
oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas 
badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii. 
 
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe CIECH S.A. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację 
majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2002 r., wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych za rok 
obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego 
przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. 
 
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę na 
informacje zawarte w nocie II dodatkowych not objaśniających, dotyczące spraw sądowych wniesionych i toczących się 
przeciwko CIECH S.A., których wynik nie został rozstrzygnięty do dnia dzisiejszego. 
 
Ponadto zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z 
działalności jednostki uwzględnia informacje, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości i są one zgodne z 
informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 
 
Biegły rewident nr 796/1670 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu 

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
Biegły rewident nr 796/1670 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu 

 
Warszawa, 21 marca 2003 r. 

1.3.4. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 2001 

 
OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA 

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
CIECH S.A. 

 
Dla Akcjonariuszy CIECH S.A. 
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego CIECH S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. 
Powązkowska 46/50, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i 
pasywów wykazuje sumę 836.123.669,08 złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia 
wykazujący stratę netto w kwocie 49.478.064,86 złotych, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 
obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 24.187.439,41 
złotych oraz informacja dodatkowa. 
 
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie 
sprawozdania finansowego i wydanie na jego temat opinii. 
 
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów 
Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania 
zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przepisy te wymagają, aby badanie 
zostało zaplanowane i przeprowadzone w sposób dający wystarczającą pewność, ze sprawozdanie finansowe nie 
zawiera istotnych błędów. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów 
księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również 
ocenę stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Spółki oraz ocenę ogólnej 
prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi 
wystarczającą podstawę dla naszej opinii. 
 
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową CIECH 
S.A.  na dzień 31 grudnia 2001 r., wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się 
tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994r. 
o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły. 
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Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje 
zawarte w sprawozdaniu z działalności sporządzonym przez Zarząd Spółki są zgodne z informacjami zawartymi w 
sprawozdaniu finansowym. 
 
Zwracamy uwagę na fakt, że w 2001 r. miały miejsce niżej podane jednorazowe transakcje i zdarzenia o istotnym 
znaczeniu dla wyników Spółki: 
– utworzona została rezerwa na środki pieniężne zdeponowane w biurze maklerskim Sur 5 Net w wysokości 16.836,5 

tys. złotych, 
– utworzona została rezerwa na weksle spółki Ciech Inwestycje Sp. z o.o. w wysokości 12.823,7 tys. złotych, a także 

udziały w tej Spółce w kwocie 2.701,5 tys. złotych. 
– dkonano sprzedaży udziałów w spółce Naftoport Sp. z o.o., na której osiągnięto zysk w wysokości 18.676,0 tys. 

złotych. 
 
Ponadto zwracamy uwagę na informacje zawarte w nocie II informacji dodatkowej sprawozdania finansowego dotyczące 
spraw sądowych wniesionych lub toczących się przeciwko CIECH S.A., których wynik nie został rozstrzygnięty do dnia 
wydania niniejszej opinii. 
 
Biegły rewident nr 796/1670 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu 

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. 
Biegły rewident nr 796/1670 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu 

Warszawa, 9 kwietnia 2002 r. 
 

1.4. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2004 do 30 czerwca 2004 
wraz z porównywalnymi danymi finansowymi za rok kończący się 31 grudnia 2003, 31 
grudnia 2002 oraz 31 grudnia 2001 

1.4.1. Wybrane informacje z wprowadzenia do sprawozdania finansowego Emitenta 

 
Informacje ogólne dotyczące Emitenta 
 
CIECH S.A została utworzona dnia 1 września 1995 r. w drodze przekształcenia Centrali Importowo-Eksportowej CIECH 
Sp. z o.o. Spółka ma siedzibę w Warszawie, ul. Powązkowska 46/50, zarejestrowana jest pod numerem 0000011687 w 
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, zgodnie ze statutem, jest prowadzenie działalności gospodarczej 
obejmującej działalność handlową, inwestycyjną, produkcyjną, usługową i operacje finansowe ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności w zakresie handlu zagranicznego i krajowego chemikaliami oraz działalności z tym 
związanej (PKD 5170). Spółka może prowadzić działalność przedstawicielską na rzecz firm krajowych i zagranicznych. 
 
Sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 1 stycznia 2004r. do 30 czerwca 2004r.. Porównywalne dane 
finansowe obejmują lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2003 r, 31 grudnia 2002 r. i 31 grudnia 2001r. 
 
Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Forma 
prezentacji sprawozdania finansowego oraz zakres ujawnionych w nim danych wynikają z wymogów Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt 
emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U z 2001. MR 139 poz. 1568 z poźniejszymi zmianami). 
 
Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej zostały przedstawione w dodatkowych notach 
objaśniających w punkcie VI. 
 
Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. 
 
CIECH S.A. jest spółką dominującą i znaczącym inwestorem oraz sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 
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. 
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Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zostały przygotowane w sposób zapewniający ich 
porównywalność przy zastosowaniu jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie 
z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 1 
stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004r. 
 
W rezultacie porównywalne dane finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2003, 31 grudnia 2002 oraz 
za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2001 wykazują różnice w stosunku do uprzednio opublikowanych 
sprawozdań finansowych. 
 
Zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości zostało 
zamieszczone w dodatkowych notach objaśniających w punkcie X. 
 
W opiniach biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych Spółki za okres od 1 stycznia 2004r. do 30 czerwca 
2004r. oraz za lata 2003, 2002 i 2001 nie wystąpiły zastrzeżenia, które powodowałyby konieczność dokonania korekt w 
przedstawionym sprawozdaniu finansowym oraz w porównywalnych danych finansowych. 
 
Zasady i metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego i sposobu 
sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych 
 
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjmowane po raz pierwszy do użytkowania wyceniane są wg: 
– cen nabycia lub kosztu wytworzenia – nabyte, przyjęte ze środków trwałych w budowie, 
– cen rynkowych – otrzymane nieodpłatnie, wniesione aportem. 
 
Środki trwałe mogą zwiększać swoją wartość początkową w wyniku ulepszeń i aktualizacji. 
Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub wydłużenia okresu użytkowania środków trwałych są 
ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. 
 
Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: 
– dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości wyższej niż 3.500 złotych 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 miesiącu, w którym przyjęto je do 
użytkowania. 

 
Środki trwałe uległy na dzień 01 stycznia 1995 r. przeszacowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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 notowane na giełdzie i nie notowane 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. 
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 
 
Instrumenty finansowe 
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 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 rozporządzeniem Ministra Finansów 
z dnia 12 grudnia 2001 r  w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu 
prezentacji instrumentów finansowych. Jeżeli takie warunki nie zostały spełnione to instrument pochodny podlega 
zasadom wyceny stosowanym dla aktywów i zobowiązań przeznaczonych do obrotu. 
 
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: 
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– cenę należną sprzedającemu bez naliczonego podatku VAT podlegającego odliczeniu, a w przypadku importu 
powiększoną o obciążenia o charakterze publiczno prawnym w postaci cła i akcyzy, 

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

 
Koszty transportu związane z zakupem towarów na magazyn odnoszone są bezpośrednio w wynik okresu. 
Wycena rozchodów dokonywana jest metodą FIFO. 
Na dzień bilansowy dokonywane jest oszacowanie utraty wartości zapasów wg ogólnej zasady: 
– 30% odpisu w przypadku zapasów zalegających 1  - 2 lata, 
– 50% odpisu w przypadku zapasów zalegających 2  -  3 lata 
– 100% odpisu w przypadku zapasów zalegających powyżej 3 lat. 
 
Od przyjętej zasady można dokonać odstępstwa w przypadku uzasadnienia prawdopodobieństwa sprzedaży danej 
grupy towarowej w następnym okresie sprawozdawczym. 
 
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 roszczeniach spornych, 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 m-cy, 
– 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 wyrażone w walutach obcych wycenia są na koniec okresu sprawozdawczego wg kursu 
średniego ustalonego na ten dzień dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 
 
Otwarte pozycje zobowiązań wyrażone w walutach obcych wycenia są na koniec okresu sprawozdawczego wg kursu 
średniego ustalonego na ten dzień dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 
 
Powstałe w wyniku przeliczenia po kursach średnich NBP różnice kursowe prezentowane są per saldo w przychodach 
bądź kosztach finansowych okresu sprawozdawczego. Podlegają one wyksięgowaniu w pierwszym dniu następnego 
okresu. 
 
Według tej samej zasady co należności wyceniane są odpisy aktualizujące dotyczące powyższych należności. Na dzień 
bilansowy waluty zgromadzone na rachunkach bankowych, w kasach dewizowych i na rachunkach przedstawicielstw 
zagranicznych wycenia się wg kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego. 
 
Inwestycje krótkoterminowe 
Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według wartości rynkowej, a dla inwestycji, dla których nie istnieje aktywny 
rynek wg ceny nabycia skorygowanej o odpis aktualizujący ustalony na podstawie sytuacji finansowej Spółki w danym 
roku obrotowym. 
Skutki przeszacowania wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się do rachunku zysków i strat. 
 
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyrażone w walucie krajowej wycenia się w wartościach 
nominalnych. 
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 
 
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne 
CIECH S.A. dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych 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 zespołu 4. 
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Nie podlegają rozliczeniu w czasie kwoty poniesionych jednorazowych wydatków na określony tytuł, dotyczące danego 
roku obrotowego, jeżeli nie przekraczają kwoty 2 500 złotych miesięcznie. W momencie poniesienia obciążają wynik 
danego okresu. 
 
b) 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 zespołu 5, 
natomiast koszty zespołu 4 w momencie ich realizacji. 
Ewentualne różnice pomiędzy wartością RMK biernego a kwotą zobowiązania powstałego z tego tytułu korygują koszty 
w okresie rozliczenia. 
 
c) Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, zgodnie z definicją zobowiązań i przychodów, dzieli się na: 
– rozliczenia międzyokresowe o charakterze zobowiązań – to stan długo i krótkoterminowych przychodów w wartości 

nominalnej, których realizacja będzie następowała w okresach przyszłych, 
– rozliczenia międzyokresowe przychodów o charakterze kapitałowym – jest to równowartość przyjętych nieodpłatnie ( 

w tym także w drodze darowizny) środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych oraz środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym 
także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych. 

  
Pozycje RMP o charakterze kapitałowym zwiększają pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i 
prawnych lub kosztów rozwojowych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z obcych źródeł. 
 
Kapitały własne 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. 
 
Fundusz celowy pn. „fundusz prywatyzacyjny” został utworzony uchwałą nr 4 z dnia 30 maja 1995r. Zgromadzenia 
Wspólników CIECH – Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. z podziału zysku za 1994 r. w wysokości     
4 052,2 tys złote. W uchwale tej określono, że regulamin funduszu prywatyzacyjnego uchwali Walne Zgromadzenie na 
podstawie wniosku Zarządu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą. Fundusz został zasilony kwotą 2 124,3 tys zoteł z 
podziału zysku za rok obrotowy 1995. Według stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. w księgach Spółki nadal fundusz ten 
jest wykazywany w pozycji fundusze specjalne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 sierpnia 
2004 roku podjęło uchwałę o przeniesieniu środków tego funduszu na kapitał zapasowy Spółki. Środki te będą 
wykorzystywane na zakup akcji własnych w ramach uruchomionego Programu Pracowniczych Akcji. 
 
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 
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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. 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. 
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne związane są z działalnością Spółki i wywierają wpływ na ustalenie wyniku z 
działalności operacyjnej.  
Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się między innymi: zysk ze sprzedaży majątku trwałego, równowartość 
rozwiązanych odpisów na należności wątpliwe i ryzyko gospodarcze za wyjątkiem rezerw związanych z ryzykiem 
finansowym, otrzymane kary i odszkodowania. 
Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są między innymi: strata ze sprzedanych składników majątku trwałego, 
odpisy tworzone na należności wątpliwe i ryzyko gospodarcze za wyjątkiem rezerw związanych z ryzykiem finansowym, 
zapłacone kary i odszkodowania oraz przekazane darowizny i korekty wartości zapasów. 
 
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. 
 
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro. 
Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły w okresach 
objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi. 

Okres sprawozdawczy Średni kurs1 w okresie Minimalny kurs w 
okresie 

Maksymalny kurs w 
okresie 

Kurs na ostatni dzień 
okresu 

półrocze 2004 4,7311 4,5422 4,9149 4,5422 
2003 4,4474 3,9773 4,7170 4,7170 
2002 3,8697 3,5015 4,2116 4,0202 
2001 3,6509 3,3564 3,9569 3,5219 

1) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 

 
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z 
prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EUR. 

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 WYBRANE DANE FINANSOWE 
EMITENTA tys. zł tys. EUR tys. zł tys. EUR tys. zł tys. EUR tys. zł tys. EUR 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 655 177 138 483 1 202 194 270 314 1 160 477 299 888 1 155 437 316 480

II. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 11 623 2 457 31 796 7 149 15 441 3 990 10 423 2 855

III. Zysk (strata) brutto 25 164 5 319 16 124 3 625 5 326 1 377 -59 004 -16 161
IV. Zysk (strata) netto 22 966 4 854 8 718 1 960 7 074 1 828 -59 032 -16 169
V. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 17 603 3 721 28 201 6 341 62 411 16 128 -26 908 -7 370

VI. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 9 492 2 006 -2 793 -628 -15 663 -4 048 -37 906 -10 383

VII. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej -27 738 -5 863 -22 275 -5 009 -84 213 -21 762 89 001 24 378

VIII. Przepływy pieniężne netto, 
razem -644 -136 3 133 704 -37 465 -9 682 24 187 6 625



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  264

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 WYBRANE DANE FINANSOWE 
EMITENTA tys. zł tys. EUR tys. zł tys. EUR tys. zł tys. EUR tys. zł tys. EUR 

IX. Aktywa razem  806 111 177 471 815 995 172 990 829 284 206 279 835 766 237 305
X. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 445 816 98 150 478 136 101 364 499 649 124 285 514 016 145 948

XI. Zobowiązania długoterminowe 21 686 4 774 38 979 8 264 71 341 17 746 104 512 29 675
XII. Zobowiązania krótkoterminowe  407 537 89 722 425 894 90 289 398 725 99 180 380 963 108 170
XIII. Kapitał własny  360 295 79 322 337 859 71 626 329 635 81 995 321 750 91 357
XIV. Kapitał zakładowy  98 982 21 792 98 982 20 984 98 982 24 621 98 982 28 105
XV. Liczba akcji  (w szt.) 19 796 016 19 796 016 19 796 016 19 796 016 19 796 016 19 796 016 19 796 016 19 796 016
XVI. Zysk (strata) netto na jedną 
akcję zwykłą (w zł /  EUR) 1,16 0,26 0,44 0,09 0,36 0,09 -2,98 -0,82

XVII. Rozwodniony zysk (strata) 
netto na jedną akcję zwykłą (w zł / 
EUR) 

- - - - - - - -

XVIII Wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł / EUR)  18,2 4,01 17,07 3,62 16,65 4,14 16,25 4,61

XIX. Rozwodniona wartość księgowa 
na jedną akcję (w zł / EUR)  - - - - - - - -

XX. Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedną akcję (zł / EUR) - - 0,05 0,01 0,03 0,01 - -

 
Powyższe dane finansowe przeliczono na EUR według następujących zasad: 
– poszczególne pozycje bilansu – według średnich kursów ogłoszonych przez NBP na dzień 30 czerwca 2004, 31 

grudnia 2003, 31 grudnia 2002, 31 grudnia 2001 
– poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursów 

stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego 
zakończonego miesiąca w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 oraz lat obrotowych 2003, 2002 i 2001. 

1.4.2 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta 

BILANS 

AKTYWA Nota 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
I. Aktywa trwałe  500 996 501 577 517 166 497 551
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 2 004 3 417 3 348 1 507
- wartość firmy  - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 38 911 40 285 56 808 52 243
3. Należności długoterminowe  - - - -
4.1. Od jednostek powiązanych  - - - -
4.2. Od pozostałych jednostek  - - - -
4. Inwestycje długoterminowe 3 456 026 453 759 452 511 443 801
4.1. Nieruchomości  11 452 11 658 7 885 7 885
4.2. Wartości niematerialne i prawne  - - - -
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe  444 574 442 101 444 626 435 916
a) w jednostkach powiązanych, w tym:  444 451 441 978 444 503 435 759
 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 
wyceniane metodą praw własności  - - - -

b) w pozostałych jednostkach  123 123 123 157
4.4. Inne inwestycje długoterminowe  - - - -
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 4 055 4 116 4 499 -
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  4 055 4 116 4 499 -
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe  - - - -
II. Aktywa obrotowe  305 115 314 418 312 118 338 215
1. Zapasy 5 19 744 27 840 28 196 15 079
2. Należności krótkoterminowe 6,7 277 883 277 736 275 689 268 020
2.1. Od jednostek powiązanych  73 187 52 437 57 517 42 501
2.2. Od pozostałych jednostek  204 696 225 299 218 172 225 519
3. Inwestycje krótkoterminowe  6 468 7 193 7 587 53 433
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AKTYWA Nota 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 6 468 7 193 7 587 53 433
a) w jednostkach powiązanych  - - 2 286 9 723
b) w pozostałych jednostkach  - 81 1 322 2 266
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  6 468 7 112 3 979 41 444
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe  - - - -
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 1 020 1 649 646 1 683
Aktywa razem  806 111 815 995 829 284 835 766

 
PASYWA Nota 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

I. Kapitał własny  360 295 337 859 329 635 321 750
1. Kapitał zakładowy 11 98 982 98 982 98 982 98 982
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)  - - - -
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 12 - - - -
4. Kapitał zapasowy 13 157 186 151 157 155 540 205 033
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 14 1 183 648 621 606
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 76 199 76 199 76 199 76 199
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych  3 779 2 155 -8 781 -38
8. Zysk (strata) netto  22 966 8 718 7 074 -59 032
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)  - - - -

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  445 816 478 136 499 649 514 016
1. Rezerwy na zobowiązania 16 12 051 10 077 23 543 22 487
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  - 194 1 189 -
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  2 154 2 265 3 002 3 489
a) długoterminowa  2 137 2 037 2 257 2 849
b) krótkoterminowa  17 228 745 640
1.3. Pozostałe rezerwy  9 897 7 618 19 352 18 998
a) długoterminowe  - - - -
b) krótkoterminowe  9 897 7 618 19 352 18 998
2. Zobowiązania długoterminowe 17 21 686 38  979 71 341 104 512
2.1. Wobec jednostek powiązanych  - - - -
2.2. Wobec pozostałych jednostek  21 686 38 979 71 341 104 512
3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 407 537 425 894 398 725 380 963
3.1. Wobec jednostek powiązanych  133 041 105 770 89 731 58 989
3.2. Wobec pozostałych jednostek  267 441 313 167 301 720 314 303
3.3. Fundusze specjalne  7 055 6 957 7 274 7 671
4. Rozliczenia międzyokresowe  4 542 3 186 6 040 6 054
4.1. Ujemna wartość firmy  - - - -
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 19 4 542 3 186 6 040 6 054
a) długoterminowe  - - - -
b) krótkoterminowe  4 542 3 186 6 040 6 054
Pasywa razem  806 111 815 995 829 284 835 766

 
Wartość księgowa 360 295 337 859 329 635 321 750
Liczba akcji 19 796 016 19 796 016 19 796 016 19 796 016
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 18,20 17,07 16,65 16,25
Rozwodniona liczba akcji - - - -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  - - - -
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POZYCJE POZABILANSOWE*  

POZYCJE POZABILANSOWE Nota 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
1. Należności warunkowe - - - -
2. Zobowiązania warunkowe 21 14 596 18 663 53 030 48 334
    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 14 596 18 663 44 030 39 331
            - udzielonych gwarancji i poręczeń 14 596 18 663 44 030 39 331
    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - - 9 000 9 003
            - udzielonych gwarancji i poręczeń - - 9 000 9 003
3. Inne (z tytułu) 11 040 3 140 - -
   - inne zobowiązania warunkowe 11 040 3 140 - -
Pozycje pozabilansowe, razem 25 636 21 803 53 030 48 334
(*) powyższe pozycje nie obejmują wartości spraw z obcego powództwa opisanych w dodatkowych notach objaśniających do 
sprawozdania finansowego w pozycji „Dane o pozycjach pozabilansowych”. 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym:  655 177 1 202 194 1 160 477 1 155 437

    - od jednostek powiązanych  156 492 316 811 322 431 253 963
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 28 127 78 889 74 747 104 000
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 627 050 1 123 305 1 085 730 1 051 437
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym:  581 494 1 040 057 1 010 366 983 092

   - od jednostek powiązanych  138 641 285 617 295 903 237 768
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 152 461 418 4 804
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  581 342 1 039 596 1 009 948 978 288
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)  73 683 162 137 150 111 172 345
IV. Koszty sprzedaży 26 33 474 73 189 75 513 94 602
V. Koszty ogólnego zarządu 26 27 677 54 953 58 317 63 107
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)  12 532 33 995 16 281 14 636
VII. Pozostałe przychody operacyjne  7 470 9 150 11 881 9 511
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  38 69 0 25
       2. Dotacje  0 0 0 0
       3. Inne przychody operacyjne 27 7 432 9 081 11 881 9 486
VIII. Pozostałe koszty operacyjne  8 379 11 349 12 721 13 724
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0 0 7 0
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  1 636 5 959 6 139 9 135
       3. Inne koszty operacyjne 28 6 743 5 390 6 575 4 589
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)  11 623 31 796 15 441 10 423
X. Przychody finansowe 29 20 943 8 193 14 892 33 577
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  19 767 1 686 1 314 3 408
         - od jednostek powiązanych  19 767 1 686 1 294 2 251
     2. Odsetki, w tym:  532 1 699 5 553 7 762
         - od jednostek powiązanych  0 470 892 1 033
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 40 0 176 19 548
     4. Aktualizacja wartości inwestycji  0 0 0 0
     5. Inne  604 4 808 7 849 2 859
XI. Koszty finansowe 30 7 402 23 865 25 005 103 003
     1. Odsetki, w tym:  4 893 11 252 21 376 36 212
         - dla jednostek powiązanych  0 0 0 0
     2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 10 35 186
     3. Aktualizacja wartości inwestycji  1 000 11 207 116 4 176
     4. Inne  1 509 1 396 3 478 62 429
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)  25 164 16 124 5 328 -59 003
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)  0 0 -2 -1
         1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0 0 0
         2. Straty nadzwyczajne 33 0 0 2 1
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)  25 164 16 124 5 326 -59 004
XV. Podatek dochodowy 34 2 198 7 406 -1 748 28
        a) część bieżąca  2 331 8 018 751 28
        b) część odroczona  -133 -612 -2 499 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 35 0 0 0 0

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36 0 0 0 0

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)  22 966 8 718 7 074 -59 032
 

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 20 252* 8 718 7 074 -59 032
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 19 796 016 19 796 016 19 796 016 19 796 016
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 32 1,32 0,44 0,36 -2,98
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -

*Sposób obliczenia zysku zanulizowanego: Suma zysku netto osiągniętego w pierwszym półroczu 2004 i w drugim pólroczu 2003 roku. 
Dane za drugie półrocze 2003 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Wycena rozrachunków na koniec 2003 roku po 
kursie kupna/sprzedaży banku wiodącego. 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 334 080 327 480 331 050 386 077
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3 779 2 155 254 -
b) korekty błędów podstawowych - - -9 554 -

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 337 859 329 635 321 750 386 077

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 98 982 98 982 98 982 98 982
1.1. Zmiany kapitału zakładowego - - - -

a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 98 982 98 982 98 982 98 982
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu - - - -

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

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) - - - -

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu - - - -
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 151 157 155 540 205 033 178 748

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 6 029 -4 383 -49 493 26 285
a) zwiększenia (z tytułu) 6 118 4 427 68 26 338

- dodatnia różnica z aktualizacji środków trwałych 13 3 68 43
- z podziału zysku (ustawowo) 6 105 4 424 - 26 295

b) zmniejszenia (z tytułu) 89 8 810 49 561 53
- pokrycie straty - 8 781 49 478 -
- ujemna różnica z aktualizacji środków trwałych 89 29 83 53

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 157 186 151 157 155 540 205 033
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 648 621 314 304
Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - 292 -

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 535 27 15 302
a) zwiększenia (z tytułu) 548 29 83 345

- ujemna różnica z aktualizacji środków trwałych 89 29 83 53
- nadwyżka wartości udziałów ponad wniesiony aport 459 - - 292

b) zmniejszenia (z tytułu) 13 2 68 43
- dodatnia różnica z aktualizacji środków trwałych 13 2 68 43

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 183 648 621 606
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 76 199 76 199 76 199 76 199

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - - - -
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 76 199 76 199 76 199 76 199
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 874 -3 862 -49 478 31 844

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 874 4 919 - 31 844
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - 2 155 - -
b) korekty błędów podstawowych - - - -

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 10 874 7 074 - 31 844

a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 7 095 4 919 - 31 844

- podział zysku z lat ubiegłych 6 105 4 424 - 26 295
- dywidenda 990 495 - 4 949
- odpis na ZFŚS - - - 600

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 779 2 155 - -
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - -8 781 -49 478 -

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - -38 -
b) korekty błędów podstawowych - - -9 554 -

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych - -8 781 -59 070 -

a) zwiększenia (z tytułu) - - - 38
b) zmniejszenia (z tytułu) - 8 781 50 289 -

- pokrycie straty - 8 781 49 478 -
- aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego - - 811 -

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - -8 781 -38
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 779 2 155 -8 781 -38

8. Wynik netto 22 966 8 718 7 074 -59 032
a) zysk netto 22 966 8 718 7 074 -
b) strata netto - - - 59 032
c) odpisy z zysku - - - -

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 360 295 337 859 329 635 321 750
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 360 295 337 859 329 635 321 750

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - 
metoda pośrednia   
I. Zysk (strata) netto 22 966 8 718 7 074 -59 032
II. Korekty razem -5 364 19 483 55 337 32 124
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności - - - -
2. Amortyzacja  4 175 9 681 7 129 7 829
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 807 2 533 - -
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -14 524 9 711 14 179 21 205
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 817 10 326 -94 -18 469
6. Zmiana stanu rezerw 1 974 -13 466 1 056 11 423
7. Zmiana stanu zapasów 8 096 355 -13 116 15 995
8. Zmiana stanu należności 5 850 1 685 -7 970 72 465
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów -14 434 2 132 56 776 -93 819

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 047 -3 474 -2 664 -848
11. Inne korekty - 172 - 41 16 343
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 17 603 28 201 62 411 -26 908
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
I. Wpływy 12 229 13 654 15 458 61 290
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 52 10 478 603 244

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - - -
3. Z aktywów finansowych, w tym: 12 177 3 176 14 855 61 046

a) w jednostkach powiązanych 12 070 1 954 14 015 3 289
- dywidendy i udziały w zyskach 9 770 1 954 881 2 046
- zbycie aktywów finansowych 2 300 - 13 134 1 243

b) w pozostałych jednostkach 107 1 222 840 57 757
- zbycie aktywów finansowych 107 1 222 752 56 604
- dywidendy i udziały w zyskach - - 88 1 153

4 . Inne wpływy inwestycyjne - - - -
II. Wydatki 2 737 16 447 31 121 99 196
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 1 737 3 665 17 001 19 844

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - 2 397 - -
3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 000 10 385 14 112 79 315

a) w jednostkach powiązanych 1 000 10 385 14 112 48 278
- nabycie aktywów finansowych 1 000 10 385 14 112 48 278

b) w pozostałych jednostkach - - - 31 037
-  nabycie aktywów finansowych - - - 31 037

4. Inne wydatki inwestycyjne - - 8 37
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 9 492 -2 793 -15 663 -37 906
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
I. Wpływy 81 251 109 041 87 772 210 574
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału - - - -
2. Kredyty i pożyczki 11 718 37 142 5 500 116 848
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 69 533 71 899 82 272 93 726
4. Inne wpływy finansowe - - - -
II. Wydatki 108 989 131 316 171 985 121 573
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - 495 - 4 949
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - - -
4. Spłaty kredytów i pożyczek 21 945 61 910 56 787 28 171
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 82 152 58 000 101 816 65 700
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - 346 - -
8. Odsetki 4 892 10 565 13 382 22 753
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

9. Inne wydatki finansowe - - - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (I-II) -27 738 -22 275 -84 213 89 001
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -644 3 133 -37 465 24 187 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -644 3 133 -37 465 24 187

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -481 -141 685 -654
F. Środki pieniężne na początek okresu 7 112 3 979 41 444 17 257
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 468 7 112 3 979 41 444

- o ograniczonej możliwości dysponowania 386 153 359 190
 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

Noty objaśniające do bilansu 

Nota 1 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) koszty zakończonych prac rozwojowych - - - -
b) wartość firmy - - - -
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 1 735 3 109 2 962 1 507
   - oprogramowanie komputerowe 1 735 3 109 2 962 1 507
d) inne wartości niematerialne i prawne 269 308 386 -
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - - -
Wartości niematerialne i prawne razem 2 004 3 417 3 348 1 507

 

Nota 1a 

nabyte koncesje, patenty, licencje i 
podobne wartości, w tym: ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

(WG GRUP RODZAJOWYCH) w I półroczu 2004 oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne i 

prawne 

Wartości 
niematerialne  

i prawne, 
razem 

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 
początek okresu  14 417 14 417 386 14 803

b) zwiększenia (z tytułu)  172 172 - 172
     - zakup  172 172 - 172
c) zmniejszenia (z tytułu)  - - - -
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu  14 589 14 589 386 14 975

e) skumulowana amortyzacja na początek okresu  11 308 11 308 78 11 386
f) amortyzacja za okres (z tytułu)  1 546 1 546 39 1 585
     - amortyzacja   1 546 1 546 39 1 585
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  12 854 12 854 117 12 971
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu  - - - -
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu  - - - -
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 
początek okresu  3 109 3 109 308 3 417

k) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu  1 735 1 735 269 2 004
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nabyte koncesje, patenty, licencje i 
podobne wartości, w tym: ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 

(WG GRUP RODZAJOWYCH) W 2003 ROKU oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne i 

prawne 

Wartości 
niematerialne  

i prawne, 
razem 

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 
początek okresu  10 823 10 823 386 11 209

b) zwiększenia (z tytułu)  3 654 3 654 - 3 654
     - zakup  103 103 - 103
     - przyjęcie z inwestycji  3 551 3 551 - 3 551
c) zmniejszenia (z tytułu)  60 60 - 60
     - sprzedaż  60 60 - 60
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu  14 417 14 417 386 14 803

e) skumulowana amortyzacja na początek okresu  7 861 7 861 - 7 861
f) amortyzacja za okres (z tytułu)  3 447 3 447 78 3 525
     - amortyzacja   3 447 3 447 78 3 525
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  11 308 11 308 78 11 386
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu  - - - -
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu  - - - -
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 
początek okresu  2 962 2 962 386 3 348

k) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu  3 109 3 109 308 3 417

 
nabyte koncesje, patenty, licencje i 

podobne wartości, w tym: ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 
(WG GRUP RODZAJOWYCH)  W 2002 ROKU oprogramowanie 

komputerowe 

inne wartości 
niematerialne i 

prawne 

Wartości 
niematerialne  

i prawne, 
razem 

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 
początek okresu  8 039 8 039 - 8 039

b) zwiększenia (z tytułu)  2 784 2 784 386 3 170
     - zakup  173 173 - 173
     - przyjęcie z inwestycji  2 611 2 611 386 2 997
c) zmniejszenia (z tytułu)  - - - -
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu  10 823 10 823 386 11 209

e) skumulowana amortyzacja na początek okresu  6 532 6 532 - 6 532
f) amortyzacja za okres (z tytułu)  1 329 1 329 - 1 329
     - amortyzacja   1 329 1 329 - 1 329
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  7 861 7 861 - 7 861 
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu  - - - -
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu  - - - -
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 
początek okresu  1 507 1 507 - 1 507

k) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu  2 962 2 962 386 3 348

 
Nabyte koncesje, patenty, licencje i 

podobne wartości, w tym: ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 
(WG GRUP RODZAJOWYCH) W 2001 ROKU -oprogramowanie 

komputerowe 

Inne wartości 
niematerialne i 

prawne 

Wartości 
niematerialne  

i prawne, 
razem 

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 
01.01.2001   6 718 6 718 61 6 779

b) zwiększenia (z tytułu) 1 321 1 321 - 1 321
    - zakup 38 38 - 38
    - przyjęcie z inwestycji 1 283 1 283 - 1 283
c) zmniejszenia (z tytułu) - - 61 61
    - pozostałe - - 61 61
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 8 039 8 039 - 8 039
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Nabyte koncesje, patenty, licencje i 
podobne wartości, w tym: ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 

(WG GRUP RODZAJOWYCH) W 2001 ROKU -oprogramowanie 
komputerowe 

Inne wartości 
niematerialne i 

prawne 

Wartości 
niematerialne  

i prawne, 
razem 

e) skumulowana amortyzacja na początek okresu 3 951 3 951 61 4 012
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 2 581 2 581 (61) 2 520
    - amortyzacja  2 581 2 581 - 2 581
    - inne - - (61) (61)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 6 532 6 532 - 6 532
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - - -
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - - - -
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 
początek okresu 2 767 2 767 - 2 767

k) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu 1 507 1 507 - 1 507

 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 

WŁASNOŚCIOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) własne 2004 3 417 3 348 1507
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,
   w tym umowy leasingu, w tym: - - - -

Wartości niematerialne i prawne razem 2 004 3 417 3 348 1 507
 

Nota 2 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) środki trwałe, w tym: 29 377 31 863 34 973 39 157
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 749 815 3 323 4 455
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20 319 21 087 22 095 22 701
    - urządzenia techniczne i maszyny 6 964 8 624 8 295 10 075
    - środki transportu 1 220 1 220 1 127 1 798
    - inne środki trwałe 125 117 133 128
b) środki trwałe w budowie 9 534 8 422 21 835 13 086
c) zaliczki na środki trwałe w budowie - - - -
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 38 911 40 285 56 808 52 243
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Nota 2a 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w I półroczu 
2004 

- 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  1 338 30 060 32 283 2 386 1 487 67 554 
b) zwiększenia (z tytułu)  - - 154 219 67 440 
     - zakup  - - 154 219 67 440 
c) zmniejszenia (z tytułu)  - 405 152 219 13 789 
     - sprzedaż  - - 44 219 3 266 
     - likwidacja  - - 45 - 8 53 
       -aport  - 405 20 - 2 427 
     - darowizny   - - 43 - - 43 
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu  1 338 29 655 32 285 2 386 1 541 67 205 
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu  523 8 973 23 659 1 166 1 370 35 691 
f) amortyzacja za okres (z tytułu)  66 363 1 662 - 46 2 137 
  - zwiększenie(z tytułu)  66 479 1 800 207 59 2 611 
       - umorzenie środków trwałych  66 479 1 800 207 59 2 611 
  - zmniejszenie(z tytułu)  - 116 138 207 13 474 
      - sprzedaż,likwidacje,losowe,darowizny  - - 130 207 11 348 
       -aport  - 116 8 - 2 126 
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  589 9 336 25 321 1 166 1 416 37 828 
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu  - - - - - - 
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu  - - - - - - 
j) wartość netto środków trwałych na początek okresu  815 21 087 8 624 1 220 117 31 863 
k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu  749 20 319 6 964 1 220 125 29 377 
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W 2003 ROKU 

- grunty (w tym 
prawo 

użytkowania 
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  6 342 30 058 28 563 2 360 1 548 68 871 
b) zwiększenia (z tytułu)  - 2 4 506 627 63 5 198 
     - zakup  - 2 240 627 63 932 
     - przyjęcie z inwestycji  - - 3 268 - - 3 268 
     - inne (umowa leasingu)  - - 998 - - 998 
c) zmniejszenia (z tytułu)  5 004 - 786 601 124 6 515 
     - sprzedaż  - - 732 601 88 1 421 
     - likwidacja  - - 17 - 36 53 
     - przyczyny losowe  - - 14 - - 14 
     - darowizny   - - 23 - - 23 
      - przeniesienie do inwestycji w nieruchomości  5 004 - - - - 5 004 
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu  1 338 30 060 32 283 2 386 1 487 67 554 
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu  3 019 7 963 20 268 1 233 1 415 33 898 
f) amortyzacja za okres (z tytułu)  (2 496) 1 010 3 391 (67) (45) 1 793 
  - zwiększenie(z tytułu)  1 132 1 010 3 555 384 76 6 157 
       - umorzenie środków trwałych  1 132 1 010 3 555 384 76 6 157 
  - zmniejszenie(z tytułu)  3 628 - 164 451 121 4 364 
      - sprzedaż, likwidacje, losowe, darowizny  - - 164 451 121 736 
       -przeniesienie do inwestycji w nieruchomości  3 628 - - - - 3 628 
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  523 8 973 23 659 1 166 1 370 35 691 
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu  - - - - - - 
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu  - - - - - - 
j) wartość netto środków trwałych na początek okresu  3 323 22 095 8 295 1 127 133 34 973 
k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu  815 21 087 8 624 1 220 117 31 863 
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W 2002 ROKU 

- grunty (w tym 
prawo 

użytkowania 
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  6 342 29 659 27 748 3 383 1 729 68 861 
b) zwiększenia (z tytułu)  - 439 1 451 309 68 2 267 
     - zakup  - - 278 260 68 606 
     - przyjęcie z inwestycji  - 439 1 173 - - 1 612 
     - darowizna  - - - 49 - 49 
c) zmniejszenia (z tytułu)  - 40 636 1 332 249 2 257 
     - sprzedaż  - - 351 1 284 157 1 792 
     - likwidacja  - 40 285 - 89 414 
     - przyczyny losowe  - - - 48 3 51 
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu  6 342 30 058 28 563 2 360 1 548 68 871 
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu  1 887 6 958 17 673 1 585 1 601 29 704 
f) amortyzacja za okres (z tytułu)  1 132 1 005 2 595 (352) (186) 4 194 
  - zwiększenie(z tytułu)  1 132 1 016 3 187 401 63 5 799 
       - umorzenie środków trwałych  1 132 1 016 3 187 401 63 5 799 
  - zmniejszenie(z tytułu)  - 11 592 753 249 1 605 
      - sprzedaż, likwidacje, losowe, darowizny  - 11 592 753 249 1 605 
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  3 019 7 963 20 268 1 233 1 415 33 898 
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu  - - - - - - 
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu  - - - - - - 
j) wartość netto środków trwałych na początek okresu  4 455 22 701 10 075 1 798 128 39 157 
k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu  3 323 22 095 8 295 1 127 133 34 973 
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W 
2001 ROKU 

- grunty (w tym prawo 
użytkowania 

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  6 342 28 301 22 769 3 418 1 675 62 505 
b) zwiększenia (z tytułu)  - 1 358 5 240 762 96 7 456 
     - zakup  - - 962 762 96 1 820 
     - przyjęcie z inwestycji  - 1 228 4 408 - - 5 636 
     - inne  - 130 (130) - - - 
c) zmniejszenia (z tytułu)  - - 261 797 42 1 100 
     - sprzedaż  - - 119 797 11 927 
     - likwidacja  - - 142 - 31 173 
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu  6 342 29 659 27 748 3 383 1 729 68 861 
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu  755 5 737 15 618 1 645 1 515 25 270 
f) amortyzacja za okres (z tytułu)  1 132 1 221 2 055 -60 86 4 434 
  - zwiększenie(z tytułu)  1 132 1 221 2 248 527 120 5 248 
       - umorzenie środków trwałych  1 132 1 221 2 248 527 120 5 248 
  - zmniejszenie(z tytułu)  - - 193 587 34 814 
      - sprzedaż, likwidacje, losowe, darowizny  - - 193 587 34 814 
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  1 887 6 958 17 673 1 585 1 601 29 704 
j) wartość netto środków trwałych na początek okresu  5 587 22 564 7 151 1 773 160 37 235 
k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu  4 455 22 701 10 075 1 798 128 39 157 
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Nota 2b 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) własne 28 750 31 087 34 973 39 157
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,
    w tym umowy leasingu, w tym: 627 776 - -

   - umowa leasingu 627 776 - -
Środki trwałe bilansowe razem 29 377 31 863 34 973 39 157

 
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,
w tym umowy leasingu, w tym: 10 775 10 807 27 207 27 207

    - wartość gruntów użytkowanych wieczyście 10 775 10 807 27 207 27 207
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem  10 775 10 807 27 207 27 207

 

Nota 3  

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) stan na początek okresu  11 658 7 885 7 885 7 885
   - grunt 3 773 - - -
   - budynki 6 993 6 993 6 993 6 993
   - budowle 4 4 4 4
   - maszyny i urządzenia 888 888 888 888
b) zwiększenia (z tytułu) - 3 773 - -
    - grunt - 3 773 - -
c) zmniejszenia (z tytułu) 206 - - -
   - amortyzacja 206 - - -
d) stan na koniec okresu 11 452 11 658 7 885 7 885
   - grunt  3 773 3 773 - -
   - budynki 6 787 6 993 6 993 6 993
   - budowle 4 4 4 4
   - maszyny i urządzenia 888 888 888 888

 
Informacje o zabezpieczeniach ustanowionych na nieruchomościach przedstawione zostały w notach 17a i 18a 
 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a. w jednostkach zależnych 440 501 435 741 440 553 432 109
    - udziały lub akcje 440 501 435 741 440 553 432 109
b. w jednostkach współzależnych 2 193 2 193 2 193 2 193
    - udziały lub akcje 2 193 2 193 2 193 2 193
c.w jednostkach stowarzyszonych 1 757 4 044 1 757 1 457
    - udziały lub akcje 1 757 4 044 1 757 1 457
d. w pozostałych jednostkach 123 123 123 157
    - udziały lub akcje 123 123 123 157
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 444 574 442 101 444 626 435 916

 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej 436 391 433 918 436 443 427 698
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 8 183 8 183 8 183 8 218
 b1. waluta EUR 180 180 180 180
                  PLN 748 748 748 748
 b2.            GBP 615 615 615 615
                  PLN 3 426 3 426 3 426 3 426
 b3.            SGD 650 650 650 650
                  PLN 2 916 2 916 2 916 2 916
 b4.            SEK 1 850 1 850 1 850 1 850
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

                  PLN 789 789 789 789
 b5.            DKK 275 275 275 275
                  PLN 101 101 101 101
 b6.            HUF 3 000 3 000 3 000 3 000
                  PLN 203 203 203 203
 b7.             MAD - - - 188
                  PLN - - - 35
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa 
finansowe, razem 444 574 442 101 444 626 435 916

 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) stan na początek okresu  457 900 449 906 443 366 405 389
   - udziały i akcje 457 900 449 906 443 366 405 389
b) zwiększenia (z tytułu) 5 760 8 672 8 744 45 608
   - udziały i akcje 5 760 8 672 8 744 45 608
   - zakup akcji 1 000 3 386 307 45 604
   - dopłata do kapitału 4 760 3 000 1 000 5
   - przeniesienie z krótkoterminowych aktywów finansowych - 2 286 7 437 -
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 392 678 2 204 7 631
   - udziały i akcje 2 392 678 2 204 7 631
   - likwidacja spólki 105 678 2 204 29
   - przeniesienie do krótkoterminowych aktywów finansowych 2 287 - - 7 436
   - sprzedaż udziałów - - - 166
d) stan na koniec okresu 461 268 457 900 449 906 443 366
   - udziały i akcje 461 268 457 900 449 906 443 366
   - odpisy aktualizujące 16 694 15 799 5 280 7 450
   - stan na koniec okresu netto 444 574 442 101 444 626 435 916

 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

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

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

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartość bilansowa) 380 242 366 702 364 368 380 901

     a) akcje (wartość bilansowa): 368 249 339 006 335 621 353 462
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) 1 000 - 35 -
        - wartość na początek okresu 339 006 335 621 353 462 316 172
        - wartość według cen nabycia 369 415 339 172 335 621 353 463
     b) obligacje (wartość bilansowa): - - - -
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 11 993 27 696 28 747 27 439
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) -105 6 338 - 3 366
        - wartość na początek okresu 27 696 28 747 27 439 30 776
        - wartość według cen nabycia 22 767 38 470 32 778 31 632
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 64 332 75 399 80 258 55 015
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 64 332 75 399 80 258 55 015
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - 4 859 - -
        - wartość na początek okresu 75 399 80 258 55 015 54 358
        - wartość według cen nabycia 69 191 80 258 80 258 55 015
    b) obligacje (wartość bilansowa): - - - -
    c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - - -
Wartość według cen nabycia, razem 461 373 457 900 448 657 440 110
Wartość na początek okresu, razem 442 101 444 626 435 916 401 306
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 895 11 197 35 3 366
Wartość bilansowa, razem 444 574 442 101 444 626 435 916
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Nota 4a 

UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 
a b c d e 

Lp. nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa 

charakter powiązania 
(jednostka zależna, 

współzależna, 
stowarzyszona z 

wyszczególnieniem 
powiązań bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana metoda 
konsolidacji / wycena 

metodą praw własności, 
bądź wskazanie, że 

jednostka nie podlega 
konsolidacji / wycenie 

metodą praw własności 

1 Agrochem Sp. z o.o. Dobre 
Miasto 

ul. Spichrzowa 13 
11-040 Dobre Miasto 

produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych, produkcja pozostałych 
podstawowych chemikaliów nieorganicznych i organicznych, magazynowanie, 

składowanie i przechowywanie towarów 
pośrednio zależna Fosfory Sp. z o.o. - 

metoda pełna 

2 Alwernia Fosforany Sp. z o.o. ul. K.Olszewskiego 25 
32-566 Alwernia spółka nie rozpoczęła działalności pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 

3 BL-TRANS Sp. z o.o. ul. Szkolna 15 
47-225 Kędzierzyn-Koźle 

towarowy transport drogowy, transport pasażerski, obsługa i naprawa 
pojazdów mechanicznych, sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów 
mechanicznych, sprzedaż pojazdów mechanicznych, badania i analizy 

techniczne 

pośrednio zależna Petrochemia Blachownia 
S.A. - metoda pełna 

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 

5 Calanda Polska Sp. z o.o. w 
likwidacji 

ul. Powązkowska 46/50
01-728 Warszawa spółka w likwidacji zależna nie podlega konsolidacji 

6 Chemia.com S.A. ul. Powązkowska 46/50
01-728 Warszawa 

działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i 
chemikaliów przemysłowych, sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, 

paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz wyrobów pochodnych, działalność 
związana z informatyką 

pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 

7 Chemiepetrol GmbH 
Kattrepelsbrucke 1 
D-20095 Hamburg 

Niemcy 

pośrednictwo (świadczenie usług agencyjnych) w eksporcie produktów 
chemicznych na rynek niemiecki; zakup petrochemikaliów i tworzyw 

sztucznych na rachunek własny 
zależna nie podlega konsolidacji 

8 Ciech Inwestycje 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 

9 Ciech POLFA Sp. z o.o. ul. Powązkowska 46/50
01-728 Warszawa sprzedaż produktów farmaceutycznych, usługi konfekcjonowania zależna metoda pełna 

10 Ciech-PETROL Sp. z o.o. Domaniew 9 
98-235 Błaszki sprzedaż paliw zależna metoda pełna 

11 Ciech-SERVICE Sp. z o.o. ul. Powązkowska 46/50
01-728 Warszawa usługi transportowe i brokerskie zależna nie podlega konsolidacji 
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 
a b c d e 

Lp. nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa 

charakter powiązania 
(jednostka zależna, 

współzależna, 
stowarzyszona z 

wyszczególnieniem 
powiązań bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana metoda 
konsolidacji / wycena 

metodą praw własności, 
bądź wskazanie, że 

jednostka nie podlega 
konsolidacji / wycenie 

metodą praw własności 

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 Europy 

(produkty naftowe; spółka świadczy usługi agencyjne; 
zależna metoda pełna 

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 

14 Elektrociepłownie Kujawskie 
Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 4 
88-101 Inowrocław wytwarzanie energii elektrycznej pośrednio zależna Soda Mątwy S.A. - 

metoda pełna 

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 

16 
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 

17 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 

18 Jantrans - Janikowo Sp. z 
o.o. 

ul. Przemysłowa 30 
88-160 Janikowo 

transport kolejowy i drogowy, przeładunki towarów, usługi budowlane, 
działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw 
kolejowych oraz taboru kolejowego, wynajem środków transportu lądowego 

pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 

19 Nordiska Unipol AB 
Arstaangsvagen 1 A 
S-10074 Sztokholm 

Szwecja 

prowadzenie działalności handlowej w zakresie importu oraz eksportu różnego 
typu produktów, głównie chemikaliów oraz innego zaopatrzenia 

przemysłowego;  
prowadzenie działalności przedstawicielskiej, a także innych przedsięwzięć 

pokrewnych 

zależna nie podlega konsolidacji 

20 Petrochemia-Blachownia 
S.A. 

ul. Szkolna 15 
47-225 Kędzierzyn-Koźle 

produkcja chemikaliów organicznych, wytwarzanie produktów rafinacji ropy 
naftowej, sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, transport drogowy, 

wykonywanie robót ogólnobudowlanych, 
zależna metoda pełna 

21 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 

22 Polcommerce Ltd. Otvos J.u.1-3.II. 
1021 Budapeszt Węgry 

pośrednictwo (świadczenie usług agencyjnych) w eksporcie produktów 
farmaceutycznych i produktów chemicznych na rynek węgierski; spółka 

świadczy usługi marketingowo-rejestracyjno-reklamowe w zakresie produktów 
farmaceutycznych 

zależna nie podlega konsolidacji 
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 
a b c d e 

Lp. nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa 

charakter powiązania 
(jednostka zależna, 

współzależna, 
stowarzyszona z 

wyszczególnieniem 
powiązań bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana metoda 
konsolidacji / wycena 

metodą praw własności, 
bądź wskazanie, że 

jednostka nie podlega 
konsolidacji / wycenie 

metodą praw własności 

23 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 Przedsiębiorstwo Chemiczne 
Cheman S.A. 

ul. Rydygiera 8 
01-793 Warszawa handel towarami chemicznymi, konfekcjonowanie produktów chemicznych zależna metoda pełna 

25 "AGROCHEM" Sp. z o.o. 
Człuchów 

ul. Mickiewicza 5 
77-300 Człuchów 

handel hurtowy i detaliczny nawozami mineralnymi, artykułami produkcji rolnej, 
przemysłowej, chemicznej, świadczenie usług w zakresie magazynowania 

towarów 
pośrednio zależna Fosfory Sp. z o.o. - 

metoda pełna 

26 Soc-Al. Sp. z o.o. ul. Kulawki 4 
32-566 Alwernia 

świadczenie usług porządkowych, pralniczych, administrowania zasobami 
mieszkaniowymi, dozorowania, hotelarskich, remontowo-specjalistycznych, 

wydawniczych, wynajem lokali, produkcja, przesył i dystrybucja ciepła 
pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 

27 Soda-Med. Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 30 
88-160 Janikowo organizacja usług medycznych pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 

28 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 

29 ZAO-Polfa Ciech w upadłości 49 Nikoloyamskaya St. 
109004 Moskwa Rosja spółka w upadłości zależna nie podlega konsolidacji 

30 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 

31 Zakłady Chemiczne 
"Alwernia" S.A. 

ul. K.Olszewskiego 25 
32-566 Alwernia produkcja chemikaliów nieorganicznych zależna metoda pełna 

32 Chemo Sp. z o.o. ul. Skrzynka 159 
32-410 Dobczyce produkcja i handel chemią gospodarczą pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 

33 Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe S.A 

ul. Jagiellońska 17 
03-719 Warszawa towarzystwo ubezpieczeniowe pośrednio stowarzyszona metoda praw własności 

34 Polfa Nigera Plc 

Block M, Plot 9 Mushin 
Road, Isolo 

P.M.B. 1003 Mushin 
Lagos 

działalność  produkcyjna w zakresie branży farmaceutycznej; działalność 
handlowa i dystrybucyjna w zakresie produktów farmaceutycznych oraz innych 

towarów na bazie agencyjnej i na rachunek własny;  
spółka nie prowadzi działalności od maja 2002 r. 

stowarzyszona nie podlega konsolidacji 

35 POL-PLAST S.A. w 
upadłości 

ul. Zakładowa 7 
26-948 Pionki spółka w upadłości pośrednio stowarzyszona nie podlega konsolidacji 
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 
a b c d e 

Lp. nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa 

charakter powiązania 
(jednostka zależna, 

współzależna, 
stowarzyszona z 

wyszczególnieniem 
powiązań bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana metoda 
konsolidacji / wycena 

metodą praw własności, 
bądź wskazanie, że 

jednostka nie podlega 
konsolidacji / wycenie 

metodą praw własności 

36 
Polsin Karbid Sp. z o.o. w 

upadłości (dane finansowe z 
dnia 08.06.2004) 

ul. Narutowicza 15 
41-503 Chorzów 

produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych, pozostałych, produkcja 
pojemników metalowych, dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, wynajem 

środków transportu lądowego, maszyn i urządzeń 
stowarzyszona nie podlega konsolidacji 

37 
Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Usługowe 
TRANSCLEAN Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz 

transport międzynarodowy płynnych chemikaliów, myjnia cystern 
samochodowych i kolejowych stowarzyszona metoda praw własności 

38 Suomen Unipol Oy Nahkahousuntie 3 
00210 Helsinki Finlandia 

eksport, import, handel hurtowy chemikaliami przemysłowymi, tworzywami 
sztucznymi i innymi surowcami przemysłowymi; 

spółka może posiadać i obracać papierami wartościowymi, a także posiadać 
udziały w innych podmiotach 

stowarzyszona nie podlega konsolidacji 

39 Zach-Ciech Sp. z o.o. ul. Narutowicza 15 
41-503 Chorzów 

sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów 
pochodnych stowarzyszona metoda praw własności 

40 
Alwernia Chrom Sp. z o.o. 
(dawna nazwa Alwernia 

Fosforany Sp. z o.o.) 
Alwernia działalność handlowa pośrednio zależna Alwernia SA - metoda 

pełna 

41 

K.Foster & Son Ltd. (spółka 
wg prawa brytyjskiego 
postawiona w zarząd 

Administratorów) 

Alexandra Dock Hull East 
Riding Yorks HU9 1TA 

Wielka Brytania 
usługi magazynowania pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 

42 Oczyszczalnia Alwernia Sp. z 
o.o. Alwernia działalność usługowa pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd. 
a f  g   h   i  j k  l  

Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy 
prawnej 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli / 
uzyskania zna-

czącego wpływu 

 wartość 
udziałów / 
akcji wg 

ceny nabycia 

 korekty 
aktualizujące 

wartość 
(razem)  

 wartość 
bilansowa 

udziałów / akcji 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

walnym 
zgromadzeniu 

 wskazanie innej niż 
określona w lit. J) lub k) 

podstawy kontroli / 
współkontroli / znaczącego 

wpływu   

1 Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto 18.05.1999 504 - 504 79,72%
udział pośredni

79,72%
udział pośredni  brak  

2 Alwernia Fosforany Sp. z o.o. 10.09.2003 50 - 50 73,75%
udział pośredni

73,75%
udział pośredni  brak  

3 BL-TRANS Sp. z o.o. 08.2001 683 - 683 87,87%
udział pośredni

87,87%
udział pośredni  brak  

4 Boruta-Kolor Sp. z o.o. 22.09.1999 15 051 - 15 051 100% 100%  brak  
5 Calanda Polska Sp. z o.o. w likwidacji 27.10.1993 170 170 - 95,70% 95,70%  brak  

6 Chemia.com S.A.  13.12.2000 1 000 - 1 000 100%
udział pośredni

100%
udział pośredni  brak  

7 Chemiepetrol GmbH 01.01.1986 43 - 43 60,00% 60,00%  brak  
8 Ciech Inwestycje Sp. z o.o. 07.09.1999 2 702 2 702 - 100% 100%  brak  
9 CIech POLFA Sp. z o.o. 23.12.1991 1 912 - 1 912 100% 100%  brak  
10 Ciech-PETROL Sp. z o.o. 27.01.1993 6 338 6 338 - 100% 100%  brak  
11 Ciech-SERVICE Sp. z o.o. 22.07.1996 1 305 - 1 305 100% 100%  brak  
12 Daltrade Plc 11.1988 3 426 - 3 426 61,20% 61,20%  brak  
13 Danske Unipol A/S 17.07.1989 101 - 101 55,00% 55,00%  brak  

14 Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 14.02.2002 25 - 25 49,50%
udział pośredni

90,85%
udział pośredni  brak  

15 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych 
"FOSFORY" Sp. z o.o. 28.11.1995 14 176 - 14 176 79,72% 79,72%  brak  

16 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne 
SODA MĄTWY S.A.  28.08.1996 149 607 - 149 607 91,37% 91,37%  brak  

17 Janikowskie Zakłady Sodowe 
Janikosoda S.A. 28.08.1996 147 107 - 147 107 90,31% 90,31%  brak  

18 Jantrans - Janikowo Sp. z o.o. 26.02.2002 7 223 - 7 223 90,31%
udział pośredni

90,31%
udział pośredni  brak  

19 Nordiska Unipol AB 1978 789 - 789 82,22% 82,22%  brak  
20 Petrochemia-Blachownia S.A. 21.07.1999 25 243 - 25 243 100% 100%  brak  
21 Polcommerce GmbH 27.06.1988 653 - 653 100% 100%  brak  
22 Polcommerce Ltd. 31.10.2000 203 - 203 100% 100%  brak  
23 Polsin Pte. Ltd. 24.11.1976 2 916 - 2 916 65,00% 65,00%  brak  
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd. 
a f  g   h   i  j k  l  

Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy 
prawnej 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli / 
uzyskania zna-

czącego wpływu 

 wartość 
udziałów / 
akcji wg 

ceny nabycia 

 korekty 
aktualizujące 

wartość 
(razem)  

 wartość 
bilansowa 

udziałów / akcji 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

walnym 
zgromadzeniu 

 wskazanie innej niż 
określona w lit. J) lub k) 

podstawy kontroli / 
współkontroli / znaczącego 

wpływu   
24 Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 22.08.2000 20 377 - 20 377 100% 100%  brak  

25 "AGROCHEM" Sp. z o.o. Człuchów 24.07.1997 500 - 500 79,72%
udział pośredni

79,72%
udział pośredni  brak  

26 Soc-Al. Sp. z o.o. 05.12.1997 1 209 - 1 209 69,88%
udział pośredni

69,88%
udział pośredni  brak  

27 Soda-Med. Sp. z o.o. 28.12.2001 2 700 - 2 700 90,96%
udział pośredni

90,96%
udział pośredni  brak  

28 Transoda Sp. z o.o. 04.04.2000 19 747 8 110 11 636 91,28%
udział pośredni

91,28%
udział pośredni  brak  

29 ZAO-Polfa Ciech w upadłości 20.07.1995 129 129 - 65,00% 65,00%  brak  

30 VITROSILICON S.A. 03.02.1999 13 110 - 13 110 96,21%
udział pośredni

96,21%
udział pośredni  brak  

31 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. 08.03.2000 55 015 5 000 50 015 73,75% 73,75%  brak  

32 Chemo Sp. z o.o. 24.11.2003 200 - 200 51,28%
udział pośredni

51,28%
udział pośredni  brak  

33 Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A 30.04.2003 30 000 - 30 000 41,26%
udział pośredni

41,89%
udział pośredni  brak  

34 Polfa Nigera Plc 11.1973 45 45 - 20,00% 20,00%  brak  

35 POL-PLAST S.A. w upadłości 22.12.1999 322 322 - 32,14%
udział pośredni

32,14%
udział pośredni  brak  

36 Polsin Karbid Sp. z o.o. w upadłości (dane 
finansowe z dnia 08.06.2004) 08.1997 5 060 5 060 - 22,76%

udział pośredni
22,76%

udział pośredni  brak  

37 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe 
TRANSCLEAN Sp. z o.o. 04.1993 2 193 - 2 193 50,00% 50,00%  brak  

38 Suomen Unipol Oy 1991 141 - 141 23,22%
udział pośredni

23,22%
udział pośredni  brak  

39 Zach-Ciech Sp. z o.o. 13.03.0993 1 705 - 1 705 35,65% 35,65%  brak  

40 Alwernia Chrom Sp. z o.o. 
(dawna nazwa Alwernia Fosforany Sp. z o.o.) 07.05.1999 50 - 50 73,75%

udział pośredni
73,75%

udział pośredni  brak  

41 K.Foster & Son Ltd. (spółka wg prawa 
brytyjskiegopostawiona w zarząd Administratorów) 1999 8 936 8 936 - 46,51%

udział pośredni
46,51%

udział pośredni  brak  

42 Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o. 16.12.2003 622 - 622 71,45%
udział pośredni

71,45%
udział pośredni  brak  
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – c.d. 

a  m   n  
 kapitał własny jednostki, w tym:   zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:  

 pozostały kapitał własny, w tym:  
Lp. nazwa (firma) jednostki ze 

wskazaniem formy prawnej    kapitał 
zakładowy 

 należne wpłaty 
na kapitał 
zakładowy 
(wielkość 
ujemna)  

 kapitał 
zapasowy     zysk (strata) z 

lat ubiegłych  

 zysk 
(strata) 
netto  

   zobowiązania 
długoterminowe 

 zobowiązania 
krótkoterminowe  

1 Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto 10 512 500 - 6 775 3 237 - 3 237 9 892 - 9 892 
2 Alwernia Fosforany Sp. z o.o. 50 50 - - - - - - - - 
3 BL-TRANS Sp. z o.o. 963 750 - 44 169 - 169 676 - 676 
4 Boruta-Kolor Sp. z o.o. 17 249 16 301 - 762 186 - 186 4 367 - 3 994 

5 Calanda Polska Sp. z o.o. w 
likwidacji b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

6 Chemia.com S.A.  284 3 500 - - -3 216 -3 206 -10 156 - 133 
7 Chemiepetrol GmbH 3 279 232 - - 3 048 3 388 -355 2 639 - 2 253 
8 Ciech Inwestycje Sp. z o.o. -2 136 2 700 - 1 744 -6 580 -7 099 519 12 013 - 12 013 
9 Ciech POLFA Sp. z o.o. 4 659 1 910 - 1 139 1 610 0 1 602 34 946 - 34 358 

10 Ciech-PETROL Sp. z o.o. -2 747 3 268 - 3 816 -9 831 -9 908 -508 14 732 - 13 875 
11 Ciech-SERVICE Sp. z o.o. 1 442 1 305 - 89 47 0 47 525 - 266 
12 Daltrade Plc 20 326 3 814 - - 16 512 6 730 293 9 431 - 8 593 
13 Danske Unipol A/S 833 306 - - 528 233 307 1 765 377 829 

14 Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z 
o.o. -2 857 51 - 2 -2 910 -3 156 246 44 146 - 37 674 

15 Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o. 102 710 29 003 - 36 398 37 309 - 3 878 79 275 926 58 897 

16 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne 
SODA MĄTWY S.A.  239 424 74 161 - 87 056 78 207 - 12 315 94 366 6 019 71 119 

17 Janikowskie Zakłady Sodowe 
Janikosoda S.A. 209 996 44 676 - 114 571 50 749 - 18 498 101 189 70 79 692 

18 Jantrans - Janikowo Sp. z o.o. 8 039 7 223 - 795 21 - 21 2 546 - 2 505 
19 Nordiska Unipol AB 563 1 119 - - -556 -492 -66 368 - 368 
20 Petrochemia-Blachownia S.A. 48 050 25 000 - 15 763 7 287 - 7 287 38 986 - 38 986 
21 Polcommerce GmbH 1 222 659 - - 563 559 5 740 - 740 
22 Polcommerce Ltd. 940 54 - 13 874 731 149 100 - 91 
23 Polsin Pte. Ltd. 20 640 1 655 - - 18 985 17 525 -1 629 6 544 - 5 585 

24 Przedsiębiorstwo Chemiczne 
Cheman S.A. 16 654 14 456 - 2 023 175 -477 652 21 607 - 21 450 
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – c.d. 
a  m   n  

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

Lp. nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej    kapitał 

zakładowy 

 należne wpłaty 
na kapitał 
zakładowy 
(wielkość 
ujemna)  

 kapitał 
zapasowy     zysk (strata) z 

lat ubiegłych  

 zysk 
(strata) 
netto  

   zobowiązania 
długoterminowe 

 zobowiązania 
krótkoterminowe  

25 "AGROCHEM" Sp. z o.o. Człuchów 953 500 - 284 169 - 169 22 782 - 22 782 
26 Soc-Al. Sp. z o.o. 1 467 1 453 - 12 2 - 2 240 19 214 
27 Soda-Med. Sp. z o.o. 2 709 2 700 - 14 -5 - -5 58 - 58 
28 Transoda Sp. z o.o. 10 664 19 746 - - -9 082 -9 089 7 7 599 - 6 096 
29 ZAO-Polfa Ciech w upadłości b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
30 VITROSILICON S.A. 34 453 3 595 - 22 074 8 784 432 5 039 45 078 18 191 23 663 
31 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. 71 510 5 258 - 33 971 32 281 - 2 959 59 931 - 50 233 
32 Chemo Sp. z o.o. 457 390 - - 67 -113 180 3 696 - 3 696 

33 Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe S.A 46 501 66 059 - - -19 558 -15 731 -3 827 43 699 - 41 344 

34 Polfa Nigera Plc b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
35 POL-PLAST S.A. w upadłości b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

36 Polsin Karbid Sp. z o.o. w upadłości 
(dane finansowe z dnia 08.06.2004) -4 314 -4 314 - - - - - 12 939 - 12 119 

37 Przedsiębiorstwo Transportowo-
Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. 5 684 4 322 - 619 743 - 361 3 007 1 821 1 146 

38 Suomen Unipol Oy 3 039 114 - - 2 926 2 634 298 8 067 - 7 944 
39 Zach-Ciech Sp. z o.o. 8 470 4 783 - 4 079 -392 - -777 2 751 - 2 614 

40 
Alwernia Chrom Sp. z o.o. 
(dawna nazwa Alwernia Fosforany 
Sp. z o.o.) 

2 111 50 - - 2 061 - 62 2 174 - 2 174 

41 
K.Foster & Son Ltd. (spółka wg 
prawa brytyjskiego postawiona w 
zarząd Administratorów) 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

42 Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o. 644 642 - - 2 - 2 26 - 26 
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH –c.d. 

a  o   p   r  s  
 należności jednostki, w tym:  

Lp. 
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej 

   należności 
długoterminowe  

 należności 
krótkoterminowe  

 aktywa jednostki 
razem  

 przychody ze 
sprzedaży  

 otrzymane lub należne 
dywidendy od jednostki 
za ostatni rok obrotowy  

1 Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto 13 413 - 13 413 20 404 24 479 - 
2 Alwernia Fosforany Sp. z o.o. - - - 50 - - 
3 BL-TRANS Sp. z o.o. 460 - 460 1 639 2 513 - 
4 Boruta-Kolor Sp. z o.o. 3 209 - 3 209 21 616 10 867 222 
5 Calanda Polska Sp. z o.o. w likwidacji b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. - 
6 Chemia.com S.A.  438 - 438 441 - - 
7 Chemiepetrol GmbH 2 326 - 2 326 5 918 15 963 41 
8 Ciech Inwestycje Sp. z o.o. 107 - 107 9 877 8 - 
9 Ciech POLFA Sp. z o.o. 32 553 - 32 553 39 605 26 706 75 

10 Ciech-PETROL Sp. z o.o. 3 385 - 3 385 11 985 25 433 - 
11 Ciech-SERVICE Sp. z o.o. 470 - 470 1 967 1 852 - 
12 Daltrade Plc 15 053 - 15 053 29 757 41 951 - 
13 Danske Unipol A/S 2 215 - 2 215 2 598 9 591 88 
14 Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 27 605 - 27 605 41 289 105 386 - 

15 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" 
Sp. z o.o. 62 708 100 62 608 181 986 92 690 1 201 

16 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. 76 275 194 76 081 333 790 174 089 5 895 

17 Janikowskie Zakłady Sodowe 
Janikosoda S.A. 85 841 - 85 841 311 185 194 821 11 863 

18 Jantrans - Janikowo Sp. z o.o. 1 254 - 1 254 10 585 6 144 - 
19 Nordiska Unipol AB 661 - 661 931 1 050 - 
20 Petrochemia-Blachownia S.A. 36 739 - 36 739 87 036 126 418 28 
21 Polcommerce GmbH 1 263 - 1 263 1 962 7 603 - 
22 Polcommerce Ltd. 311 - 311 1 040 866 178 
23 Polsin Pte. Ltd. 16 008 - 16 008 27 184 46 879 271 
24 Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 18 665 - 18 665 38 261 55 538 - 
25 "AGROCHEM" Sp. z o.o. Człuchów 20 437 - 20 437 23 735 24 559 - 
26 Soc-Al. Sp. z o.o. 179 - 179 1 707 1 007 - 
27 Soda-Med. Sp. z o.o. 109 - 109 2 767 476 - 
28 Transoda Sp. z o.o. 816 16 800 18 262 6 788 - 
29 ZAO-Polfa Ciech w upadłości b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. - 
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH –c.d. 
a  o   p   r  s  

 należności jednostki, w tym:  
Lp. 

nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej 
   należności 

długoterminowe  
 należności 

krótkoterminowe  

 aktywa jednostki 
razem  

 przychody ze 
sprzedaży  

 otrzymane lub należne 
dywidendy od jednostki 
za ostatni rok obrotowy  

30 VITROSILICON S.A. 14 098 - 14 098 79 531 44 089 80 
31 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. 46 772 57 46 715 131 441 97 018 34 
32 Chemo Sp. z o.o. 2 935 - 2 935 4 153 7 347 - 
33 Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A 76 986 - 76 986 279 814 146 215 - 
34 Polfa Nigera Plc b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. - 
35 POL-PLAST S.A. w upadłości b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. - 

36 Polsin Karbid Sp. z o.o. w upadłości (dane finansowe z 
dnia 08.06.2004) 5 363 21 5 342 8 625 23 476 - 

37 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe 
TRANSCLEAN Sp. z o.o. 1 114 - 1 114 8 691 4 448 100 

38 Suomen Unipol Oy 7 781 - 7 781 11 106 19 625 64 
39 Zach-Ciech Sp. z o.o. 3 473 - 3 473 11 221 10 295 - 

40 Alwernia Chrom Sp. z o.o. 
(dawna nazwa Alwernia Fosforany Sp. z o.o.) 3 536 - 3 536 4 285 5 550 - 

41 K.Foster & Son Ltd. (spółka wg prawa brytyjskiego 
postawiona w zarząd Administratorów) b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. - 

42 Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o. 35 - 35 669 146 - 
 
 
UDZIAŁY I AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH 

kapitał własny jednostki, w tym: 

 

nazwa (firma) 
jednostki, ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

siedziba przedmiot przedsiębiorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów / 

akcji 
 - kapitał 

zakładowy 

% posiadanego 
kapitału 

zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

walnym 
zgromadzeniu 

nieopłacona przez 
emitenta wartość 
udziałów / akcji 

otrzymane lub 
należne 

dywidendy za 
ostatni rok 
obrotowy 

1 Comapol Maroko 

pośrednictwo w eksporcie produktów 
chemicznych i towarów przemysłowych 

polskich firm na rynek marokański w 
niewielkim stopniu na rynek Arabii 

Saudyjskiej 

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

2 Inne   123  
 Razem 123  
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Nota 4 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, w tym: 4 116 4 499 - -

a) odniesionych na wynik finansowy 3 305 3 688 - -
b) odniesionych na kapitał własny 811 811 - -
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - - -
d) odpisy aktualizujące wartość zapasów - - - -
2. Zwiększenia  537 2 011 4 499 -
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 537 1 794 3 688 -

    - powstanie różnic przejściowych 537 1 794 3 688 -
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową (z tytułu) - 217 - -

    - rozliczenie straty za 2001r. - 217 - -
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) - - 811 -

    - rezerwa na NJ i odprawy emerytalne - - 811 -
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) - - - -

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

3. Zmniejszenia  598 2 394 - -
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 598 2 394 - -

   - rozliczenie różnic przejściowych 598 1 060 - -
   - zmniejszenia stawki podatkowej - 1 334 - -
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową  (z tytułu) - - - -

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

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

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

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu, razem, w tym: 4 055 4 116 4 499 -

a) odniesionych na wynik finansowy 3 244 3 305 3 688 -
b) odniesionych na kapitał własny 811 811 811 -
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - - -
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Wyszczególnienie podstawowych grup 
pasywów i aktywów, których dotyczą 
różnice przejściowe, tytuł zwiększenia / 
zmniejszenia różnicy przejściowej 

data 
wygaśnięcia 

stan na 
30.06.2004 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2003 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2002 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2001 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
01.01.2001 

AKTYWA  
Zapasy, w tym: 604 - 604 (821) 1 425 676 749 (633) 1 382 

- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych 2 005 604 - 604 (821) 1 425 676 749 (633) 1 382 

- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu - - - - - - - - - 

- inne - - - - - - - - 
Należnosci krótkoterminowe, w tym: 64 874 - 1898 66 772 (32 246) 99 018 3 644 95 374 20 105 75 269 

- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych * 64 874 -1 898 66 772 (32 246) 99 018 3 644 95 374 20 105 75 269 

- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu - - - - - - - - - 

- inne - - - - - - - - - 
Inwestycje długotrminowe, w tym: 13 695 709 12 986 7 705 5 281 (2 170) 7 451 3 338 4 113 

- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych 

data likwidacji 
lub sprzedaży 13 695 709 12 986 7 705 5 281 (2 170) 7 451 3 338 4 113 

- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu - - - - - - - - - 

- inne  - - - - - - - - - 
PASYWA           
Kapitał własny, strata podatkowa za lata 
ubiegłe 

- - 1 143 1 143 1 143 - - - - - 

strata podatkowa z lat ubiegłych 2005 - -1 143 1 143 1143 - - - - - 
korekta blędów podstawowych i zmiana zasad 
rachunkowości 

- - - - - - - - - 

Rezerwy, w tym: 700 -350 1 050 395 655 655 - - - 
- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych 

                      2 
005 

700 -350 1 050 395 655 655 - - - 

- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu 

- - - - - - - - - 

- inne - - - - - - - - - 
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 2 154 -111 2 265 -737 3 002 -487 3 489 130 3 359 

- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych 

sukcesywnie 
do 2049 

2 154 -111 2 265 (737) 3 002 (487) 3 489 130 3 359 
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Wyszczególnienie podstawowych grup 
pasywów i aktywów, których dotyczą 
różnice przejściowe, tytuł zwiększenia / 
zmniejszenia różnicy przejściowej 

data 
wygaśnięcia 

stan na 
30.06.2004 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2003 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2002 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2001 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
01.01.2001 

- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu 

- - - - - - - - - 

- inne - - - - - - - - - 
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 82 -1 177 1 259 -2 968 4 227 2 525 1 702 -10 397 12 099 

- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych 

                     2 
005 

82 - 1 177 1 259 (2 968) 4 227 2 525 1 702 (10 397) 12 099 

- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu 

- - - - - - - - - 

- inne - - - - - - - - - 
Rozliczenia międzyokresowe, w tym: 4 112 1 750 2 362 288 2074 390 1684 -270 1954 

- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych 

                      2 
005 

4 112 1 750 2 362 288 2 074 390 1 684 (270) 1 954 

- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu 

- - - - - - - - - 

- inne - - - - - - - - - 
Suma ujemnych różnic przejściowych  86 221 (2 220) 88 441 (27 241) 115 682 5 233 110 449 12 273 98 176 
* Spółka nie wylicza podatku odroczonego od całej kwoty będącej wartością odpisów aktualizujących należności ze względu na niepewność rozliczenia różnic przejściowych. 
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Nota 5 

ZAPASY 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) materiały - - - -
b) półprodukty i produkty w toku - - - -
c) produkty gotowe - - - -
d) towary 9 797 19 685 21 604 13 027
e) zaliczki na dostawy 9 947 8 155 6 592 2 052
Zapasy netto, razem 19 744 27 840 28 196 15 079
odpisy aktyalizujące wartość zapasów 604 604 1 425 749
Zapasy brutto, razem 20 348 28 444 29 621 15 828

 

Nota 6 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) od jednostek powiązanych  73 187 52 437 57 517 42 501
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 62 908 47 275 56 935 33 915
         - do 12 miesięcy 60 112 47 275 56 935 33 915
         - powyżej 12 miesięcy 2 796 - - -
     - inne 10 279 5 162 582 8 586
b) należności od pozostałych jednostek 204 696 225 299 218 172 225 519
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 163 662 197 591 191 388 199 669
          - do 12 miesięcy 163 627 197 526 191 213 199 460
          - powyżej 12 miesięcy 35 65 175 209
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 
         i zdrowotnych oraz innych świadczeń 39 691 26 387 21 848 19 110

      - inne 906 1 212 4 860 6 740
      - dochodzone na drodze sądowej 437 109 76 -
Należności krótkoterminowe netto, razem  277 883 277 736 275 689 268 020
c) odpisy aktualizujące wartość należności  78 654 80 322 116 173 112 164
Należności krótkoterminowe brutto, razem 356 537 358 058 391 862 380 184

 
Informacje o zabezpieczeniach ustanowionych na należnościach przedstawione zostały w notach 17a i 18a. 
 
W odpisach aktualizujących wartość należności krótkoterminowych zaprezentowano stan zasądzonych odsetek i 
kosztów sądowych na koniec okresu sprawozdawczego. W sprawozdaniach finansowych za okres od 1 stycznia 2004 r. 
do 30 czerwca 2004 roku oraz za lata 2003, 2002 i2001 zmniejszają one pozycje należności i innych rozliczeń 
międzyokresowych. Ich wartość na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych wynosi odpowiednio: 6 147tys. 
złotych, 6 064tys. złotych, 5 896 tys. złotych, 5 005 tys. złotych. 
 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 62 908 47 275 56 935 33 915
    - od jednostek zależnych 59 071 44 569 54 227 33 915
    - od jednostek stowarzyszonych 3 837 2 706 2 708 -
b) inne, w tym: 10 279 5 162 582 8 586
    - od jednostek zależnych 10 279 5 162 567 8 286
    - od jednostek stowarzyszonych - - 15 300
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: - - - -
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 73 187 52 437 57 517 42 501
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 12 073 13 428 17 256 13 009
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 85 260 65 865 74 773 55 510

 
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

Stan na początek okresu 80 322 116 173 112 164 90 182
a) zwiększenia (z tytułu) 1 573 4 027 18 056 29 265
   - należności wątpliwe i sporne 1 122 4 046 17 147 29 608
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ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

   - odsetki 513 1 769 3 065 2 042
   - przewalutowanie -337 -2 062 -3 392 -3 641
   - odsetki i koszty zasądzone 275 274 1 236 1 256
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 241 39 879 14 047 7 283
   - należności wątpliwe i sporne 2 159 37 775 12 591 5 206
   - odsetki 896 1 997 1 111 1 847
   - odsetki i koszty zasądzone 186 107 345 230
Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu 78 654 80 322 116 173 112 164

 
W zmianie stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych zaprezentowano zmianę stanu 
zasądzonych odsetek i kosztów sądowych. W sprawozdaniach finansowych za okres od 1 stycznia 2004 r.  do 30 
czerwca 2004r. oraz za lata 2003, 2002 i 2001 zmniejszają one pozycje należności i innych rozliczeń międzyokresowych. 
Ich wartość na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych wynosi odpowiednio: 6 147tys. złotych, 6 064tys. 
złotych, 5 896 tys. złotych, 5 005 tys. złotych. 
 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO (STRUKTURA 
WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej 258 366 221 857 228 016 188 593
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 98 171 136 200 163 846 191 591
b1. EUR 13 994 14 063 928 12
     PLN 63 562 66 334 5 794 41
b2. USD 7 973 17 922 41 601 47 177
     PLN 29 875 67 034 157 536 188 064
b3. GBP 627 247 - 
     PLN 4 249 1 647 - -
b4. SEK 568 1 658 - -
      PLN 283 860 - -
B5. NLG - - - 1 989
       PLN - - - 3 179
b5. DKK 398 503 - -
     PLN 243 318 - -
b5.Pozostałe waluty - - - -
      PLN -41 8 516 307
Należności krótkoterminowe, razem 356 537 358 058 391 862  380 184

 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) 
- O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY: 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) do 1 miesiąca 144 208 140 826 144 324 102 943
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 56 271 66 301 60 028 58 923
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 5 773 3 003 9 670 16 519
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 46 104 46 80
e) powyżej 1 roku 3 002 273 429 20 480
f) należności przeterminowane 58 808 76 409 105 706 117 582
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 268 108 286 916 320 203 316 527
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług  41 538 42 050 71 880 82 943
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 226 570 244 866 248 323 233 584

 
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: 

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) do 1 miesiąca 22 984 41 025 31 754 30 692
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 5 443 8 869 8 576 13 502
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 6 865 2 880 3 831 3 389
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NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, 
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -  Z PODZIAŁEM NA 
NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 275 699 4 009 6 670
e) powyżej 1 roku 21 241 22 936 57 536 63 329
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)  58 808 76 409 105 706 117 582
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane  22 595 22 312 52 392 65 022

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem 
(netto)  36 213 54 097 53 314 52 560

 

Nota 7 

30 czerwca 2004 r. 
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynoszą 23 584 tys. 
złotych, w tym bez odpisu 437 tys. złotych. 
Należności przeterminowane długo- i krótkoterminowe brutto wynoszą 58 808 tys. złotych, w tym nie objęte odpisem 
aktualizującym 36 213 tys. złotych. W stosunku do należności, od których nie dokonano odpisu aktualizującego 
występują przesłanki, wskazujące na to, że należności te zostaną spłacone. 
 
2003 r. 
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynoszą 22 592 tys. 
złotych, w tym bez odpisu 246 tys.złotych. 
Należności przeterminowane długo- i krótkoterminowe brutto wynoszą 76 409 tys. złotych, w tym nie objęte odpisem 
aktualizującym 54 097 tys. złotych. W stosunku do należności, od których nie dokonano odpisu aktualizującego 
występują przesłanki, wskazujące na to, że należności te zostaną spłacone. 
 
2002 r. 
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynoszą 1 062 tys. 
złotych, w tym bez odpisu 76 tys. złotych. 
Należności przeterminowane długo- i krótkoterminowe brutto wynoszą 105 706 tys. złotych, w tym nie objęte odpisem 
aktualizującym 53 314 tys. złotych. W stosunku do należności, od których nie dokonano odpisu aktualizującego 
występują przesłanki, wskazujące na to, że należności te zostaną spłacone. 
 
2001 r. 
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynoszą 879 tys. 
złotych i w całości zostały objęte odpisem aktualizującym. 
Należności przeterminowane długo- i krótkoterminowe brutto wynoszą 117 582 tys. złotych, w tym nie objęte odpisem  
aktualizującym 52 551 tys. złotych. W stosunku do należności, od których nie dokonano odpisu aktualizującego 
występują przesłanki, wskazujące na to, że należności te zostaną spłacone. 

Nota 8 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) w jednostkach zależnych - - - 7 437
     - udziały lub akcje  - - - 7 437
b) w jednostkach współzależnych - - - -
c) w jednostkach stowarzyszonych - - 2 286 2 286
     - udziały lub akcje  -  2 286 2 286
d) w znaczącym inwestorze - - - -
f) w pozostałych jednostkach  - 81 1 322 2 266
     - udziały lub akcje  - 81 1 322 2 190
     - udzielone pożyczki - - - 76
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 468 7 112 3 979 41 444
        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  3 938 4 670 1 954 35 311
        - inne środki pieniężne 1 419 2 442 2 025 6 133
        - inne aktywa pieniężne 1 111 - - -
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 6 468 7 193 7 587 53 433
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  
(STRUKTURA WALUTOWA) 

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej - 81 3 608 11 913
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - - -
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe, razem - 81 3 608 11 913

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

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach 
    (wartość bilansowa) - 81 1 322 2 190

    a) akcje (wartość bilansowa): - 81 1 322 2 190
        - wartość godziwa - - - 
        - wartość rynkowa - 81 1 322 2 190
        - wartość według cen nabycia - 107 1 661 3 000
    b) obligacje (wartość bilansowa): - - - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - - -
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach 
     pozagiełdowych (wartość bilansowa) - - - -

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartość bilansowa) - - 2 286 9 723

    a) akcje (wartość bilansowa): - - - 7 437
        - wartość według cen nabycia - 45 45 7 482
    b) obligacje (wartość bilansowa): - - - -
    c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - 2 286 2 286
       c1)   udziały (wartość bilansowa) - - 2 286 2 286
        - wartość godziwa - - 2 286 2 286
        - wartość według cen nabycia - - 2 286 14 573
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) - - - -
Wartość według cen nabycia, razem - 152 3 992 25 055
Wartość na początek okresu, razem 81 3 608 11 913 25 010
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem - 10 81 13 096
Wartość bilansowa, razem - 81 3 608 11 913

 
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej - - - 76
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - - -
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem - - - 76

 
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej 1 630 870 1 668 5 348
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 4 838 6 242 2 311 36 096
b1. EUR 756 554 196 4 425
      PLN 3 436 2 614 789 15 584
b2. USD 199 818 353 5 134
      PLN 746 3 060 1 361 20 476
b3. DKK 1 000 700 - -
      PLN 611 443 - -
pozostałe waluty w tys. zł  45 125 161 36
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 6 468 7 112 3 979 41 444
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Nota 9 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 020 1 649 646 1 683
   - koszty transakcyjne - 1 042 - 37
   - prenumerata 99 136 182 234
   - ubezpieczenia 28 117 154 198
   - podatki i opłaty 510 30 7 506
   - usługi obce 322 39 43 199
   - składki członkowskie - - - 3
   - koszty dewizowe - czynsze itp.. - 46 53 87
   - reklama i reprezentacja 10 203 182 419
   - inne 51 36 25 -
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: - - - -
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 020 1 649 646 1 683

 

Nota 10 

W okresie od 1 stycznia 2004r. do 30 czerwca 2004 oraz w latach 2003, 2002 i 2001 Spółka dokonywała odpisów 
aktualizujących wartość aktywów z tytułu trwałej utraty wartości zgodnie z zasadami zapisanymi w polityce 
rachunkowości. Dokonano utworzenia lub rozwiązania odpisów aktualizujących wartość następujących aktywów: 
 
1. Rzeczowe aktywa trwałe 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) stan na początek okresu 148 - - -
b) utworzenie, w tym: - 148 - -
   - odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
c) odwrócone/wykorzystane, w tym: - - - -
   - odniesione bezpośrednio na kapitał własny -  - -
d) stan na koniec okresu 148 148 - -

 
Utworzenie odpisu nastąpiło w związku z ryzykiem zaniechania inwestycji związanej z modernizacją budynku siedziby 
Spółki. Odpis obejmuje wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych 
 
2. Inwestycje długoterminowe 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) stan na początek okresu 15 799 5 280 7 450 4 112
b) utworzenie, w tym: 1 000 11 197 35 3 367
   - odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
c) odwrócone/wykorzystane, w tym: 105 678 2 205 29
   - odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
d) stan na koniec okresu 16 694 15 799 5 280 7 450

 
Utworzenie odpisów nastąpiło głównie w związku ze słabą kondycją finansową Spółek oraz niskich kapitałów własnych. 
Główne przyczyny rozwiązania odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji to: zbycie akcji i udziałów objętych 
odpisem oraz zwrot wniesionych wkładów do Spółek 
 
3. Zapasy 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) stan na początek okresu 604 1 425 749 1 383
b) utworzenie, w tym: - 47 918 50
   - odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
c) odwrócone/wykorzystane, w tym: - 868 242 684
   - odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
d) stan na koniec okresu 604 604 1 425 749

 
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości utworzono w odniesieniu do zapasów zalegających i trudno zbywalnych. 
Odwrócenie odpisów nastąpiło w wyniku sprzedaży zapasów. 
 
4  Nalezności krótkoterminowe 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) stan na początek okresu 74 258 110 277 107 159 86 203
b) utworzenie, w tym: 1 304 3 753 16 820 28 009
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4  Nalezności krótkoterminowe 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
   - odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
c) odwrócone/wykorzystane, w tym: 3 055 39 772 13 702 7 053
   - odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
d) stan na koniec okresu 72 507 74 258 110 277 107 159

 
Odpisy z tytułu trwałej 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. 
Kwota zmniejszeń odpisów w 2003 roku w wysokości 39 772 tys. złotych obejmuje odpisy na umorzenie należności od 
firm byłej Wspólnoty Niepodległych Państw w wysokości 27 586 tys. złotych. Pozostała kwota została głównie 
wykorzystana na spisanie innych należności 
W 2002 roku dokonano przekwalifikowania w odpis aktualizujący należności  rezerwę na przewidywane straty 
(utworzona w 2001 r.) w  wysokości 1 740 tys. złotych z tytułu zakupu należności Huty Katowice. 
 
5.Inwestycje krótkoterminowe 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) stan na początek okresu 1 288 2 377 15 333 2 696
b) utworzenie, w tym: - - - 12 824
   - odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
c) odwrócone/wykorzystane, w tym: - 1 089 12 956 187
   - odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
d) stan na koniec okresu 1 288 1 288 2 377 15 333

 
W roku 2001 ze względu na trudną sytuację finansową spółki zależnej Ciech Inwestycje utworzono rezerwę na 
przewidywane straty z tytułu posiadanych weksli tej spółki w wysokości 12 824 tys. złotych. W sprawozdaniu finansowym 
za 2001 r. rezerwa ta zmniejszała wartość pozycji bilansowej „Inwestycje krótkoterminowe”.  W roku 2002 w związku z 
upłynięciem terminu wykupu weksli w kwocie 12 885 tys. złotych została przeniesiona z inwestycji krótkoterminowych na 
należności; rezerwa na przewidywane straty została zaktualizowana do 100% oraz przekwalifikowana w odpis 
należności.  
Na stan odpisów na 31 grudnia 2003 r. składa się odpis na udzieloną pożyczkę oraz odpis na wartość udziałów. 
 
Razem 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
RAZEM stan na początek okresu 92 097 119 359 130 691 94 394
RAZEM utworzone odpisy, w tym: 2 304 15 145 17 773 44 250
   - odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
RAZEM odpisy odwrócone, w tym: 3 160 42 407 29 105 7 953
   - odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
RAZEM stan na koniec okresu 91 241 92 097 119 359 130 691

 

Nota 11 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Stan na 30 czerwca 2004r. 

Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejo
wania 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 imienne zwykłe 

w okresie od 
21.5.1996 do 

05.2.1997 zbycie 
lub zastawienie 
akcji wymagało 
zgody Spółki, 

wyrażanej 
uchwałą RN 

21 100 106 

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 imienne 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. 
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Zmiany w wyniku umorzenia 284 akcji (uchwała ZWZ CIECH S.A. z dnia 21 maja 1996) 
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 
Liczba akcji razem 19 796 016  

Kapitał zakładowy razem   98 982  
Wartość nominalna jednej akcji = 5,00 zł 

 
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO CIECH S.A. 

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa      10 270 800 akcji, co stanowi 51,88% kapitału zakładowego 
CIECH S.A. 

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.                                            2 290 080 akcji co stanowi 11,57% kapitału zakładowego CIECH 
S.A. 

WYKAZ SPÓŁEK POWIĄZANYCH  POSIADAJĄCYCH AKCJE CIECH S.A. 

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A.                 335 924 akcji, co stanowi 1,70% kapitału zakładowego CIECH 
S.A. 

Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A.                            440 260 akcji, co stanowi 2,22% kapitału zakładowego CIECH 
S.A. 

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o. 190 200 akcji, co stanowi 0,96% kapitału zakładowego CIECH 
S.A. 

Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A.                                                95 100 akcji, co stanowi 0,48% kapitału zakładowego CIECH S.A.

Petrochemia Blachownia S.A.                                                            383 880 akcji, co stanowi 1,94% kapitału zakładowego CIECH 
S.A. 

CIECH INWESTYCJE Sp.  z o.o. *                                                     752 030 akcji, co stanowi 3,80% kapitału zakładowego CIECH 
S.A. 

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.                                            2 290 080 akcji co stanowi 11,57% kapitału zakładowego CIECH 
S.A. 

* Spółka zależna CIECH Inwestycje Sp. z o.o. z dniem 06.08.2004 zmieniła nazwę na InChem Sp. z o.o. 

Nota 12 

AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Siedziba 
jednostki Liczba Wartość wg 

ceny nabycia 
Wartość 

bilansowa 
Petrochemia Blachownia S.A.  Kędzierzyn Koźle 383 880 4 700 4 700
IZCh Soda Mątwy S.A. Inowrocław 335 924 3 562 3 562
ZCh Alwernia S.A. Alwernia 95 100 476 476
GZNF Fosfory Sp. z o.o.  Gdańsk 190 200 951 951
JZS Janikosoda S.A Janikowo 440 260 4 996 4 996
Ciech Inwestycje Sp. z o.o.* Warszawa 752 030 8 936 8 936
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.  Warszawa 2 290 080 30 000 30 000

* Spółka zależna CIECH Inwestycje Sp. z o.o. z dniem 06.08.2004 zmieniła nazwę na InChem Sp. z o.o. 

Nota 13 

KAPITAŁ ZAPASOWY 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej - - - -
b) utworzony ustawowo 32 994 32 994  32 994 32 994
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą 
    ustawowo (minimalną) wartość 124 192 118 163 122 546 172 039

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - - - -
e) inny (wg rodzaju) - - - -
Kapitał zapasowy, razem 157 186 151 157 155 540 205 033
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Nota 14 

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 431 356 329 314
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:  - - - -
c) z tytułu podatku odroczonego - - - -
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych - - - -
b) inny (wg rodzaju) 752 292 292 292
   - nadwyżka objętych akcji ponad wniesiony aport 752 292 292 292
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 1 183 648 621 606

 

Nota 15 

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE 
(WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

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

 

Nota 16 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, w tym: 194 1 189 - -

a) odniesionej na wynik finansowy 194 1 189 - -
    - odsetki od należności - 392 - -
    - różnice kursowe  194 797 - -
b) odniesionej na kapitał własny - - - -
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - - -
2. Zwiększenia  - 194 1 189 -
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 
przejściowych (z tytułu) - 194 1 189 -

    - odsetki od należności - - 392 -
    - różnice kursowe - 194 797 -
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) - - - -

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

3. Zmniejszenia  194 1 189 - -
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 194 1 189 - -

    - odsetki od należności - 392 - -
    - różnice kursowe 194 797 - -
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) - - - -

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

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu, razem - 194 1 189 -

a) odniesionej na wynik finansowy - 194 1 189 -
    - odsetki od należności - - 392 -
    - różnice kursowe - 194 797 -
b) odniesionej na kapitał własny - - - -
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - - -
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Wyszczególnienie podstawowych 
grup pasywów i aktywów, których 
dotyczą różnice przejściowe z 
tytułu zwiększenia/zmniejszenia 
różnicy przejściowej 

data 
wygaśnięcia 

stan na 
30.06.2004 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+) 

stan na 
31.12.2003 

Zmniejszenie (-) 
Zwiększenie (+) 

stan na 
31.12.2002 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+) 

stan na 
31.12.2001 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+) 

stan na 
01.01.2001 

AKTYWA  
Należnosci krótkoterminowe, w tym: - - - (1 451) 1 451 1 451 - - - 

- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych - - - (1 451) 1 451 1 451 - - - 

- zmiany stawek podatkowych - - - - - - - - - 

- nieujęte różnice przejściowe 
poprzedniego okresu - - - - - - - - - 

- inne - - - - - - - - - 

PASYWA  
Zobowiązania krótkoterminowe, w 
tym: - -1 020 1020 -1932 2952 2952 - - - 

- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych - -1 020 1 020 (1 932) 2 952 2 952 - - - 

- zmiany stawek podatkowych - - - - - - - - - 

- nieujęte różnice przejściowe 
poprzedniego okresu - - - - - - - - - 

- inne - - - - - - - - - 

Suma dodatnich różnic 
przejściowych  - -1 020 1 020 (3 383) 4 403 4 403 - - - 
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ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA 
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) stan na początek okresu  2 037 2 257 2 849 2 784
   - NJ i odprawy emerytalne 2 037 2 257 2 849 2 784
b) zwiększenia (z tytułu) 100 - - 65
   - NJ i odprawy emerytalne 100 - - 65
c) wykorzystanie (z tytułu) - - - -
d) rozwiązanie (z tytułu) - 220 592 -
   - NJ i odprawy emerytalne - 220 592 -
e) stan na koniec okresu 2 137 2 037 2 257 2 849
   - NJ i odprawy emerytalne 2 137 2 037 2 257 2 849

 
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA 
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) stan na początek okresu  228 745 640 575
   - NJ i odprawy emerytalne 228 745 640 575
b) zwiększenia (z tytułu) - - 105 65
   - NJ i odprawy emerytalne - - 105 65
c) wykorzystanie (z tytułu) 211 263 - -
   - NJ i odprawy emerytalne 211 263 - -
d) rozwiązanie (z tytułu) - 254 - -
   - NJ i odprawy emerytalne - 254 - 
e) stan na koniec okresu 17 228 745 640
   - NJ i odprawy emerytalne 17 228 745 640

 
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW 
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) stan na początek okresu  7 618 19 352 18 998 18 998
  - akcyza od paliwa lotniczego - 7 249 7 705 7 705
  - na przewidywane straty 6 642 10 138 11 293 11 293
  - benzyna z Litwy - 655 - -
  - na zobowiązania wobec Chimie-Produit 976 976 - -
  - na zobowiązania wobec Chimie-Rol - 334 - -
b) zwiększenia (z tytułu) 2 279 700 2 550 -
  - benzyna z Litwy - - 655 -
  - na zobowiązania wobec Chimie-Produit - - 976 -
  - na zobowiązania wobec Chimie-Rol - - 334 -
  - na przewidywane straty 2 279 700 585 -
c) wykorzystanie (z tytułu) - 12 434 - -
  - akcyza od paliwa lotniczego - 1 307 - -
  - benzyna z Litwy - 655 - -
  - na zobowiązania wobec Chimie-Rol - 334 - -
  - na przewidywane straty - 10 138 - -
d) rozwiązanie (z tytułu) - - 456 -
  - akcyza od paliwa lotniczego - - 456 -
e) przeniesienie (z tytułu) - - 1 740 -
  - na przewidywane straty - - 1 740 -
e) stan na koniec okresu 9 897 7 618 19 352 18 998
  - na przewidywane straty 8 921 6 642 10 138 11 293
  - akcyza od paliwa lotniczego - - 7 249 7 705
  - benzyna z Litwy - - 655 -
  - na zobowiązania wobec Chimie-Produit 976 976 976 -
  - na zobowiązania wobec Chimie-Rol - - 334 -

 
2003 r. 
W 2003 r. Spółka przeklasyfikowała rezerwę na akcyzę od paliwa lotniczego w wysokości 5 942 tys. złotych na rezerwę 
na przewidywane straty, dotyczące spraw sądowych opisanych w dodatkowych notach objaśniających. 
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Nota 17 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) wobec jednostek zależnych - - - -
b) wobec jednostek współzależnych - - - -
c) wobec jednostek stowarzyszonych - - - -
d) wobec znaczącego inwestora - - - -
e) wobec jednostki dominującej - - - -
f) wobec pozostałych jednostek  21 686 38 979 71 341 104 512
    - kredyty i pożyczki 21 686 38 838 71 341 104 512
    - inne  - 141 - -
Zobowiązania długoterminowe, razem 21 686 38 979 71 341 104 512

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 21 686 38 979 71 341 66 341
b) powyżej 3 do 5 lat - - - 33 171
c) powyżej 5 lat - - - 5 000
Zobowiązania długoterminowe, razem 21 686 38 979 71 341 104 512

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej 15 624 26 390 71 341 104 512
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 6 062 12 589 - -
b1. EUR 1 334 2 669 -  -
      PLN 6 062 12 589 -  -
pozostałe waluty w tys. zł  - - -  -
Zobowiązania długoterminowe, razem 21 686 38 979 71 341 104 512

 

Nota 17a 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK (stan na 30.06.2004r.) 
Kwota kredytu / 

pożyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała 

do spłaty 
Nazwa (firma) 

jednostki Siedziba 

w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocento-

wania* 
Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

Bank Pekao 
S.A. 

ul. 
Grzybowska 

80/82 
50 000 PLN 10 000 PLN WIBOR 1M+ 

marża bankowa 31.05.2006 

Zastaw na 
akcjach Z. Ch. 
"Alwernia" o 

wartości 
nominalnej 3.877 

tys. zł 

 

Bank Pekao 
S.A. 

ul. 
Grzybowska 

80/82 
59 054 PLN 5 625 PLN WIBOR 3M+ 

marża bankowa 31.12.2005 

Bank Pekao 
S.A. 

ul. 
Grzybowska 

80/82 
35 189 

7 339 
tys. 

EUR 
6 061 

2 669 
tys. 

EUR 

EURIBOR 3M + 
marża bankowa 31.12.2005 

Cesja kontraktów 
o wartości: 4 274 

tys.EUR;         
39 365 tys.zł 

 

* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK (stan na 31.12.2003r.) 

Kwota kredytu / 
pożyczki wg 

umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała 

do spłaty 
Nazwa (firma) 

jednostki Siedziba 

w tys.zł waluta w tys.zł waluta 

Warunki 
oprocento-

wania* 
Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

Bank Pekao 
S.A. 

ul. 
Grzybowska 

80/82 
50 000 PLN 15 000 PLN WIBOR 1M+ 

marża bankowa 31.05.2006 

Zastaw na 
akcjach Z. Ch. 
"Alwernia" o 

wartości 
nominalnej 3.877 

tys. zł 
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK (stan na 31.12.2003r.) 
Kwota kredytu / 

pożyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała 

do spłaty 
Nazwa (firma) 

jednostki Siedziba 

w tys.zł waluta w tys.zł waluta 

Warunki 
oprocento-

wania* 
Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

Bank Pekao 
S.A. 

ul. 
Grzybowska 

80/82 
59 054 PLN 11 248 PLN WIBOR 3M+ 

marża bankowa 31.12.2005 

Bank Pekao 
S.A. 

ul. 
Grzybowska 

80/82 
35 189 

7 339 
tys. 

EUR 
12 590 

2 669 
tys.EU

R 

EURIBOR 3M + 
marża bankowa 31.12.2005 

Cesja kontraktów 
o wartości:  

11.126 tys EUR; 
2.778 tys.DKK; 
72.835 tys. zł 

 

* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK (stan na 31.12.2002r.) 

Kwota kredytu / 
pożyczki wg 

umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała 

do spłaty 
Nazwa (firma) 

jednostki Siedziba 

w tys.zł waluta w tys.zł waluta 

Warunki 
oprocento-

wania* 
Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

Bank Pekao 
S.A. 

ul. 
Grzybowska 

80/82 
50 000 PLN 25 000 PLN WIBOR + 

marża bankowa 31.05.2006 zastaw na akcje 
Z.Ch. Alwernia  

Bank Pekao 
S.A. 

ul. 
Grzybowska 

80/82 
149 526 

45 000 
tys.US

D 
46 341 PLN LIBOR + marża 

bankowa 31.12.2005 

cesja należności z 
kontraktów 

eksportowych w 
rachunku 

własnym oraz 
prawo do 

potrącania kwoty 
z rachunku 

 

* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK (stan na 31.12.2001r.) 

Kwota kredytu / 
pożyczki wg 

umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała 

do spłaty 
Nazwa (firma) 

jednostki Siedziba 

w tys.zł waluta w tys.zł waluta 

Warunki 
oprocento-

wania* 
Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

Bank Pekao 
S.A. 

ul. 
Grzybowska 

80/82 
50 000 PLN 35 000 PLN WIBOR + 

marża bankowa 31.05.2006 zastaw na akcje 
Z.Ch. Alwernia  

Bank Pekao 
S.A. 

ul. 
Grzybowska 

80/82 
149 526 

45 000 
tys.US

D 
69 512 PLN LIBOR + marża 

bankowa 31.12.2005 

cesja należności z 
kontraktów 

eksportowych w 
rachunku 

własnym oraz 
prawo do 

potrącania kwoty 
z rachunku 

 

* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 

Nota 18 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) wobec jednostek zależnych 132 414 104 844 88 754 57 005
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 132 414 104 841 88 112 56 367
        - do 12 miesięcy 132 414 104 841 88 112 56 367
     - zaliczki otrzymane na dostawy - - 637 44
     - inne (wg rodzaju) - 3 5 594
b) wobec jednostek współzależnych - - - -
c) wobec jednostek stowarzyszonych 627 926 977 1 984
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 627 926 977 541
        - do 12 miesięcy 627 926 977 541
     - inne - - - 1 443
d) wobec znaczącego inwestora - - - -
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
e) wobec jednostki dominującej - - - -
f) wobec pozostałych jednostek  267 441 313 167 301 720 314 303
     - kredyty i pożyczki, w tym: 126 077 119 152 108 937 127 053
        - długoterminowe w okresie spłaty 33 371 33 838 33 171 33 170
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 14 732 26 650 11 918 29 681
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 115 300 153 489 162 822 147 210
        - do 12 miesięcy 115 300 153 489 162 822 147 210
     - zaliczki otrzymane na dostawy 7 213 8 390 10 287 3 612
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 878 4 255 3 153 3 787
     - z tytułu wynagrodzeń - 33 64 44
     - inne (wg rodzaju) 2 241 1 198 4 539 2 916
        - z tyt. leasingu 651 510 - -
        - pozostałe 1 590 688 4 539 2 916
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 7 055 6 957 7 274 7 671
     - ZFSS 878 780 1 097 1 494
     - fundusze celowe 6 177 6 177 6 177 6 177
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 407 537 425 894 398 725 380 963

 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  
(STRUKTURA WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej 352 709 358 787 324 233 339 992
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 54 828 67 107 74 492 40 971
b1. EUR 8 431 6 207 4 964 4 085
      PLN 38 293 29 280 19 905 14 388
b2. USD 4 345 10 044 13 819 6 118
      PLN 16 279 37 572 53 735 24 388
b3. GBP 3 7 8 4
      PLN 19 47 52 21
b3. ITL - - - 13 033
      PLN - - - 24
b3. DEM - - - 874
      PLN - - - 1 573
b3. NLG - - - 8
      PLN - - - 13
b3. DKK - - - 80
      PLN - - - 38
b4  CHF 67 31 48 64
      PLN 199 93 133 152
b5. NOK - 82 - -
      PLN - 45 - -
b6. SEK 76 54 - -
      PLN 38 28 - -
b7. DKK - - 25 -
      PLN - - 14 -
pozostałe waluty w tys. zł  - 42 653 374
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 407 537 425 894 398 725 380 963
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Nota 18a 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK (stan na 30.06.2004r) 
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty Nazwa (firma) 
jednostki Siedziba 

w tys.zł waluta w tys.zł waluta 

Warunki 
oprocentowania * Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 80/82 50 000 PLN 10 000 PLN WIBOR 1M+marża 
banku 31.05.2006 Zastaw na akcjach Z. Ch. "Alwernia" o wartości 

nominalnej 3.877 tys. PLN 

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 80/82 59 055 PLN 11 249 PLN WIBOR 3M+marża 
banku 31.12.2005 Cesja kontraktów o wartości:  4.274 tys. EUR;  

39.365  tys. PLN 

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 80/82 35 190 EUR 12 123 PLN EURIBOR 3M +marża 
banku 31.12.2005 Cesja kontraktów o wartości:  4.274 tys. EUR;  

39.365  tys. PLN 

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 80/82 15 000 PLN 10 065 PLN WIBOR 1M + marża 
banku 30.11.2004 Cesja kontraktów o wartości:  4.274 tys. EUR;  

39.365  tys. PLN 
Bank Handlowy S.A. VI 

O/Warszawa ul. Chałubińskiego 8 35 000 PLN 31 738 PLN WIBOR 1TN+ marża 
banku 

7 dni po terminie 
wypowiedzenia 

hipoteka kaucyjna do kwoty  60.000 tys.PLN na 
budynku przy ul. Powązkowskiej 

Bank Millenium S.A. Al.. Jerozolimskie 123a 8 000 PLN 6 520 PLN WIBOR 1M+ marża 
banku 14.09.2004 weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, 

pełnomocictwo do r-ku bieżącego 

Calyon Bank Polska S.A. Al.. Jerozolimskie 65-79 20 000 PLN 4 744 PLN WIBOR O/N+marża 
banku 31.05.2005 Cesja należności o wartości minimun 100% 

aktualnego zadłużenia 

15 500 PLN 10 115 PLN WIBOR 1W + marża 
banku 

PLN 2 971 EUR EURIBOR 1M + marża 
banku 

PLN 1 USD EURIBOR 1M + marża 
banku 

Raiffeisen BP 
O/Warszawa ul. Piękna 20 

PLN 1 SEK EURIBOR 1M + marża 
banku 

30.05.2005 
cesja należności od Z.Ch. Dwory S.A. , 

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

Nord LB Bank Polska ul. Kruczkowskiego 8 20 000 PLN 19 231 PLN WIBOR 1M +marża 
banku 30.09.2004 Cesja należności o wartości min. 135% 

aktualnego zadłużenia 

BRE Bank S.A. ul. Królewska 12 7 500 PLN 7 319 PLN WIBOR 1M + marża 
banku 29.06.2005 

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

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

* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 

 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH na 30.06.2004r. 
Dłużne papiery wartościowe 

wg rodzaju Wartość nominalna w tys. PLN Warunki 
oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne 

weksle 15 000 WIBOR 3M+ 1% 27.07.2004 hipoteka kaucyjna do kwoty 20.000 tys. PLN na budynku przy ul. Jasnej 
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK (stan na 31.12.2003 r.) 
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) jednostki 
ze wskazaniem formy 

prawnej 
Siedziba 

w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania ** Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 80/82 50 000 PLN 10 000 PLN WIBOR 1M+marża 
banku 31.05.2006 Zastaw na akcjach Z. Ch. "Alwernia" o wartości 

nominalnej 3.877 tys. zł PLN 

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 80/82 59 055 PLN 11 249 PLN WIBOR 3M+marża 
banku 31.12.2005 

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 80/82 35 190 EUR 12 589 PLN EURIBOR 3M + 
marża banku 31.12.2005 

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 80/82 15 000 PLN 12 484 PLN WIBOR 1M + marża 
banku 30.11.2004 

Cesja kontraktów o wartości: 11.126 tys. EUR  
2.778 tys. DKK;   72.835 tys. PLN 

Bank Handlowy S.A. VI 
O/Warszawa ul. Chałubińskiego 8 35 000 PLN 31 654 PLN WIBOR 1TN+marża 

banku 

7 dni po 
terminie 

wypowiedzenia

hipoteka kaucyjna do kwoty  60.000. tys.PLN 
na budynku przy ul. Powązkowskiej 

Bank Handlowy S.A. VI 
O/Warszawa ul. Chałubińskiego 8 * PLN 123 EUR limit techniczny bez 

kosztów *   

Credit Lyonnais BP Al.Jerozolimskie 65-79 15 000 PLN 7 867 PLN WIBOR O/N + marża 
banku 31.03.2004 Cesja należności o wartości min. 120% 

aktualnego zadłużenia 

PLN 11 216 PLN WIBOR 1W + marża 
banku 

PLN 1 611 EUR EURIBOR 1M + 
marża banku 

PLN 451 USD EURIBOR 1M + 
marża banku 

Raiffeisen BP 
O/Warszawa ul. Piękna 20 15 500

PLN 1 SEK EURIBOR 1M + 
marża banku 

29.10.2004 

zastaw na akcjach Petrochemia Blachownia 
S.A. o wartości nominalnej 36.000 tys. PLN; 

cesja należności od Z.Ch. Dwory S.A., 
Petrochemia Blachownia S.A., Voest Alpine, 

Nuova Zama 

Nord LB Bank Polska ul. Kruczkowskiego 8 20 000 PLN 19 907 PLN WIBOR 1M +marża 
banku 30.09.2004 Cesja należności o wartości min. 135% 

aktualnego zadłużenia 
* limity techniczne, pokazane salda wynikają ze zleconych bankowi płatności za 2 stycznia 2004, limity bezkosztowe, ** - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o 
niepublikowanie 

 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (stan na 31.12.2003r.) 

Dłużne papiery 
wartościowe wg rodzaju Wartość nominalna w tys.PLN Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne 

Weksle 12 000 WIBOR 3M+ marża 
bankowa 

24.02.2004 bez zabezpieczeń - - 

Weksle 15 000 WIBOR 3M+ marża 
bankowa 

26.03.2004 hipoteka kaucyjna do kwoty 20.000 tys.PLN  zł na budynku przy ul. Jasnej 

RAZEM 27 000    



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  307 

 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK (stan na 31.12.2002r.) 

Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy 

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty Nazwa (firma) jednostki Siedziba 

w tys.zł waluta w tys.zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia 

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 80/82 50 000 PLN 10 000 PLN WIBOR+ marża 
bankowa 31.05.2006 zastaw na akcje Z.Ch. Alwernia, 

pełnomocnictwo do r-ku 

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 80/82 149 526 45 000 
tys.USD 23 171 PLN LIBOR + marża 

bankowa 31.12.2005 
cesja należności z kontraktów eksportowych w 
rachunku własnym oraz prawo do potrącania 

kwoty z rachunku 

Bank Handlowy S.A. VI 
O/Warszawa ul. Chałubińskiego 39 000 PLN 37 115 PLN WIBOR+ marża 

bankowa 

30 dni od 
wypowiedzenia 

przez bank 
hipoteka - Powązkowska 

BRE S.A. O/Warszawa ul. Królewska 12 8 000 PLN 7 687 PLN WIBOR+ marża 
bankowa 11.02.2003 poręczenie - CHEMAN S.A. 

Raiffeisen BP O/Warszawa ul. Piękna 20 5 500 PLN 4 000 PLN WIBOR+ marża 
bankowa 31.08.2003 cesja należności z kontraktów   zastaw na 

akcjach Petrochemia Blachownia 

Raiffeisen BP O/Warszawa ul. Piękna 20 15 000 PLN 1 443 359 tys. 
EUR 

W/L/EURIBOR+ marża 
bankowa 31.08.2003 cesja należności z kontraktów   zastaw na 

akcjach Petrochemia Blachownia 

    11 168 PLN WIBOR+ marża 
bankowa 31.08.2003 cesja należności z kontraktów   zastaw na 

akcjach Petrochemia Blachownia 

PKO S.A. XIII O/Warszawa ul. Grzybowska 80/82 15 000 PLN 14 353 PLN WIBOR+ marża 
bankowa 30.11.2003 cesja należności z kontraktów, pełnomocnictwo 

do rachunku 
* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 

 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (stan na 31.12.2002r.) 
Dłużne papiery wartościowe 

wg rodzaju 
Wartość nominalna w tys 

PLN 
Warunki 

oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / 
zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne 

Weksle 10 000 * 23.01.2003 - - - 
Weksle 2 000 * 23.01.2003 - - - 
RAZEM 12 000      
*- warunki oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK (stan na 31.12.2001r.) 
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty Nazwa (firma) jednostki Siedziba 
w tys.zł waluta w tys.zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 80/82 00-
950 Warszawa 50 000 PLN 10 000 PLN WIBOR+ marża 

bankowa 31.05.2006 zastaw na akcje ZCh ALWERNIA pełnomoc.do r-ku 

Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 80/82 00-
950 Warszawa 149 526 45 000 

tys.USD 23 170 PLN LIBOR+ marża 
bankowa 31.12.2005 cesja należności z kontraktów eksportowych w r-ku 

własnym oraz prawo do potrącania kwoty z rachunku 

BH S.A. VI O/Warszawa ul. Chałbińskiego 00-950 
Warszawa 45 000 PLN 42 583 PLN WIBOR+ marża 

bankowa 

30 dni od 
wypowiedzenia 

przez bank 
pełnomocnictwo do rachunku 

Raiffaisen BP S.A. 
O/Warszawa 

ul. Piękna 20 00-549 
Warszawa 21 000 PLN 

20 590 
247 

 

PLN 
648 tys. SEK

WIBOR+ marża 
bankowa LIBOR+ 
marża bankowa 

EURIBOR+ marża 
bankowa 

31.01.2003 pełnomocnictwo do rachunku 

PKO S.A.XIII O/Warszawa ul. Grzybowska 80/82 00-
950 Warszawa 15 000 PLN 10 143 PLN WIBOR+ marża 

bankowa 31.05.2002 pełnomocnictwo do rachunku 

SG Bank S.A. 
O/Warszawa 

ul.E.Plater 28 00-688 
Warszawa 

10 000 tys 
USD 11 492 PLN 

WIBOR+ marża 
bankowa LIBOR+ 
marża bankowa 

EURIBOR+ marża 
bankowa 

15.01.2002 pełnomocnictwo do rachunku 

BRE S.A. O/Warszawa ul.Królewska 12 00-950 
Warszawa 10 000 PLN 8 828 PLN WIBOR+ marża 

bankowa 16.07.2002 pełnomocnictwo do rachunku 

* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 

 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (stan na 31.12.2001r.) 

Dłużne papiery wartościowe 
wg rodzaju 

Wartość nominalna  
w tys. PLN Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne 

Weksle 2 300 * 28.01.2002 - - - 
Weksle 5 000 * 07.01.2002 - - - 
Weksle 10 000 * 14.01.2002 - - - 
Weksle 12 700 * 21.02.2002 - - - 
RAZEM 30 000      
* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 
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Nota 19 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 4 357 2 103 2 022 1 684
    - długoterminowe (wg tytułów) - - - -
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 4 357 2 103 2 022 1 684
       - urlopy 653 652 692 705
       - wynagrodzenia 3 217 1 247 878 777
       - koszty badania bilansu 315 176 180 155
       - koszty transakcyjne 52 21 153 24
       - pozostałe 120 7 119 23
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 185 1 083 4 018 4 370
    - długoterminowe (wg tytułów) - - - -
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 185 1 083 4 018 4 370
      - otrzymane przedpłaty 15 154 51 170
      - odsetki od pożyczek 47 64 106 168
      - przychody z tytułu kupna wierzytelności - 433 3 726 3 895
      - naliczone kary 76 76 76 76
      - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 27 32 42 -
     - przychody ze sprzedaży dotyczące 2004r. - 304 - -
      - inne 20 20 17 61
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 4 542 3 186 6 040 6 054

 

Nota 20 

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Wartośc księgowa równa kapitałom własnym          360 295 337 859 329 635 321 750
Liczba akcji 19 796 016 19 796 016 19 796 016 19 796 016
Wartość księgowa na jedną akcję  18,20 17,07 16,65 16,25

 

Nota 21 

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:  14 596 18 663 44 030 39 331
     - na rzecz jednostek zależnych 14 596 18 663 44 030 38 831
     - na rzecz jednostek stowarzyszonych - - - 500
b) pozostałe (z tytułu) 9 400 1 500 - -
     - inne 9 400 1 500 - -
        - w tym: na rzecz jednostek zależnych 9 400 1 500 - -
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, 
razem 23 996 20 163 44 030 39 331

 

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat 

Nota 22 

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

01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

 - ze sprzedaży usług 4 160 10 977 3 373 8 026
     - w tym: od jednostek powiązanych 3 435 9 283 1 623 728
 - prowizja komisowa 5 180 27 803 29 537 41 840
     - w tym: od jednostek powiązanych - 1 119 1 492 1 353
 - ryczałt komisowy 18 787 40 109 41 837 54 134
     - w tym: od jednostek powiązanych - - - -
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 28 127 78 889 74 747 104 000
 - w tym: od jednostek powiązanych 3 435 10 402 3 115 2 654
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PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA) 

01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

a) kraj 4 098 10 822 1 706 2 827
    - w tym: od jednostek powiązanych 3 435 10 390 273 595
b) eksport 24 029 68 067 73 041 101 173
    - w tym: od jednostek powiązanych 0 12 2 842 1 486
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 28 127 78 889 74 747 104 000
 - w tym: od jednostek powiązanych 3 435 10 402 3 115 2 081

 
Od 2003 r. Spółka osiąga przychody z tytułu bezterminowego udostępniania znaku towarowego „CIECH” spółkom z 
Grupy Kapitałowej. Przychód osiągnięty z tego tytułu wyniósł 6 564 tys. zł i zawiera się w ogólnej sumie przychodów ze 
sprzedaży usług. W pierwszym półroczu 2004 roku przychody z tego tytułu wyniosły 3 077 tys. zł. 

Nota 23 

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

01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

 - sprzedaż towarów 627 050 1 123 305 1 085 730 1 051 437
     - w tym: od jednostek powiązanych 153 057 306 409 319 316 251 882
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 627 050 1 123 305 1 085 730 1 051 437
 - w tym: od jednostek powiązanych 153 057 306 409 319 316 251 882

 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I 
MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 

01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

a) kraj 367 541 706 471 695 796 702 003
    - w tym: od jednostek powiązanych 125 921 271 896 286 601 222 374
b) eksport 259 509 416 834 389 934 349 434
    - w tym: od jednostek powiązanych 27 136 34 513 32 715 29 508
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 627 050 1 123 305 1 085 730 1 051 437
 - w tym: od jednostek powiązanych 153 057 306 409 319 316 251 882

 

Nota 24 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

a) amortyzacja 3 792 9 628 7 076 7 829
b)  zużycie materiałów i energii 973 1 859 1 917 2 318
c) usługi obce 38 049 86 743 84 787 106 113
d) podatki i opłaty 1 587 1 576 1 201 2 122
e) wynagrodzenia 9 546 20 412 25 279 28 951
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  2 269 4 013 5 478 6 794
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 184 5 487 7 073 9 157
    - podróże służbowe 588 1 080 1 200 1 927
    - reprezentacja i reklama limit. 468 1 176 1 159 1 633
    - reklama pozostała 485 985 1 326 1 797
    - pozostałe koszty 643 2 246 3 388 3 800
Koszty według rodzaju, razem 58 400 129 718 132 811 163 284
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 2 903 916 -950 770
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość 
ujemna) - - - -

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -33 474 -73 189 -75 513 -94 602
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -27 677 -54 953 -58 317 -63 107
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 152 461 418 4 804
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Nota 25 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - 1 405 456 684
   - rezerwa na odprawy emerytalne - 537 - --
   - na przewidywane straty - 868 456 684
b) pozostałe, w tym: 7 432 7 676 11 425 8 802
   - rozwiązane odpisy na należności 2 078 2 404 3 448 1 574
   - rozwiązane odpisy na odsetki - 276 768 1 152
   - odpisane zobowiązania przedawnione - 75 789 354
    - przychody z tytułu czynszów 2 357 4 676 4 742 5 354
   - wpływy z uprzednio spisanych należności - 37 856 -
   - naliczenia kosztów sądowych 8 58 134 -
   - zwrot kosztów sądowych 1 34 90 168
   - otrzymane odszkodowania 595 22 53 24
   - zwrot podatku akcyzowego 2 205 - - -
   - pozostałe 188 94 545 176
Inne przychody operacyjne, razem 7 432 9 081 11 881 9 486

 

Nota 26 

INNE KOSZTY OPERACYJNE 01.01.-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 2 379 764 1 355 179
   - na przewidywane straty 2 279 700 1 841 50
   - rezerwa na NJ 100 64 -486 129
b) pozostałe, w tym: 4 364 4 626 5 220 4 410
   - inwestycje bez efektu - 707 1 715 809
   - koszty egzekucyjne 271 838 433 543
   - wypłacone odszkodowania 10 - 293 1
   - przekazane darowizny 231 516 155 197
   - odpisane umorzone należności 2 351 177 102 140
   - składki członkowskie 81 238 89 304
   - koszty utrzymania wydzierżawionych powierzchni 1 232 2 005 2 191 2 244
   - pozostałe 188 145 242 172
Inne koszty operacyjne, razem 6 743 5 390 6 575 4 589

 

Nota 27 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W 
ZYSKACH 

01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

a) od jednostek powiązanych, w tym: 19 767 1 686 1 294 2 251
    - od jednostek zależnych 19 603 1 589 1 225 2 165
    - od jednostek stowarzyszonych 164 97 69 86
b) od pozostałych jednostek - - 20 1 157
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 19 767 1 686 1 314 3 408

 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

a) z tytułu udzielonych pożyczek - - - 483
    - od jednostek powiązanych, w tym: - - - 483
       - od jednostek zależnych - - - 483
b) pozostałe odsetki  532 1 699 5 553 7 279
    - od jednostek powiązanych, w tym: - 470 892 550
       - od jednostek zależnych - 436 759 304
       - od jednostek stowarzyszonych - 34 133 246
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PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

    - od pozostałych jednostek 532 1 229 4 661 6 729
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 532 1 699 5 553 7 762

 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

a) dodatnie różnice kursowe  - 4 384 4 421 -
     - zrealizowane - 4 702 1 781 -
     - niezrealizowane     - -318 2 640 -
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 102 210 1 961 244
   - przewidywane straty - 210 360 130
   - udziały i akcje - - - 95
   - pozostałe 102 - 1 601 19
c) pozostałe, w tym: 502 214 1 467 2 615
   - ze sprzedaży wierzytelności 496 84 1 138 1 915
   - pozostałe 6 130 329 700
Inne przychody finansowe, razem 604 4 808 7 849 2 859

 

Nota 28 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

a) od kredytów i pożyczek 4 629 10 565 20 954 35 762
    - dla innych jednostek 4 629 10 565 20 954 35 762
b) pozostałe odsetki 264 687 422 450
    - dla innych jednostek 264 687 422 450
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 4 893 11 252 21 376 36 212

 

INNE KOSZTY FINANSOWE 01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

a) ujemne różnice kursowe  685 - - 10 852
     - zrealizowane 622 - - -
     - niezrealizowane     63 - - -
b) utworzone rezerwy (z tytułu) - - 770 47 495
   - przewidywane straty - - 770 47 495
c) pozostałe, w tym: 824 1 396 2 708 4 082
   - umorzone odsetki od należności 12 305 444 180
   - koszty sprzedaży wierzytelności - - 31 1 446
   - dyskonto weksli własnych 787 848 1 762 1 466
   - inne 25 243 471 990
Inne koszty finansowe, razem 1 509 1 396 3 478 62 429

 

Nota 29 

STRATY NADZWYCZAJNE 01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

a) losowe - - 2 -
b) pozostałe (wg tytułów) - - - 1
Straty nadzwyczajne, razem - - 2 1
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Nota 30 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

1. Zysk (strata) brutto 25 164 16 125 5 326 -59 004
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą 
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -12 950 12 496 -2 645 52 275

 -  zwiększenia podstawy opodatkowania 12 805 26 440 17 306 66 784
 -  zmniejszenie podstawy opodatkowania 25 755 13 944 19 951 14 509
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym  12 214 28 621 2 681 -6 729
4. Podatek dochodowy według stawki .19, 27, 28...% 2 321 7 728 751 -
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -1 860 -227 -509 28
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji 
podatkowej okresu, w tym: 461 7 501 751 -

    - wykazany w rachunku zysków i strat 2 331 8 018 751 -
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny - - - -
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy
      lub ujemną wartość firmy - - - -

       w tym: bieżący 461 7 501 242 -
                   za lata ubiegłe - 290 - -
                   od dywidend otrzymanych 1 870 227 509 -

 
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W 
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: 

01.01-
30.06.2004 

01.01-
31.12.2003 

01.01-
31.12.2002 

01.01-
31.12.2001 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się 
   różnic przejściowych  -133 -1 946 -2 499 -

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych - 1 334 - -
Podatek dochodowy odroczony, razem -133 -612 -2 499 -

 

Nota 31 

Zysk za pierwsze półrocze 2004 r. w wysokości 22 966 tys. zł zostanie podzielony po zakończeniu roku finansowego. 
 
Zysk za 2003 r. wykazany w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym  w wysokości  7 096 tys. złotych został 
zatwierdzony i przeznaczony: 
– w wysokości 6 106 tys. złotych na kapitał zapasowy 
– w wysokości 990 tys. złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 
Kwota zysku w wysokości 1 622 tys. złotychł wynikająca ze zmian polityki rachunkowości została odniesiona na 
niepodzielony wynik. 
 
Zysk za 2002 r. wykazany w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym w wysokości 4 919 tys. złotych został 
zatwierdzony i  przeznaczony: 
– w wysokości 4 424 tys. złotych na kapitał zapasowy 
– w wysokości   495 tys. złotych na wypłatę dywidend dla akcjonariuszy  
Kwota zysku w wysokości 2 155 tys. złotych wynikająca ze zmian polityki rachunkowości została odniesiona na 
niepodzielony wynik. 
 
Strata za rok 2001 w wysokości 59 032 tys. złotych została pokryta z kapitału zapasowego Spółki. 

Nota 32 

 01-01-
30.06.2004 

01.01.-
31.12.2003 

01.01.-
31.12.2002 

01.01.-
31.12.2001 

Zysk (strata) netto  22 966 8 718 7 074 -59 032
Liczba akcji zwykłych 19 796 016 19 796 016 19 796 016 19 796 016
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,16 0,44 0,36 -2,98
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Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych 

Za okres od 01 stycznia 2004r. do -30 czerwca 2004r. 
 
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
Do rachunku przepływów pieniężnych przyjęto stan środków pieniężnych i aktywów pieniężnych wykazanych w bilansie 
sporządzonym na dzień 30 czerwca 2004 r. 
 
II.  ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI  
Zmiana stanu należności wg bilansu (BZ-BO) -     147 tys. zł 
Zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych    5 850 tys. zł 
W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu należności wg bilansu, skorygowana o kwotę 
minus 4 000 tys. złotych dotyczącą eliminacji zmiany należności z tytułu przekazanej zaliczki na podwyższenie kapitału 
w spółce CHEMAN oraz o kwotę 9 997 tys. złotych z tyt. należnych dywidend od spółek zależnych. 
 
III. ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH Z WYJĄTKIEM KREDYTÓW I POŻYCZEK 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu (BZ-BO)   -25 423 tys. zł 
Zmiana stanu zobowiązań  krótkoterminowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych      - 14 434 tys. zł 
W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 
kredytów i pożyczek) wg bilansu, skorygowana o następujące pozycje: 
– zmiana stanu zobowiązań z tytułu zobowiązań inwestycyjnych 21 tys. zł 
– zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  -12 000 tys. zł 
– eliminacja zmiany stanu zobowiązań z tytułu dywidend 990 tys. zł 
 
IV. WYDATKI NA NABYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW 
TRWAŁYCH 
Nabycie środków trwałych w budowie   1 586 tys. zł 
nabycie wartości niematerialnych i prawnych         172 tys. zł 
Zmniejszenie zobowiązań inwestycyjnych             21 tys. zł 
Razem   1 737 tys. zł 
 
Za okres od 01 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r. 
 
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
Do rachunku przepływów pieniężnych przyjęto stan środków pieniężnych i aktywów pieniężnych wykazanych w bilansie 
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2003 r. 
 
II.  ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI  
Zmiana stanu należności wg bilansu (BZ-BO) -  2 047 tys. zł 
Zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych   1 685 tys. zł 
W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu należności wg bilansu, skorygowana o kwotę 
4 000 tys. złotych dotyczącą eliminacji zmiany należności z tytułu przekazanej zaliczki na podwyższenie kapitału w 
spółce CHEMAN oraz o kwotę –268 tys. złotych, dywidendę ze Spółki POLSIN. 
 
III. ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH Z WYJĄTKIEM KREDYTÓW I POŻYCZEK 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu (BZ-BO)   16 902 tys. zł 
Zmiana stanu zobowiązań  krótkoterminowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych     2 132 tys. zł 
W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 
kredytów i pożyczek) wg bilansu, skorygowana o następujące pozycje: 
– zmiana stanu zobowiązań z tytułu zobowiązań inwestycyjnych       472 tys. zł 
– zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -14 731 tys. zł 
– eliminacja zmiany stanu zobowiązań z tytułu leasingu krótkoterminowego           - 511 tys. zł 
 
IV. WYDATKI NA NABYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW 
TRWAŁYCH 
Nabycie środków trwałych   5 198 tys. zł 
nabycie wartości niematerialnych i prawnych      3 653 tys. zł 
Zmiana stanu środków trwałych w budowie (zmniejszenie)   -13 414 tys. zł 
Zmniejszenie kosztów nabycia o środki trwałe w leasingu finansowym     - 997 tys. zł 
Zmniejszenie zobowiązań inwestycyjnych        472 tys. zł 
Zmiana stanu środków trwałych w budowie odnosząca się do refaktur od spółek powiązanych    8 753 tys. zł 
Razem 3 665 tys. zł 
 
Za okres od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r. 
 
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
Do rachunku przepływów pieniężnych przyjęto stan środków pieniężnych i aktywów pieniężnych wykazanych w bilansie 
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002r. 
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II.  ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI  
zmiana stanu należności wg bilansu (BZ-BO) 7 670 tys. zł 
zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych   -7 970 tys. zł 
W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu należności wg bilansu, skorygowana o kwotę 300 
tys.złotych. dotyczącą eliminacji zmiany należności z tytułu przekazanej zaliczki na podwyższenie kapitału w spółce 
Zach-Ciech Sp. z o.o. 
 
III. ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH Z WYJĄTKIEM KREDYTÓW I POŻYCZEK 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu (BZ-BO) 35 877 tys. zł 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych 56 776 tys. zł 
W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 
kredytów i pożyczek) wg bilansu, skorygowana o następujące kwoty: 
– eliminacja zmiany stanu zobowiązań z tytułu emisji weksli  17 763 tys. zł 
– eliminacja zmiany stanu zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych 

 i prawnych 1 457 tys. zł 
– eliminacja zmiany stanu zobowiązań z tytułu zakupów akcji i udziałów 218 tys. zł 
– eliminacja zmiany stanu zobowiązań z tytułu zwrotu wniesionych wkładów do spółki Metanol Sp. z o.o. 1 461 tys. zł 
 
IV.  ZMIANA STANU ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH  
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych wg bilansu (BZ-BO) 3 462 tys. zł 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych wg bilansu (BZ-BO)      14 tys. zł 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych 2 650 tys. zł 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych     14 tys. zł 
W rachunku przepływów pieniężnych wykazano zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych wg bilansu skorygowaną o 
kwotę 811 tys. złotych wynikającą ze zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego odniesioną bezpośrednio na kapitał własny. 
 
V. SPECYFIKACJA DO POZYCJI A.II.10 – PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ - INNE KOREKTY 
Prowizja od sprzedaży weksli 15 tys. zł 
Wycena papierów wartościowych 81 tys. zł 
Odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych (Comapol) 35 tys. zł 
Odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych (Metanol) 1 595 tys. zł 
Koszty inwestycji bez efektu   1 715 tys. zł 
Otrzymana darowizna niepieniężna   7 tys. zł 
Pozostałe korekty 202 tys. zł 
RAZEM     41 tys. zł 
 
VI. WYDATKI NA NABYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW 
TRWAŁYCH 
Poniesione nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne 14 537 tys. zł 
Zakup wartości niematerialnych i prawnych 174 tys. zł 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wartości niematerialnych i prawnych 805 tys. zł 
Wydatki za zakup wartości niematerialnych i prawnych 15 516 tys. zł 
Poniesione nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe      227 tys. zł 
Zakup rzeczowych aktywów trwałych      607 tys. zł 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych 651 tys. zł 
Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych    1 485 tys. zł 
Razem nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   17 001 tys. zł 
 
Za okres 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. 
 
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
Do rachunku przepływów pieniężnych przyjęto stan środków pieniężnych i aktywów pieniężnych wykazanych w bilansie 
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2001 r. 
 
II.  ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI  
zmiana stanu należności wg bilansu (BZ-BO) 82 492 tys. zł 
zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych 72 465 tys. zł 
W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu należności wg bilansu, skorygowana o 
następujące kwoty: 
– należności z tytułu udzielonej pożyczki krótkoterminowej      76 tys. zł 
– eliminacja zmiany stanu należności z tytułu sprzedaży akcji i udziałów   9 034 tys. zł 
– eliminacja zmiany stanu należności z tytułu zaliczki na podwyższenie kapitału w spółce ZACH-CIECH    300 tys. zł 
– eliminacja zmiany stanu należności z tytułu zakupu akcji spółki ALWERNIA S.A   1 217 tys. zł 
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III. ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH Z WYJĄTKIEM KREDYTÓW I POŻYCZEK 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu (BZ-BO)   65 767 tys. zł 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych    -93 819 tys. zł 
W rachunku przepływów pieniężnych została wykazana zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 
kredytów i pożyczek) wg bilansu, skorygowana o następujące kwoty: 
– eliminacja zmiany stanu zobowiązań z tytułu emisji weksli 29 681 tys. zł 
– eliminacja zmiany stanu zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych 18 tys. zł 
– eliminacja zmiany stanu zobowiązań z tytułu zakupów akcji i udziałów -   590 tys.zł 
– eliminacja zmiany stanu zobowiązań z tytułu zwrotu wniesionych korekta z tytułu odpisu na ZFŚS     600 tys. zł 
 
IV.  ZMIANA STANU ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH  
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych wg bilansu (BZ-BO)    600 tys. zł 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych wg bilansu (BZ-BO)   -248 tys. zł 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych    -600 tys. zł 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych    -248 tys. zł 
 
V. SPECYFIKACJA DO POZYCJI A.II.10 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ  - INNE KOREKTY 
Wycena papierów wartościowych    272 tys. zł 
Odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych (weksle Ciech Inwestycje) 12 824 tys. zł 
Odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych (akcje Ciech Inwestycje)   2 702 tys. zł 
Odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych (udziały Polsin Karbid) 665 tys. zł 
Odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych (udziały Prefekt) 95 tys. zł 
Koszty szkoleń -29tys. zł 
Pozostałe korekty    4 tys. zł 
Razem    16 343 tys. zł 
 
VI. WYDATKI NA NABYCIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW 
TRWAŁYCH 
Poniesione nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne   15 119 tys. zł 
Zakup wartości niematerialnych i prawnych 38 tys. zł 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wartości niematerialnych i prawnych    634 tys. zł 
Wydatki za zakup wartości niematerialnych i prawnych    15 791 tys. zł 
Poniesione nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe 2 986 tys. zł 
Zakup rzeczowych aktywów trwałych 1 819 tys. zł 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych -752 tys. zł 
Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych    4 053 tys. zł 
Razem nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych      19 844 tys. zł 
 

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

 
I. Informacje o instrumentach finansowych 
 
1.1. Podział instrumentów finansowych 
Zmiana stanu aktywów finansowych: 30 czerwca 2004r. 

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

zamknięcia 

7 112  - zmiana 
stanu śr.pien 643 6 468Aktywa finansowe przeznaczone do 

obrotu 
81 - sprzedaż 81 -

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży 123 - - - - 123

Pożyczki udzielone i należności 
własne - - - - - -

Aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności - - - - - -

 

Zmiana stanu aktywów finansowych: 2003r. 

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

zamknięcia 

Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu 3 979 

- zmiana 
stanu śr. 

pien. 
3 133  - 7 112 
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Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu: Zmniejszenia z tytułu: Bilans 

zamknięcia 

1 322 -  - sprzedaż 
- wycena 

1 231 
10 81 

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży 123 - - - - 123 

Pożyczki udzielone i należności 
własne - - - - - - 

Aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności - - - - - - 

 

Zmiana stanu aktywów finansowych: 2002r. 

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

zamknięcia 

41 444 - - rozchód 
środków 37 465 3 979 

Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu 

2 190 - - - sprzedaż 
- wycena 

787 
80 1 323 

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży 157 - - odpis 

aktualizujący 34 123 

Pożyczki udzielone i należności 
własne 76 - - - 76 - 

Aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności - - - - - - 

 
Na dzień 1 stycznia 2002 roku dokonano następującego podziału instrumentów finansowych zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 

Aktywa finansowe 2001r. 
 Aktywa 

finansowe 
przeznaczone 

do obrotu 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności 
Finansowy majątek trwały - 157 - - 

Należności i roszczenia *) - - 76 - 

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu**) 2 190 - - - 

Środki pieniężne 41 444 - - - 
*) wyłącznie instrumenty finansowe 

**) z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych 

Zmiana stanu instrumentów finansowych 2001 r. według podziału bilansowego. 

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

zamknięcia 
Finansowy majątek trwały 319 - - sprzedaż 162 157 

Należności i roszczenia 3 076 naliczone 
odsetki 483 spłata 3 483 76 

Papiery wartościowe przeznaczone 
do obrotu 8 350 - - - sprzedaż 

- wycena 
5 351 

809 2 190 

Środki pieniężne 17 257 przychód 24 187  - 41 444 
 

Aktywa finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 30 czerwca 2004r. 

Wyszczególnienie 
Aktywa 

finansowe 
przeznaczone 

do obrotu 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności 
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach 
powiązanych: 
– udziały lub akcje*) 
– inne papiery wartościowe 

- - - - 
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Wyszczególnienie 
Aktywa 

finansowe 
przeznaczone 

do obrotu 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności 
– udzielone pożyczki 
– inne długoterminowe aktywa finansowe 
Długoterminowe aktywa finansowe  w pozostałych 
jednostkach: 
– udziały lub akcje 
– inne papiery wartościowe 
– udzielone pożyczki 
– inne długoterminowe aktywa finansowe 

 
 

- 

 
 

123 

 
 

- 

 
 

- 

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

- - - - 

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

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Środki pieniężne 6 468 - - - 
*) nie wykazano w tej pozycji udziałów i akcji w podmiotach podporządkowanych 

Aktywa finansowe według podziału przyjętego w bilansie 2003r. 

Wyszczególnienie 
Aktywa 

finansowe 
przeznaczone 

do obrotu 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności 
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach 
powiązanych: 
– udziały lub akcje*) 
– inne papiery wartościowe 
– udzielone pożyczki 
– inne długoterminowe aktywa finansowe 

- - - - 

Długoterminowe aktywa finansowe  w pozostałych 
jednostkach: 
– udziały lub akcje 
– inne papiery wartościowe 
– udzielone pożyczki 
– inne długoterminowe aktywa finansowe 

 
 

- 

 
 

123 

 
 

- 

 
 

- 

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

- - - - 

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

 
 

81 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Środki pieniężne 7 112 - - - 
*) nie wykazano w tej pozycji udziałów i akcji w podmiotach podporządkowanych 
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Aktywa finansowe według podziału przyjętego w bilansie 2002r. 

Wyszczególnienie 

Aktywa 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności 
Długoterminowe aktywa finansowe  w jednostkach 
powiązanych: 
– udziały lub akcje*) 
– inne papiery wartościowe 
– udzielone pożyczki 
– inne długoterminowe aktywa finansowe 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Długoterminowe aktywa finansowe  w pozostałych 
jednostkach: 
– udziały lub akcje 
– inne papiery wartościowe 
– udzielone pożyczki 
– inne długoterminowe aktywa finansowe 

 
- 

 
 

123 
 

 
- 

 
- 

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

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

 
 

1 323 

 
- 

 
- 

 
- 

Środki pieniężne 3 979 - - - 

*) nie wykazano w tej pozycji udziałów i akcji w podmiotach podporządkowanych 

Zmiana stanu zobowiązań finansowych na dzień 30 czerwca 2004r. 

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

zamknięcia 
Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu - - - - - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 
- kredyty 
- weksle 

 
157 990 

26 650 

 
zaciągnięcie 

 
11 718 

 

 
spłata 

 
21 945 
11 918 

 
147 763 

14 732 
 

Zmiana stanu zobowiązań finansowych 2003r. 

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

zamknięcia 
Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu - - - - - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 
- kredyty 
- weksle 

 
180 278 

11 918 
zaciągnięcie 

 
97 622 
14 732 

spłata 
 

119 910 

 
157 990 

26 650 
 

Zmiana stanu zobowiązań finansowych 2002r. 

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

zamknięcia 
Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu - - - - - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 
- kredyty 
- weksle 

 
231 565 

29 681 
zaciągnięcie 

 
4 447 

 

 
spłata 
wykup 

 
55 734 
17 763 

 
180 278 

11 918 
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Na dzień 1 stycznia 2002 roku dokonano następującego podziału instrumentów finansowych zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
 

Wyszczególnienie Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Zobowiązania długoterminowe  - 104 512 

Zobowiązania długoterminowe  
kredyty i pożyczki 
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

 
- 

 
127 053 

29 681 
 

 

Zmiana stanu zobowiązań finansowych 2001r. wg. podziału bilansowego 

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

zamknięcia 
Zobowiązania 
długoterminowe 

92 682 zaciągnięcie 50 000 spłata 
przekwalifikow

. do krótko-
terminowych 

5 000 
33 170 

 
104 512 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

50 205 zaciągnięcie 
przekw. z 
długoterm. 

 

93 883 
33 170 

 

- spłata 50 205 127 053 
 
 

  emisja weksli 29 681 - - 29 681 
 

Zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 30 czerwca 2004r. 

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 

 
- 

 
21 686 

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

 
- 

 
126 077 

14 732 
- 

 

Zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie 2003r. 

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 

 
- 

 
38 838 

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

 
- 

 
119 152 

26 650 
 

 

Zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie 2002r. 

Wyszczególnienie Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych - - 
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: -  
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Wyszczególnienie Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

– kredyty i pożyczki 
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
– inne zobowiązania finansowe 

71 341 

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

-  
108 937 

11 918 

 

Zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie 2001r. 

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 

 
- 

 
104 512 

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

 
- 

 
127 053 

29 681 

 
 
1.2.1 a) Charakterystyka instrumentów finansowych 
Charakterystyka instrumentów finansowych na 30 czerwca 2004r. 

Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne 6 468   

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Udziały i akcje w 
innych podmiotach 123 

1,17% 
0,04% 

Andropol 
Intertext 

Pożyczki udzielone i należności własne - - - - 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności - - - - 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - - - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 

Kredyty i pożyczki 
długo- i krótko-
terminowe oraz 
wyemitowane 
weksle własne 

162 495 - Patrz nota 19a i 20a 

 

Charakterystyka instrumentów finansowych w 2003r. 
Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 
Środki pieniężne 
Udziały i akcje w 

innych podmiotach 

7 112 
81 

- 
0,03% 

- 
Amica 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Udziały i akcje w 
innych podmiotach 123 

1,17% 
0,04% 

Andropol 
Intertext 

Pożyczki udzielone i należności własne - - - - 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności - - - - 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - - - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 

Kredyty i pożyczki 
długo- i krótko-
terminowe oraz 
wyemitowane 
weksle własne 

184 640 - Patrz nota 17a i 
18a- 
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Charakterystyka instrumentów finansowych w 2002r. 
Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

Środki pieniężne 
Udziały i akcje w 

innych podmiotach 

3 979 
1 323 

- 
0,01% 
0,01% 
0,03% 

- 
PKN Orlen 

KGHM 
Amica 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Udziały i akcje w 
innych podmiotach 123 

1,17% 
0,04% 

Andropol 
Intertex 

Pożyczki udzielone i należności własne - - - - 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności - - - - 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - - - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 

Kredyty i pożyczki 
długo- i 

krótkoterminowe 
oraz wyemitowane 

weksle własne 

192 196 - Patrz nota 17a i 
18a- 

 

Charakterystyka instrumentów  finansowych w 2001r. 
Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

Środki pieniężne 
Udziały i akcje w 

innych podmiotach 

41 444 
2 190 

- 
0,01% 
0,01% 
0,07% 
0,01% 
0,03% 

- 
PKN Orlen 

Elektrim 
Warta 
KGHM 
Amica 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Udziały i akcje w 
innych podmiotach 157 

1,17% 
0,04% 
7,53% 

Andropol 
Intertex 

Comapol 
Pożyczki udzielone i należności własne - 76 - - 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności - - - - 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - - - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 

Kredyty i pożyczki 
długo- i 

krótkoterminowe 
oraz wyemitowane 

weksle własne 

261 246 

- Patrz nota 17a i 18a 

 

Charakterystyka instrumentów pochodnych na 30 czerwca 2004r. 

Lp. 
Zakres i 

charakter 
instrumentu 

Cel nabywanego 
instrumentu Waluta 

Kwota będąca 
podstawą 
obliczenia 
przyszłych 
płatności 

Cena lub 
przedział cen 

realizacji 
instrumentu 

Suma 
przyszłych 

przychodów 
lub płatności 

kasowych 

Termin ustalania 
cen, zapadalności, 

wygaśnięcia lub 
wykonania 

instrumentu 
1 forward zabezpieczenie EUR/PLN 94 4,7970 452 2004-07-26 
2 forward zabezpieczenie EUR/PLN 21 4,8100 101 2004-07-28 
3 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-07-06 
4 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-07-12 
5 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-07-19 
6 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-08-02 
7 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-08-09 
8 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-08-16 
9 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-08-23 

10 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-08-30 
11 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-09-07 
12 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-09-13 
13 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-09-20 
14 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-10-04 
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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 
15 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-10-12 
16 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-10-18 
17 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-10-25 
18 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-11-02 
19 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-11-08 
20 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-11-15 
21 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-11-22 
22 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-11-29 
23 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-12-06 
24 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-12-13 
25 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-12-20 
26 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-12-27 
27 forward zabezpieczenie EUR/PLN 254 4,8110 -1 222 2004-07-06 
28 forward zabezpieczenie EUR/PLN 27 4,5966 -122 2004-07-12 
29 forward zabezpieczenie USD/PLN 61 3,8100 -232 2004-07-17 
30 forward zabezpieczenie USD/PLN 1 195 3,7783 -4 514 2004-07-19 
31 forward zabezpieczenie EUR/PLN 333 4,8190 -1 603 2004-07-21 
32 forward zabezpieczenie USD/PLN 49 3,8120 -188 2004-08-03 
33 forward zabezpieczenie EUR/PLN 425 4,6880 -1 993 2004-08-06 
34 forward zabezpieczenie EUR/PLN 60 4,7280 -285 2004-08-17 
35 forward zabezpieczenie USD/PLN 34 3,9791 -137 2004-08-18 
36 forward zabezpieczenie USD/PLN 61 3,9796 -243 2004-08-19 
37 forward zabezpieczenie EUR/PLN 323 4,6882 -1 516 2004-08-20 

 

Lp. 

Możliwość 
wcześniejszego 

rozliczenia 
(okres lub dzień), 

jeśli istnieją 

Możliwość 
wymiany lub 
zamiany na 

inny składnik 
aktywów lub 

pasywów 

Ustaloną stopę 
lub kwotę 
odsetek, 

dywidendy lub 
innych 

przychodów 
oraz termin ich 

płatności 

Dodatkowe 
zabezpieczenia 
związane z tym 
instrumentem, 

przyjęte lub założone 
(w/w informacje 

również dla 
instrumentu, na który 
dany instrument może 

być zamieniony) 

Inne warunki 
towarzysząc

e danemu 
instrumento

wi 

Rodzaj ryzyka 
związanego z 
instrumentem 

Suma 
istniejących 
zobowiązań 

z tytułu 
zajętych 
pozycji w 

instrumenta
ch 

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 - 
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Lp. 

Możliwość 
wcześniejszego 

rozliczenia 
(okres lub dzień), 

jeśli istnieją 

Możliwość 
wymiany lub 
zamiany na 

inny składnik 
aktywów lub 

pasywów 

Ustaloną stopę 
lub kwotę 
odsetek, 

dywidendy lub 
innych 

przychodów 
oraz termin ich 

płatności 

Dodatkowe 
zabezpieczenia 
związane z tym 
instrumentem, 

przyjęte lub założone 
(w/w informacje 

również dla 
instrumentu, na który 
dany instrument może 

być zamieniony) 

Inne warunki 
towarzysząc

e danemu 
instrumento

wi 

Rodzaj ryzyka 
związanego z 
instrumentem 

Suma 
istniejących 
zobowiązań 

z tytułu 
zajętych 
pozycji w 

instrumenta
ch 

9 
zawarcie 
transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

10 
zawarcie 
transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

11 
zawarcie 
transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

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 - 

26 
zawarcie 
transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

27 
zawarcie 
transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe  

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  325

Lp. 

Możliwość 
wcześniejszego 

rozliczenia 
(okres lub dzień), 

jeśli istnieją 

Możliwość 
wymiany lub 
zamiany na 

inny składnik 
aktywów lub 

pasywów 

Ustaloną stopę 
lub kwotę 
odsetek, 

dywidendy lub 
innych 

przychodów 
oraz termin ich 

płatności 

Dodatkowe 
zabezpieczenia 
związane z tym 
instrumentem, 

przyjęte lub założone 
(w/w informacje 

również dla 
instrumentu, na który 
dany instrument może 

być zamieniony) 

Inne warunki 
towarzysząc

e danemu 
instrumento

wi 

Rodzaj ryzyka 
związanego z 
instrumentem 

Suma 
istniejących 
zobowiązań 

z tytułu 
zajętych 
pozycji w 

instrumenta
ch 

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 - 

36 
zawarcie 
transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

37 
zawarcie 
transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

 
Na koniec 30 czerwca 2004 r. Spółka posiadała powyższe instrumenty zabezpieczające. Powołując się na zasadę 
istotności Spółka nie wprowadziła ich wyceny do ksiąg. 

Charakterystyka instrumentów pochodnych na 31 grudnia 2003r. 

Wyszczególnienie Instrument 
pochodny 

Instrument 
pochodny 

Instrument 
pochodny 

Instrument 
pochodny 

Zakres i charakter instrumentu swap swap farward farward 
Cel nabywania lub wystawiania 
instrumentu (np. zabezpieczenie) zabezpieczenie zabezpieczenie zabezpieczenie zabezpieczenie 

Kwotę (wielkość) będącą podstawą 
obliczenia przyszłych płatności 450 tys. USD 150 tys. USD 109 tys. USD 32 tys.EUR 

Sumę i termin przyszłych przychodów 
lub płatności kasowych - 1 715 tys. zł - 560 tys. zł + 406 tys. zł - 150 tys. zł 

Termin ustalania cen, zapadalności, 
wygaśnięcia lub wykonania instrumentu 12/01/04 02/01/04 16/01/04 09/01/04 

Możliwości wcześniejszego rozliczenia 
(okres lub dzień), jeśli istnieją 

Zawarcie 
transakcji 
odwrotnej 

Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

Zawarcie 
transakcji 
odwrotnej 

Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

Cenę lub przedział cen realizacji 
instrumentu 3,8100 3,7300 3,7440 4,6870 

Możliwość wymiany lub zamiany na inny 
składnik aktywów lub pasywów - - - - 

Ustaloną stopę lub kwotę odsetek, 
dywidendy lub innych przychodów oraz 
termin ich płatności 

- - 
- 

- 
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Wyszczególnienie Instrument 
pochodny 

Instrument 
pochodny 

Instrument 
pochodny 

Instrument 
pochodny 

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 walutowe walutowe walutowe walutowe 

Suma istniejących zobowiązań z tytułu 
zajętych pozycji w instrumentach - - - - 

 
Na koniec  2003r. Spółka posiadała powyższe instrumenty zabezpieczające. Powołując się na zasadę istotności Spółka 
nie wprowadziła ich wyceny do ksiąg. 
 
W latach 2002 i 2001 instrumenty pochodne nie występowały. 
 
1.2.1 b) Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań 
finansowych wycenianych w takiej wartości 
 
Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie 
uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami. 
Wartość godziwa służy do wyceny:  
– Instrumentów pochodnych 
– Innych aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 
– Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży z wyjątkiem sytuacji gdy nie jest możliwe jej ustalenie, ponieważ 

akcje nie są notowane na aktywnym rynku,. 
 
Wartość godziwa ustalana jest w drodze: 
– wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje 

publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne ( aktywa przeznaczone 
do obrotu i dostępne do sprzedaży) 

– oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne 
 
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 18 184 31.12.2005 6,44% Ryzyko przepływów 
środków pieniężnych 

Kredyt obrotowy 16 873 31.12.2005 6,11% Ryzyko przepływów 
środków pieniężnych 

Kredyt inwestycyjny 20 000 30.05.2006 6,70% Ryzyko przepływów 
środków pieniężnych 

 
Na podstawie dokonanej analizy wrażliwości oszacowano, że zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych o 1% 
spowoduje zmianę wartości  przyszłych przepływów środków pieniężnych o 574 tys. złotych. 
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1.2.2 Informacje dotyczące aktywów finansowych zaliczonych do kategorii przeznaczonych od obrotu lub 
dostępnych do sprzedaży, dla których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona 
 
Na dzień bilansowy 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 30 czerwca 2004r. 

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 

 

Stan na 31 grudnia 2003r. 

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 

 

Stan na 31 grudnia 2002r. 

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 30 czerwca 2004r. 
Rodzaj instrumentów finansowych Wartość bilansowa Wartość godziwa 

Kredyty i pożyczki 147 763 147 763 
Weksle 14 732 14 732 

 

Stan na 31 grudnia 2003r. 
Rodzaj instrumentów finansowych Wartość bilansowa Wartość godziwa 

Kredyty i pożyczki 157 990 157 990 
Weksle 26 650 26 650 

 

Stan na 31 grudnia 2002r. 
Rodzaj instrumentów finansowych Wartość bilansowa Wartość godziwa 

Kredyt i pożyczki 180 278 180 278 
Weksle 11 918 11 918 

 

Stan na 31 grudnia 2001r. 
Rodzaj instrumentów finansowych Wartość bilansowa Wartość godziwa 

Kredyt i pożyczki 231 565 231 565 
Weksle 29 681 29 681 
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1.2.4. 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 koniec czerwca 2004roku 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 4 629 - - - 4 629 
Długoterminowe zobowiązania finansowe - - -- - - 

 
Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych, wyliczone za pomocą stóp procentowych 
wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na rok obrotowy 2003 wynosiły: 

Odsetki niezrealizowane 
Instrumenty finansowe Odsetki 

zrealizowane Do 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Powyżej 12 
miesięcy 

Razem 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - - - - - 
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 10 564 - - - 10 564 
Długoterminowe zobowiązania finansowe - - -- - - 

 
Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych, wyliczone za pomocą stóp procentowych 
wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na rok obrotowy 2002 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 20 954 - - - 20 954 
Długoterminowe zobowiązania finansowe - - - - - 

 
Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych, wyliczone za pomocą stóp procentowych 
wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na rok obrotowy 2001 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 35 762 - - - 35 762 
Długoterminowe zobowiązania finansowe - - - - - 

 
 
II. Dane o pozycjach pozabilansowych 
 
Poręczenia i gwarancje 
Dane na temat udzielonych poręczeń i gwarancji przez CIECH S.A. zawiera Nota nr 21. Ogółem na 30 czerwca 2004 r. 
stan udzielonych  poręczeń i gwarancji wynosi: 
– poręczenia 13 486 tys. złotych 
– gwarancje 1 111 tys. złotych 
 
Na stan poręczeń składają się poręczenia udzielone spółkom powiązanym jako zabezpieczenie zaciągniętych kredytów: 
– Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY  S.A. 4 186 tys. złotych 
– CIECH Petrol Sp z o.o. 5 500 tys. złotych 
– CHEMAN S.A.  2 000 tys. złotych 
– Ciech Polfa Sp. z o.o. 1 800 tys. złotych 
 
Umowy faktoringowe 
W roku 2002 CIECH S.A. podpisał umowę faktoringową z Bankiem, zgodnie z którą dyskontuje należności handlowe 
wynikające z faktur. W par. 3 pkt. 3.4 umowy, jest klauzula stanowiąca, że w przypadku niezapłacenia przez Dłużnika 
kwoty faktury w ciągu okresu karencji tj. 11 dni od terminu wymagalności faktury, bank obciąża rachunek CIECH S.A. 
kwotą faktury wraz z odsetkami. Na dzień 30 czerwca 2004r. wartość zdyskontowanych i niezapłaconych faktur 
wynosiła: 1 554 tys. złotych. 
 
Sprawy sądowe 
Na dzień 30 czerwca 2004r. nie zostały zakończone sprawy sądowe, z obcego powództwa. Poniżej przedstawiamy 
obecny stan tych postępowań: 
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Roszczenie Petro Carbo Chem Aktiengesellschaft (PCC) 
Przedmiotem pozwu wniesionego przez PCC AG w 2000 roku jest roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 
21 364 tys. złotych oraz 13 861,45 EUR (równowartość  63 tys. złotych) za niewykonanie umowy przeniesienia udziałów 
Petrochemii Blachowni Sp. z o.o. (obecnie Petrochemia Blachownia S.A.) 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 co 
do zasady, nie określając jednocześnie kwoty samego odszkodowania. Od w/w wyroku wstępnego Ciech S.A. wniósł 
apelację w dniu 19 września 2003 r. zarzucając wyrokowi wstępnemu błędną ocenę prawną ustalonych okoliczności 
faktycznych oraz naruszenie prawa materialnego przez przyjęcie, że zamiarem stron było zawarcie umowy. Na 
rozprawie w dniu 12 sierpnia 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.. Po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem Ciech S.A. zamierza wnieść 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 świetle powyższych 
okoliczności i posiadanych informacji Zarząd nie jest w stanie wiarygodnie  oszacować wysokość odszkodowania.  
 
Roszczenie Comexportu 
Przedmiotem pozwu wniesionego we wrześniu 2003r. przez Comexport (Brazylia) do Sądu Arbitrażowego przy 
Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu są roszczenia odszkodowawcze z tytułu niepełnego wykonania dostaw 
polskiej siarki do Brazylii w latach 1993-1999. Pozew został skierowany przeciwko Ciech S.A. oraz Kopalniom Siarki w 
Tarnobrzegu i Grzybowie. Wartość przedmiotu sporu stanowi kwota 3 961 238 USD (równowartość 14 843 tys. złotych) 
na którą składają się: utracone przez Comexport zyski od nie dostarczonych odbiorcom brazylijskim ilości 
przewidzianych w umowie, straty z tytułu zawyżonych kosztów frachtu itp. W listopadzie 2003 r. Ciech S.A. złożył 
odpowiedź na pozew wnosząc o oddalenie roszczeń Comexportu; podnosząc między innymi posiadanie certyfikatu siły 
wyższej potwierdzającego likwidację kopalni oraz restrukturyzację przemysłu siarkowego, zarzut przedawnienia 
roszczeń, nieudokumentowanie roszczeń odszkodowawczych. Sąd Arbitrażowy wyznaczył jednego arbitra do 
rozpoznania sporu. Po zapoznaniu się ze sprawą arbiter ustalił harmonogram dalszego postępowania oraz wyznaczył 
termin rozprawy w I kwartale 2005 r. Ciech S.A. jest reprezentowany w procesie przez renomowaną kancelarię, która we 
wcześniejszej opinii prawnej oceniła roszczenie Comexportu jako nieuzasadnione.  
 
Roszczenie Enapharm 
Przedmiotem pozwu wniesionego w czerwcu 2004r. przez Likwidatora firmy Enapharm w Algierii jest kwota 172 879,84 
USD (równowartość 648 tys. złotych) stanowiąca odszkodowanie za dostawę przez Ciech S.A.  leków w latach 1985-
1991. Zdaniem powoda, Ciech S.A. nie dokonał wymiany niesprzedanych przez odbiorcę leków, które uległy 
przeterminowaniu – na przydatne do użytku – do czego był zobowiązany zgodnie z kontraktem. Natomiast Ciech S.A. 
twierdzi, że był zwolniony z tego obowiązku, gdyż powód nie przekazywał należności za sprzedane leki na rynku 
algierskim. 
Sprawa toczy się przed sądem algierskim. Ciech S.A. jest reprezentowany przez miejscowego adwokata, którego 
nadzoruje renomowana kancelaria adwokacka w Paryżu. Rozprawa, która odbyła się w dniu 3 października 2004r. 
została odroczona i Ciech S.A. oczekuje na wyznaczenie nowego terminu przez Sąd. 
 
Roszczenie „Mirada” Janina Wyciszczok (Cresco) 
Przedmiotem sporu są odsetki w wysokości 4 050 tys. złotych za nieterminowy - zdaniem powoda – zwrot kwoty 246 420 
tys. złotych przekazanej przez Cresco Financial Advisers spółka z o.o. na konto Ciech S.A. w 2001r. Powyższa kwota 
stanowiła cenę za akcje serii C, które miała objąć firma Cresco. Z uwagi na to, że nie doszło do podwyższenia kapitału i 
objęcia akcji, Ciech S.A. zwrócił należność, ale zdaniem Cresco po terminie. Wierzytelność została nabyta w drodze 
cesji przez powoda od Jarosława Witkowskiego, który nabył do niej prawa poprzez cesję od firmy Cresco. Spór toczy się 
przed Sądem Arbitrażowym w Warszawie. Ciech S.A. podniósł zarzut niewłaściwości Sądu Arbitrażowego. Ponadto 
CIECH S.A. zawarł w marcu 2003 roku ugodę z Cresco, która zdaniem CIECH S.A. uregulowała wzajemne roszczenia 
stron. W zależności od rozstrzygnięcia zagadnienia proceduralnego podjęte będą zarzuty merytoryczne co do 
zasadności wniesionego pozwu. 
 
Na dzień 30 czerwca 2004 roku w księgach Spółki istnieje rezerwa na potencjalne roszczenia z tytułu ww. spraw 
sądowych w ogólnej kwocie 8 921 tys. złotych.  
 
Zobowiązania inwestycyjne 
W roku 2004 mija termin zakończenia inwestycji budowlanej, na którą CIECH S.A.  posiada stosowne pozwolenia, który 
jednak nie zostanie dotrzymany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku bezskutecznego upływu terminów 
zakończenia inwestycji właściwy organ w drodze decyzji może ustalić dodatkową opłatę roczną obciążającą użytkownika 
wieczystego. Wysokość tej dodatkowej opłaty wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej, określonej na dzień 
ustalenia opłaty za pierwszy rok. Istnieje ryzyko, iż CIECH S.A. może być obciążony dodatkową opłatą roczną w 
wysokości 1 640 tys. złotych. Jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat 
rocznych powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po bezskutecznym upływie terminów zagospodarowania 
nieruchomości gruntowej, co w przypadku Spółki oznacza, iż płatność dodatkowej opłaty nastąpiłyby nie wcześniej niż w 
roku 2005. 
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Na CIECH S.A. ciążą również następujące zadania i obowiązki nałożone przez Ministerstwo Przekształceń 
Własnościowych, wynikające z umów zakupu akcji Inowrocławskich Zakładów Chemicznych „Soda Mątwy” S.A. i 
Janikowskich Zakładów Sodowych „Janikosoda” S.A.  
 
– zobowiązania inwestycyjne,  

W okresie do dziesiątej rocznicy podpisania umów (tj. do 28 sierpnia 2006 roku) CIECH S.A. musi spowodować, że 
spółki wykonają inwestycje w wysokości co najmniej: 

Nazwa podmiotu Wartość zobowiązań 
inwestycyjnych 

Wartość  wykonanych 
zobowiązań 

inwestycyjnych do 28 
sierpnia 2004 roku  

Stopień wykonania 
zobowiązań 

inwestycyjnych 

IZCh Soda Mątwy S.A. 65 010 tys. USD 72 505 tys. USD 111,53%
JZS Janikosoda S.A. 63 490 tys. USD 53 854 tys. USD 84,82%

 
– zobowiązania inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska, 

W ramach powyższych, łącznych kwot nakładów inwestycyjnych, w okresie do dziesiątej rocznicy podpisania umów 
(tj. do 28 sierpnia 2006 roku) CIECH musi spowodować, że Spółki wykonają inwestycje w zakresie ochrony 
środowiska w wysokości co najmniej 

Nazwa podmiotu Wartość zobowiązań 
inwestycyjnych 

Wartość  wykonanych 
zobowiązań 

inwestycyjnych do 28 
sierpnia 2004 roku  

Stopień wykonania 
zobowiązań 

inwestycyjnych 

IZCh Soda Mątwy S.A. 8 270 tys.  USD 19 207 tys. USD 232,25%
JZS Janikosoda S.A. 17 270 tys. USD 20 049 tys. USD  116,09%

 
– zobowiązania wynikające z inwestycyjnego charakteru nabycia akcji. 

CIECH S.A. jest zobowiązany w okresie 10 lat od dnia podpisania umów (tj. do 28 sierpnia 2006) do nie głosowania 
za obniżeniem kapitałów Spółek, bądź za rozwiązaniem Spółek. 

 
III. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej 
do zaniechania w następnym okresie 
 
Na przestrzeni lat 2001-2003 CIECH S.A. w pełni kontynuował zakres swojej działalności. 
 
W roku 2004 przewiduje się zaniechanie obrotów towarami farmaceutycznymi. Cały handel tymi towarami zostanie 
przekazany do spółki zależnej Ciech Polfa Sp. z o.o. 
Przychody z obrotu towarami farmaceutycznymi w 2003r.  wynosiły               33 498 tys. złotych 
Koszty do powyższych przychodów   35 824 tys. złotych 
Wynik na działalności zaniechanej    -2 326 tys. złotych 
 
W pierwszym półroczu 2004 roku przekazano obrót towarami organicznymi – barwnikami – na terenie kraju do firmy 
Boruta Color Sp. z o.o. 
Przychody z obrotu krajowego barnikami za okres I – VI 2004r. wyniosły  163 tys. złotych 
Koszty współmierne do powyższych przychodów 181 tys. złotych 
Wynik na działalności zaniechanej    -18 tys. złotych 
 
Działalność przewidziana do zaniechania w okresie 12 miesięcy po 30 czerwca 2004r. 
 
Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu z dniem 31 grudnia 2004r. do firmy Boruta Kolor Sp. z o.o. działalności 
handlowej CIECH SA w zakresie eksportu produktów Spółki oraz importu na potrzeby Spółki, realizowanej dotychczas 
przez CIECH SA 
Przychody z obrotu barwnikami za okres I – VI 2004.  wynoszą 6 982 tys. złotych 
Koszty do powyższych przychodów      6 400 tys. złotych 
Wynik na działalności planowanej do zaniechanenia     582 tys. złotych 
 
IV. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego 
nakłady inwestycyjne 
 
Nakłady inwestycyjne 01.01-30.06.2004 01.01-31.12.2003 01.01-

31.12.2002 
01.01-

31.12.2001 
Planowane do 
czerwca 2005. 

Niefinansowe aktywa trwałe 1 724 5 691 15 545 19 999 7 324
w tym ochrona środowiska - - - - 6
Pozostałe 5 760 6 385 1 307 45 604 1 600
Ogółem 7 484 12 046 16 852 65 603 8 924
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V. Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych  
 

Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi w pierwszym półroczu 2004 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 - 188 - - - - - 
 Boruta-Kolor Sp. z o.o. 2 888 4 373 - 222 1 252 302 
 Calanda Polska Sp. z o.o. w likwidacji - - - - - 1 - 
 Chemia.com S.A. - - - - - - - 
 Chemiepetrol GmbH - 466 - - - - 195 
 Ciech Inwestycje Sp. z o.o. - 35 4 - - - 5 
 CIECH-Polfa Sp. z o.o. 449 41 129 - 75 1 277 18 
 Ciech PETROL Sp. z o.o. 5000 - - 75 - 4 781 - 
 CIECH-SERVICE Sp. z o.o. 6 1 656 67 - - 4 388 
 Daltrade Plc. 17 188 - - - - 4 142 5 
 Danske Unipol A/S 3 027 502 - - 88 345 81 
 Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 22 784 - - - - 13 535 132 

 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z 
o.o. 35 496 4 845 - - 1 201 223 349 

 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. 299 117 783 - - 5 895 4 592 50 747 
 Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. 623 117 641 - - 11 863 6 470 49 418 
 Nordiska Unipol AB 13 693 - - - 283 335 
 Petrochemia-Blachownia S.A. 22 054 69 589 177 - - 16 126 23 761 
 Polcommerce GmbH Wiedeń 1 574 148 - - 479 86 
 Polcommerce Ltd. Budapeszt - 98 - - 178 - 70 
 Polsin Pte. Ltd. 67 61 - - 71 43 
 Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 20 - - - - 6 - 
 VITROSILICON S.A. 271 15 938 - - 80 132 3 854 
 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. 38 582 14 784 - 1 - 15 633 2 625 

B. JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE I STOWARZYSZONE   

 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. 
z o.o.  1 828 - - 100 - 279 

 Polsin Karbid Sp. z o.o. - - - - - - 194 
 Suomen Unipol Oy 5 284 386 - - 65 3 688 154 
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Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi w pierwszym półroczu 2004 roku 

 Nazwa spółki Sprzedaż 
towarów i usług 

Zakup towarów i 
usług 

Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

Przychody 
finansowe 
(odsetki) 

Przychody 
finansowe 

(dywidendy) 
Należności Zobowiązania 

 Zach-Ciech Sp. z o.o. 239 - - - 147 - 
 Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. 627 - - 9 - - - 
  156 491 351 055 377 85 19 797 73 187 133 041 

 
 
Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi w 2003 r. 

 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 - 63 - - - - - 
 Boruta-Kolor Sp. z o.o.  4 976 14 233 704 2 057 
 Calanda Polska Sp. z o.o. w likwidacji 2 - - - - - - 
 Chemia.com S.A. 3 - - - - - - 
 Chemiepetrol GmbH - 1 088 25 - 388 - 139 
 Ciech Inwestycje Sp. z o.o. 14 - - - - - - 
 CIECH-Polfa Sp. z o.o. 2 063 5 150 - - - 1 945 310 
 Ciech PETROL Sp. z o.o. 13 971 - - 392 - 5 226 84 
 CIECH-SERVICE Sp. z o.o. 140 3 370 - - - 3 327 
 Daltrade Plc. 22 718 3 - - - 1 498 2 
 Danske Unipol A/S 4 609 231 - - - 538 84 
 Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 66 138 1 276 - - - 10 115 840 

 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z 
o.o. 49 400 8 859 1 229 - - 1 552 1 316 

 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. 2 915 207 482 163 - - 1 729 42 721 
 Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. 4 133 201 858 163 - - 1 623 32 251 
 Nordiska Unipol AB 7 1 251 - - - 295 206 
 Petrochemia-Blachownia S.A. 58 106 103 431 41 768 6 932 15 162 
 Polcommerce GmbH Wiedeń 2 575 247 1 360 107 
 Polcommerce Ltd. Budapeszt - 1 014 - - 82 1 54 
 Polsin Pte. Ltd. 40 77 90 352 186 192 
 Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 927 - - 3 - 4 240 - 
 Vitrosilicon S.A. 646 33 943 - - - 45 3 511 
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Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi w 2003 r. 

 Nazwa spółki Sprzedaż 
towarów i usług 

Zakup towarów i 
usług 

Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

Przychody 
finansowe 
(odsetki) 

Przychody 
finansowe 

(dywidendy) 
Należności Zobowiązania 

 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. 70 785 37 927 - - - 12 740 5 356 
B. JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE I STOWARZYSZONE   

 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. 
z o.o.  3 641 - - - - 142 

 Polsin Karbid Sp. z o.o. 835 - - - - - 387 
 Suomen Unipol Oy 4 586 3 408 - - 96 2 194 492 
 Zach-Ciech Sp. z o.o. 1 888 96 - 5 - - 30 
 Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. 6 130 - - 29 - 511 - 
  317 607 628 648 1 671 470 1 686 52 437 105 770 

 
 
Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi w 2002 r. 

 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 - 61 - - - - - 
 Boruta-Kolor Sp. z o.o. 5 365 15 376 1 155 1 489 
 Calanda Polska Sp. z o.o. w likwidacji 2 - - - - 1 - 
 Calanda BV w upadłości - - - 40 
 Chemia.com S.A. 44 532 - - - 8 10 
 Chemiepetrol GmbH - 788 - - 423 - 388 
 Ciech Inwestycje Sp. z o.o. 8 - - 244 - 1 - 
 CIECH-Polfa Sp. z o.o. 1 388 2 903 1 - - 26 567 
 Ciech PETROL Sp. z o.o. 20 099 - - 501 - 5 561 - 
 CIECH-SERVICE Sp. z o.o. 58 2 143 93 - - 27 204 
 Daltrade Plc. 23 368 10 - - 292- 3 044 7 
 Danske Unipol A/S 4 043 172 - - 75- 52 51 

 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z 
o.o. 40 270 8 118 - 13 - 2 096 184 

 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „SODA MĄTWY” S.A. 25 368 197 420 - - - 4 552 38 479 
 Janikowskie Zakłady Sodowe „JANIKOSODA” S.A. 23 813 176 845 - - - 5 561 31 161 
 Nordiska Unipol AB 129 769 - - - 256 218 
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Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi w 2002 r. 

 Nazwa spółki Sprzedaż 
towarów i usług 

Zakup towarów i 
usług 

Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

Przychody 
finansowe 
(odsetki) 

Przychody 
finansowe 

(dywidendy) 
Należności Zobowiązania 

 Petrochemia-Blachownia S.A. 113 376 132 072 - 1 - 11 555 10 492 
 Polcommerce GmbH Wiedeń 1 955 152 - - - 736 108 
 Polcommerce Ltd. Budapeszt - 1 595 - - 92 96 369 
 Polsin Pte. Ltd. 18 156 - 344 291 958 
 Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 55 47 - 1 - - 47 
 VITROSILICON S.A. 103 27 337 - - - 49 3 409 
 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. 50 171 2 474 - - - 19 726 574 

B. JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE I STOWARZYSZONE  
 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. 2 203 - - - - 194 
 Pol-Plast S.A. w upadłości 391 1 363 70 - - 
 Polsin Karbid Sp. z o.o. 673 - - - - 15 310 
 Suomen Unipol Oy 3 380 3 931 - - 68 1 673 472 
 Zach-Ciech Sp. z o.o. 3 272 - - 2 - 299 - 
 Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. 5 613 - - 58 - 735 - 
 Złoty Granitol Sp. z o.o. 67 - - 2 2 - 
  323 029 576 467 94 892 1 294 57 517 89 731 

 
 
Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi w 2001 r. 

 Nazwa spółki Sprzedaż 
towarów i usług 

Zakup towarów i 
usług 

Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

Przychody 
finansowe 
(odsetki) 

Przychody 
finansowe 

(dywidendy) 
Należności Zobowiązania 

A. JEDNOSTKI ZALEŻNE  
 Boruta-Kolor Sp. z o.o. 5 941 18 077 - - - 981 1 724 
 Calanda Polska Sp. z o.o. w likwidacji - - - - - - - 
 Calanda BV w upadłości - - - 38 
 C-line SA 28 500 - - - - - 
 Chemiepetrol GmbH - 842 - - 550 - 199 
 Ciech Inwestycje Sp. z o.o. 4 - - 483 - 8 000 - 
 Dimco Sp. z o.o. 103 996 - - 70 28 91 
 Ciech PETROL Sp. z o.o. 17 313 - - 271 - 1 915 4 
 CIECH-SERVICE Sp. z o.o. 121 5 017 - - 44 8 927 
 Daltrade Plc. 22 727 37 - - - 3 091 57 
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 Danske Unipol A/S 3 742 142 - 5 139 226 119 

 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z 
o.o. 47 779 10 902 - 13 - 2 447 260 

 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. 25 568 173 897 - - - 6 215 24 693 
 Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. 27 039 169 871 - - - 6 142 20 907 
 Nordiska Unipol AB 1 048 889 - 1 - 284 170 
 Petrochemia-Blachownia S.A. 82 931 80 774 - 10 675 11 274 3 834 
 Polcommerce GmbH Wiedeń 636 120 - - - 781 87 
 Polcommerce Ltd. Budapeszt - 1 368 - - - 32 199 
 Polsin Pte. Ltd. - 112 - 688 24 113 
 Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 547 - - 4 - 51 2 
 VEXPOL w upadłości - - - - - 616 616 
 VITROSILICON S.A. 199 - - - - 80 2 485 
 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. 660 - - - - 6 480 

B JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE I STOWARZYSZONE   

 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. 
z o.o.  2 466 - - 40 - 112 

 Pol-Plast S.A. w upadłości 2 232 - - 153 - - - 
 Polsin Karbid Sp. z o.o. 768 - - - - - 429 
 Metanol Sp. z o.o. w likwidacji - - - - - 1 443 
 Suomen Unipol Oy 1 491 - - - 45 - - 
 Zach-Ciech Sp. z o.o. 7 513 - - - - 300 - 
 Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. 6 146 - - 93 - - - 
 Złoty Granitol Sp z o.o. - - - - - - - 
  254 536 466 010 - 1 033 2 251 42 501 58 989 
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VI. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu 
 
Przeciętne zatrudnienie na 30 czerwca 2004r. Ogółem Kobiety Mężczyźni 

1. Pracownicy ogółem, w tym: 255 179 76
 Pracownicy umysłowi 251 179 72
 Pracownicy fizyczni 4 - 4

2. Pracownicy delegatur zagranicznych 8 2 6
3. Osoby przebywające na urlopach, w tym: 13 3 10
 wychowawczych 3 3 -
 bezpłatnych 10 - 10

 
Przeciętne zatrudnienie w 2003 r. Ogółem Kobiety Mężczyźni 

1. Pracownicy ogółem, w tym: 298 203 95
 Pracownicy umysłowi 293 203 90
 Pracownicy fizyczni 5 - 5

2. Pracownicy delegatur zagranicznych 13 3 10
3. Osoby przebywające na urlopach, w tym: 13 6 7
 wychowawczych 3 3 -
 bezpłatnych 10 3 7

 
Przeciętne zatrudnienie w 2002 r. Ogółem Kobiety Mężczyźni 

1. Pracownicy ogółem, w tym: 390 258 132
 Pracownicy umysłowi 384 257 127
 Pracownicy fizyczni 6 1 5

2. Pracownicy delegatur zagranicznych 13 4 9
3. Osoby przebywające na urlopach, w tym: 16 7 9
 wychowawczych 3 3 -
 bezpłatnych 13 4 9

 
Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. Ogółem Kobiety Mężczyźni 

1. Pracownicy ogółem, w tym: 443 320 123
 Pracownicy umysłowi 426 315 111
 Pracownicy fizyczni 6 2 4

2. Pracownicy delegatur zagranicznych 11 3 8
3. Osoby przebywające na urlopach, w tym: 23 9 14
 wychowawczych 5 5 -
 bezpłatnych 18 4 14

 
Do dnia 30 czerwca 2004 r.  Zarząd CIECH S.A. pełnił swoje funkcje w niezmienionym składzie tzn. 
– Ludwik Klinkosz   Prezes Zarządu 
– Jerzy Golis    Członek Zarządu 
– Stefan Rojewski   Członek Zarządu 
 
Do dnia 30 czerwca  2004 r. Rada Nadzorcza CIECH S.A.  pełniła swoje funkcje w niezmienionym składzie tzn.: 
– Zygmunt Bosiakowski   Przewodniczący Rady Nadzorczej 
– Andrzej Buczak    Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
– Agnieszka Małocha   Członek Rady Nadzorczej 
– Janusz Wiśniewski   Członek Rady Nadzorczej 
– Roman Gawroński   Członek Rady Nadzorczej 
– Dariusz Krajowski-Kukiel Członek Rady Nadzorczej 
– Marian Sewerski   Sekretarz Rady Nadzorczej 
– Stanisław Danis   Członek Rady Nadzorczej 
 
W dniu 17 sierpnia 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej : 
– Stanisława Danisa, 
– Romana Gawrońskiego,  
– Mariana Sewerskiego,  
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W tym samym dniu powołani zostali: 
– Bożena Dyjak 
– Edmund Kozak 
– Krzysztof Jasiński 
– Olgierd Cieślik 
 
VII. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIAMI Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB 
NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 
SPÓŁEK HANDLOWYCH 
Osoby zarządzające i nadzorujące CIECH S.A. 

 Wyszczególnienie 30.06.2004r. 2003 rok 2002 rok 2001 rok 
1. Osoby zarządzające 268 595 804 880

2. Osoby nadzorujące 118 226 216 207

 Razem 386 821 1 020 1 087
 

Osoby zarządzające i nadzorujące CIECH S.A. z tytułu pełnienia funkcji we władzach Spółek zależnych, współkontrolowanych i 
stowarzyszonych podlegających konsolidacji 

 Wyszczególnienie 30.06.2004r. 2003 rok 2002 rok 2001 rok 
1. Osoby zarządzające - 14 30 52

2. Osoby nadzorujące - - - 38

 Razem - 14 30 90
 
W okresie od 01 stycznia 2004 do 30 czerwca 2004 osoby zarządzające i nadzorujące CIECH S.A. nie pełniły funkcji we 
władzach Spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych podlegających konsolidacji, które uprawniałyby do 
pobierania z tego tytułu wynagrodzenia. 
 
VIII. 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 I Z NIM STOWARZYSZONYCH OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM ORAZ 
ICH WSPÓŁMAŁŻONKOM, KREWNYM I POWINOWATYM DO DRUGIEGO STOPNIA. 
 
Spółka na przestrzeni okresu czasu, który jest prezentowany w Prospekcie, 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. 
 
IX. INFORMACJA O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY  PO DNIU BILANSOWYM, A 
NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 
 
Realizując założenia „Pracowniczego Programu Akcji 2004” w sierpniu 2004 roku CIECH S.A. zakupił akcje własne w 
ilości: 
– 294.810 szt. od  Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach.SA za kwotę 4 121 tys. złotych 
– 147 002 szt. od spółki zależnej Petrochemia Blachownia SA za kwotę 2 055 tys. złotych 
 
X. ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU 
FINANSOWYM I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH, A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I 
OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI / PRZEDSTAWIENIE DOKONANYCH W LATACH 
OBROTOWYCH ZMIAN (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 
 
W 2004 r. dokonano następujących zmian  polityki rachunkowości: 
 
Nieruchomości zaliczone do inwestycji umarzane są wg zasad stosowanych dla środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych 
 
Otwarte pozycje należności i zobowiązań wyrażone w walutach obcych wycenia się wg według obowiązującego na ten 
dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski  
 
Przychody z tytułu dzierżawionej powierzchni prezentowane są w  pozostałych przychodach operacyjnych w pozycji - 
Inne. Koszty współmierne do tych przychodów obciążają pozycję - Inne w pozostałych kosztów operacyjnych. 
 
W 2003 r. dokonano zmiany polityki rachunkowości w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących. Zwiększono odpis 
aktualizujący do 100 %: 
– dla należności odsetkowych od faktur uregulowanych – dokonywany na koniec każdego miesiąca, 
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– dla należności odsetkowych naliczonych na koniec roku (tzw. odsetki bilansowe) od faktur nieuregulowanych – 
dokonywany na koniec roku. 

Zmiana ta spowodowała wzrost kosztów o kwotę 481,7 tys. złotych 
 
Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul, Jasnej zwiększają pozycję rachunku zysków i strat koszty 
wytworzenia sprzedanych produktów – w latach poprzednich stanowiły koszty ogólnego zarządu, a koszty wytworzenia 
sprzedanych produktów tylko w części kosztów amortyzacji i ubezpieczeń wynajętej powierzchni 
 
Zobowiązania z tytułu emisji weksli własnych zaprezentowane zostały w 2003 r. w pozycji zobowiązania krótkoterminowe 
wobec pozostałych jednostek z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych. 
 
Utworzone rezerwy na koszty wynagrodzeń i podobne oraz na nie zafakturowane koszty usług zaprezentowano w 
pozycji inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe. 
 
Przychody z tytułu rozwiązania odpisów na należności odsetkowe zaprezentowane zostały w pozostałych przychodach 
operacyjnych, w latach poprzednich prezentowane były jako przychody finansowe. 
 
Saldo zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych wycenione zostało wg wartości godziwej. 
 
W celu zapewnienia porównywalności sprawozdań finansowych w danych za rok 2002 i 2001 dokonano zmiany 
prezentacyjnej z tytułu: 
 

2002r.     2001r. 
– kosztów nieruchomości przy ul. Jasnej, w tym:             

koszty ogólnego zarządu             -974 tys. zł       -986 tys. zł 
koszt wytworzenia sprzedanych produktów        +974 tys. zł      +986 tys. zł 

 
– rezerwy na nagrody i podobne oraz nie zafakturowane usługi,  w tym: 

inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe                +2 022 tys. zł    + 1 684 tys. zł 
rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne krótkoterminowe  -1 570 tys. zł           -1 482 tys. zł 
pozostałe rezerwy krótkoterminowe                                                       -452 tys. zł                   - 202 tys. zł 

 
– zobowiązania z tytułu emisji weksli własnych, w tym: 

zobowiązania wekslowe                                                            - 12 000 tys. zł          -30 000 tys. zł 
zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych        12 000 tys. zł     30 000 tys. zł 

 
– przychodów z tytułu rozwiązania odpisów na należności odsetkowe, w tym: 

przychody finansowe - inne                                                              - 768 tys. zł     - 1 152 tys. zł 
pozostałe przychody operacyjne - inne                                              + 768 tys. zł    + 1 152 tys. zł 

 
– zmiany wyceny zobowiązań z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 

zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych          -  82 tys. zł        - 319 tys. zł 
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                            -  82 tys. zł       + 319 tys. zł 

 
Odpowiednie korekty zostały uwzględnione w rachunku przepływów pieniężnych. 
 
W 2002 r. wprowadzono następujące zmiany polityki rachunkowości, a w roku porównywalnym dokonano odpowiednich 
przekształceń: 
– noty obciążeniowe wystawiane firmom farmaceutycznym za korzystanie z usług naszych delegatur zagranicznych 

zmniejszają koszty ogólnego zarządu – w latach poprzednich stanowiły pozostałe przychody operacyjne, 
– rezerwy na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) tworzone są w ciężar 

pozostałych kosztów operacyjnych – w latach poprzednich obciążały koszty operacyjne. 
 
W celu zapewnienia porównywalności sprawozdań finansowych w danych za rok 2001 dokonano zmiany prezentacyjnej 
z tytułu: 
–  not za usługi delegatur 

koszty ogólnego zarządu            - 2 001 tys. zł 
pozostałe przychody operacyjne                - 2 001 tys. zł 

–  rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 
koszty ogólnego zarządu                     - 129 tys. zł 
pozostałe koszty operacyjne             + 129 tys. zł 

 
W celu  zapewnienia porównywalności sprawozdań finansowych w danych za rok 2001 dokonano również zmian 
prezentacyjnych z tytułu: 
– sprzedaż wierzytelności – przychody i koszty z obrotu wierzytelnościami własnymi są zaprezentowane w szyku   
        rozwartym, z obrotu wierzytelnościami obcymi persaldem 

przychody operacyjne            - 7 711 tys. zł 
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koszty operacyjne            - 7 711 tys. zł 
– różnic kursowych - dodatnia i ujemne różnice kursowe, zrealizowane i niezrealizowane, w rachunku zysków i strat 

zaprezentowano persaldem 
przychody finansowe                - 33 550 tys. zł 
koszty finansowe                 - 33 550 tys. zł 

 
Dostosowując zapisy księgowe do nowej ustawy o rachunkowości w bilansie przekształcenia ujęto następujące zmiany: 
– reklasyfikacje: 

- prawo wieczystego użytkowania gruntu 
wartości niematerialne i prawne                                                                    - 3 773 tys. zł 
środki trwałe                                                                                                 + 3 773 tys. zł 

- inwestycje długoterminowe – kompleks Jasna 
nieruchomości                                                                                              + 7 885 tys. zł 
środki trwałe                                                                                                  - 7 885 tys. zł 

- nadwyżka objętych akcji ponad wniesiony aport 
inne rozliczenia międzyokresowe                                                                    - 292 tys. zł 
kapitał z aktualizacji wyceny                                                                           + 292 tys. zł 

–  korekty: 
- koszty szkoleń 

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                   - 38 tys. zł 
zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                                - 38 tys. zł 

 
Odpowiednie korekty zostały uwzględnione w rachunku przepływów pieniężnych. 
 

BILANS 
2003-12-31 

prezentowane w 
ubiegłym roku 

Kwota 
korekty Tytuł korekty 

2003-12-31 
doprowadzone do 
porównywalności 

Aktywa     
A. Aktywa trwałe 501 577 -  501 577 
B. Aktywa obrotowe 311 910 2 508  314 418 

I. Zapasy 27 838 2 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny 27 840 

II. Należności krótkoterminowe 275 335 2 401  277 736 
III. Inwestycje krótkoterminowe 7 088 105  7 193 
C środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 7 007 105 zmiana z tyt. zmiany kursów 

przyjętych do wyceny 7 112 

B. 4 Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 1 649   1 649 

Aktywa razem 813 487 2 508  815 995 
     
Pasywa     
A. Kapitał własny 334 081 3 778  337 859 

VIII. zysk z lat ubiegłych  - 2 155 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny 2 155 

IX. zysk strata netto 7 095 1 623 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny 8 718 

B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 479 406 -1 270  478 136 

I. Rezerwy na zobowiązania 9 883 194  10 077 
I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego  - 194 zmiana z tyt. zmiany kursów 

przyjętych do wyceny 194 

II. Zobowiązania długoterminowe 39 186 -207 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny 38 979 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 427 151 -1 257  425 894 

Pasywa razem 813 487 2 508 zmiana wyceny z tyt. emisji 
dłużnych  papierów wartościowych 815 995 

 

BILANS 
2002-12-31 

prezentowane w 
ubiegłym roku 

Kwota 
korekty Tytuł korekty 

2002-12-31 
doprowadzone do 
porównywalności 

Aktywa     
A. Aktywa trwałe 517 166 -  517 166 
B. Aktywa obrotowe 310 021 2 096  312 117 
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BILANS 
2002-12-31 

prezentowane w 
ubiegłym roku 

Kwota 
korekty Tytuł korekty 

2002-12-31 
doprowadzone do 
porównywalności 

II. Należności krótkoterminowe 273 511 2 178 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny 275 689 

B. 4 Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 728 (82) zmiana wyceny z tyt. emisji 

dłużnych  papierów wartościowych 646 

Aktywa razem 827 188 2 096 zmiana wyceny z tyt. emisji 
dłużnych  papierów wartościowych 829 284 

Pasywa     
A. Kapitał własny 327 480 2 155  329 635 

. zysk netto 4 919 2 155 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny 7 074 

B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 499 708 -59  499 649 

I. Rezerwy na zobowiązania 24 768 (1 225 )  23 543 
I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego  392 797 zmiana z tyt. zmiany kursów 

przyjętych do wyceny 1 189 

I.2. Rezerwa na świadczenia 
emerytalne i podobne 4 572 (1 570) 

reklasyfikacja utworzonych rezerw 
na koszty wynagrodzeń i podobne 
oraz na niezafakturowane koszty 
usług 

3 002 

b) krótkoterminowa 2 315 (1 570) 

reklasyfikacja utworzonych rezerw 
na koszty wynagrodzeń i podobne 
oraz na niezafakturowane koszty 
usług 

745 

I.3. Pozostałe rezerwy 19 804 (452) 

reklasyfikacja utworzonych rezerw 
na koszty wynagrodzeń i podobne 
oraz na niezafakturowane koszty 
usług 

19 352 

b) krótkoterminowe 19 804 (452) 

reklasyfikacja utworzonych rezerw 
na koszty wynagrodzeń i podobne 
oraz na niezafakturowane koszty 
usług 

19 352 

II. Zobowiązania długoterminowe 71 341 -  71 341 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 399 581 (856) zmiana wyceny z tyt. emisji 
dłużnych  papierów wartościowych 398 725 

III.1 wobec jednostek powiązanych 89 773 -42 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny 89 731 

302 534 (82) zmiana wyceny z tyt. emisji 
dłużnych  papierów wartościowych 

III.2 wobec pozostałych jednostek 
 -732 zmiana z tyt. zmiany kursów 

przyjętych do wyceny 

301 720 

III.3 fundusze specjalne 7 274 -  7 274 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 4 018 2 022 

reklasyfikacja utworzonych rezerw 
na koszty wynagrodzeń i podobne 
oraz na niezafakturowane koszty 
usług 

6 040 

Pasywa razem 827 188 2 096 zmiana wyceny z tyt. emisji 
dłużnych  papierów wartościowych 829 284 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
2003-12-31 

prezentowane w 
ubiegłym roku 

Kwota 
korekty Tytuł korekty 

2003-12-31 
doprowadzone do 
porównywalności 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałó- 1 206 870 (4 676) reklasyfikacja przychodów z tyt. 

czynszów 1 202 194 

od jednostek powiązanych 317 607 (796) reklasyfikacja przychodów z tyt. 
czynszów 316 811 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 83 865 (4 676) reklasyfikacja przychodów z tyt. 

czynszów 78 889 

II. Koszty sprzedanych 
produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

1 042 062 (2 005) reklasyfikacja kosztów z tyt. 
czynszów 1 040 057 

od jednostek powiązanych 286 028 (411) reklasyfikacja kosztów z tyt. 
czynszów 285 617 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
2003-12-31 

prezentowane w 
ubiegłym roku 

Kwota 
korekty Tytuł korekty 

2003-12-31 
doprowadzone do 
porównywalności 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 2 466 (2 005) reklasyfikacja kosztów z tyt. 

czynszów 461 

III. Zysk (strata) brutto ze 
sprzedaży 164 808 (2 671) reklasyfikacja przychodów i 

kosztów z tyt. czynszów 162 137 

VI. Zysk (strata) na sprzedaży 36 666 (2 671) reklasyfikacja przychodów i 
kosztów z tyt. czynszów 33 995 

VII. Pozostałe przychody 
operacyjne 4 474 4 676 reklasyfikacja przychodów z tyt. 

czynszów 9 150 

3. Inne przychody operacyjne 4 405 4 676 reklasyfikacja przychodów z tyt. 
czynszów 9 081 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 9 344 2 005 reklasyfikacja kosztów z tyt. 
czynszów 11 349 

3. Inne koszty operacyjne 3 385 2 005 reklasyfikacja kosztów z tyt. 
czynszów 5 390 

X. Przychody finansowe 7 173 1 020 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny 8 193 

Inne 3 788 1 020 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny 4 808 

M. zysk z działalności 
gospodarczej 15 105 1 020 zmiana z tyt. zmiany kursów 

przyjętych do wyceny 16 125 

Q. zysk brutto 15 105 1 020 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny 16 125 

R. podatek dochodowy  8 010 -604 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny 7 406 

W. zysk netto 7 095 1 623 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny 8 718 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
2002-12-31 

prezentowane w 
ubiegłym roku 

Kwota 
korekty Tytuł korekty 

2002-12-31 
doprowadzone do 
porównywalności 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałó- 1 165 219 (4 742) reklasyfikacja przychodów z tyt. 

czynszów 1 160 477 

od jednostek powiązanych 323 029 (598) reklasyfikacja przychodów z tyt. 
czynszów 322 431 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 79 489 (4 742) reklasyfikacja przychodów z tyt. 

czynszów 74 747 

974 reklasyfikacja kosztów 
nieruchomości II. Koszty sprzedanych 

produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

1 011 583 
(2 191) reklasyfikacja kosztów z tyt. 

czynszów 

1 010 366 

od jednostek powiązanych 296 319 (416) reklasyfikacja kosztów z tyt. 
czynszów 295 903 

974 reklasyfikacja kosztów 
nieruchomości 1. Koszt wytworzenia sprzedanych 

produktów 1 634 
(2 191) reklasyfikacja kosztów z tyt. 

czynszów 

418 

2. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 1 009 948 -  1 009 948 

(974) reklasyfikacja kosztów 
nieruchomości III. Zysk (strata) brutto ze 

sprzedaży 153 636 
(2 551) reklasyfikacja przychodów i 

kosztów z tyt. czynszów 

150 111 

IV. Koszty sprzedaży 75 513   75 513 

V. Koszty ogólnego zarządu 59 291 (974) reklasyfikacja kosztów 
nieruchomości 58 317 

VI. Zysk (strata) na sprzedaży 18 832 (2 551) reklasyfikacja przychodów i 
kosztów z tyt. czynszów 16 281 

768 reklasyfikacja rozwiązania 
odpisów na należności odsetkowe VII. Pozostałe przychody 

operacyjne 6 371 
4 742 reklasyfikacja przychodów z tyt. 

czynszów 

11 881 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
2002-12-31 

prezentowane w 
ubiegłym roku 

Kwota 
korekty Tytuł korekty 

2002-12-31 
doprowadzone do 
porównywalności 

768 reklasyfikacja rozwiązania 
odpisów na należności odsetkowe 

3. Inne przychody operacyjne 6 371 
4 742 reklasyfikacja przychodów z tyt. 

czynszów 

11 881 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 10 530 2 191 reklasyfikacja kosztów z tyt. 
czynszów 12 721 

3. Inne koszty operacyjne 4 384 2 191 reklasyfikacja kosztów z tyt. 
czynszów 6 575 

IX. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 14 673 768 reklasyfikacja rozwiązania 

odpisów na należności odsetkowe 15 441 

X. Przychody finansowe 12 708 2 184  14 892 

(768) reklasyfikacja rozwiązania 
odpisów na należności odsetkowe 

5. Inne 5 665 
2 952 zmiana z tyt. zmiany kursów 

przyjętych do wyceny 

7 849 

Q. zysk brutto 2 374 2 952 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny 5 326 

R. podatek dochodowy  -2 545 797 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny - 1 748 

W. zysk netto 4 919 2 155 zmiana z tyt. zmiany kursów 
przyjętych do wyceny 7 074 
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AKTYWA 
2001.12.31. 

prezentowane w 
latach ubiegłych 

reklasyfikacje tytuł reklasyfikacji korekty tytuł korekty AKTYWA 
2001.12.31 

doprowadzone do 
porównywalności 

Majątek trwały 497 760 -209    Aktywa trwałe 497 551 

Wartości niematerialne i prawne 5 280 -3 773 prawo wieczystego 
użytkowania gruntów   Wartości niematerialne i prawne 1 507 

Rzeczowy majątek trwały 56 355 3 773 prawo wieczystego 
użytkowania gruntów   Rzeczowe aktywa trwałe 52 243 

 -7 885 przeniesienie kompleksu Jasna 
do inwestycji długoterminowych     

Finansowy majątek trwały 435 916 7 885 przeniesienie kompleksu Jasna 
do inwestycji długoterminowych   Inwestycje długoterminowe 443 801 

Należności długoterminowe 209 -133 przeniesienie do należności 
krótkoterminowych   Należności długoterminowe - 

 -76 przeniesienie do inwestycji 
krótkoterminowych     

    Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe - 

      
Majątek obrotowy 336 323 209  -38 koszty szkoleń Aktywa obrotowe 338 215 

  -319 
zmiana wyceny z tyt. emisji 

dłużnych papierów 
wartościowych 

  

Zapasy 15 079 -    Zapasy 15 079 

Należności i roszczenia 267 887 133 przeniesienie z należności 
długoterminowych   Należności krótkoterminowe 268 020 

Krótkoterminowe papiery wartościowe 11 913 76 przeniesienie z należności 
długoterminowych   Inwestycje krótkoterminowe 53 433 

Środki pieniężne 41 444 -      
      
      
Rozliczenia międzyokresowe 
czynne 2 040 -  -38 koszty szkoleń Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 1 683 

  -319 
zmiana wyceny z tyt. emisji 

dłużnych papierów 
wartościowych 

  

Suma aktywów 836 123 -  -357  Suma aktywów 835 766 
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PASYWA 
2001.12.31. 

prezentowane w 
latach ubiegłych 

reklasyfikacje tytuł reklasyfikacji korekty tytuł korekty PASYWA 
2001.12.31 

doprowadzone do 
porównywalności 

Kapitał własny 331 050 -9 262  -38  Kapitał własny 321 750 
Kapitał podstawowy 98 982    Kapitał podstawowy 98 982 

Należne wpłaty na poczet kapitału -    Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy - 

    Udziały (akcje) własne - 
Kapitał zapasowy 205 033    Kapitał zapasowy 205 033 
Kapitał rezerwowy z aktualizacji 
wyceny 314 292 nadwyżka objętych akcji ponad 

wniesiony aport 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny 606 

Pozostałe kapitały rezerwowe 76 199    Pozostałe kapitały rezerwowe 76 199 
Nie podzielony wynik z lat ubiegłych -  -38 koszty szkoleń Zysk / strata z lat ubiegłych -38 
Wynik netto roku obrotowego -49 478 -9 554 korekta błędu podstawowego   Zysk / strata netto -59 032 

    Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego - 

    Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 514 016 

Rezerwy 9 444
9 554
3 489

korekta błędu podstawowego 
rez. na koszty wynagrodzeń 
(NJ i odprawy emerytalne) 

- 0 Rezerwy na zobowiązania 22 487 

Zobowiązania długoterminowe 108 001 -3 489 rez. na koszty wynagrodzeń 
(NJ i odprawy emerytalne) 0 0 Zobowiązania długoterminowe 104 512 

Zobowiązania krótkoterminowe i 
fundusze specjalne 381 282  -319 

zmiana wyceny z tyt. 
emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
Zobowiązania krótkoterminowe 380 963 

Rozliczenia międzyokresowe bierne 
i przychody przyszłych okresów 6 346 -292 nadwyżka objętych akcji ponad 

wniesiony aport   Rozliczenia międzyokresowe 6 054 

Suma pasywów 836 123 -  -357  Suma pasywów 835 766 
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BILANS 
2001-12-31 

prezentowane w 
ubiegłym roku 

(2002r.) 

Kwota 
korekty Tytuł korekty 

2001-12-31 
doprowadzone do 
porównywalności 

(2003) 
AKTYWA     
A. Aktywa trwałe 497 551 -  497 551 
B. Aktywa obrotowe 338 534 (319)  338 215 

B. 4 Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 2 002 (319) 

zmiana wyceny z tyt. 
emisji dłużnych  papierów 

wartościowych 
1 683 

Aktywa razem 836 085 (319) 
zmiana wyceny z tyt. 

emisji dłużnych  papierów 
wartościowych 

835 766 

PASYWA     
A. Kapitał własny 321 750 -  321 750 
B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 514 335 (319)  514 016 

I. Rezerwy na zobowiązania 24 171 (1 684) 

reklasyfikacja utworzonych 
rezerw na koszty 

wynagrodzeń i podobne 
oraz na niezafakturowane 

koszty usług 

22 487 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 381 282 (319) 
zmiana wyceny z tyt. 

emisji dłużnych  papierów 
wartościowych 

380 963 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 4 370 1 684 

reklasyfikacja utworzonych 
rezerw na koszty 

wynagrodzeń i podobne 
oraz na niezafakturowane 

koszty usług 

6 054 

Pasywa razem 836 085 (319) 
zmiana wyceny z tyt. 

emisji dłużnych  papierów 
wartościowych 

835 766 

 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
2001-12-31 

prezentowany w 
latach ubiegłych 

Kwota 
korekty Tytuł korekty 

2001-12-31 
doprowadzony do 
porównywalności 

A. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałó- 1 160 791 (5 354) reklasyfikacja przych. z 

tytułu czynszów 1 155 437

od jednostek powiązanych 254 536 (573) reklasyfikacja przych. z 
tytułu czynszów 253 963

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 109 354 (5 354) reklasyfikacja przych. z 
tytułu czynszów 104 000

B. Koszty sprzedanych 
produktów,towarów i materiałów, w tym: 984 350 986 reklasyfikacja kosztów 

nieruchomości 985 336

od jednostek powiązanych 238 202 (434) reklasyfikacja kosztów. z 
tytułu czynszów 237 768

986 reklasyfikacja kosztów 
nieruchomości I. Koszty wytworzenia sprzedanych 

produktów 6 062
(2 244) reklasyfikacja kosztów. z 

tytułu czynszów 

4 804

(986) reklasyfikacja kosztów 
nieruchomości 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 176 441
(3 110) reklasyfikacja przych. I 

kosztów z tytułu czynszów 

172 345

E. Koszty ogólnego zarządu 64 093 (986) reklasyfikacja kosztów 
nieruchomości 63 107

F. Zysk (strata) ze sprzedaży 17 746 -3 110- reklasyfikacja przych. I 
kosztów z tytułu czynszów 14 636

G. Pozostałe przychody operacyjne 3 005 1 152
reklasyfikacja rozwiązania 

odpisów na należności 
odsetkowe 

9 511



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe 

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  346

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
2001-12-31 

prezentowany w 
latach ubiegłych 

Kwota 
korekty Tytuł korekty 

2001-12-31 
doprowadzony do 
porównywalności 

5 354 reklasyfikacja przych. z 
tytułu czynszów 

1 152
reklasyfikacja rozwiązania 

odpisów na należności 
odsetkowe III. Inne przychody operacyjne 2 980

5 354 reklasyfikacja przych. z 
tytułu czynszów 

9 486

Pozostałe koszty operacyjne 11 480 2 244 reklasyfikacja kosztów z 
tytułu czynszów 13 724

III. Inne koszty operacyjne 2 345 2 244 reklasyfikacja kosztów z 
tytułu czynszów 4 589

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 271 1 152
reklasyfikacja rozwiązania 

odpisów na należności 
odsetkowe 

10 423

J. Przychody finansowe 34 729 (1 152)
reklasyfikacja rozwiązania 

odpisów na należności 
odsetkowe 

33 577

V. Inne 4 011 (1 152)
reklasyfikacja rozwiązania 

odpisów na należności 
odsetkowe 

2 859

R. Zysk (strata) netto -59 032 -  -59 032
 
 
XI. 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 księgach 2002 r. jako korekty błędu podstawowego ujawniono rezerwę na zobowiązania wobec firmy CRESCO na 
kwotę 9.553,6 tys. złotych związaną z nie dojściem do skutku podwyższenia kapitału akcyjnego CIECH S.A. i CIECH 
Inwestycje Sp. z o.o. Po sporządzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2001, w sierpniu 2002 roku 
spółka otrzymała niekorzystny wyrok sądowy. Stosowna rezerwa została wprowadzona do skonsolidowanego 
sprawozdania Grupy Kapitałowej CIECH S.A. za rok 2001, spowodowało to powstanie rozbieżności pomiędzy 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej CIECH a sprawozdaniem jednostkowym CIECH S.A. 
 
W celu zapewnienia porównywalności danych jednostkowego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 
grudnia 2001 r. ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok kończący się 31 grudnia 2001r. oraz 
analogicznych sprawozdań finansowych za rok 2002 dokonano korekty jednostkowego sprawozdania finansowego za 
rok 2001. Niniejsza korekta została uwzględniona jako zwiększenie kosztów finansowych i pozostałych rezerw w 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok kończący się 31 grudnia 2001 r. Odpowiednie wartości wykazywane w 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2001 (uprzednio raportowanym) oraz w danych porównawczych za rok 
kończący się 31 grudnia 2001 r. (po uwzględnieniu błędu podstawowego) przedstawiają się następująco: 
 

 Wartości uprzednio 
raportowane  

Korekty błędu 
podstawowego 

Wartości 
skorygowane 

Koszty finansowe 93 449 tys. zł 9 554 tys. zł 103 003 tys. zł 

Pozostałe rezerwy 9 646 tys. zł 9 554 tys. zł 19 200 tys. zł 
 
 
XII. WYCENA POSIADANYCH UDZIAŁÓW I AKCJI W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH METODĄ PRAW 
WŁASNOŚCI ORAZ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY. 
 

30.06.2004 2003 2002 2001 
Wartość bilansowa udziałów i akcji w cenie nabycia 444 926 437 680 442 492 442 086
Kapitał własny jednostek 792 419 772 753 705 914 730 308
Różnica pomiędzy wyceną wg metody praw własności a wartością 
bilansową w sprawozdaniu CIECH S.A. 244 919 215 657 148 750 166 439

Udział w wyniku finansowym Spółek 43 166 50 516 (11 706) (18 917)
Odpis wartości firmy/ujemnej wartości firmy (267) (378) 5 011 19 104
Wpływ na wynik finansowy CIECH S.A. 43 433 50 138 (6 695) 187
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2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ciech 

2.1. Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CIECH S.A. 
za okres od 1 stycznia 2004 do 30 czerwca 2004 r. oraz danych porównywalnych za lata 
obrotowe kończące się 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 2002 r. oraz 31 grudnia 2001 r.  

Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki CIECH S.A. 
 
Prezentowane w prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH S.A. zostało 
sporządzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. oraz zawiera dane porównywalne za lata obrotowe kończące 
się 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 2002 r. oraz 31 grudnia 2001 r. , które zostały sporządzone na podstawie 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych za powyższe okresy.  
 
Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych finansowych 
odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki dominującej CIECH S.A. 
 
Forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. i 
porównywalnych danych finansowych za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 2002 r. oraz 31 
grudnia 2001 r. zamieszczonych w prospekcie i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien 
odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2001 r. nr 139 poz. 1568 z późniejszymi zmianami). 
 
Ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych 
zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości 
stosowanymi przez Grupę Kapitałową przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie 
korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w 
księgach rachunkowych. Uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie do pozycji 
zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie; zaś 
porównywalne dane finansowe zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających je do porównywalności w związku ze zmianami zasad (polityki) 
rachunkowości i korekt błędów podstawowych. 
 
Prezentowane w prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zostały 
sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. 
U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 w 
sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania 
finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. z 2001 r. nr 152, poz. 1729). 
 
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz normami zawodowymi. 
 
Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 2002 r. i 31 
grudnia 2001 r. zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r., które podlegało naszemu 
badaniu, przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Grupy 
Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2004 r., jej wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych za okres od 1 
stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego zawierała następujące uwagi:  
 
„Nie zgłaszając zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
zwracamy uwagę na następujące fakty:  
 
1) W dniu 12 sierpnia 2004 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. Akt I Aca 1539/03) utrzymujący w mocy 

zaskarżony przez CIECH S.A. wyrok wstępny Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 maja 2003 r. (sygn. akt I C 
1230/00) w sprawie o zasądzenie od pozwanego tj. CIECH S.A. odszkodowania za niewykonanie zawartej umowy 
przedwstępnej w kwocie 21.364 tys. złotych wraz z odsetkami ustawowymi oraz kwoty 27 tys. DM wraz z odsetkami 
na rzecz Petro Carbo Chem Aktiengesellchaft (PCC). W dotychczasowych pracach procesowych wysokość 
roszczenia uległa obniżeniu z 34.000 tys. złotych do 21.364 tys. złotych. Sąd apelacyjny uznał, iż Spółka CIECH S.A. 
ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec PCC, nie wypowiadając się jednak co do wysokości 
odszkodowania, które będzie przedmiotem dalszego postępowania. CIECH S.A. zamierza wnieść kasację od wyroku 
Sądu Apelacyjnego. Biorąc pod uwagę powyższe na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka nie była 
w stanie wiarygodnie oszacować wysokości ewentualnego zobowiązania. 
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2) Przeciwko Spółce dominującej prowadzone są także inne sprawy z powództwa osób trzecich na łączną kwotę 19.541 
tys. złotych. Szczegóły dotyczące tych spraw zostały zawarte w nocie II dodatkowych not objaśniających. 

 
W księgach Spółki dominującej na dzień 30 czerwca 2004 r. została utworzona rezerwa w wysokości 8.921 tys. złotych 
na potencjalne roszczenia z tytułu spraw sądowych, o których mowa w punkcie 1 i 2.” 
 
Pełny tekst opinii zawarty jest w punkcie 2.3.1 Rozdziału VIII. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r. podlegało naszemu badaniu. 
Pełny tekst opinii zawarty jest w punkcie 2.3.2 Rozdziału VIII. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2002 r. podlegało naszemu badaniu. 
Pełny tekst opinii zawarty jest w punkcie 2.3.3 Rozdziału VIII. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2001 r. podlegało naszemu badaniu. 
Pełny tekst opinii zawarty jest w punkcie 2.3.4 Rozdziału VIII. 
 
 
 
........................................................ ...................................................... 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu  Za KPMG Audyt Sp. z o.o. 
Biegły rewident nr 796/1670 ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 

Biegły rewident nr 796/1670 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu 

Warszawa, dnia 10 listopada 2004 r. 
 

2.2. Źródła informacji stanowiących podstawę sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego i skonsolidowanych porównywalnych danych finansowych 
Emitenta 

 
Prezentowane w prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH S.A. za okres od 1 
stycznia do 30 czerwca 2004 oraz porównywalne dane za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 
2002 r. oraz 31 grudnia 2001 r. zostało sporządzone na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy 
Kapitałowej CIECH S.A. za powyższe okresy. 
 
Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. oraz za lata 
obrotowe kończące się 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 2002 r. oraz 31 grudnia 2001 r. zostały przeprowadzone przez 
KPMG Audyt Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 
 
Podmiot ten z przeprowadzonych badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych wydał opinię bez zastrzeżeń z 
uwagami, których pełen tekst został zamieszczony w punkcie 2.3 rozdziału VIII z następującymi datami: 
– 10 listopada 2004 r. dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 r. 
– 30 kwietnia 2004 r. dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003. 
– 23 maja 2003 r. dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002. 
– 19 lipca 2002 r. dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001. 
 
Za sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz dokonane przekształcenia i dostosowania tych 
sprawozdań do ich porównywalności, odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki CIECH S.A. 

2.3. Opinie biegłych rewidentów o prawidłowości i rzetelności skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych 

2.3.1. Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
CIECH S.A. za  okres obrachunkowy od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.  

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
 
Dla Akcjonariuszy CIECH S.A. 
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH S.A. 
z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 46/50, na które składa się wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 1.440.847 tys. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 
czerwca 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 47.999 tys. złotych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale 
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własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 
49.636 tys. złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 
2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.299 tys. złotych oraz dodatkowe informacje 
i objaśnienia.  
 
Za prawidłowość, rzetelność i jasność załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, 
jak również za prawidłowość ksiąg rachunkowych odpowiedzialny jest kierownik jednostki dominującej. Naszym 
zadaniem było zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i 
jasności tego sprawozdania finansowego. Wchodzące w jego skład sprawozdania finansowe niektórych podmiotów 
zależnych były badane przez inne, niż podpisany poniżej, podmioty uprawnione. Udział sum bilansowych tych 
podmiotów w skonsolidowanej sumie bilansowej Grupy Kapitałowej przed eliminacjami transakcji wewnątrzgrupowych na 
dzień 30 czerwca 2004 r. wyniósł 8%, a udział przychodów ogółem tych jednostek w przychodach ogółem Grupy 
Kapitałowej przed eliminacjami transakcji wewnątrzgrupowych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. 
wyniósł 9%. 
 
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień 
Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację 
Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z 
późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby 
uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W 
szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane zasad (polityki) 
rachunkowości i sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają dane 
finansowe oraz informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak również całościową ocenę 
sprawozdania skonsolidowanego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi 
wystarczającą podstawę dla naszej opinii. 
 
Naszym zdaniem oraz na podstawie opinii innych biegłych rewidentów, badających sprawozdania finansowe jednostek 
zależnych, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CIECH S.A. zostało sporządzone na 
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych 
aspektach, sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2004 r., jej wynik finansowy oraz 
przepływy środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r., zgodnie z zasadami 
rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także 
szczególnymi przepisami w zakresie rachunkowości obowiązującymi przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych.  
 
Nie zgłaszając zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
zwracamy uwagę na następujące fakty:  
 
1) W dniu 12 sierpnia 2004 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. Akt I Aca 1539/03) utrzymujący w mocy 

zaskarżony przez CIECH S.A. wyrok wstępny Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 maja 2003 r. (sygn. akt I C 
1230/00) w sprawie o zasądzenie od pozwanego tj. CIECH S.A. odszkodowania za niewykonanie zawartej umowy 
przedwstępnej w kwocie 21.364 tys. złotych wraz z odsetkami ustawowymi oraz kwoty 27 tys. DM wraz z odsetkami 
na rzecz Petro Carbo Chem Aktiengesellchaft (PCC). W dotychczasowych pracach procesowych wysokość 
roszczenia uległa obniżeniu z 34.000 tys. złotych do 21.364 tys. złotych. Sąd apelacyjny uznał, iż Spółka CIECH S.A. 
ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec PCC, nie wypowiadając się jednak co do wysokości 
odszkodowania, które będzie przedmiotem dalszego postępowania. CIECH S.A. zamierza wnieść kasację od wyroku 
Sądu Apelacyjnego. Biorąc pod uwagę powyższe na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka nie była 
w stanie wiarygodnie oszacować wysokości ewentualnego zobowiązania. 

 
2) Przeciwko Spółce dominującej prowadzone są także inne sprawy z powództwa osób trzecich na łączną kwotę 19.541 

tys. złotych. Szczegóły dotyczące tych spraw zostały zawarte w nocie II dodatkowych not objaśniających. 
 
W księgach Spółki dominującej na dzień 30 czerwca 2004 r. została utworzona rezerwa w wysokości 8.921 tys. złotych 
na potencjalne roszczenia z tytułu spraw sądowych, o których mowa w punkcie 1 i 2.” 

 

....................................................... ....................................................... 
Biegły rewident nr 796/1670 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu 

Za KPMG Audyt Sp. z o.o. 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
Biegły rewident nr 796/1670 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu 
 

Warszawa, 10 listopada 2004 r.  
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2.3.2. Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
CIECH S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r. 

 
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

 
Dla Akcjonariuszy CIECH S.A. 
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH S.A., 
z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 46/50, na które składa się: wprowadzenie do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r. który po stronie aktywów i 
pasywów wykazuje sumę 1.368.752 tys. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 
tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie 75.922 tys. złotych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 
za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 94.769 tys. złotych, 
skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący 
zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.029 tys. złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
Za sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej odpowiada Zarząd Spółki 
dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii o 
rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych 
stanowiących podstawę jego sporządzenia. Wchodzące w jego skład sprawozdania finansowe niektórych podmiotów 
zależnych były badane przez inne, niż podpisany niżej, podmioty uprawnione. Udział sum bilansowych tych podmiotów 
w skonsolidowanej sumie bilansowej Grupy Kapitałowej przed eliminacjami transakcji wewnątrzgrupowych na dzień 31 
grudnia 2003 r. wyniosła 13%, a łączne ich przychody w przychodach Grupy Kapitałowej przed eliminacjami za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r. wyniosły 22%. Nasza opinia w części dotyczącej sprawozdań finansowych 
tych spółek zależnych jest oparta na opinii biegłych rewidentów badających te sprawozdania. Sprawozdanie 
skonsolidowane spółki zależnej Daltrade plc nie było badane przez biegłego rewidenta. Badaniu podlegało jednostkowe 
sprawozdanie spółki Daltrade plc, którego suma bilansowa oraz przychody stanowią odpowiednio 100% i 95 % 
skonsolidowanych wartości grupy kapitałowej Daltrade Plc.  
 
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień 
Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację 
Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 
694) oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w 
Polsce. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób aby uzyskać 
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę 
poprawności stosowanych zasad rachunkowości oraz ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla 
naszej opinii. 
 
Naszym zdaniem, na podstawie przeprowadzonego przez nas badania, jak również opinii innych biegłych rewidentów 
dotyczących jednostek podporządkowanych, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
CIECH S.A. przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Grupy 
Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2003 r., jej wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych za rok obrotowy 
kończący się tego dnia zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, szczególnymi przepisami w zakresie rachunkowości, obowiązującymi przy 
sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania, a także jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego 
przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową. 

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 
– Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu wydał decyzję dotyczącą umorzenia 

zobowiązań z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w dwóch podmiotach Grupy Kapitałowej, 
naliczonych za pierwsze trzy kwartały roku 2002 w wysokości 16.800 tys. złotych. Kwota opłat zgodnie z 
obowiązującymi przepisami obciążyła rachunek wyników w roku 2002. Umorzenie zobowiązań zostało 
zaksięgowane pod datą wydania decyzji o umorzeniu, tj. w roku 2003, 

– W roku 2003 Spółka zależna Janikosoda S.A. rozpoznała przychód w wysokości 3.912 tys. złotych w związku ze 
zwrotem podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącego roku 1996 wraz z należnościami odsetkowymi 
stosownie do decyzji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2003 roku. 

– Stosownie do Komunikatu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 roku, Spółka Fosfory Sp. z o.o. rozpoznała 
prawo wieczystego użytkowania gruntów w bilansie na dzień 31 grudnia 2001 roku, w pozycji środki trwałe – grunty i 
rozliczenia międzyokresowe. Przyjęta wartość została ustalona w wysokości 33.120 tys. złotych, na podstawie 
decyzji administracyjnej wydanej w celu ustalenia opłaty za wieczyste użytkowanie. W 2003 roku Spółka otrzymała 
nową decyzję Urzędu Miasta Gdańsk z dnia 10 września, ustalającą nową wartość gruntów użytkowanych 
wieczyście. W wyniku nowej wyceny wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz rozliczenia 
międzyokresowe uległy obniżeniu o kwotę 14.502 tys. złotych. 
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– Zwracamy również uwagę na informacje zawarte w punkcie II dodatkowych not objaśniających, dotyczące spraw 
sądowych wniesionych i toczących się przeciwko CIECH S.A., których wynik nie został rozstrzygnięty do dnia 
dzisiejszego.  

Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje 
zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH S.A. sporządzonym przez Zarząd podmiotu 
dominującego są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
 
....................................................... ....................................................... 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu  
Biegły rewident nr 796/1670 

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
Biegły rewident nr 796/1670 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu 
 

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2004 r.  
 

2.3.3. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 2002 

 
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

 
Dla Akcjonariuszy CIECH S.A.   
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ciech, z 
siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 46/50, na które składa się: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r. który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 1.407.770 tys. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia 
wykazujący stratę netto w kwocie 6.333 tys. złotych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 
obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.573 tys. złotych, 
skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący 
zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 36.158 tys. złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
Za sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Spółki dominującej. 
Naszym zadaniem było zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii o rzetelności, 
prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących 
podstawę jego sporządzenia. Wchodzące w jego skład sprawozdania finansowe niektórych podmiotów zależnych były 
badane przez inne, niż podpisany niżej, podmioty uprawnione. Łączna suma bilansowa tych podmiotów w 
skonsolidowanej sumie bilansowej przed eliminacjami na dzień 31 grudnia 2002 r. wyniosła 13%, a łączne ich przychody 
w przychodach Grupy Kapitałowej przed eliminacjami za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2002 r. wyniosły 24%. 
Nasza opinia w części dotyczącej sprawozdań finansowych tych spółek zależnych jest oparta na opinii biegłych 
rewidentów badających te sprawozdania. 
 
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień 
Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację 
Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 
694) oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w 
Polsce. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób aby uzyskać 
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę 
poprawności stosowanych zasad rachunkowości oraz ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla 
naszej opinii. 
 
Naszym zdaniem, na podstawie przeprowadzonego przez nas badania, jak również opinii innych biegłych rewidentów 
dotyczących spółek podporządkowanych, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
CIECH przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Grupy 
Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2002 r., jej wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych za rok obrotowy 
kończący się tego dnia zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce, określonymi w ustawie z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, szczególnymi przepisami w zakresie rachunkowości, obowiązującymi przy 
sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego, a także jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego 
przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitałową. 
 
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące informacje: 
– Stosownie do Komunikatu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. niektóre spółki Grupy rozpoznały prawo 

wieczystego użytkowania gruntów w bilansie na dzień 1 stycznia 2002 na podstawie decyzji administracyjnej 



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe 

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  352

wydanej w celu ustalenia opłaty za wieczyste użytkowanie. Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów 
ustalona w ten sposób wynosi 40.970 tys. złotych i została zaprezentowana w pozycji środki trwałe – grunty i 
rozliczenia międzyokresowe.  

– Zgodnie z informacja zawartą w punkcie 14 dodatkowych not objaśniających Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu wydał decyzję dotyczącą umorzenia zobowiązań z tytułu opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska w dwóch podmiotach Grupy, naliczonych za pierwsze trzy kwartały roku 2002 w 
wysokości 16.800 tys. złotych. Kwota opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążyła rachunek wyników w 
roku 2002. Umorzenie zobowiązań zostało zaksięgowane pod datą wydania decyzji o umorzeniu, tj. w roku 2003. 

– Zgodnie z informacja zawartą w nocie 12 Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. dokonały odpisu aktualizującego 
wartość środków trwałych. Odpis ten w wysokości 22.512 tys. złotych obciążył skonsolidowany wynik finansowy 
brutto roku 2002.  

– Zwracamy również uwagę na informacje zawarte w punkcie II dodatkowych not objaśniających, dotyczące spraw 
sądowych wniesionych i toczących się przeciwko CIECH S.A., których wynik nie został rozstrzygnięty do dnia 
dzisiejszego. 

 
Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje 
zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH sporządzonym przez Zarząd podmiotu dominującego 
są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
 
....................................................... ....................................................... 
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu  
Biegły rewident nr 796/1670 

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
Biegły rewident nr 796/1670 
Bogdan Dębicki, Członek Zarząd 

Warszawa, dnia 23 maja 2003 r.  
 

2.3.4. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 2001 

 
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

 
Dla Akcjonariuszy CIECH S.A. 
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ciech z 
siedzibą w Warszawie, na które składa się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po 
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.360.535  tys. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 
obrotowy kończący się tego dnia wykazujący stratę netto w kwocie 72.227 tys. złotych, skonsolidowane sprawozdanie z 
przepływu środków pieniężnych netto za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków 
pieniężnych o kwotę 25.906 tys. złotych oraz informacja dodatkowa. 
 
Za sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Spółki dominującej. Naszym 
zadaniem było zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i wydanie na jego temat opinii. Wchodzące w jego 
skład niektóre sprawozdania finansowe podmiotów zależnych były badane przez inne, niż podpisany niżej, podmioty 
uprawnione. Udział sum bilansowych sprawozdań tych podmiotów zależnych w skonsolidowanej sumie bilansowej Grupy 
Kapitałowej przed eliminacjami wewnątrzgrupowymi na dzień 31 grudnia 2001 r. wyniósł 17%, a udział przychodów 
podmiotów zależnych w przychodach Grupy Kapitałowej, przed eliminacjami transakcji wewnątrzgrupowych, za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2001 wyniósł 28%. Nasza opinia w części dotyczącej tych sprawozdań finansowych jest 
oparta na opinii innych biegłych rewidentów. 
 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień 
Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację 
Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 wraz z 
późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w sposób dający 
wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmuje sprawdzenie 
w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę stosowanych zasad rachunkowości, 
znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Spółki dominującej oraz ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą 
podstawę dla naszej opinii. 
 
W grudniu 2001 r. Grupa Kapitałowa dokonała sprzedaży środków trwałych (tabor kolejowy) instytucji finansowej, a w 
dniu 2 stycznia 2002 r. zawarła umowę dzierżawy tych samych środków trwałych. Charakter zawartej umowy dzierżawy 
stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami, obowiązującymi 
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od 1 stycznia 2002 r. wymaga uznania jej jako leasing finansowy. Zysk osiągnięty na transakcji sprzedaży środków 
trwałych w wysokości 3.873,1 tys. złotych w całości wpłynął na wynik finansowy roku badanego Grupy Kapitałowej 
„Fosfory”. 
 
Naszym zdaniem w celu zachowania współmierności kosztów i przychodów: 
– zysk na sprzedaży środków trwałych w wysokości 3.873,1 tys. złotych powinien zostać ujęty w bilansie jako 

przychody przyszłych okresów, a następnie rozliczany w okresie amortyzacji środków będących przedmiotem 
leasingu finansowego, 

– sprzedane, a następnie wzięte w leasing środki trwałe powinny zostać ujęte w bilansie jako środki trwałe i 
zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w kwocie szacunkowo około 4.900,0 tys. złotych.  

 
W konsekwencji, w badanym okresie, przychody przyszłych okresów należałoby zwiększyć o kwotę 3.873,1 tys. złotych, 
stratę netto zwiększyć o kwotę 3.873,1 tys. złotych, środki trwałe zwiększyć o kwotę około 4.900,0 tys. złotych i 
zobowiązania zwiększyć o kwotę 4.900,0 tys. złotych. 
 
Naszym zdaniem oraz na podstawie opinii innych biegłych rewidentów, badających sprawozdania finansowe podmiotów 
zależnych, za wyjątkiem skutków korekt tak jak to zostało opisane w powyższym paragrafie, załączone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ciech zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Grupy Kapitałowej 
na dzień 31 grudnia 2001 r., wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia 
zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Polsce określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości oraz przepisami wydanymi na jej podstawie. 
 
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje zawarte w 
Komentarzu Zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej Ciech sporządzonym przez Zarząd podmiotu 
dominującego są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
 
Nie zgłaszając dalszych zastrzeżeń do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę na 
fakt:   
– Grupa Kapitałowa nie utworzyła rezerwy, oszacowanej wstępnie na 13.566,0 tys. złotych, na rekultywację 

składowiska odpadów poprodukcyjnych wykorzystywanych przez podmiot zależny Alwernia S.A., uzasadniając to 
niepewnością, co do sposobu wykorzystania i metod zabezpieczania składowiska w przyszłości; 

– istnieje niepewność dotycząca kosztów usuwania szkód ekologicznych na gruncie używanym przez spółkę zależną 
Cheman S.A., położonym w Dąbrowie Górniczej. W związku z kosztami poniesionymi w latach 2000 i 2001 spółka 
zależna wszczęła postępowanie odszkodowawcze wobec osób trzecich. Zgodnie z opinią Zarządu Cheman S.A. 
koszty, które należy jeszcze ponieść w celu ostatecznej utylizacji są trudne do oszacowania. Będą dochodzone 
sukcesywnie w miarę ich ponoszenia. 

 
Ponadto, zwracamy uwagę na niżej podane transakcje i zdarzenia, które miały miejsce w 2001 r.: 
– utworzona została rezerwa na środki pieniężne zdeponowane w biurze maklerskim Sur 5 Net w wysokości  22.498,5 

tys. złotych; 
– utworzona została rezerwa na weksle Spółki Ciech Inwestycje Sp. z o.o. w wysokości 12.823,7 tys. złotych, a także 

udziały w tej Spółce w kwocie 2.701,5 tys. złotych; 
– dokonano sprzedaży udziałów w Spółce Naftoport Sp. z o.o., na której osiągnięto zysk w wysokości 18.676,0 tys. 

złotych. 
 
Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na informacje przedstawione w nocie II informacji dodatkowej do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego dotyczące spraw sądowych wniesionych lub toczących się przeciwko spółkom Grupy 
Kapitałowej Ciech, których wynik nie został rozstrzygnięty do dnia wydania niniejszej opinii. 
 
.......................................................... .......................................................... 
Biegły rewident nr 90027/2766  Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. 
Zofia Popławska, Członek Zarządu      Biegły rewident nr 90027/2766 
          Zofia Popławska, Członek Zarządu 
 
Warszawa, 19 lipca 2002 r. 
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2.4. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

2.4.1. Dane identyfikujące spółkę dominującą 

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

2.4.2. Czas trwania działalności 

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

2.4.3. Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne dane 
finansowe 

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 
2004 roku oraz dane porównywalne za lata kończące się 31 grudnia 2003 roku, 31 grudnia 2002 roku i 31 grudnia 2001 
roku. 
 
Wszystkie dane finansowe wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. 

2.4.4.  Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej jednostki dominującej 

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

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

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

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

 
Skład Rady Nadzorczej po 17 sierpnia 2004 roku: 

Zygmunt Bosiakowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrzej Buczak   - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Olgied Cieślik  - Członek Rady Nadzorczej 
Bożena Dyjak  - Członek Rady Nadzorczej 
Krzysztof Jasiński  - Członek Rady Nadzorczej 
Edmund Kozak  - Członek Rady Nadzorczej 
Dariusz Krajowski-Kukiel - Członek Rady Nadzorczej 
Agnieszka Małocha  - Członek Rady Nadzorczej 

2.4.5. Dane łączne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

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

W okresie, za który jest prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe w grupie jednostek powiązanych nie 
nastąpiło połączenie spółek. 

2.4.7. Informacja o okolicznościach wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostki 
grupy kapitałowej 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co 
najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej, zarówno przez jednostkę dominującą CIECH S.A., jak również jednostki z Grupy 
Kapitałowej  
 
Jednostka Ciech-PETROL Sp. z o.o.- konsolidowana metodą pełną (100% udziałów w posiadaniu CIECH S.A.) wykazała 
na dzień 30 czerwca 2004 roku ujemne kapitały własne w wysokości 2.747 tys. złotych. W dniu 19 grudnia 2003 roku 
Zarząd CIECH S.A podjął uchwałę o inkorporacji Spółki Ciech-PETROL Sp. z o.o. ze spółką Cheman S.A. (100% 
udziałów w posiadaniu CIECH S.A.). Dotychczasowa działalność spółki Ciech-PETROL Sp. z o.o. i Cheman S.A. będzie 
kontynuowana po połączeniu ww. podmiotów. W dniu 8 lipca 2004 roku nastąpiło połączenie spółek. W związku z 
powyższym nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 
1994 roku z późniejszymi zmianami. 

2.4.8. Struktura organizacyjna jednostek powiązanych 

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 roku CIECH SA posiada kontrolę, współkontrolę lub jest znaczącym inwestorem  w 
stosunku do 37 podmiotów gospodarczych, w tym 29 krajowych oraz 8 zagranicznych. 
Grupa jednostek powiązanych Ciech składa się z: 

• jednostki dominującej CIECH S.A., 
• 33 jednostek zależnych (bezpośrednio i pośrednio)w tym krajowych 25, zagranicznych 7, 
• 1 jednostki krajowej współzależnej 
• 3 jednostek stowarzyszonych (bezpośrednio i pośrednio). w tym krajowych 2, zagranicznych 1 

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

 CIECH S.A. 

IZCh Soda Mątwy 
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Agrochem Sp. z o.o. 
Dobre Miasto 100%
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100%

Alwernia Chrom Sp. 
z o.o.  
100% 

Alwernia Fosforany 
Sp. z o.o.  

100%

Oczyszczalnia 
Alwernia Sp. z o.o. 

96,98% 
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Sp. z o.o. 
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Sp. z o.o.  
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Sp. z o.o.  
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Soda Med 
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49,5% 

PTU S.A. 
22,71% 

Vitrosilicon S.A.  
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Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej pozostałych jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 
(również pośrednio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dnia 8 lipca 2004 roku spółka zmieniła nazwę z Ciech Inwestycje Sp. z o. o. na InChem Sp. z o. o., nastąpiła utrata kontroli ze 100% 
na 50% głosów – spółka współzależna. 
** W dniu 9 lipca 2004 roku CIECH S.A. zwiększył kontrolę  w spółce Nordiska  Unipol AB z 82,22% na 97,78% głosów. 

2.4.9. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją oraz jednostek 
wycenianych metodą praw własności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ciech (GK) na dzień 30 czerwca 2004 roku wraz z danymi 
porównywalnymi obejmuje sprawozdania finansowe następujących jednostek/grup kapitałowych: 
 

Nazwa Spółki/Grupy 
Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2001 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2002 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2003 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 30.06.2004 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 
1) CIECH S.A. Jednostka dominująca Jednostka dominująca Jednostka dominująca Jednostka dominująca 

2) Ciech-PETROL 
Sp. z o.o. 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A - 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A - 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A - 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A - 

konsolidacja metodą 
pełną 

3) Przedsiębiorstwo 
Chemiczne Cheman 
S.A. 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

4) Grupa Kapitałowa 
Petrochemia-
Blachownia 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla metodą pełną 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla metodą pełną 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla metodą pełną 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla-metoda pełna 

4.1) Petrochemia-
Blachownia S.A.  

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna w stosunku do 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna w stosunku do 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna w stosunku do 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna  stosunku do 

 CIECH S.A. 

Ciech-PETROL Sp. z o.o. 100% 

Chemia Com S.A. 100% Ciech-SERVICE Sp. z o.o. 100% 

Daltrade Plc 61,20% 
 

Ciech POLFA Sp. z o.o. 100% 

Vitrosilicon S.A. 60,28% 
 

Boruta-Kolor Sp. z o.o. 100% 

Chemiepetrol GmbH 60% 
 

Polcommerce GmbH 100% 

Danske Unipol A/S 55% 
 

Polcommerce Ltd 100% 

Transclean Sp. z o.o. 50% 
 

Nordiska Unipol AB** 82,22% 

Zach- Ciech SP. z o.o. 35,65% 
 

Polsin Pte Ltd 65% 

Suomen Unipol Oy 10% 

Soumen Unipol Oy 15% 

Ciech Inwestycje Sp. z o.o.* 100% 

Calanda Polska Sp. z o. o. w 
likwidacji 95,75% 
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Nazwa Spółki/Grupy 
Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2001 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2002 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2003 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 30.06.2004 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 
CIECH S.A.) CIECH S.A.) CIECH S.A.) CIECH S.A.) 

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

Jednostka zależna 
pośrednio- konsolidacja 

metodą pełną na niższym 
szczeblu. 

Jednostka zależna 
pośrednio- konsolidacja 

metodą pełną na niższym 
szczeblu. 

Jednostka zależna 
pośrednio- konsolidacja 

metodą pełną na niższym 
szczeblu. 

Jednostka zależna 
pośrednio- konsolidacja 

metodą pełną na niższym 
szczeblu. 

5) Grupa Kapitałowa 
Soda Mątwy 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla metodą pełną 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla metodą pełną 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla metodą pełną 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla-metoda pełna 

5.1)Inowrocławskie 
Zakłady Chemiczne 
SODA MĄTWY S.A. 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna w stosunku do 
CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna w stosunku do 
CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna w stosunku do 
CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna  stosunku do 
CIECH S.A.) 

5.2) Transoda Sp. z 
o.o. 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu. 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu. 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu. 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu. 

5.3) Elektrociepłownie 
Kujawskie Sp. z o.o. - - 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu za cały rok 
obrotowy 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu 

5.4) Polskie 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. 

- - 

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

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

szczeblu.- 

6.) Janikowskie 
Zakłady Sodowe 
Janikosoda S.A. 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna stosunku do 
CIECH S.A.) 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

6.1) Polskie 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A.  

- - 

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

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

szczeblu.- 

7) Grupa Kapitałowa 
Fosfory 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla-metoda pełna 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla-metoda pełna 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla-metoda pełna 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla-metoda pełna 
7.1) Gdańskie Zakłady 
Nawozów 
Fosforowych Fosfory 
Sp. z o.o. 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna w stosunku do 
CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna w stosunku do 
CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna w stosunku do 
CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna  stosunku do 
CIECH S.A.) 

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

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu. 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu. 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu. 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu. 

7.3) Agrochem Sp. z 
o.o. Człuchów 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- nie konsolidowana 
metodą pełną na niższym 

szczeblu 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu. 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu. 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu. 

7.4) Amiga Sp. z o.o. 

Jednostka stowarzyszona 
pośrednio w stosunku do 

CIECH S.A.- wycena 
metodą praw własności 

na niższym szczeblu 

Jednostka stowarzyszona 
pośrednio w stosunku do 

CIECH S.A.- wycena 
metodą praw własności 
na niższym szczeblu. 

Jednostka stowarzyszona 
pośrednio w stosunku do 

CIECH S.A. do dnia 
30.05.2003- wycena 

metodą praw własności 
na niższym szczeblu 

- 

8) Zakłady 
Chemiczne Alwernia 
S.A. 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

8.1) Alwernia Chrom 
Sp. z o. o - - - Jednostka zależna 

pośrednio od CIECH 
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Nazwa Spółki/Grupy 
Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2001 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2002 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2003 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 30.06.2004 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 
S.A.- konsolidacja 

metodą pełną na niższym 
szczeblu od 

01.01.2004r.- spółka 
rozpoczęła działalność 

9) Polsin Pte. Ltd. 
Jednostka zależna od 

CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą 

pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

10) Grupa 
Kapitałowa Daltrade 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla metodą pełną 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla metodą pełną 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla metodą pełną 

Konsolidacja Grupy 
Kapitałowej niższego 

szczebla-metoda pełna 

10.1) Daltrade Plc. 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna w stosunku do 
CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna w stosunku do 
CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna w stosunku do 
CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca 
niższego szczebla 

(zależna w stosunku do 
CIECH S.A.) 

10.2) K. Foster & Son 
Ltd. 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu 

Jednostka zależna 
pośrednio od CIECH 

S.A.- konsolidacja 
metodą pełną na niższym 

szczeblu. do dnia 
30.11.2003r. 

- 

11) Vitrosilicon S.A. 
Jednostka zależna od 

CIECH S.A.- 
konsolidacja metodą 

pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

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

Jednostka 
współzależna przez 
CIECH S.A.- wycena 

metodą praw 
własności. 

Jednostka 
współzależna przez 
CIECH S.A.- wycena 

metodą praw 
własności. 

Jednostka 
współzależna przez 
CIECH S.A.- wycena 

metodą praw 
własności. 

Jednostka 
współzależna od CIECH 

S.A.- wycena metodą 
praw własności. 

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

Jednostka 
stowarzyszona w 

stosunku do CIECH 
S.A.- wycena metodą 

praw własności. 

Jednostka 
stowarzyszona w 

stosunku do CIECH 
S.A.- wycena metodą 

praw własności. 

Jednostka 
stowarzyszona w 

stosunku do CIECH 
S.A.- wycena metodą 

praw własności. 

Jednostka 
stowarzyszona w 

stosunku do CIECH 
S.A.- wycena metodą 

praw własności. 

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

Jednostka 
stowarzyszona w 

stosunku do CIECH 
S.A.- nie wycena 

metodą praw 
własności. 

Jednostka 
stowarzyszona w 

stosunku do CIECH 
S.A.- nie wycena 

metodą praw 
własności. 

Jednostka 
stowarzyszona w 

stosunku do CIECH 
S.A.- wycena metodą 

praw własności od 
01.01.2003 r. 

Jednostka 
stowarzyszona w 

stosunku do CIECH 
S.A.- wycena metodą 
praw własności. do 

dnia sprzedaży 
13.06.2004 r. 

15) Ciech POLFA Sp. 
z o.o. 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- nie 

konsolidowana ze 
względu na 

nieistotność. 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- nie 

konsolidowana ze 
względu na 

nieistotność. 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- nie 

konsolidowana ze 
względu na 

nieistotność. 

Jednostka zależna od 
CIECH S.A.- 

konsolidacja metodą 
pełną 

 
Informacje dotyczące nazw (firm), siedzib, przedmiotów działalności, udziału posiadanego przez CIECH w kapitale 
jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów jednostek podporządkowanych na dzień 30 czerwca 2004 roku 
przedstawia nota Nr 5.DE skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Podstawowe dane dotyczące zmian jednostek podporządkowanych na dzień 30 czerwca 2004 roku w stosunku do 31 
grudnia 2003 roku , 3 grudnia 2002 roku i 31 grudnia 2001 roku (dane porównywalne). 
 
1) Spółka Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o. o. była wyceniana metodą praw własności na dzień 31 grudnia 2003 roku-

przez CIECH S.A. Na dzień 30 czerwca 2004 roku nie podlega wycenie metodą praw własności z powodu sprzedaży 
udziałów poza Grupę Kapitałową w dniu 13 czerwca 2004 roku. Skonsolidowana strata na sprzedaży udziałów 
Zakładów Tworzyw i Farb Sp. z o. o. wyniosła 1 763 tys. złotych. Podstawowe dane spółki prezentowane są poniżej: 

Nazwa Spółki/Grupy 
Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2001 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2002 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2003 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 30.06.2004 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 
Zakłady Tworzyw i Jednostka stowarzyszona Jednostka stowarzyszona Jednostka stowarzyszona Jednostka stowarzyszona  
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Nazwa Spółki/Grupy 
Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2001 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2002 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2003 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 30.06.2004 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 
Farb Sp. z o. o  w stosunku do CIECH 

S.A.(33,64%)- nie  
wyceniana  metodą praw 

własności 

w stosunku do CIECH 
S.A.(33,64%)- nie  

wyceniana  metodą praw 
własności 

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

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

do dnia sprzedaży 
13.06.2004r. 

Przychody netto ze 
sprzedaży 26 450 25 064 28 722 13 087

Przychody z operacji 
finansowych 211 304 74 32

Zysk/(strata) netto 948 150 1 422 645
Kapitał własny 7 333 8 483 11 433 12 078
Suma bilansowa 17 243 15 837 15 051 17 398

 
W roku 2003 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Ciech została wyceniona metodą 
praw własności spółka stowarzyszona Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. w Złotym Stoku. Spółka nie była 
wyceniana metodą praw własności w latach 2001 i 2002 z powodu przeznaczenia jej do sprzedaży. Z uwagi na 
niematerialność wpływu na sprawozdanie skonsolidowane za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 
roku nie dokonano zmiany danych finansowych za wyżej wymieniony okres. Wpływ na kapitały własne wykazane w 
skonsolidowanym sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosi 1 082 tys. złotych, na wynik finansowy za 
okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wyniósł 322 tys. złotych. 

 
2) Spółka Ciech POLFA Sp. z o.o. nie była konsolidowana na dzień 31 grudnia 2003 roku z powodu niematerialności 

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

 

Nazwa Spółki/Grupy 
Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2001 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2002 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 31.12.2003 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na 
dzień 30.06.2004 oraz 
stopień zależności do 

CIECH S.A. 

Ciech POLFA S p .z 
o. o. 

Jednostka zależna w 
stosunku do CIECH S.A 

(100%).- nie 
konsolidowana 

Jednostka zależna w 
stosunku do CIECH S.A 

(100%).- nie 
konsolidowana 

Jednostka zależna w 
stosunku do CIECH S.A 

(100%).- nie 
konsolidowana 

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

metodą pełną. 
Przychody netto ze 
sprzedaży 2 022 3 594 31 152 26 706

Przychody z operacji 
finansowych 6 21 11 481

Zysk/(strata) netto 145 -508 1 505 1 602
Kapitał własny 384 877 2 397 4 659
Suma bilansowa 547 1 648 19 084 39 605

 
3) Alwernia Chrom Sp. z o. o. nie była konsolidowana w latach 2001-2003 ponieważ nie prowadziła działalności. Z 

dniem 01 stycznia 2004 roku spółka jest konsolidowana metodą pełna przez podmiot dominujący niższego szczebla 
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. Podstawowe dane spółki prezentowane są poniżej: 

 

Nazwa Spółki/Grupy Metoda konsolidacji na dzień 30.06.2004 oraz 
stopień zależności do CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 31.12.2003 oraz 
stopień zależności do CIECH S.A. 

Alwernia Chrom Sp. z 
o. o  

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

Jednostka zależna pośrednio w stosunku do CIECH 
S.A (73,75%).- nie konsolidowana  

Przychody netto ze 
sprzedaży 5 550 -

Przychody z operacji 
finansowych 17 -

Zysk/(strata) netto 16 -
Kapitał własny 2 111 50
Suma bilansowa 4 285 50
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4) Podstawowe dane finansowe jednostki Amiga Sp. z o. o, która nie jest wyceniana metodą praw własności na dzień 
31 grudnia 2003 roku a była wyceniana metodą praw własności na dzień 31 grudnia 2002 roku i 31 grudnia 2001 
roku -przez GZNF Fosfory Sp. z o.o. (spółkę zależna od CIECH S.A. – 79,67% głosów na WZ).  
Amiga Sp. z o.o. była spółką stowarzyszoną (46,69%) w stosunku do GZNF Fosfory Sp. z o.o. i została sprzedana 
poza grupę jednostek powiązanych 30 maja 2003 roku.  

 

Nazwa Spółki/Grupy 
Metoda konsolidacji na dzień 

31.12.2001 oraz stopień 
zależności do CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 
31.12.2002 oraz stopień zależności 

do CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 
31.12.2003 oraz stopień 

zależności do CIECH S.A. 

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

Jednostka stowarzyszona 
pośrednio w stosunku do 

CIECH S.A. (37,2%)- wycena 
metodą praw własności na 

niższym szczeblu. 

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

niższym szczeblu. 

Jednostka stowarzyszona 
pośrednio w stosunku do CIECH 
S.A.(37,2%)- do dnia 30.05.2003- 

wycena metodą praw własności na 
niższym szczeblu 

Przychody netto ze 
sprzedaży 13 805 19 972 10 361

Przychody z operacji 
finansowych 16 79 1

Zysk/(strata) netto - 247 74 158

Kapitał własny 1 065 1 112 990

Suma bilansowa 6 308 4 578 4 647
 

Skonsolidowany wynik na sprzedaży udziałów Amiga Sp. z o.o. wyniósł 7 tys. złotych. 
 
5) Podstawowe dane finansowe jednostki K. Foster & Son Ltd, która nie jest konsolidowana metodą pełną na dzień 31 

grudnia 2003 roku a była konsolidowane metodą pełną na dzień 31 grudnia 2002 roku przez Daltrade Plc (spółkę 
zależną od CIECH S.A. - 61,20% głosów na WZ).  
K. Foster & Son Ltd.- to była spółką zależną (76%) od Daltrade Plc. Dnia 30 listopada 2003 roku nastąpiła utrata 
kontroli nad spółką ze względu na powołanie zarządu administratorów. W roku 2004 K. Foster & Son Ltd. nie jest 
jednostką kontrolowaną przez CIECH S. A. w związku z powyższym nie podlega konsolidacji. 

 

Nazwa Spółki/Grupy 
Metoda konsolidacji na dzień 

31.12.2001 oraz stopień 
zależności do CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 
31.12.2002 oraz stopień zależności 

do CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 
31.12.2003 oraz stopień 

zależności do CIECH S.A. 
K. Foster & Son 
Ltd.- East Riding, 
Yorks- Grupa 
Kapitałowa Daltrade 

Jednostka zależna pośrednio w 
stosunku do CIECH S.A. 

(46,74%).- konsolidacja metodą 
pełną na niższym szczeblu. 

Jednostka zależna pośrednio w 
stosunku do CIECH S.A. (46,51%).- 

konsolidacja metodą pełną na 
niższym szczeblu. 

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

Przychody netto ze 
sprzedaży 6 164 7 871 6 696

Przychody z operacji 
finansowych - 4 2

Zysk/(strata) netto -695 -521 -962
Kapitał własny 7 868 7 902 7 216
Suma bilansowa 11 065 10 926 10 467

 
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 listopada 2003 roku strata na utracie kontroli nad 
udziałami K.Foster & Son Ltd. wyniosła 5 504 tys. złotych 

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

 
6) Podstawowe dane finansowe jednostki Przedsiębiorstwo Zbytu Nawozów Mineralnych i Chemikaliów „Agrochem” 

Sp. z o.o. Człuchów, która została objęta konsolidacją metodą pełną przez GZNF Fosfory Sp. z o.o. na dzień 31 
grudnia 2002 roku Spółka nie była konsolidowana metodą pełną w roku 2001 z uwagi na niematerialność wpływu na 
sprawozdanie skonsolidowane za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. 

 
Wpływ na kapitały własne wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2001 roku wyniósłby 
209 tys. złotych, na wynik finansowy za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku 146 tys. złotych. 

 

Nazwa Spółki/Grupy Metoda konsolidacji na dzień 31.12.2001 oraz 
stopień zależności do CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 31.12.2002 oraz 
stopień zależności do CIECH S.A. 

„Agrochem” Sp. z Jednostka zależna pośrednio w stosunku do CIECH Jednostka zależna pośrednio w stosunku do CIECH 
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Nazwa Spółki/Grupy Metoda konsolidacji na dzień 31.12.2001 oraz 
stopień zależności do CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 31.12.2002 oraz 
stopień zależności do CIECH S.A. 

o.o. Człuchów, Grupa 
Kapitałowa Fosfory 

S.A. (79,67%).- nie konsolidowana S.A. (79,67%).- nie konsolidowana 

Przychody netto ze 
sprzedaży 2 376 10 914

Przychody z operacji 
finansowych 10 39

Zysk/(strata) netto 183 12
Kapitał własny 262 670
Suma bilansowa 444 7 833

 
Poniższa tabela przedstawia wykaz sądów lub innych organów prowadzących rejestry spółek objętych konsolidacją lub 
wycenianych metodą praw własności na dzień 30 czerwca 2004 roku. 
 

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

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

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

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

4) Grupa Kapitałowa Petrochemia Blachownia  

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

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

5) Grupa Kapitałowa Soda Mątwy  

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

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

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

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

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

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

7) Grupa Kapitałowa Fosfory  

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

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

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

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

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

9) Polsin Pte. Ltd. Sąd w Singapurze 
10) Daltrade Plc. Companies House, Registration No. 0633860 

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

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

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

14) Zach-Ciech Sp. z o.o. Sąd Rejonowy Katowice  
VIII Wydział KRS, nr 0000063295 
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Nazwa jednostki konsolidowanej lub wycenianej metodą 
praw własności ze wskazaniem formy prawnej Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki. 

15) Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  
Wydział KRS, nr 0000018883 

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

Jednostki nie objęte 
konsolidacją 

Udziały CIECH 
S. A. w spółce 
(bezpośrednie 
+ pośrednie) 

Przychody netto 
ze sprzedaży 

towarów i 
produktów oraz 

operacji 
finansowych **

Suma 
bilansowa 

danej 
jednostki/ 
Grupy** 

Zysk / Strata 
netto 

Procent 
przychodów 
CIECH S.A. 

Procent 
sumy 

bilansowej 
CIECH S.A. 

Stopień 
zależności od 
CIECH S. A. 

1) Ciech Inwestycje Sp. z 
o.o. 100,00 % 3 184  9 877  519  0,47% 1,23% Spółka zależna

2) Chemia.com S.A. 100,00 % -  441  -10  0,00% 0,05% Spółka zależna 
3) Polcommerce GmbH, 
Austria 100,00 % 7 603  1 962  5  1,12% 0,24% Spółka zależna

4) Ciech-SERVICE Sp. z 
o.o. 100,00 % 1 861  1 967  47  0,28% 0,24% Spółka zależna

5) Boruta-Kolor Sp. z o.o. 100,00 % 10 890  21 616  186  1,61% 2,68% Spółka zależna
6) Polcommerc Ltd., 
Węgry 100,00 % 866  1 040  149  0,13 % 0,13% Spółka zależna

7) Grupa Kapitałowa 
Soda Mątwy       

7.1.) Soda-Med. Sp. z 
o.o. 90,96 % 476  2 767  -5

 
0,07% 0,34% Spółka zależna 

pośrednio

8) Grupa Kapitałowa 
Janikosoda       

8.1.) Jantrans - Janikowo 
Sp. z o.o. 90,31 % 6 144  10 585  21  0,91% 1,31% Spółka zależna 

pośrednio

9) Nordiska Unipol AB 82,22 % 1109 931  -66  0,16% 0,12% 
Spółka

zależna
10) Grupa Kapitałowa 
Alwernia       

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

pośrednio
10.2.) Oczyszczalnia 
Alwernia Sp. z o.o. 71,45 % 146  669  2  0,02% 0,08% Spółka zależna 

pośrednio

10.3.) Soc-Al. Sp. z o.o. 69,88 % 1 015  1 707  2  0,15% 0,21% Spółka zależna 
pośrednio

11) Chemiepetrol GmbH 60,00 % 15 990  5 918  355  2,36% 0,73% Spółka zależna
12) Danske Umipol A/S 55,00 % 9 591  2 598 307 1,42% 0,32% Spółka zależna
13) Grupa Kapitałowa 
Cheman     

13.1.) Chemo Sp z o.o. 51,28 % 7 348  4 153  180 1,09% 0,52% Spółka zależna 
pośrednio

* jednostka nie prowadzi działalności, ** przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych prezentowane są 
za okres 01 stycznia.-30 czerwca 2004, suma bilansowa na dzień 30 czerwca 2004 roku. 

Łączna wartość Jednostki nie objęte 
konsolidacją 

Grupa Ciech 
(bez wyłączeń) Udział w % 
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Łączna wartość Jednostki nie objęte 
konsolidacją 

Grupa Ciech 
(bez wyłączeń) Udział w % 

Sum bilansowych 66 282 2 254 693 2,94 %

Przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz 
operacji finansowych 66 223 1 841 568 3,60 %

 
Dodatkowo nie wyceniono metodą praw własności spółki stowarzyszonej pośrednio w Grupie Kapitałowej Ciech. 
Wycena tego podmiotu w skonsolidowanym sprawozdaniu nie jest istotna. Wpływ na kapitał własny wyniósłby 564 tys. 
złotych. 
 

Jednostki nie wyceniane 
metodą praw własności 

Udziały  
bezpośrednie 
CIECH S.A. w 

spółce 

Udziały CIECH 
S.A. w spółce 

(bezpośrednie+ 
pośrednie). 

Kapitał własny 
na dzień 

30.06.2004 
przypadający 

GK Ciech 

Wartość nabycia 
Odpisy 

aktualizujące 
wartość nabycia

1) Suomen Unipol Oy 15,00% 23,22% 705 141 0

 

Jednostki nie wyceniane metodą praw własności 

Przychody netto ze 
sprzedaży towarów 

i produktów oraz 
operacji 

finansowych danej 
jednostki 

Suma bilansowa 
danej jednostki Zysk / (strata) netto 

1) Suomen Unipol Oy 19 628 11 106 300 
 
CIECH S.A. posiada dodatkowo akcje/udziały jednostek powiązanych które są w likwidacji lub upadłości. 
Spółki powiązane bezpośrednio i pośrednio: 

1) Calanda Polska Sp. z o.o.- spółka w likwidacji, 95,70% udziałów/głosów bezpośrednio posiada CIECH S.A.  
2) ZAO-Polfa Ciech, Rosja – spółka w upadłości, 65,00 % udziałów/głosów bezpośrednio posiada CIECH S.A.  
3) Polsin-Karbid Sp. z o. o – spółka w upadłości, 22,76% łącznych udziałów/głosów posiada CIECH S.A, 

udziały/głosy (bezpośrednie+pośrednie) poprzez CIECH S.A. i Polsin Pte.Ltd. 
4) K.Foster & Son Ltd.- utrata kontroli powołany zarząd administratorów pod koniec 2003 roku - 46,51%, 

udziały/głosy pośrednie CIECH S.A. poprzez Daltrade Plc. 
5) Polfa Nigeria - utrata kontroli, brak kontaktu ze spółką, 20% udział bezpośredni CIECH S.A. 
6) Pol-Plast S.A..- spółka w upadłości, 32,14%, udziały/głosy pośrednie CIECH S.A. poprzez Ciech Inwestycje  

Sp. z o.o.  
 
Zestawienie udziałów jednostek wchodzących w skład jednostek powiązanych z CIECH S.A. w kapitałach innych 
podmiotów wchodzących w skład jednostek powiązanych na dzień 30 czerwca 2004 roku. 
 

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

Grupy 

Udział CIECH 
S.A.  bezpośredni 

w % 

Udział CIECHu S.A. 
łaczny (bezposredni i 

posredni) w % i w liczbie 
głosów 

 

1 Ciech Inwestycje Sp. z  o.o.  100,00 100,00 i 
1.1. Pol-Plast S.A. 32,14 0,00 32,14 ** 
1.2. CIECH S.A. 3,80    
2. Chemia com S.A. 0,00 100,00 100,00  
3. Petrochemia-Blachownia S.A.  100,00 100,00  

3.1. Bl-Trans sp. z o.o. 87,87 0,00 87,87  
3.1. CIECH S.A. 1,94    
4. Polcommerce GmbH  100,00 100,00  
5. Ciech-PETROL Sp. z o.o.  100,00 100,00  
6. Ciech-SERVICE Sp. z o.o.  100,00 100,00  
7. Ciech POLFA Sp. z o.o.  100,00 100,00  
8. Boruta-Kolor Sp. z o.o.  100,00 100,00  
9. Polcommerce Ltd  100,00 100,00  

10. Calanda Polska Sp. z o.o.  95,70 95,70 *** 
11. Soda Matwy S.A.   91,37 91,37  

11.1 Transsoda Sp- z o.o.  90,64 0,00 91,28 a 
11.2 Soda Med. Sp. z o.o.  60,85 0,00 90,96 b 
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L.p. Nazwa Spółki 
Udział % jednostki 
Grupy w kapitale 
innego podmiotu 

Grupy 

Udział CIECH 
S.A.  bezpośredni 

w % 

Udział CIECHu S.A. 
łaczny (bezposredni i 

posredni) w % i w liczbie 
głosów 

 

11.3 Elektociepłownia Kujawy Sp. z o.o. 50,50 0,00 90,85 c 
11.4 Vitrosilicon S.A. 19,77 60,28 96,21 d 
11.5 PTU S.A. 22,71 0,00 41,26 e 

11.5.1.              CIECH S.A. 11,57    
11.6 CIECH S.A. 1,70    
12. Janikosoda S.A.  90,31 90,31  

12.1 Jantars-Janikowo Sp. z o.o. 100,00 0,00 90,31  
12.2 Elektociepłownia Kujawy Sp. z o.o. 49,50 0,00 90,85 c 
12.3 Soda Med. Sp. z o.o. 39,15 0,00 90,96 b 
12.4 PTU S.A. 22,71 0,00 41,26 e 

12.4.1              CIECH S.A. 11,57    
12.5 Vitrosilicon S.A. 19,77 60,28 96,21 d 
12.6 Transsoda Sp- z o.o.  9,36 0,00 91,28 a 
12.7 CIECH S.A.. 2,22    
13. Cheman S.A.  100,00 100,00  

13.1 Chemo.Sp. z o.o. 51,28   51,28  
14. Nordiska Unipol AB  82,22 82,22 h 

14.1. Suomen Unipol Oy 10,00 15,00 23,22 f 

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

15.1 Agrochem Sp. z o.o.-Dobre Miasto 100,00 0,00 79,72  
15.2 Agrochem Sp. z o.o.-Człuchów 100,00 0,00 79,72  
15.3 CIECH S.A.. 0,96    
16 Zakłady Chemiczne Alwernia S.A.  73,75 73,75  

16.1 Alwernia Chrom Sp. z o.o. 100,00 0,00 73,75  
16.2 Alwernia Fosforany Sp. z o.o. 100,00 0,00 73,75  
16.3 Soz-Al. Sp.z o.o. 94,75 0,00 69,88  
16.4 Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o. 96,89 0,00 71,45 * 
16.5 CIECH S.A. 0,48    
17. Polsin Pte.Ltd.  65,00 65,00  

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

18. ZAO Polfa Ciech  65,00 65,00 ** 
19. Daltrade Plc.  61,20 61,20  

19.1 K.Foster & Son Ltd 76,00 0,00 46,51 ****
20. Vitrosilicon S.A.  60,28 96,21 d 
21. Chemiepetrol GmbH  60,00 60,00  
22. Danske UmipolA/S  55,00 55,00  

23. Przedsiebiorstwo Transportowo-Usługowe 
TRANSCLEAN Sp. z o.o.  50,00 50,00  

24. Zach-Ciech  Sp.z o.o.  35,65 35,65  
25. Suomen Unipol Oy  15,00 23,22 f 
26.  Polfa Nigeria  20,00 20,00 ****

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

(a)  łączny udział CIECHu (bezpośredni i pośredni) w spółce wynosi 91,28 poprzez Sodę Mątwy S.A. oraz Janikododę S.A. 
(b) łączny udział CIECHu (bezpośredni i pośredni) w spółce wynosi 90,96 poprzez Sodę Mątwy S.A. oraz Janikododę S.A. 
(c)łączny udział CIECHu (bezpośredni i pośredni) w spółce wynosi 90,85 poprzez Sodę Mątwy oraz Janikododę S.A. Łaczny udział 
głosów na WZ 
(d) łączny udział CIECHu (bezpośredni i pośredni) w spółce wynosi 96,21 poprzez CIECH S.A., Sodę Mątwy oraz Janikododę S.A. 
(e) łączny udział CIECHu (bezpośredni i pośredni) w spółce wynosi 41,26 poprzez Sodę Mątwy S.A. oraz Janikododę S.A. łączny udział 
w liczbie głosów wynosi 41,89 
(f) łączny udział CIECHu (bezpośredni i pośredni) w spółce wynosi 23,22 poprzez CIECH S.A. oraz .Nordiska Unipol AB 
(g) łączny udział CIECHu (bezpośredni i pośredni) w spółce wynosi 22,76 poprzez CIECH S.A. i  Polsin Pte. Ltd. 
(h) W dniu 9 lipca 2004 roku CIECH S.A. zwiększył kontrolę  w spółce Nordiska  Unipol AB z 82,22% na 97,78% głosów. 
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(i) Dnia 8 lipca 2004 roku spółka zmieniła nazwę z Ciech Inwestycje Sp. z o. o. na InChem Sp. z o. o., nastąpiła utrata kontroli ze 100% 
na 50% głosów – spółka współzależna. 
*nie prowadzi działalności 
**- spółka w upadłości 
***- w likwidacji 
****-utrata kontroli  
 
Informacje na temat przedmiotu działalności poszczególnych jednostek powiązanych z CIECH S.A. zostały zawarte w 
nocie nr 5DE sprawozdania finansowego. 

2.4.10. Korekty i przekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz porównywalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skonsolidowane sprawozdanie za rok obrotowy kończący 
się 31 grudnia 2003, 31 grudnia 2002 oraz 31 grudnia 2001 roku zostało doprowadzone do porównywalności w związku 
ze zmianami zasad rachunkowości oraz zmianami prezentacyjnymi; zmiany te zostały opisane w dodatkowych notach 
objaśniających w punkcie 17.  

2.4.11. Korekty wynikające z zastrzeżeń i uwag w opiniach podmiotów uprawnionych do badania 

I półrocze 2004 
W opiniach podmiotów uprawnionych do badania nie występowały zastrzeżenia w stosunku do jednostek objętych 
konsolidacją oraz wycenianych metodą praw własności. Z uwag zgłoszonych w opiniach nie wynika konieczność 
dokonania korekt w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej. 
 
Rok 2003 
W opiniach podmiotów uprawnionych do badania nie występowały zastrzeżenia w stosunku do jednostek objętych 
konsolidacją oraz wycenianych metodą praw własności. Z uwag zgłoszonych w opiniach nie wynika konieczność 
dokonania korekt w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej. 
 
Rok 2002 
W roku 2002 (dane porównywalne) Spółka zależna Ciech-PETROL Sp. z o.o. nie utworzyła odpisu aktualizującego 
należności przeterminowanych na kwotę 2 803 tys. złotych. Związana z powyższym korekta została ujęta na poziomie 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
 
Rok 2001 
Do sprawozdania skonsolidowanego nie wprowadzono korekt wynikających z zastrzeżeń i uwag w opiniach podmiotów 
uprawnionych do badania. 

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ciech („Grupy”) sporządzone zostało zgodnie z przepisami 
zawartymi w: 
– ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości . 
– rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w  sprawie szczegółowych zasad sporządzania 

przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych 
 
W celu dostosowania i ujednolicenia polityki rachunkowości w Grupie Kapitałowej opracowano jednolite zasady 
rachunkowości oraz jednolite zasady konsolidacji Grupy. Jednostki Grupy Kapitałowej są zobowiązane do stosowania 
wymienionych zasad przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.  
Dniem bilansowym wszystkich jednostek wchodzących w skład Grupy jest dzień 31 grudnia. Rokiem obrotowym spółek 
objętych konsolidacją lub wycenianych metodą praw własności jest rok kalendarzowy. 
 
Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem przygotowują dane z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i 
pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Spółka Polsin Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze oraz Grupa Kapitałowa Daltrade z siedzibą w Wielkiej Brytanii, stosują 
zasady rachunkowości zgodne z prawem obowiązującym w krajach ich siedzib. Sumy bilansowe i przychody ogółem 
tych podmiotów stanowią około 4,8 % i 2,5 % sumy bilansowej i przychodów Grupy Kapitałowej Ciech przed dokonaniem 
wyłączeń konsolidacyjnych, wobec czego skutki ewentualnych różnic w stosowanych zasadach ewidencji i wyceny nie 
są znaczące. 
 
Zasady obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym opisane zostały w punkcie 
2.4.9. wprowadzenia do prezentowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy zastosowano metodę konsolidacji pełnej w 
odniesieniu do jednostek zależnych. 
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Udziały w podmiotach stowarzyszonych są wyceniane w sprawozdaniu skonsolidowanym przy zastosowaniu metody 
praw własności.  
 
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjmowane po raz pierwszy do użytkowania wyceniane są wg: 
– cen nabycia lub kosztu wytworzenia – nabyte, przyjęte ze środków trwałych w budowie, 
– cen rynkowych – otrzymane nieodpłatnie, wniesione aportem. 
 
Środki trwałe mogą zwiększać swoją wartość początkową w wyniku ulepszeń i aktualizacji. 
 
Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub wydłużenia okresu użytkowania środków trwałych są 
ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. 
 
Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: 
– dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości wyższej niż 3.500 PLN odpisów 

amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych odzwierciedlających 
oczekiwany okres ekonomicznej użyteczności, od następnego miesiąca po miesiącu przekazania do użytkowania, 

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

 
Środki trwałe uległy na dzień 01 stycznia 1995 roku przeszacowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Prawo wieczystego użytkowania gruntów, które zostało ujęte przez spółki z grupy kapitałowej w relacji z rozliczeniami 
międzyokresowymi, amortyzowane jest przy zastosowaniu różnych stawek amortyzacyjnych. Różne stawki amortyzacji 
stosowane są ze względu na specyfikę i charakter działalności spółek. Zastosowanie jednolitej stawki amortyzacyjnej np. 
stosowanej przez jednostkę dominującą - 20%, skutkowałoby zwiększeniem odpisu amortyzacyjnego i zmniejszeniem 
kwoty rozliczeń międzyokresowych w pierwszej połowie roku bieżącego o kwotę 3 571 tys. złotych. Korekta ta, nie 
miałaby wpływu na zysk netto za pierwsze półrocze 2004 roku. 
 
Środki trwałe w budowie 
Wartość rozpoczętych inwestycji wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji. 
 
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 
Wartość firmy z konsolidacji stanowi nadwyżkę ceny przejęcia udziałów nad odpowiadającą im częścią aktywów netto 
wycenianych według ich wartości godziwej. 
 
Wartość firmy z konsolidacji jest wyliczana oddzielnie dla każdego kolejnego nabycia udziałów. Wartość firmy 
odpisywana jest na skonsolidowany rachunek zysków i strat, począwszy od miesiąca, w którym dokonano zakupu 
udziałów. 
 
W przypadku weryfikacji wartości godziwej składników aktywów netto jednostki podporządkowanej do końca roku w 
którym nastąpiło nabycie, korygowana jest wyliczona pierwotnie wartość firmy. Okoliczności ujawnione w latach 
następnych wpływają na wynik roku bieżącego. 
 
Wartość firmy podlega systematycznym odpisom przez okres 5 lat. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być 
wydłużony maksymalnie do 20 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. 
 
Inwestycje długoterminowe 
Udziały i akcje notowane na giełdzie i nie notowane wycenie są wg cena nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. Wysokość odpisu aktualizującego wartość udziałów i akcji ustalana jest indywidualnie dla każdej ze 
spółek, z uwzględnieniem wielkości kapitałów własnych i wyniku finansowego za ostatnie 3 lata obrotowe. 
Skutki obniżenia wartości inwestycji długoterminowych zalicza się do kosztów finansowych. 
Inwestycje w nieruchomości wyceniane są wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Instrumenty finansowe 
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 
2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 
instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001r. nr 149, poz. 1674) Źródłem dodatkowych wyjaśnień i interpretacji jest MSR 
nr 32 i MSR nr 39. 
 
W odniesieniu do instrumentów pochodnych takich jak opcje, swap, forward stosowane są zasady rachunkowości 
zabezpieczeń tylko w przypadku spełnienia wszystkich warunków wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 
dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu 
prezentacji instrumentów finansowych. Jeżeli takie warunki nie zostały spełnione to instrument pochodny podlega 
zasadom wyceny stosowanym dla aktywów i zobowiązań przeznaczonych do obrotu. 
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Rzeczowe składniki majątku obrotowego 
Ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi ewidencja ilościowo wartościowa, w której 
ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych. 
 
Przychody składników rzeczowego majątku obrotowego ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia 
obejmujących: 
– cenę należną sprzedającemu bez naliczonego podatku VAT podlegającego odliczeniu, a w przypadku importu 

powiększoną o obciążenia o charakterze publiczno prawnym w postaci cła i akcyzy, 
– w przypadku transakcji krajowych cena nabycia obejmuje również koszty bezpośrednio związane z zakupem i 

przystosowaniem towaru do sprzedaży. 
 
Koszty transportu związane z zakupem towarów na magazyn odnoszone są bezpośrednio w wynik okresu. 
Wycena rozchodów dokonywana jest metodą FIFO.  
 
Na dzień bilansowy dokonywane jest oszacowanie utraty wartości zapasów wg ogólnej zasady: 
– 30% odpisu w przypadku zapasów zalegających 1  - 2 lata, 
– 50% odpisu w przypadku zapasów zalegających 2  -  3 lata 
– 100% odpisu w przypadku zapasów zalegających powyżej 3 lat. 
 
Od przyjętej zasady można dokonać odstępstwa w przypadku uzasadnienia prawdopodobieństwa sprzedaży danej 
grupy towarowej w następnym okresie sprawozdawczym. Powyższe zasady dotyczące ustalania odpisów 
aktualizujących wartość zapasów nie mają zastosowania dla zapasów części zamiennych, chyba że utraciły one 
ekonomiczną użyteczność. W bilansie odpisy aktualizujące zmniejszają wartość zapasów.  
 
Należności handlowe 
Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności tzn. po uwzględnieniu 
odpisów aktualizujących ich wartość. 
 
Odpisy aktualizujące dla należności ustalone są w następujących wysokościach: 
– odpis 100% dokonywany indywidualnie dla salda transakcji ewidencjonowanej   na roszczenia sporne, na 

należności od kontrahentów, którzy ogłosili upadłość bądź toczy się postępowanie układowe, 
– odpis 100% pomniejszony o zobowiązania, gwarancje, rabaty, ubezpieczenia dokonywany miesięcznie od 

należności przeterminowanych powyżej 6 miesięcy, 
– odpis 100% dokonywany na koniec każdego miesiąca od należności odsetkowych od faktur uregulowanych, 
– odpis 100%  dokonywany na koniec roku od należności odsetkowych naliczonych na koniec roku (tzw. odsetki 

bilansowe) od faktur nieuregulowanych.  
 
Odpisów aktualizujących nie dokonuje się w przypadku, gdy należność została w sposób wiarygodny zabezpieczona. 

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

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

nominalnej, których realizacja będzie następowała w okresach przyszłych, 
– rozliczenia międzyokresowe przychodów o charakterze kapitałowym – jest to równowartość przyjętych nieodpłatnie ( 

w tym także w drodze darowizny) środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych oraz środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym 
także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych.  

 
Pozycje RMP o charakterze kapitałowym zwiększają pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i 
prawnych lub kosztów rozwojowych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z obcych źródeł. 
 
Kapitały własne 
Kapitał zakładowy jednostki dominującej jest kapitałem zakładowym Grupy i wykazywany jest według wartości 
nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do rejestru handlowego.  
 
Kapitał własny jednostek podporządkowanych w wysokości na dzień nabycia udziałów, w części odpowiadającej 
udziałowi Grupy Kapitałowej w kapitale zakładowym tych jednostek, jest kompensowany z wartością nabycia udziałów 
ujętych w bilansie jednostki dominującej (znaczącego inwestora) na dzień nabycia (różnica stanowi wartość firmy). 
Przyrost (spadek) kapitałów po dniu nabycia udziałów w części przypadającej jednostce dominującej (znaczącemu 
inwestorowi) zalicza się do kapitałów Grupy i jest wykazywany w odpowiednich pozycjach kapitałów własnych Grupy. 
Pozostałą część kapitału własnego jednostek konsolidowanych metodą pełną zalicza się do kapitałów mniejszości, które 
zostały opisane poniżej. 
 
Korekty konsolidacyjne odnoszone są na odpowiednie pozycje kapitałów w zależności od charakteru korekt. 
 
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych składają się z różnic kursowych powstałych przy 
przeliczeniu na walutę polską kapitału własnego według stanu na dzień objęcia kontroli lub rozpoczęcia wywierania 
znacznego wpływu przez jednostkę dominującą - według ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego na ten dzień kursu średniego, oraz z różnic kursowych powstałych przy jego przeliczaniu według ustalonego 
dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego kursu średniego na dzień bilansowy, a także z różnic 
kursowych powstałych z przeliczenia na walutę polską wyniku finansowego netto według kursu stanowiącego średnią 
arytmetyczną ogłoszonych przez Prezesa Narodowego banku Polskiego kursów średnich dla danej waluty na dzień 
kończący każdy miesiąc roku obrotowego. 
 
Na dzień sprzedaży akcji (udziałów) jednostki objętej konsolidacją, różnice kursowe z konsolidacji, związane z tą 
jednostką, podlegają odpisaniu na rachunek zysków i strat. 
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Skonsolidowany zysk (strata) netto jest sumą zysku (straty) netto jednostki dominującej, udziałów w zyskach (stratach) 
netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności oraz zysków (strat) netto  jednostek 
konsolidowanych metodą pełną pomniejszonych o zyski (straty) udziałowców mniejszościowych.  
 
Kapitał własny akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych 
Kapitał własny akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych wylicza się jako procent kapitałów własnych posiadanych 
przez akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych na dzień bilansowy. Wartość ta jest zgodna z wartością kapitałów 
udziałowców mniejszościowych wyliczoną poprzez dodanie do wartości kapitałów udziałowców mniejszościowych na 
koniec poprzedniego okresu (będącego jednocześnie bilansem otwarcia) zmian w wartości kapitałów przypadających 
udziałowcom mniejszościowym w okresie sprawozdawczym. Zmiany te w szczególności mogą wynikać: 
– ze zmian w procencie udziałów posiadanych przez udziałowcom mniejszościowych - np. zakup, sprzedaż 

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
– ze zmian wartości kapitałów własnych nie związanych ze zmianami w procencie posiadanych udziałów - np. 

podwyższenie lub obniżenie kapitału nie zmieniających procentowych udziałów, dopłaty do kapitału wniesione przez 
udziałowców mniejszościowych, wynik roku bieżącego, kapitały z przeszacowania jeśli miało ono miejsce w roku 
bieżącym, wypłaty nagród z zysku poprzedniego roku. 

 
Kapitały własne akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych nie mogą być ujemne. W przypadku, gdy aktywa netto 
przypadające udziałowcom mniejszościowym są ujemne, strata przypadająca mniejszości w części przekraczającej 
kapitał własny mniejszości obciąża kapitały Grupy Kapitałowej. Jeżeli dana spółka zależna osiągnie zysk w kolejnych 
latach, będzie on w całości przypadał Grupie Kapitałowej, dopóki strata mniejszości, którą obciążono kapitały Grupy 
Kapitałowej nie zostanie w całości pokryta.  
 
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 
Ujemna wartość firmy z konsolidacji jest to nadwyżka odpowiedniej części aktywów netto według ich wartości godziwej 
nad ceną przejęcia udziałów. Wartość firmy z konsolidacji jest wyliczana oddzielnie dla każdego kolejnego nabycia 
udziałów i odpisywana na skonsolidowany rachunek zysków i strat, począwszy od miesiąca, w którym nastąpił zakup 
udziałów. 
 
W przypadku, gdy na kolejnych transakcjach nabycia udziałów jednostek podporządkowanych powstanie ujemna 
wartość firmy, wykazywane są one jako suma ujemnych wartości firmy dotyczących danej spółki. Możliwa jest sytuacja, 
w której na kolejnych zakupach udziałów powstają dodatnie lub ujemne wartości firmy, w zależności od tego czy wyższą 
kwotę stanowi cena nabycia czy udział w aktywach netto jednostki na dzień transakcji. 
 
Ujemna wartość firmy do wysokości nie przekraczającej wartości godziwej aktywów netto, z wyłączeniem 
długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, odpisuje się na skonsolidowany 
rachunek zysków i strat przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i 
podlegających amortyzacji aktywów. W szczególnych przypadkach stosuje się zasady określone art. 44b ust. 11 ustawy 
o rachunkowości. 
 
Zobowiązania 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zalicza się w całości, niezależnie od umownego terminu zapłaty, do zobowiązań 
krótkoterminowych. Pozostałe zobowiązania dzieli się na zobowiązania długo i krótkoterminowe stosując kryteria: 
– wymagające zapłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego zaliczane są do zobowiązań krótkoterminowych, 
– wszystkie zobowiązania, nie będące ani zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług, ani nie spełniające kryteriów 

zaliczania do krótkoterminowych, stanowią zobowiązania długoterminowe 
 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty tj. w wartości 
nominalnej powiększonej o ewentualne, należne na dzień wyceny, odsetki zwłoki. 
Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie sprzedaży danej waluty stosowanym w dniu 
bilansowym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym niż średni kurs ustalony dla danej waluty przez 
NBP dla tej waluty. 
 
Fundusze celowe 
Jednostka dominująca CIECH S.A. utworzyła fundusz celowy pn. „fundusz prywatyzacyjny” uchwałą nr 4 z dnia 30 maja 
1995 roku Zgromadzenia Wspólników CIECH- Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. z podziału zysku za 
1994 rok w wysokości 4 052,2 tys. złotych. W uchwale tej określono, ze regulamin funduszu prywatyzacyjnego uchwali. 
Walne Zgromadzenie na podstawie wniosku Zarządu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą. Fundusz został zasilony 
kwotą 2 124,3 tys. złotych z podziału zysku za lata obrotowe składające się na rok kalendarzowy 1995. Według stanu na 
dzień 30 czerwca 2004 w księgach podmiotu dominującego nadal fundusz ten jest wykazywany w pozycji fundusze 
specjalne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  w dniu 17 sierpnia 2004 roku podjęło uchwałę o 
przeniesieniu środków tego funduszu na kapitał zapasowy Spółki. Środki te będą wykorzystywane na zakup akcji 
własnych w ramach uruchomionego Programu Pracowniczych Akcji. 
 
Rezerwy na zobowiązania 
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Rezerwy na zobowiązania stanowią zobowiązania jakie wynikają z przeszłych zdarzeń, ale których termin wymagalności 
lub kwota nie są pewne. Tworzone są rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 
zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z operacji 
gospodarczych w toku. 
Zalicza się do nich w szczególności: rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, koszty restrukturyzacji, 
odszkodowania i inne zobowiązania. 
Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wyceniane są na koniec roku obrotowego metodą aktuarialną. 
Rezerwa obciąża pozostałe koszty operacyjne. 
 
Odroczony podatek dochodowy 
Jednostki ustalają aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwę na podatek dochodowy. 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do 
odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości 
zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 
Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości 
zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.  
 
Wysokość rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku 
dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 
 
Na koniec roku dokonywana jest korekta podatku odroczonego wynikająca ze zmiany stawki podatkowej. 
Stosując zasadę ostrożności wyceny podmiot dominujący nie rozpoznaje aktywa na podatek odroczony z tytułu 
utworzonych odpisów aktualizujących należności. 
 
Przychody i koszty oraz pomiar wyniku finansowego 
Skonsolidowane przychody i koszty grupy jednostek powiązanych CIECH S.A. zawierają przychody i koszty podmiotu 
dominującego oraz jednostek konsolidowanych metodą pełną po wyłączeniach  dotyczących transakcji 
wewnątrzgrupowych. 
 
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty 
otrzymania lub dokonania płatności. 
 
Skonsolidowany wynik finansowy Grupy w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na 
jednostki Grupy konsolidowane metoda pełną, przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami (po 
wyłączeniach wewnątrzgrupowych), zgodnie z przedstawionymi niżej zasadami. 
 
a) przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz koszty ich uzyskania 
Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług. Przychody ze 
sprzedaży wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT). Zarówno 
przychody jak i koszty związane z nimi ujęte są w odpowiednich okresach sprawozdawczych, których dotyczą, 
niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. 
 
b) pozostałe przychody i koszty operacyjne 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne związane są z działalnością Spółki i wywierają wpływ na ustalenie wyniku z 
działalności operacyjnej.  
 
Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się między innymi: zysk ze sprzedaży majątku trwałego, równowartość 
rozwiązanych odpisów na należności wątpliwe i ryzyko gospodarcze, za wyjątkiem rezerw związanych z ryzykiem 
finansowym, otrzymane kary i odszkodowania. 
Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są między innymi: strata ze sprzedanych składników majątku trwałego, 
odpisy tworzone na należności wątpliwe i ryzyko gospodarcze (za wyjątkiem rezerw związanych z ryzykiem 
finansowym), zapłacone kary i odszkodowania oraz przekazane darowizny i korekty wartości zapasów. 
 
c) 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. 
 
d) 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. 
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e) zyski i straty nadzwyczajne 
Zyski i straty nadzwyczajne są wynikiem występowania zdarzeń niepowtarzalnych poza zwykłą działalnością Spółki. 
 

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

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

- kurs średni EUR na dzień 31.12.2001r.       3,5219 
- kurs średni EUR na dzień 31.12.2002r.      4,0202 
- kurs średni EUR na dzień 31.12.2003r.      4,7170 
- kurs średni EUR na dzień 30.06.2004r.      4,5422 
 
- kurs średnioroczny EUR w okresie 01.01-31.12.2001r.  3,6509 
- kurs średnioroczny EUR w okresie 01.01-31.12.2002r.  3,8697 
- kurs średnioroczny EUR w okresie 01.01-31.12.2003r.  4,4474 
- kurs średnioroczny EUR w okresie 01.01-30.06.2004r.  4,7311 
 
- najniższy kurs EUR w 2001r.        3,3564 (w dniu 12.06.2001r.) 
- najwyższy kurs EUR w 2001r.        3,9569(w dniu 17.09.2001r.) 
- najniższy kurs EUR w 2002r.        3,5015 (w dniu 08.01.2002r.) 
- najwyższy kurs EUR w 2002r.        4,2116 (w dniu 16.07.2002r.) 
- najniższy kurs EUR w 2003r.        3,9773 (w dniu 03.01.2003 r.) 
- najwyższy kurs EUR w 2003r.        4,7170 (w dniu 31.12.2003r.) 
- najniższy kurs EUR w I półroczu 2004r.     4,5422 (w dniu 30.06.2004r.) 
- najwyższy kurs EUR w I półroczu 2004r.     4,9149 (w dniu 01.03.2004r.) 

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

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

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 WYBRANE SKONSOLIDOWANE 
DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR tys. zł tys. EUR tys. zł tys. EUR tys. zł tys.EUR 
I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 1 083 217 228 957 1 909 329 429 314 1 879 409 485 673 1 986 287 544 054

II. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 84 140 17 784 144 769 32 551 32 014 8 273 -555 -152

III. Zysk (strata) brutto 71 678 15 150 113 841 25 597 -11 907 -3 077 -74 053 -20 283
IV. Zysk (strata) netto 47 999 10 145 76 204 17 135 -4 178 -1 080 -71 687 -19 635
V. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -  - 76 204 17 135 -4 178 -1 080 -71 687 -19 635
VI. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 62 505 13 212 130 827 29 417 163 708 42 305 24 331 6 664

VII. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej -30 562 -6 460 -75 135 -16 894 -96 993 -25 065 -63 544 -17 405

VIII. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej -19 644 -4 152 -62 614 -14 079 -102 873 -26 584 66 398 18 187

IX. Przepływy pieniężne netto, razem 12 299 2 600 -6 922 -1 556 -36 158 -9 344 27 185 7 446
X. Aktywa razem 1 440 847 317 213 1 369 263 290 283 1 409 866 350 695 1 454 607 413 018
XI. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 774 928 170 606 752 099 159 444 884 284 219 960 903 197 256 452

XII. Zobowiązania długoterminowe 46 892 10 324 68 195 14 457 110 216 27 416 148 404 42 137
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 627 484 138 145 588 705 124 805 637 661 158 614 606 340 172 163
XIV. Kapitał własny 534 229 117 615 484 593 102 733 389 542 96 896 403 960 114 699
XV. Kapitał zakładowy 98 982 21 792 98 982 20 984 98 982 24 621 98 982 28 105
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30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 WYBRANE SKONSOLIDOWANE 
DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR tys. zł tys. EUR tys. zł tys. EUR tys. zł tys.EUR 

XVI. Liczba akcji 19 796 
016 

19 796 
016

19 796 
016

19 796 
016

19 796 
016

19 796 
016 

19 796 
016

19 796 
016

XVII. Zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł/EUR) 2,42 0,51 3,85 0,87 -0,21 -0,05 -3,62 -0,99

XVIII. Zysk (strata) zanualizowana na 
jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * - 3,85 0,87 -0,21 -0,05 -3,62 -0,99

XIX. Rozwodniony zysk (strata) na 
jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - - - - - - - -

XX. Wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł/EUR) 26,99 5,94 24,48 5,19 19,68 4,89 20,41 5,79

XXI. Rozwodniona wartość księgowa 
na jedną akcję (w zł/EUR) - - - - - - - -

XX. Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) - - 0,05 0,01 0,03 0,01 - -

* Grupa Kapitałowa Ciech nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2003 roku, w związku z 
powyższym nie prezentujemy zysku zanualizowanego. 

2.4.15. Podstawowe różnice pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości (PZR) a Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości Finansowej (MSSF). 

Spółka jest obecnie w trakcie dokonywania przekształceń sprawozdania finansowego dla potrzeb raportowania 
zgodnego z MSSF. Dotychczas zostały zidentyfikowane obszary, w których występują różnice pomiędzy polskimi i 
międzynarodowymi regulacjami. W wyniku przeprowadzonych prac wyliczone zostały różnice zaprezentowane w dalszej 
części noty.  
 
Jednocześnie na dzień sporządzania sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa nie jest w stanie ustalić wartości 
różnic dotyczących kapitału własnego i wyniku finansowego netto pomiędzy danymi finansowymi sporządzonymi zgodnie 
z MSSF a danymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości w następujących obszarach: 
– środki trwałe: zgodnie z MSSF 1 Grupa Kapitałowa zamierza przyjąć jako wartość środków trwałych używanych w 

latach hiperinflacji wartość godziwą tych aktywów. W chwili obecnej trwają prace związane z wyceną środków 
trwałych przez rzeczoznawców majątkowych. Szacuje się, że prace w tym zakresie zostaną zakończone do końca 
listopada 2004 roku. 

– środki trwałe, co do których Zarządy Spółek podjęły decyzje o sprzedaży. Obecnie trwają prace związane z 
ustaleniem wartości godziwej powyższych środków trwałych, co powoduje, że na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego Grupa Kapitałowa nie jest w stanie oszacować wartości potencjalnej korekty związanej z 
doprowadzeniem wartości środków trwałych do wartości godziwej. Przewiduje się, że proces ten zostanie 
zakończony do połowy grudnia 2004 roku. 

– wycena finansowego majątku trwałego: zgodnie z zasadami grupowymi Spółki dokonują odpisów aktualizujących 
wartość posiadanych udziałów/akcji spółek w oparciu o wartość aktywów netto. Zgodnie z MSSF odpisy te powinny 
być szacowane w oparciu o zapisy zawarte w MSR 36. Spółki są w trakcie dokonywania testów utraty wartości 
zgodnie z MSR 36.  

– wartość firmy z konsolidacji, w związku ze zmianami MSR 38 oraz nowym MSSF 3 Grupa Kapitałowa powinna 
zaprzestać amortyzacji wartości firmy z dniem 1 stycznia 2004 roku. Zgodnie ze zmianą zasad amortyzacji Grupa 
Kapitałowa powinna na koniec każdego okresu przeprowadzić weryfikację trwałej utraty wartości firmy z konsolidacji 
zgodnie z standardem MSR36. Ponadto zgodnie z MSSF 1 wartość firmy powinna być zweryfikowana pod kątem 
utraty wartości na dzień przyjęcia MSSF tj., 1 stycznia 2004 roku. Grupa Kapitałowa jest w trakcie przeprowadzania 
wycen i weryfikacji trwałej utraty wartości firmy. 

 
Wyliczone korekty: 
 
Przeszacowanie środków trwałych 
W chwili obecnej trwają prace w Grupie Kapitałowej związane z wyceną środków trwałych przez rzeczoznawców 
majątkowych. Szacuje się, że prace w tym zakresie zostaną zakończone do końca listopada 2004. Przewiduje się, iż 
korekta wynikająca z doprowadzenia wyceny do wartości godziwej będzie miała materialny wpływ na kapitały własne 
sporządzone według MSSF. 
 
Wprowadzona korekta dotyczy jedynie zagranicznej spółki konsolidowanej metodą pełną Daltrade Plc. 
 
Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych 
Grupa Kapitałowa wykazuje w swoich aktywach nieruchomości inwestycyjne. Stosując zasady określone w MSSF, 
nieruchomości te powinny podlegać amortyzacji. Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości nie były one 
amortyzowane przez lata 2002 i 2003. 
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Aktywowane różnice kursowe 
Wg PZR Spółki aktywują różnice kursowe i odsetki od kredytu w walucie obcej zaciągniętego w celu sfinansowania 
nakładów na środki trwałe. Stosując MSSF należałoby kapitalizować różnice kursowe i odsetki do wysokości różnicy 
oprocentowania zobowiązania wyrażonego w walucie obcej i hipotetycznego oprocentowania tego zobowiązania, jeśli 
byłoby ono nominowane w PLN. Stosując zasady MSSF dokonano korekty kapitału własnego. 
Koszty uruchomienia produkcji rozliczane w czasie 
Wg PZR Spółki aktywują koszty uruchomienia nowej produkcji w rozliczeniach międzyokresowych. Wg MSSF koszty te 
winny obciążyć rachunek zysków i strat. W związku z powyższym stan aktywowanych kosztów z tyt. uruchomienia nowej 
produkcji został zaprezentowany jako zmniejszenie kapitału własnego. 
 
Wartość amortyzacji naliczonej dla  środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży.-  
(Cofnięcie amortyzacji środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży ) 
 
Wg MSSF środki trwałe przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji. Zgodnie z PZR użytkowane środki trwałe 
podlegają amortyzacji. 
 
Fundusz prywatyzacyjny 
W zobowiązaniach krótkoterminowych w poz. fundusze specjalne Spółka prezentuje zobowiązania z tytułu utworzonego 
w wyniku podziału zysku funduszu prywatyzacyjnego w wysokości 6 176 tys. złotych. Zgodnie z MSSF fundusz ten 
powinien zostać ujęty w kapitale własnym. 
 
Spisanie ujemnej wartości firmy 
Zgodnie z  PZR ujemna wartość firmy powstała z konsolidacji jest amortyzowana nie dłużej niż przez 20 lat. Zgodnie z 
MSSF 3 i MSSF 1 na dzień 1 stycznia 2004 roku – wartość ta powinna być spisana w korespondencji z kapitałem 
własnym. 
 
Odwrócenie odpisu amortyzacyjnego wartości firmy 
Zgodnie z PZR Spółka dokonywała odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy ujętej w księgach. Zgodnie z regulacjami 
opisanymi powyżej wartość odpisów została odwrócona w korespondencji z rachunkiem zysków i strat (za rok bieżący) 
oraz kapitałem własnym (za lata poprzednie). 
 
Remonty rozliczane w czasie 
W pozycji rozliczenia międzyokresowe Spółka prezentuje koszty remontów rozliczanych w czasie. Zgodnie z regulacjami 
MSSF, koszty te powinny obciążać rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia. W związku z powyższym 
dokonano korekty wyniku oraz kapitału własnego. 
 
Kapitał mniejszości 
Zgodnie z PZR kapitał mniejszości nie jest sumowany do skonsolidowanych kapitałów własnych. Zgodnie z MSSF suma 
skonsolidowanych kapitałów własnych obejmuje kapitał mniejszości. 

 
Stan na dzień 30.06.2004 Wartość w tys. zł 

Skonsolidowany kapitał własny wg PZR 534 229
przeszacowanie środków trwałych 2 345
podatek odroczony od przeszacowań środków trwałych -643
amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych -846
aktywowane różnice kursowe - 1 518
podatek odroczony z tytułu aktywowanych różnic kursowych 288
koszty uruchomienia produkcji rozliczane w czasie -182
cofnięcie amortyzacji środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży 239
fundusz prywatyzacyjny 6 176
spisanie ujemnej wartości firmy 34 739
odwrócenie odpisu amortyzacji wartości firmy dokonywanej wg PZR 3 448
remonty rozliczone w czasie -1 186
aktywa z tytułu podatku odroczonego od kosztów remontów rozliczanych w czasie 225
10.    kapitał udziałowców mniejszościowych 96 951
inne różnice 35
Inne korekty - Spółka jest obecnie w trakcie dokonywania przekształceń sprawozdania 
finansowego dla potrzeb raportowania zgodnego z MSSF -

 
Za okres 01.01- 30.06.2004 Wartość w tys. zł 
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Za okres 01.01- 30.06.2004 Wartość w tys. zł 
Skonsolidowany zysk wg PZR 47 999
aktywowane różnice kursowe 93
3.... podatek odroczony z tytułu aktywowanych różnic kursowych 18
koszty uruchomienia produkcji rozliczane w czasie -182
cofnięcie amortyzacji środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży 239
cofnięcie odpisu ujemnej wartości firmy -3 180
odwrócenie odpisu amortyzacji wartości firmy dokonywanej wg PZR 3 448
remonty rozliczane w czasie -549
aktywa z tytułu podatku odroczonego od kosztów remontów rozliczanych w czasie 225
10.   zyski  udziałowców mniejszościowych 4 517
         inne różnice 35
Inne korekty - Spółka jest obecnie w trakcie dokonywania przekształceń sprawozdania 
finansowego dla potrzeb raportowania zgodnego z MSSF -

 
 

2.5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta 

BILANS SKONSOLIDOWANY 

AKTYWA Nota 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
I. Aktywa trwałe  762 324 780 144 809 105 820 670
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 5 880 8 255 9 667 5 005
 - wartość firmy  62 124 248 372
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 5 921 9 368 5 961 8 132
3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 672 844 676 670 721 497 756 578
4. Należności długoterminowe 4, 9 367 673 854 847
4.1. Od jednostek powiązanych  - - - -
4.2. Od pozostałych jednostek  367 673 854 847
5. Inwestycje długoterminowe 5 58 559 68 452 48 960 43 798
5.1. Nieruchomości  11 451 11 658 7 885 7 885
5.2. Wartości niematerialne i prawne  - - - -
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe  47 108 56 794 41 075 35 913
a) w jednostkach powiązanych, w tym:  44 552 52 599 36 277 30 957
 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 
wyceniane metodą praw własności  14 603 21 447 6 781 6 577

  - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i 
współzależnych nie objętych konsolidacją  29 949 31 152 29 496 24 380

b) w pozostałych jednostkach  2 556 4 195 4 798 4 956
5.4. Inne inwestycje długoterminowe  - - - -
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 18 753 16 726 22 166 6 310
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  17 970 15 323 20 434 3 007
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe  783 1 403 1 732 3 303
II. Aktywa obrotowe  678 523 589 119 600 761 633 937
1. Zapasy 7 129 168 135 460 134 971 130 484
2. Należności krótkoterminowe 8, 9 490 018 414 990 415 113 410 726
2.1. Od jednostek powiązanych  7 771 7 272 19 630 11 980
2.2. Od pozostałych jednostek  482 247 407 718 395 483 398 746
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 50 208 31 625 41 874 78 979
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  50 208 31 625 41 874 78 979
a) w jednostkach powiązanych  200 200 2 287 2 287
b) w pozostałych jednostkach  6 365 81 1 321 2 268
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  43 643 31 344 38 266 74 424
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe  - - - -
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 9 129 7 044 8 803 13 748
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A k t y w a  r a z e m  1 440 847 1 369 263 1 409 866 1 454 607
 
 

PASYWA Nota 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
I. Kapitał własny  534 229 484 593 389 542 403 960
1. Kapitał zakładowy 13 98 982 98 982 98 982 98 982
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)  - - - -
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14 -26 387 -26 547 -43 050 -25 782
4. Kapitał zapasowy 15 325 545 236 924 251 208 325 123
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16 10 663 10 771 10 717 11 517
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17 77 278 77 278 77 706 77 597
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych  3 404 3 197 2 508 1 114

a) dodatnie różnice kursowe  6 667 6 296 13 948 11 884
b) ujemne różnice kursowe  -3 263 -3 099 -11 440 -10 770
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -3 255 7 784 -4 351 -12 904
9. Zysk (strata) netto  47 999 76 204 -4 178 -71 687
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)  - - - -

II. Kapitały mniejszości 18 96 951 94 655 91 766 96 634
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 19 34 739 37 916 44 274 50 816
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  774 928 752 099 884 284 903 197
1. Rezerwy na zobowiązania 20 48 559 41 475 67 449 71 910
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  9 778 6 451 10 800 9 547
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  24 603 23 763 26 028 32 868
a) długoterminowa  22 538 21 745 23 370 29 365
b) krótkoterminowa  2 065 2 018 2 658 3 503
1.3. Pozostałe rezerwy  14 178 11 261 30 621 29 495
a) długoterminowe  - - - -
b) krótkoterminowe  14 178 11 261 30 621 29 495
2. Zobowiązania długoterminowe 21 46 892 68 195 110 216 148 404
2.1. Wobec jednostek powiązanych  - - - -
2.2. Wobec pozostałych jednostek  46 892 68 195 110 216 148 404
3. Zobowiązania krótkoterminowe 22 627 484 588 705 637 661 606 340
3.1. Wobec jednostek powiązanych  3 332 5 612 14 937 7 409
3.2. Wobec pozostałych jednostek  609 450 570 816 610 498 586 173
3.3. Fundusze specjalne  14 702 12 277 12 226 12 758
4. Rozliczenia międzyokresowe 23 51 993 53 724 68 958 76 543
4.1. Ujemna wartość firmy  - - - -
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe  51 993 53 724 68 958 76 543
a) długoterminowe  36 903 37 359 55 188 58 155
b) krótkoterminowe  15 090 16 365 13 770 18 388
P a s y w a  r a z e m  1 440 847 1 369 263 1 409 866 1 454 607

 
Wartość księgowa  534 229 484 593 389 542 403 960
Liczba akcji  19 796 016 19 796 016 19 796 016 19 796 016
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 24 26,99 24,48 19,68 20,41
Rozwodniona liczba akcji  - - - -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 24 - - - -
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POZYCJE POZABILANSOWE DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO 

POZYCJE POZABILANSOWE Nota 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
1. Należności warunkowe 25 2 300 2 550 6 750 1 750
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)  - - 5 000 -
 - pozostałych należności pozabilansowych  - - 5 000 -
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)  2 300 2 550 1 750 1 750
 - otrzymanych gwarancji i poręczeń  1 300 - 1 750 1 750
 - pozostałych należności pozabilansowych  1 000 2 550 - -
2. Zobowiązania warunkowe* 25 43 635 25 776 41 313 41 201
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)  1 111 2 000 24 845 26 658
 - udzielonych gwarancji i poręczeń  1 111 2 000 24 845 26 658
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)  42 524 23 776 16 468 14 543
 - udzielonych gwarancji i poręczeń  13 028 18 136 16 348 14 283
 - innych zobowiązań warunkowych  29 496 5 640 120 260
3. Inne (z tytułu)  3 404 3 140 761 8 864
 - inne  3 404 3 140 761 8 864
Pozycje pozabilansowe, razem  49 339 31 466 48 824 51 815

*powyższe pozycje nie obejmują wartości spraw z obcego powództwa opisanych w notach objaśniających do sprawozdania 
finansowego w poz. II "Zobowiązania warunkowe Grupy Kapitałowej Ciech" 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym:  1 083 217 1 909 329 1 879 409 1 986 287

 - od jednostek powiązanych  15 463 31 567 48 384 41 999
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 26 721 574 1 289 864 1 276 322 1 226 094
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27 361 643 619 465 603 087 760 193
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 
w tym:  796 436 1 378 755 1 430 688 1 569 238

 - od jednostek powiązanych  13 788 25 290 35 894 35 391
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28 523 820 912 590 985 754 941 085
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  272 616 466 165 444 934 628 153
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)  286 781 530 574 448 721 417 049
IV. Koszty sprzedaży 28 112 015 218 865 205 674 217 529
V. Koszty ogólnego zarządu 28 83 052 155 312 169 340 181 713
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)  91 714 156 397 73 707 17 807
VII. Pozostałe przychody operacyjne  15 693 42 896 38 799 28 803
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  24 648 719 6 946
2. Dotacje  23 132 75 45
3. Inne przychody operacyjne 29 15 646 42 116 38 005 21 812
VIII. Pozostałe koszty operacyjne  23 267 54 524 80 492 47 165
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  - 63 - -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  6 554 17 394 50 857 22 050
3. Inne koszty operacyjne 30 16 713 37 067 29 635 25 115
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)  84 140 144 769 32 014 -555
X. Przychody finansowe 31 5 252 17 410 22 509 45 952
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  656 1 062 818 2 292
 - od jednostek powiązanych  656 660 730 594
2. Odsetki, w tym:  1 717 7 889 12 230 15 819
 - od jednostek powiązanych  9 89 403 736
3. Zysk ze zbycia inwestycji  28 - 176 20 305
4. Aktualizacja wartości inwestycji  - 986 - -
5. Inne  2 851 7 473 9 285 7 536
XI. Koszty finansowe 32 15 684 41 869 71 002 138 115
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

1. Odsetki, w tym:  10 064 23 970 41 773 59 595
 - dla jednostek powiązanych  - 5 137 24
2. Strata ze zbycia inwestycji  - 11 35 186
3. Aktualizacja wartości inwestycji  2 682 505 468 4 176
4. Inne  2 938 17 383 28 726 74 158
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych 33 -1 763 -5 552 - -403

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-
XII)  71 945 114 758 -16 479 -93 121

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)  - -100 - -
1. Zyski nadzwyczajne 34 - 904 - -
2. Straty nadzwyczajne 35 - 1 004 - -
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych  3 447 7 178 2 201 5 901
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych  3 180 6 361 6 773 24 969

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)  71 678 113 841 -11 907 -74 053
XVIII. Podatek dochodowy 36 16 513 35 813 -4 065 75
a) część bieżąca  15 962 35 148 6 873 2 772
b) część odroczona  551 665 -10 938 -2 697
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 37 - - - -

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

 -2 828 4 176 -311 29

XXI. (Zyski) straty mniejszości  -4 338 -6 000 3 975 2 412
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 38 47 999 76 204 -4 178 -71 687

 
 
Zysk (strata) netto (zanualizowany)   * 76 204 -4 178 -71 687
Średnia ważona liczba akcji zwykłych   19 796 016 19 796 016 19 796 016 19 796 016
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 39 2,42 3,85 -0,21 -3,62
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych    -  -  -  -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   -  -  -  -

* Grupa Kapitałowa Ciech nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2003 roku, w związku z 
powyższym nie prezentujemy zysku zanualizowanego. 

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE 
WŁASNYM 

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 482 156 387 387 420 145 520 435
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2 437 2 155 -15 929 -23 222
 b) korekty błędów  podstawowych - - -5 351 -3 098
c) zmiana składu jednostek objętych konsolidacją - - 5 095 -
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 484 593 389 542 403 960 494 115

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 98 982 98 982 98 982 98 982
1.1. Zmiany kapitału zakładowego - - - -
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 98 982 98 982 98 982 98 982
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu - - - -
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - - - -
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu  - - - -



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe 

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  378

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE 
WŁASNYM 

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -26 547 -43 050 -25 782 -21 082
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych -160 -16 503 17 268 4 700
a) zwiększenia (z tytułu) - 160 17 268 4 700
 - zakup akcji - - 17 268 4 700
 - zmiana składu jednostek konsolidowanych i wycenianych metodą 
praw własności - 160 - -

b) zmniejszenia (z tytułu) 160 16 663 - -
 - zmiana składu jednostek konsolidowanych i wycenianych metodą 
praw własności 160 16 663 - -

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -26 387 -26 547 -43 050 -25 782
4. Kapitał zapasowy 236 924 251 208 314 193 287 541
 - zmiana składu jednostek objętych konsolidacją - - 9 785 -
 - zmiany przyjętych zasad rachunkowości - - 1 145 -
4.1. Kapitał zapasowy na początek okresu 236 924 251 208 325 123 287 541
4.2. Zmiany kapitału zapasowego 88 621 -14 284 -73 915 37 582
a) zwiększenia (z tytułu) 89 389 22 313 14 690 66 523
 - z podziału zysku 84 974 20 146 4 475 26 993
 - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny 670 876 4 573 7 988
 - korekty konsolidacyjne 1 492 1 082 5 642 21 757
 - inne 2 253 209 - 9 785
b) zmniejszenia (z tytułu) 768 36 597 88 605 28 941
 - pokrycia straty 679 36 917 86 459 14 557
  - sprzedaż spółki konsolidowanej - - - 14 331
 - korekty konsolidacyjne - 173 2 063 -
 - przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
dotyczące sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych 89 - - -

          - Inne zmiany - -493 83 53
4.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu 325 545 236 924 251 208 325 123
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 10 771 10 717 9 303 12 656
 - zmiana składu jednostek objętych konsolidacją - - -3 630 -
 - zmiana przyjętych zasad rachunkowości - - 5 844 2 852
5.1.  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 10 771 10 717 11 517 15 508
5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -108 54 -800 -3 991
a) zwiększenia (z tytułu) 982 2 310 4 266 10 960
- likwidacji i sprzedaży środków trwałych 89 30 - -
- aktualizacji wyceny środków trwałych 434 1 225 1 827 4 965
- korekty konsolidacyjne - - 2 287 5 466
- inne 459 1 055 152 529
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 090 2 256 5 066 14 951
likwidacji i sprzedaży środków trwałych 670 2 243 4 573 7 988
- korekty konsolidacyjne - - - 3 630
- inne 420 13 493 3 333
5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 10 663 10 771 10 717 11 517
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 77 278 77 706 77 279 -
 - zmiana składu jednostek objętych konsolidacją - - 318 -
6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  77 278 77 706 77 597 85 276
6.2. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - -428 109 -7 679
a) zwiększenia (z tytułu) - - 109 318
- przeksięgowania wyniku za ubiegły rok (podział zysku) - - 109 -
- korekty konsolidacyjne - - - 318
b) zmniejszenia (z tytułu) - 428 - 7 997
- sprzedaż spółki konsolidowanej - - - 3 903
- pokrycie straty - - - 4 081
- inne - 428 - 13
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE 
WŁASNYM 

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

6.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 77 278 77 278 77 706 77 597
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych 3 404 3 197 2 508 1 114

a) dodatnie różnice kursowe  6 667 6 296 13 948 11 884
b) ujemne różnice kursowe -3 263 -3 099 -11 440 -10 770
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 83 988 -10 684 -80 776 20 715
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 96 258 28 626 21 967 58 276
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  2 437 2 155 812 -
b) korekty błędów  podstawowych - - - -
 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 98 695 30 781 22 779 58 276

a) zwiększenia (z tytułu) - - - 129
          - inne - - - 129
b) zmniejszenia (z tytułu) 87 922 7 641 7 781 34 100
          - podziału zysku za rok ubiegły 84 974 7 550 2 167 26 755
- korekty konsolidacyjne - - 5 046 6 827
 - wypłata dywidendy 1 538 - 568 -
          - inne 1 410 91 - 518
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 773 23 140 14 998 24 305
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 14 707 39 310 102 743 37 561
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - -2 102 4 992
b) korekty błędów  podstawowych - - 5 351 3 098
c) zmiana składu jednostek objętych konsolidacją - - 1 378 -
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 14 707 39 310 107 370 45 651

a) zwiększenia (z tytułu)  - 495 3 483 5 689
- przeniesienie straty za rok ubiegł - - 2 309 -
- korekty konsolidacyjne - - 349 5 294
- inne - 495 825 395
b) zmniejszenia (z tytułu) 679 24 449 91 504 14 131
- pokrycia straty  679 24 023 86 459 12 344
- korekty konsolidacyjne - - - 447
- inne - 426 5 045 1 340
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 14 028 15 356 19 349 37 209
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 255 7 784 -4 351 -12 904
9. Wynik netto 47 999 76 204 -4 178 -71 687
a) zysk netto 47 999 76 204 - -
b) strata netto - - 4 178 71 687
c) odpisy z zysku - - - -
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 534 229 484 593 389 542 403 960
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 534 229 484 593 389 542 403 960

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - 
metoda pośrednia        

I. Zysk (strata) netto 47 999 76 204 -4 178 -71 687
II. Korekty razem 14 506 54 623 167 886 96 018
1. Zyski (straty) mniejszości 4 338 6 000 -3 975 -2 412
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą 
praw własności 2 828 -4 176 311 -29

3. Amortyzacja, w tym: 47 821 92 464 87 962 70 146
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej 
wartości firmy jednostek podporządkowanych 267 817 -4 571 -19 067

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 235 8 979 1 989 -592
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 531 22 336 31 216 45 367
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 33 4 528 22 323 -23 853
7. Zmiana stanu rezerw 6 752 -26 045 -4 440 16 294
8. Zmiana stanu zapasów 7 963 19 -3 539 4 269
9. Zmiana stanu należności -60 773 -964 -4 144 41 826
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów 2 494 -59 585 60 360 -69 139

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 650 7 034 -21 921 4 663
12. Inne korekty 934 4 033 1 744 9 478
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 62 505 130 827 163 708 24 331
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej        
I. Wpływy  7 741 20 475 20 770 75 846
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 1 682 13 788 4 585 11 721

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne - - 470 -

3. Z aktywów finansowych, w tym: 3 334 2 962 14 801 63 670
a) w jednostkach powiązanych 3 056 1 067 - -
 - zbycie aktywów finansowych 2 300 410 - -
 - dywidendy i udziały w zyskach 756 657 - -
 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - - -
 - odsetki - - - -
 - inne wpływy z aktywów finansowych - - - -
b) w pozostałych jednostkach  278 1 895 14 801 63 670
 - zbycie aktywów finansowych 120 1 222 13 753 60 233
 - dywidendy i udziały w zyskach 158 401 429 2 056
 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - - -
 - odsetki - 242 226 314
 - inne wpływy z aktywów finansowych - 30 393 1 067
4. Inne wpływy inwestycyjne 2 725 3 725 914 455
II. Wydatki 38 303 95 610 117 763 139 390
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 30 938 88 852 86 307 93 796

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - 2 397 - 79
3. Na aktywa finansowe, w tym: 7 365 3 502 31 448 38 119
a) w jednostkach powiązanych 1 000 3 481 - -
 - nabycie aktywów finansowych 1 000 3 481 - -
 - udzielone pożyczki długoterminowe - - - -
b) w pozostałych jednostkach  6 365 21 31 448 38 119
 - nabycie aktywów finansowych 6 365 21 31 448 38 119
 - udzielone pożyczki długoterminowe - - - -
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości - - - -
5. Inne wydatki inwestycyjne - 859 8 7 396
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -30 562 -75 135 -96 993 -63 544
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej       
I. Wpływy  131 206 153 504 122 770 253 918
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - 93 2 -

2. Kredyty i pożyczki 61 586 81 131 39 701 158 959
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 69 533 71 899 82 409 93 786
4. Inne wpływy finansowe 87 381 658 1 173
II. Wydatki  150 850 216 118 225 643 187 520
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 901 696 -174 5 041
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 25 - - -
4. Spłaty kredytów i pożyczek 55 701 127 482 89 087 69 159
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 82 152 58 055 101 815 65 700
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - 34 -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  2 242 4 372 2 954 1 045
8. Odsetki 9 814 22 962 30 767 46 235
9. Inne wydatki finansowe 15 2 551 1 160 340
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -19 644 -62 614 -102 873 66 398
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 12 299 -6 922 -36 158 27 185
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  12 299 -6 922 -36 158 27 185
 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  456 62 -319 -347
F. Środki pieniężne na początek okresu 31 344 38 266 74 424 47 239
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 43 643 31 344 38 266 74 424
 - o ograniczonej możliwości dysponowania 1 405 415 1 289 599

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

Noty objaśniające do bilansu 

Nota 1.A 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 603 848 1 191 1 184
b) wartość firmy 62 124 248 372
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:  4 770 6 814 7 818 3 384
 - oprogramowanie komputerowe 4 757 6 745 7 698 3 127
d) inne wartości niematerialne i prawne 445 469 410 65
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - - -
Wartości niematerialne i prawne razem 5 880 8 255 9 667 5 005

 

Nota 1.B 

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w I półroczu 2004 
a b c d e 

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

koszty 
zakończony

ch prac 
rozwojowyc

h 

wartość 
firmy oprogramo- 

wanie 
komputerowe 

inne 
wartości 

niematerialn
e i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niemateria- 
lne         

i prawne 

Wartości 
niematerialne   

i prawne, 
razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu  

2 416 620 24 312 24 000 783 - 28 131

b) zwiększenia (z tytułu)  - - 493 488 32 - 525
  - zakup  - - 271 266 27 - 298
  - przyjęcie z inwestycji  - - 16 16 - - 16
  - darowizny otrzymane  - - 6 6 - - 6
 - rozszerzenie Grupy - - 200 200 - - 200
  - inne  - - - - 5 - 5
c) zmniejszenia (z tytułu)  - - 2 2 5 - 7
  - likwidacja  - - 2 2 - - 2
  - inne  - - - - 5 - 5
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w I półroczu 2004 
a b c d e 

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

koszty 
zakończony

ch prac 
rozwojowyc

h 

wartość 
firmy oprogramo- 

wanie 
komputerowe 

inne 
wartości 

niematerialn
e i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niemateria- 
lne         

i prawne 

Wartości 
niematerialne   

i prawne, 
razem 

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu  

2 416 620 24 803 24 486 810 - 28 649

e) skumulowana amortyzacja na 
początek okresu  1 540 496 17 498 17 255 314 - 19 848

f) amortyzacja za okres (z tytułu)  245 62 2 535 2 474 51 - 2 893
  - zwiększenia  248 62 2 537 2 476 75 - 2 922
  - zmniejszenia  3 - 2 2 24 - 29
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  1 785 558 20 033 19 729 365 - 22 741

 h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu  28 - - - - - 28

  - zwiększenia    - - - - - -
  - zmniejszenia    - - - - - -
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu  28 - - - - - 28

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu  

848 124 6 814 6 745 469 - 8 255

k) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu  

603 62 4 770 4 757 445 - 5 880

 
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w 2003 r. 

a b c d e 
nabyte koncesje, patenty, 

licencje i podobne 
wartości, w tym:   

koszty 
zakończonyc

h prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy oprogramo- 

wanie 
komputerowe 

inne 
wartości 

niematerialn
e i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niemateria- 
lne i 

prawne 

Wartości 
niematerialne i 
prawne, razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu  

2 616  620 20 525 20 093 596  - 24 357 

b) zwiększenia (z tytułu)  146 - 4 177 4 134 187 - 4 510 
  - zakup  -  - 460 417 187 - 647 
  - przyjęcie z inwestycji  146  - 3 717 3 717 - - 3 863 
c) zmniejszenia (z tytułu)  346  - 390 227 - - 736 
  - sprzedaż  -  - 74 74 - - 74 
  - likwidacja   -  - 17 17 - - 17 
  - spisanie wartości 
niematerialnych i prawnych  29  - - - - - 29 

  - spisanie umorzonych  wartości 
niematerialnych i prawnych  317  -  299   136 - - 616 

 d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu  

2 416  620 24 312   24 000 783  - 28 131 

e) skumulowana amortyzacja na 
początek okresu  1 368  372  12 707 12 395 186  -   14 633 

f) amortyzacja za okres (z tytułu)  172  124 4 791 4 860 128  - 5 215 
  - zwiększenie 488  124 5 121 5 027   128  -  5 861 
  - zmniejszenie -316 -  -330 -167  - -646
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu  1 540  496 17 498 17 255 314 - 19 848 
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w 2003 r. 
a b c d e 

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

koszty 
zakończonyc

h prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy oprogramo- 

wanie 
komputerowe 

inne 
wartości 

niematerialn
e i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niemateria- 
lne i 

prawne 

Wartości 
niematerialne i 
prawne, razem 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu  57  - - - - - 57 

   - zwiększenie  - - - - - - -
   - zmniejszenie  29  - - - - - 29 
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu  28  - - - - - 28 

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu  

848  124 6 814 6 745  469  - 8 255 

 
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w 2002 r. 

a b c d e 
nabyte koncesje, patenty, 

licencje i podobne 
wartości,  w tym:  

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

 
oprogramo- 

wanie 
komputerowe

Inne 
wartości 

niematerialn
e    i prawne 

zaliczki na 
wartości 
niemate- 
rialne i 
prawne 

Wartości 
niematerialne i 
prawne, razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu  

2 369 620 13 224 12 696 194 - 16 407

b) zwiększenia (z tytułu) 1 036 - 7 533 7 533 422 - 8 991
- zakup - - 675 675 37 - 712
- przyjęcie z prac rozwojowych 1 036 - - - - - 1 036
- przejęcie z inwestycji - - 2 735 2 735 385 - 3 120
- inne - - 4 123 4 123 - - 4 123
c) zmniejszenia (z tytułu) 789 - 232 136 20 - 1 041
- likwidacja 139 - 108 108 20 - 267
- spisanie umorzonych wartości 
niematerialnych i prawnych 404 - - - - - 404

- spisanie wartości 
niematerialnych i prawnych 246 - 121 25 - - 367

- inne - - 3 3 - - 3
d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 

2 616 620 20 525 20 093 596 - 24 357

e) skumulowana amortyzacja na 
początek okresu 1 128 248 9 840 9 569 129 - 11 345

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 240 124 2 867 2 826 57 - 3 288
- zwiększenie 578 124 3 099 2 962 77 - 3 878
- zmniejszenie 338 - 232 136 20 - 590
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 1 368 372 12 707 12 395 186 - 14 633

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu 57 - - - - - 57

- zwiększenie - - - - - - -
- zmniejszenie - - - - - - -
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu 57 - - - - - -

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 

1 191 248 7 818 7 698 410 - 9 667
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w 2001 r. 
a b c d e 

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

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

 
oprogramo- 

wanie 
komputerowe

Inne 
wartości 

niematerial
ne    i 

prawne 

zaliczki na 
wartości 
niemate- 
rialne i 
prawne 

Wartości 
niematerialne i 
prawne, razem 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu  

2 595 620 11 188 10 504 7 580 - 21 983

korekty wartości na początek 
okresu - zmiana ustawy o 
rachunkowości i zmiany polityki 
rachunkowości 

-59 - 557 621 -7 377 - -6 879

a.1) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu  

2 536 620 11 745 11 125 203 - 15 104

b) zwiększenia (z tytułu) 18 - 2 431 2 358 52 - 2 501
- zakup - - 1 059 987 52 - 1 111
- przyjęcie z prac rozwojowych 18 - 1 284 1 283 - - 1 302
- przejęcie z inwestycji - - 52 52 - - 52
- rozszerzenie Grupy - - 36 36 - - 36
c) zmniejszenia (z tytułu) 185 - 952 787 61 - 1 198
- sprzedaż - - 648 648 - - 648
- likwidacja - - 284 119 - - 284
- spisanie umorzonych wartości 
niematerialnych i prawnych 60 - - - - - 60

- spisanie wartości 
niematerialnych i prawnych 125 - - - - - 125

- inne - - 20 20 61 - 81
d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 

2 369 620 13 224 12 696 194 - 16 407

e) skumulowana amortyzacja na 
początek okresu 641 124 7 112 6 848 979 - 8 856

korekty wartości na początek 
okresu - zmiana ustawy o 
rachunkowości i zmiany polityki 
rachunkowości 

-16 - 130 153 -828 - -714

e.1) skumulowana amortyzacja na 
początek okresu 625 124 7 242 7 001 151 - 8 142

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 503 124 2 598 2 568 -22 - 3 203
- zwiększenie 688 124 3 531 3 336 130 - 4 473
- zmniejszenie 185 - 933 768 152 - 1 270
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 1 128 248 9 840 9 569 129 - 11 345

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu 57 - - - - - 57

- zwiększenie - - - - - - 0
- zmniejszenie - - - - - - 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu 57 - - - - - 57

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 

1 184 372 3 384 3 127 65 - 5 005
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Nota 1.C 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) własne 5 880 8 255 9 667 5 005
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, 
w tym umowy leasingu, w tym: - - - -

Wartości niematerialne i prawne razem 5 880 8 255 9 667 5 005
 

Nota 2.A 

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) wartość firmy - jednostki zależne 3 527 4 582 5 961 8 132
b) wartość firmy - jednostki współzależne - - - -
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone 2 394 4 786 - -
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 5 921 9 368 5 961 8 132

 

Nota 2.B 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK ZALEŻNYCH 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) wartość firmy brutto na początek okresu 35 931 34 920 34 890 33 706
b) zwiększenia (z tytułu) - 1 011 56 1 184
- zakup akcji/udziałów (wyłącznie nowa spółka) - - - 603
- zwiększenie udziału procentowego w kapitale własnym spółki 
zależnej / nabycie - 991 - 579

- różnice kursowe - 20 56 2
c) zmniejszenia (z tytułu) - - 26 -
- różnice kursowe - - 26 -
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 35 931 35 931 34 920 34 890
e) odpis wartości firmy na początek okresu 31 349 28 959 26 758 20 857
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 1 055 2 390 2 201 5 901
- umorzenie za okres 1 055 2 390 2 201 5 901
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 32 404 31 349 28 959 26 758
h) wartość firmy netto na koniec okresu 3 527 4 582 5 961 8 132

 

Nota 2.C 

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI 
STOWARZYSZONE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) wartość firmy brutto na początek okresu 9 977 403 403 -
b) zwiększenia (z tytułu) - 9 574 - 403
- zakup akcji / udziałów (nowa spółka) - 9 574 - -
 - objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki stowarzyszonej 
wraz z jednoczesnym spisaniem do RW - - - 403

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 9 977 9 977 403 403
e) odpis wartości firmy na początek okresu 5 191 403 403 -
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 2 392 4 788 - 403
 - umorzenie za okres 2 392 4 788 - 403
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 7 583 5 191 403 403
h) wartość firmy netto na koniec okresu 2 394 4 786 - -
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L.p. Spółka 
Wartość 

firmy brutto 
na 01.01.04 

Zwiększenia/ 
Zmniejszenia 

za okres 

Wartość 
firmy brutto 
na 30.06.04 

Odpis 
wartości 
firmy za 

okres 

Skumulowany 
odpis wartości 

firmy na 
30.06.04 

Wartość 
firmy netto 
na 30.06.04 

1. 
Grupa Kapitałowa Petrochemia 
Blachownia 21 - 21 2 17 4

2. Cheman S.A. 6 158 - 6 158 616 3 948 2 210

3. 
Daltrade Plc (w tym różnice 
kursowe) 664 - 664 - 664 -

4. Grupa Kapitałowa Soda Mątwy 4 842 - 4 842 1 196 3 645 1 197
5. Grupa Kapitałowa Alwernia 4 375 - 4 375 437 3 062 1 313
6. JZS Janikosoda S.A. 29 445 - 29 445 1 196 28 248 1 197
7. Zach - Ciech Sp. z o. o. 403 - 403 - 403 -
 RAZEM: 45 908 - 45 908 3 447 39 987 5 921

 

L.p. Spółka 
Wartość 

firmy brutto 
na 01.01.03 

Zwiększenia/ 
Zmniejszenia 

za okres 

Wartość 
firmy brutto 
na 31.12.03 

Odpis 
wartości 
firmy za 

okres 

Skumulowany 
odpis wartości 

firmy na 
31.12.03 

Wartość 
firmy netto 
na 31.12.03 

1. 
Grupa Kapitałowa Petrochemia 
Blachownia 21 - 21 4 15 6

2. Cheman S.A. 5 167 991 6 158 1 215 3 332 2 826

3. 
Grupa Kapitałowa Daltrade ( w 
tym różnice kursowe) 644 20 664 282 664 - 

4. Grupa Kapitałowa Soda Mątwy 55 4 787 4 842 2 395 2 449 2 393
5. Alwernia S.A. 4 375 - 4 375 875 2 625 1 750
6. Grupa Kapitałowa Janikosoda 24 658 4 787 29 445 2 407 27 052 2 393
7. Zach - Ciech Sp. z o. o. 403 - 403 - 403 - 
 RAZEM: 35 323 10 585 45 908 7 178 36 540 9 368

 

L.p. Spółka 
Wartość 

firmy brutto 
na 01.01.02 

Zwiększenia/ 
Zmniejszenia 

za okres 

Wartość 
firmy brutto 
na 31.12.02 

Odpis 
wartości 
firmy za 

okres 

Skumulowany 
odpis wartości 

firmy na 
31.12.02 

Wartość 
firmy netto 
na 31.12.02 

1. Grupa Kapitałowa Petrochemia 
Blachownia 21 - 21 4 11 10

2. Cheman S.A. 5 167 - 5 167 1 033 2 117 3 050

3. Grupa Kapitałowa Daltrade (w 
tym różnice kursowe) 612 32 644 209 382 262

4. Grupa Kapitałowa Soda Mątwy 55 - 55 - 54 1
5. Alwernia S.A. 4 375 - 4 375 875 1 750 2 625
6. Janikosoda S.A. 24 658 - 24 658 80 24 645 13
7. Zach - Ciech Sp. z o. o. 403 - 403 - 403 -
 RAZEM: 35 291 32 35 323 2 201 29 362 5 961

 

L.p. Spółka 
Wartość 

firmy brutto 
na 01.01.01 

Zwiększenia/ 
Zmniejszenia 

za okres 

Wartość 
firmy brutto 
na 31.12.01 

Odpis 
wartości 
firmy za 

okres 

Skumulowany 
odpis wartości 

firmy na 
31.12.01 

Wartość 
firmy netto 
na 31.12.01 

1. Grupa Kapitałowa Petrochemia 
Blachownia 21 - 21 4 6  15 

2. Cheman S.A. 5 167 - 5 167 1 033 1 083  4 084 

3. Grupa Kapitałowa Daltrade (w 
tym różnice kursowe) 9 603 612 165 174  440 

4. Grupa Kapitałowa Soda Mątwy - 55 55 55 55  - 
5. Alwernia S.A. 4375 - 4 375 875 875 3 500 
6. Janikosoda S.A. 24 134 524 24 658 3 769 24 565  93 
7. Zach - Ciech Sp. z o. o. - 403 403 403 403  - 
 RAZEM: 33 706 1 585 35 291 6 304 27 161  8 132 

 
Sposób ustalenia wartości firmy został zamieszczony w punkcie 2.4.12 wprowadzenia do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CIECH S.A. 
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Nota 3.A 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) środki trwałe, w tym: 619 213 644 485 676 439 718 041
 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 43 717 44 217 70 627 71 133
 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 306 288 315 392 325 752 350 317
 - urządzenia techniczne i maszyny 250 723 268 781 262 852 276 945
 - środki transportu 15 438 12 715 14 416 16 018
 - inne środki trwałe 3 047 3 380 2 792 3 628
b) środki trwałe w budowie 52 541 32 185 42 996 34 387
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 1 090 - 2 062 4 150
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 672 844 676 670 721 497 756 578

 

Nota 3.B 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w I półroczu 2004 

 

- grunty (w 
tym prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

- budynki, 
lokale i obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

- urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

Środki trwałe, 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych 
na początek okresu  49 637 783 555 895 674 58 307 19 580 1 806 753

b) zwiększenia (z tytułu) 175 4 723 10 674 4 869 463 20 904
- zakup - - 1 428 2 021 409 3 858
- przyjęcie z inwestycji - 2 763 8 465 - 5 11 233
- modernizacja - 1 265 562 14 49 1 890
- rozszerzenie Grupy - - 178 260 - 438
- wkłady niepieniężne (aporty) 95 665 - - - 760
- różnice kursowe 80 30 36 18 - 164
- inne - - 5 2 556 - 2 561
c) zmniejszenia (z tytułu) 75 13 515 15 204 1 019 506 30 319
- sprzedaż - 1 741 195 848 14 2 798
- likwidacja 75 7 453 5 567 109 356 13 560
- przeniesienie na środki trwałe w 
budowie - 3 841 9 234 60 125 13 260

- wkłady niepieniężne (aporty) - 405 20 - 2 427
- darowizny - - 54 - - 54
- różnice kursowe - 1 - 2 2 5
- inne - 74 134 - 7 215
d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu 49 737 774 763 891 144 62 157 19 537 1 797 338

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 5 420 451 088 617 537 45 317 16 093 1 135 455

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 600 5 526 16 457 1 199 321 24 103
 - zwiększenie 610 13 048 28 838 2 089 787 45 372
 - zmniejszenie 10 7 522 12 381 890 466 21 269
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 6 020 456 614 633 994 46 516 16 414 1 159 558

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu - 17 075 9 356 275 107 26 813

 - zwiększenie - - 46 - - 46
 - zmniejszenie - 5 214 2 975 72 31 8 292
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu - 11 861 6 427 203 76 18 567

j) wartość netto środków 
trwałych na koniec okresu 43 717 306 288 250 723 15 438 3 047 619 213
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w 2003 r. 

 

grunty (w tym 
prawo 

użytkowania 
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  77493 774 114 843 808 58 382 18 224 1 772 021

b) zwiększenia (z tytułu) 1 689 20 456 61 374 2 896 2 248 88 663
- zakup 427 2 808 4 973 1 865 1 785 11 858
- przyjęcie z inwestycji - 13 829 49 533 96 457 63 915
- darowizna - - - - 6 6
- modernizacja - 2 437 5 778 795 - 9 010
- ujawnienia - - 49 - - 49
- różnice kursowe 834 585 43 35 - 1 497
- inne 428 797 998 105 - 2 328
c) zmniejszenia (z tytułu) 29 545 11 015 9 508 2 971 892 53 931
- sprzedaż 3 647 1 621 2 516 296 5 083
- likwidacja 8 693 8 261 6 160 285 436 23 835
- przyczyny losowe - - 14 - - 14
- likwidacja na skutek inwestycji - 868 551 - - 1 419
- darowizny przekazane 1 99 - 1 101
- zużycie - 741 640 27 17 1 425
- zmiana wartości prawa 
wieczystego użytkowania gruntów 14 928 - - - - 14 928

- przeniesienie do nieruchomości 
inwestycyjnych 5 004 - - - - 5 004

- różnice kursowe 3 4 5 18 2 32
- inne 913 494 418 125 140 2 090
d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu 49 637 783 555 895 674 58 307 19 580 1 806 753

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 6 866 431 591 571 336 43 691 15 310 1 068 794

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 1 446 19 497 46 201 1 626 783 66 661
- zwiększenia 3 802 26 264 54 663 3 935 1 638 90 302
- zmniejszenia 5 248 6 767 8 462 2 309 855 23 641
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 5 420 451 088 617 537 45 317 16 093 1 135 455

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu - 16 771 9 620 275 122 26 788

- zwiększenie - 2 030 401 - - 2 431
- zmniejszenie - 1 726 665 - 15 2 406
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu - 17 075 9 356 275 107 26 813

j) wartość netto środków trwałych 
na koniec okresu 44 217 315 392 268 781 12 715 3 380 644 485

 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w 2002 r. 

 

grunty (w tym 
prawo 

użytkowania 
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  74 480 765 240 811 997 57 845 17 964 1 727 526

b) zwiększenia (z tytułu) 3 278 20 336 51 143 3 815 794 79 366
- zakup 2 541 5 615 4 930 2 766 610 16 462
- przyjęcie z inwestycji - 8 964 45 937 882 170 55 953
- darowizna - - - 49 -  49
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w 2002 r. 

 

grunty (w tym 
prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

środki 
transportu 

inne środki 
trwałe 

Środki trwałe, 
razem 

- modernizacja - 1 447 207 - -  1 654
- ujawnienia - 81 - - -  81
- różnice kursowe 557 439 44 67 5 1 112
- rozszerzenie Grupy - 28 25 11 9 73
- inne 180 3 762 - 40 - 3 982
c) zmniejszenia (z tytułu) 265 11 462 19 332 3 278 534 34 871
- sprzedaż 260 6 966 634 2 770 300 10 930
- likwidacja - 2 716 16 300 426 198 19 640
- przyczyny losowe - - - 49 3 52
- nieodpłatne przekazanie - - 4 - - 4
- przeniesienie na środki trwałe w 
budowie - - 725 - - 725

- przeniesienie na materiały - - 3 - - 3
- przeniesienie w straty - - 1 - - 1
- likwidacja na skutek inwestycji - 1 543 1 544 - - 3 087
- darowizny przekazane 5 - 71 - - 76
- zużycie - - 50 33 33 116
- inne - 237 - - - 237
d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu 77 493 774 114 843 808 58 382 18 224 1 772 021

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 3 345 411 866 534 891 41 778 14 336 1 006 216

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 3 521 19 725 36 445 1 913 974 62 578
    - zwiększenia 3 532 26 924 53 655 4 236 1 487 89 834
    - zmniejszenia 11 7 199 17 210 2 323 513 27 256
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 6 866 431 591 571 336 43 691 15 310 1 068 794

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu 2 3 057 161 49 - 3 269

 - zwiększenie - 14 324 9 489 226 122 24 161
 - zmniejszenie 2 610 30 - - 642
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu - 16 771 9 620 275 122 26 788

j) wartość netto środków trwałych 
na koniec okresu 70 627 325 752 262 852 14 416 2 792 676 439

 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w 2001 r. 

  

grunty (w tym 
prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

środki 
transportu 

inne środki 
trwałe 

Środki trwałe, 
razem 

a.1) wartość brutto środków 
trwałych na początek okresu  2 906 711 207 808 342 87 777 19 065 1 629 297

korekty wartości na początek okresu 
- zmiana ustawy o rachunkowości i 
zmiany polityki rachunkowości 

64 462 -8 986 1 408 650 -96 57 438

a.1) wartość brutto środków 
trwałych na początek okresu  67 368 702 221 809 750 88 427 18 969 1 686 735

b) zwiększenia (z tytułu) 8 042 82 716 38 985 7 759 1 646 139 148
- zakup 49 385 2 193 1 517 472 4 616
- przyjęcie z inwestycji 69 23 491 63 307 1 544 1 092 89 503
- reklasyfikacja - 51 836 -37 341 - -79 14 416
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w 2001 r. 

  

grunty (w tym 
prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

środki 
transportu 

inne środki 
trwałe 

Środki trwałe, 
razem 

- rozszerzenie Grupy 7 924 6 860 282 1 479 4 16 549
- umowa dzierżawy - - 654 3 219 - 3 873
- zmiana ewidencji leasingu - - 10 020 - 157 10 177
- inne - 144 -130 - - 14
c) zmniejszenia (z tytułu) 930 19 697 36 738 38 341 2 651 98 357
- sprzedaż 930 8 999 7 717 6 606 1 511 25 763
- likwidacja - 5 487 11 180 1 158 747 18 572
- aporty - 3 408 1 053 30 577 384 35 422
- przeniesienie na środki trwałe w 
budowie - 290 79 - - 369

- nieodpłatne przekazanie - 1 022 6 - 6 1 034
- likwidacja na skutek inwestycji - 291 2 278 - - 2 569
- reklasyfikacje - - 14 412 - 3 14 415
- inne - 200 13 - - 213
d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu 74 480 765 240 811 997 57 845 17 964 1 727 526

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 278 364 240 534 961 75 572 15 357 990 408

korekty wartości na początek okresu 
- zmiana ustawy o rachunkowości i 
zmiany polityki rachunkowości 

963 -1 989 -476 93 - -1 409

e.1) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 1 241 362 251 534 485 75 665 15 357 988 999

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 2 104 49 615 406 -33 887 -1 021 17 217
- zwiększenia 2 145 61 125 30 474 3 649 1 621 99 014
- zmniejszenia 41 11 510 30 068 37 536 2 642 81 797
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 3 345 411 866 534 891 41 778 14 336 1 006 216

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu 2 3 210 237 91 - 3 540

- zwiększenia - - - - - -
- zmniejszenia - 153 76 42 - 271
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu 2 3 057 161 49 - 3 269

j) wartość netto środków trwałych 
na koniec okresu 71 133 350 317 276 945 16 018 3 628 718 041

 

Nota 3.C 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) własne 607 344 633 206 662 437 701 443
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, 
w tym umowy leasingu, w tym: 11 869 11 279 14 002 16 598

 - umowy leasingu finansowego 10 320 9 213 10 904 12 725
 - umowy dzierżawy 1 549 2 066 3 098 3 873
Środki trwałe bilansowe razem 619 213 644 485 676 439 718 041

 
Informacje o zabezpieczeniach ustanowionych na środkach trwałych przedstawione zostały w notach 21.D i 22.C 

Nota 3.D 

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w 
tym umowy leasingu, w tym: 56 913 55 764 34 081 35 825
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ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
 - wartość gruntów użytkowanych wieczyście 54 844 54 176 31 651 30 587
 - umowa leasingu (operacyjnego) 1 047 1 017 868 2 546
 - umowa dzierżawy 1 022 571 1 562 2 692
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem  56 913 55 764 34 081 35 825

 
Poniższe informacje odnoszą się do jednostek nie objętych konsolidacją oraz nie wycenianych metodą praw własności.  
 
30.06.2004 
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wyniosła 748 tys. złotych. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub 
nieumarzanych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów wyniosła 10 511 tys. złotych. 
 
31.12.2003 
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wyniosła 1 829 tys. złotych. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych 
lub nieumarzanych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów wyniosła 45 851 tys. złotych. 
 
31.12.2002 
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wyniosła   670 tys. złotych. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych 
lub nieumarzanych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów wyniosła 50.964 tys. złotych, w 
tym z tytułu umów leasingu 123 tys. złotych. 
 
31.12.2001 
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wyniosła   670 tys. złotych. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych 
lub nieumarzanych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów wyniosła 54.568 tys. złotych, w 
tym z tytułu umów leasingu 195 tys. złotych. 
 

Nota 4.A 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: - - - -
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 367 673 854 847
  - sprzedaży ratalnej majątku trwałego  350 656 844 834
  - leasingu (kaucje)  17 17 - -
  - inne  - - 10 13
Należności długoterminowe netto 367 673 854 847
c) odpisy aktualizujące wartość należności  - - 253 53
Należności długoterminowe brutto 367 673 1 107 900

 

Nota 4.B 

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) stan na początek okresu  673 1 107 900 318
b) zwiększenia (z tytułu) - 117 242 635
  - sprzedaży ratalnej majątku trwałego  - 100 42 578
  - leasingu (kaucje)  - 17 - -
  - postępowania układowego  - - 200 44
  - inne  - - - 13
c) zmniejszenia (z tytułu) 306 551 35 53
  - sprzedaży ratalnej majątku trwałego  14 12 32 44
  - postępowania układowego  - - - 9
  - reklasyfikacja do należności krótkoterminowych  292 528 - -
  - inne   11 3 -
d) stan na koniec okresu 367 673 1 107 900
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Nota 4.C 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH  30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

Stan na początek okresu - 253 53 18
a) zwiększenia (z tytułu) - - 200 44
  - inne - - - 44
  - postępowania układowe  - - 200 -
b) zmniejszenia (z tytułu) - 253 - 9
   - przeniesienie na należności krótkoterminowe  - 253 - -
  - inne - - - 9
Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
długoterminowych na koniec okresu - - 253 53

 

Nota 4.D 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) w walucie polskiej 367 673 854 847
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - - -
Należności długoterminowe, razem 367 673 854 847

 

Nota 5.A 

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)  30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) stan na początek okresu 11 658 7 885 7 885 7 885
  - grunty  3 773 - - -
 - budynki (w tym maszyny i urządzenia) 7 881 7 881 7 881 7 881
 - budowle 4 4 4 4
b) zwiększenia (z tytułu) - 3 773 - -
 - zakup - 3 773 - -
c) zmniejszenia (z tytułu) 207 - - -
  - odpis amortyzacyjny  207 - - -
d) stan na koniec okresu 11 451 11 658 7 885 7 885
 - grunty 3 773 3 773 - -
 - budynki (w tym maszyny i urządzenia) 7 674 7 881 7 881 7 881
 - budowle 4 4 4 4

 
Informacje o zabezpieczeniach ustanowionych na nieruchomościach przedstawione zostały w notach 21.D i 22.C. 

Nota 5.B 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających 
konsolidacji 29 949 31 152 29 496 24 380

 - udziały lub (i) akcje  29 949 31 152 29 496 24 380
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 
wycenianych metodą praw własności  14 603 21 447 6 781 6 577

 - udziały lub (i) akcje  14 603 21 447 6 781 6 577
c) w pozostałych jednostkach  2 556 4 195 4 798 4 956
 - udziały lub (i) akcje  2 556 4 195 4 724 4 956
 - dłużne papiery wartościowe - - - -
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - -
 - udzielone pożyczki - - 74 -
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 47 108 56 794 41 075 35 913

 
Informacje o zabezpieczeniach ustanowionych na udziałach i akcjach przedstawione zostały w notach 21.D i 22.C. 
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Nota 5.C 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) stan na początek okresu  56 794 41 075 35 913 59 063
 - udziały i akcje 56 794 41 001 35 913 59 063
 - udzielone pożyczki - 74 - -
b) zwiększenia (z tytułu) 1 220 16 910 5 774 5 773
 - zakup akcji i udziałów 1 000 - - -
  - wniesienia aportem / wkładem niepieniężnym akcji i udziałów / 
środków trwałych  - 733 5 518 5 762

  - udzielenie pożyczek  - - 74 -
  - zysk lub inne korekty konsolidacyjne (metoda praw własności)   6 15 191 - -
  - inne korekty konsolidacyjne     160 - - -
  - różnice kursowe  z przeliczenia oddziałów zagranicznych  53 - 148  
  - inne   - - 34 11
c) zmniejszenia (z tytułu) 10 906 1 191 612 28 923
  - sprzedaż akcji i udziałów 4 074 519 - 167
  - aktualizacja wyceny/odpis z tytułu trwałej utraty wartości  2 682 548 380 3 366
  - sprzedaż spłata pożyczek i wierzytelności  - 74 - -
  - objecie konsolidacją pełną  1 202 - - 23 221
  - inne korekty konsolidacyjne (metodą praw własności)  2 948 - 232 115
  - różnice kursowe  z przeliczenia oddziałów zagranicznych  - - - 813
  - inne - 50 - 1 241
d) stan na koniec okresu 47 108 56 794 41 075 35 913
 - udziały i akcje 47 108 56 794 41 001 35 913
 - udzielone pożyczki - - 74 -
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Nota 5.DE 

UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 
a b c d e 

Lp. nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa 

charakter powiązania 
(jednostka zależna, 

współzależna, 
stowarzyszona z 

wyszczególnieniem 
powiązań bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana metoda 
konsolidacji / wycena 

metodą praw własności, 
bądź wskazanie, że 

jednostka nie podlega 
konsolidacji / wycenie 

metodą praw własności 

1 Agrochem Sp. z o.o. Dobre 
Miasto 

ul. Spichrzowa 13 
11-040 Dobre Miasto 

produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych, produkcja pozostałych 
podstawowych chemikaliów nieorganicznych i organicznych, magazynowanie, 

składowanie i przechowywanie towarów 
pośrednio zależna Fosfory Sp. z o.o. - 

metoda pełna 

2 Alwernia Fosforany Sp. z o.o. ul. K.Olszewskiego 25 
32-566 Alwernia spółka nie rozpoczęła działalności pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 

3 BL-TRANS Sp. z o.o. ul. Szkolna 15 
47-225 Kędzierzyn-Koźle 

towarowy transport drogowy, transport pasażerski, obsługa i naprawa 
pojazdów mechanicznych, sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów 
mechanicznych, sprzedaż pojazdów mechanicznych, badania i analizy 

techniczne 

pośrednio zależna Petrochemia Blachownia 
S.A. - metoda pełna 

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 

5 Calanda Polska Sp. z o.o. w 
likwidacji 

ul. Powązkowska 46/50
01-728 Warszawa spółka w likwidacji zależna nie podlega konsolidacji 

6 Chemia.com S.A. ul. Powązkowska 46/50
01-728 Warszawa 

działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i 
chemikaliów przemysłowych, sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, 

paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz wyrobów pochodnych, działalność 
związana z informatyką 

pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 

7 Chemiepetrol GmbH 
Kattrepelsbrucke 1 
D-20095 Hamburg 

Niemcy 

pośrednictwo (świadczenie usług agencyjnych) w eksporcie produktów 
chemicznych na rynek niemiecki; zakup petrochemikaliów i tworzyw 

sztucznych na rachunek własny 
zależna nie podlega konsolidacji 

8 Ciech Inwestycje 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 

9 Ciech POLFA Sp. z o.o. ul. Powązkowska 46/50
01-728 Warszawa sprzedaż produktów farmaceutycznych, usługi konfekcjonowania zależna metoda pełna 

10 Ciech-PETROL Sp. z o.o. Domaniew 9 
98-235 Błaszki sprzedaż paliw zależna metoda pełna 

11 Ciech-SERVICE Sp. z o.o. ul. Powązkowska 46/50
01-728 Warszawa usługi transportowe i brokerskie zależna nie podlega konsolidacji 
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 
a b c d e 

Lp. nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa 

charakter powiązania 
(jednostka zależna, 

współzależna, 
stowarzyszona z 

wyszczególnieniem 
powiązań bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana metoda 
konsolidacji / wycena 

metodą praw własności, 
bądź wskazanie, że 

jednostka nie podlega 
konsolidacji / wycenie 

metodą praw własności 

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 Europy 

(produkty naftowe; spółka świadczy usługi agencyjne; 
zależna metoda pełna 

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 

14 Elektrociepłownie Kujawskie 
Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 4 
88-101 Inowrocław wytwarzanie energii elektrycznej pośrednio zależna Soda Mątwy S.A. - 

metoda pełna 

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 

16 
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 

17 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 

18 Jantrans - Janikowo Sp. z 
o.o. 

ul. Przemysłowa 30 
88-160 Janikowo 

transport kolejowy i drogowy, przeładunki towarów, usługi budowlane, 
działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw 
kolejowych oraz taboru kolejowego, wynajem środków transportu lądowego 

pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 

19 Nordiska Unipol AB 
Arstaangsvagen 1 A 
S-10074 Sztokholm 

Szwecja 

prowadzenie działalności handlowej w zakresie importu oraz eksportu różnego 
typu produktów, głównie chemikaliów oraz innego zaopatrzenia 

przemysłowego;  
prowadzenie działalności przedstawicielskiej, a także innych przedsięwzięć 

pokrewnych 

zależna nie podlega konsolidacji 

20 Petrochemia-Blachownia 
S.A. 

ul. Szkolna 15 
47-225 Kędzierzyn-Koźle 

produkcja chemikaliów organicznych, wytwarzanie produktów rafinacji ropy 
naftowej, sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, transport drogowy, 

wykonywanie robót ogólnobudowlanych, 
zależna metoda pełna 

21 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 

22 Polcommerce Ltd. Otvos J.u.1-3.II. 
1021 Budapeszt Węgry 

pośrednictwo (świadczenie usług agencyjnych) w eksporcie produktów 
farmaceutycznych i produktów chemicznych na rynek węgierski; spółka 

świadczy usługi marketingowo-rejestracyjno-reklamowe w zakresie produktów 
farmaceutycznych 

zależna nie podlega konsolidacji 
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 
a b c d e 

Lp. nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa 

charakter powiązania 
(jednostka zależna, 

współzależna, 
stowarzyszona z 

wyszczególnieniem 
powiązań bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana metoda 
konsolidacji / wycena 

metodą praw własności, 
bądź wskazanie, że 

jednostka nie podlega 
konsolidacji / wycenie 

metodą praw własności 

23 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 Przedsiębiorstwo Chemiczne 
Cheman S.A. 

ul. Rydygiera 8 
01-793 Warszawa handel towarami chemicznymi, konfekcjonowanie produktów chemicznych zależna metoda pełna 

25 "AGROCHEM" Sp. z o.o. 
Człuchów 

ul. Mickiewicza 5 
77-300 Człuchów 

handel hurtowy i detaliczny nawozami mineralnymi, artykułami produkcji rolnej, 
przemysłowej, chemicznej, świadczenie usług w zakresie magazynowania 

towarów 
pośrednio zależna Fosfory Sp. z o.o. - 

metoda pełna 

26 Soc-Al. Sp. z o.o. ul. Kulawki 4 
32-566 Alwernia 

świadczenie usług porządkowych, pralniczych, administrowania zasobami 
mieszkaniowymi, dozorowania, hotelarskich, remontowo-specjalistycznych, 

wydawniczych, wynajem lokali, produkcja, przesył i dystrybucja ciepła 
pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 

27 Soda-Med. Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 30 
88-160 Janikowo organizacja usług medycznych pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 

28 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 

29 ZAO-Polfa Ciech w upadłości 49 Nikoloyamskaya St. 
109004 Moskwa Rosja spółka w upadłości zależna nie podlega konsolidacji 

30 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 

31 Zakłady Chemiczne 
"Alwernia" S.A. 

ul. K.Olszewskiego 25 
32-566 Alwernia produkcja chemikaliów nieorganicznych zależna metoda pełna 

32 Chemo Sp. z o.o. ul. Skrzynka 159 
32-410 Dobczyce produkcja i handel chemią gospodarczą pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 

33 Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe S.A 

ul. Jagiellońska 17 
03-719 Warszawa towarzystwo ubezpieczeniowe pośrednio stowarzyszona metoda praw własności 

34 Polfa Nigera Plc 

Block M, Plot 9 Mushin 
Road, Isolo 

P.M.B. 1003 Mushin 
Lagos 

działalność  produkcyjna w zakresie branży farmaceutycznej; działalność 
handlowa i dystrybucyjna w zakresie produktów farmaceutycznych oraz innych 

towarów na bazie agencyjnej i na rachunek własny;  
spółka nie prowadzi działalności od maja 2002 r. 

stowarzyszona nie podlega konsolidacji 

35 POL-PLAST S.A. w 
upadłości 

ul. Zakładowa 7 
26-948 Pionki spółka w upadłości pośrednio stowarzyszona nie podlega konsolidacji 
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 
a b c d e 

Lp. nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa 

charakter powiązania 
(jednostka zależna, 

współzależna, 
stowarzyszona z 

wyszczególnieniem 
powiązań bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana metoda 
konsolidacji / wycena 

metodą praw własności, 
bądź wskazanie, że 

jednostka nie podlega 
konsolidacji / wycenie 

metodą praw własności 

36 
Polsin Karbid Sp. z o.o. w 

upadłości (dane finansowe z 
dnia 08.06.2004) 

ul. Narutowicza 15 
41-503 Chorzów 

produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych, pozostałych, produkcja 
pojemników metalowych, dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, wynajem 

środków transportu lądowego, maszyn i urządzeń 
stowarzyszona nie podlega konsolidacji 

37 
Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Usługowe 
TRANSCLEAN Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz 

transport międzynarodowy płynnych chemikaliów, myjnia cystern 
samochodowych i kolejowych stowarzyszona metoda praw własności 

38 Suomen Unipol Oy Nahkahousuntie 3 
00210 Helsinki Finlandia 

eksport, import, handel hurtowy chemikaliami przemysłowymi, tworzywami 
sztucznymi i innymi surowcami przemysłowymi; 

spółka może posiadać i obracać papierami wartościowymi, a także posiadać 
udziały w innych podmiotach 

stowarzyszona nie podlega konsolidacji 

39 Zach-Ciech Sp. z o.o. ul. Narutowicza 15 
41-503 Chorzów 

sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów 
pochodnych stowarzyszona metoda praw własności 

40 
Alwernia Chrom Sp. z o.o. 
(dawna nazwa Alwernia 

Fosforany Sp. z o.o.) 
Alwernia działalność handlowa pośrednio zależna Alwernia SA - metoda 

pełna 

41 

K.Foster & Son Ltd. (spółka 
wg prawa brytyjskiego 
postawiona w zarząd 

Administratorów) 

Alexandra Dock Hull East 
Riding Yorks HU9 1TA 

Wielka Brytania 
usługi magazynowania pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 

42 Oczyszczalnia Alwernia Sp. z 
o.o. Alwernia działalność usługowa pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd. 
a f  g   h   i  j k  l  

Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy 
prawnej 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli / 
uzyskania zna-

czącego wpływu 

 wartość 
udziałów / 
akcji wg 

ceny nabycia 

 korekty 
aktualizujące 

wartość 
(razem)  

 wartość 
bilansowa 

udziałów / akcji 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

walnym 
zgromadzeniu 

 wskazanie innej niż 
określona w lit. J) lub k) 

podstawy kontroli / 
współkontroli / znaczącego 

wpływu   

1 Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto 18.05.1999 504 - 504 79,72%
udział pośredni

79,72%
udział pośredni  brak  

2 Alwernia Fosforany Sp. z o.o. 10.09.2003 50 - 50 73,75%
udział pośredni

73,75%
udział pośredni  brak  

3 BL-TRANS Sp. z o.o. 08.2001 683 - 683 87,87%
udział pośredni

87,87%
udział pośredni  brak  

4 Boruta-Kolor Sp. z o.o. 22.09.1999 15 051 - 15 051 100% 100%  brak  
5 Calanda Polska Sp. z o.o. w likwidacji 27.10.1993 170 170 - 95,70% 95,70%  brak  

6 Chemia.com S.A.  13.12.2000 1 000 - 1 000 100%
udział pośredni

100%
udział pośredni  brak  

7 Chemiepetrol GmbH 01.01.1986 43 - 43 60,00% 60,00%  brak  
8 Ciech Inwestycje Sp. z o.o. 07.09.1999 2 702 2 702 - 100% 100%  brak  
9 CIech POLFA Sp. z o.o. 23.12.1991 1 912 - 1 912 100% 100%  brak  
10 Ciech-PETROL Sp. z o.o. 27.01.1993 6 338 6 338 - 100% 100%  brak  
11 Ciech-SERVICE Sp. z o.o. 22.07.1996 1 305 - 1 305 100% 100%  brak  
12 Daltrade Plc 11.1988 3 426 - 3 426 61,20% 61,20%  brak  
13 Danske Unipol A/S 17.07.1989 101 - 101 55,00% 55,00%  brak  

14 Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 14.02.2002 25 - 25 49,50%
udział pośredni

90,85%
udział pośredni  brak  

15 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych 
"FOSFORY" Sp. z o.o. 28.11.1995 14 176 - 14 176 79,72% 79,72%  brak  

16 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne 
SODA MĄTWY S.A.  28.08.1996 149 607 - 149 607 91,37% 91,37%  brak  

17 Janikowskie Zakłady Sodowe 
Janikosoda S.A. 28.08.1996 147 107 - 147 107 90,31% 90,31%  brak  

18 Jantrans - Janikowo Sp. z o.o. 26.02.2002 7 223 - 7 223 90,31%
udział pośredni

90,31%
udział pośredni  brak  

19 Nordiska Unipol AB 1978 789 - 789 82,22% 82,22%  brak  
20 Petrochemia-Blachownia S.A. 21.07.1999 25 243 - 25 243 100% 100%  brak  
21 Polcommerce GmbH 27.06.1988 653 - 653 100% 100%  brak  
22 Polcommerce Ltd. 31.10.2000 203 - 203 100% 100%  brak  
23 Polsin Pte. Ltd. 24.11.1976 2 916 - 2 916 65,00% 65,00%  brak  
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd. 
a f  g   h   i  j k  l  

Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy 
prawnej 

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli / 
uzyskania zna-

czącego wpływu 

 wartość 
udziałów / 
akcji wg 

ceny nabycia 

 korekty 
aktualizujące 

wartość 
(razem)  

 wartość 
bilansowa 

udziałów / akcji 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

walnym 
zgromadzeniu 

 wskazanie innej niż 
określona w lit. J) lub k) 

podstawy kontroli / 
współkontroli / znaczącego 

wpływu   
24 Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 22.08.2000 20 377 - 20 377 100% 100%  brak  

25 "AGROCHEM" Sp. z o.o. Człuchów 24.07.1997 500 - 500 79,72%
udział pośredni

79,72%
udział pośredni  brak  

26 Soc-Al. Sp. z o.o. 05.12.1997 1 209 - 1 209 69,88%
udział pośredni

69,88%
udział pośredni  brak  

27 Soda-Med. Sp. z o.o. 28.12.2001 2 700 - 2 700 90,96%
udział pośredni

90,96%
udział pośredni  brak  

28 Transoda Sp. z o.o. 04.04.2000 19 747 8 110 11 636 91,28%
udział pośredni

91,28%
udział pośredni  brak  

29 ZAO-Polfa Ciech w upadłości 20.07.1995 129 129 - 65,00% 65,00%  brak  

30 VITROSILICON S.A. 03.02.1999 13 110 - 13 110 96,21%
udział pośredni

96,21%
udział pośredni  brak  

31 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. 08.03.2000 55 015 5 000 50 015 73,75% 73,75%  brak  

32 Chemo Sp. z o.o. 24.11.2003 200 - 200 51,28%
udział pośredni

51,28%
udział pośredni  brak  

33 Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A 30.04.2003 30 000 - 30 000 41,26%
udział pośredni

41,89%
udział pośredni  brak  

34 Polfa Nigera Plc 11.1973 45 45 - 20,00% 20,00%  brak  

35 POL-PLAST S.A. w upadłości 22.12.1999 322 322 - 32,14%
udział pośredni

32,14%
udział pośredni  brak  

36 Polsin Karbid Sp. z o.o. w upadłości (dane 
finansowe z dnia 08.06.2004) 08.1997 5 060 5 060 - 22,76%

udział pośredni
22,76%

udział pośredni  brak  

37 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe 
TRANSCLEAN Sp. z o.o. 04.1993 2 193 - 2 193 50,00% 50,00%  brak  

38 Suomen Unipol Oy 1991 141 - 141 23,22%
udział pośredni

23,22%
udział pośredni  brak  

39 Zach-Ciech Sp. z o.o. 13.03.0993 1 705 - 1 705 35,65% 35,65%  brak  

40 Alwernia Chrom Sp. z o.o. 
(dawna nazwa Alwernia Fosforany Sp. z o.o.) 07.05.1999 50 - 50 73,75%

udział pośredni
73,75%

udział pośredni  brak  

41 K.Foster & Son Ltd. (spółka wg prawa 
brytyjskiegopostawiona w zarząd Administratorów) 1999 8 936 8 936 - 46,51%

udział pośredni
46,51%

udział pośredni  brak  

42 Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o. 16.12.2003 622 - 622 71,45%
udział pośredni

71,45%
udział pośredni  brak  
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – c.d. 

a  m   n  
 kapitał własny jednostki, w tym:   zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:  

 pozostały kapitał własny, w tym:  
Lp. nazwa (firma) jednostki ze 

wskazaniem formy prawnej    kapitał 
zakładowy 

 należne wpłaty 
na kapitał 
zakładowy 
(wielkość 
ujemna)  

 kapitał 
zapasowy     zysk (strata) z 

lat ubiegłych  

 zysk 
(strata) 
netto  

   zobowiązania 
długoterminowe 

 zobowiązania 
krótkoterminowe  

1 Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto 10 512 500 - 6 775 3 237 - 3 237 9 892 - 9 892 
2 Alwernia Fosforany Sp. z o.o. 50 50 - - - - - - - - 
3 BL-TRANS Sp. z o.o. 963 750 - 44 169 - 169 676 - 676 
4 Boruta-Kolor Sp. z o.o. 17 249 16 301 - 762 186 - 186 4 367 - 3 994 

5 Calanda Polska Sp. z o.o. w 
likwidacji b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

6 Chemia.com S.A.  284 3 500 - - -3 216 -3 206 -10 156 - 133 
7 Chemiepetrol GmbH 3 279 232 - - 3 048 3 388 -355 2 639 - 2 253 
8 Ciech Inwestycje Sp. z o.o. -2 136 2 700 - 1 744 -6 580 -7 099 519 12 013 - 12 013 
9 Ciech POLFA Sp. z o.o. 4 659 1 910 - 1 139 1 610 0 1 602 34 946 - 34 358 

10 Ciech-PETROL Sp. z o.o. -2 747 3 268 - 3 816 -9 831 -9 908 -508 14 732 - 13 875 
11 Ciech-SERVICE Sp. z o.o. 1 442 1 305 - 89 47 0 47 525 - 266 
12 Daltrade Plc 20 326 3 814 - - 16 512 6 730 293 9 431 - 8 593 
13 Danske Unipol A/S 833 306 - - 528 233 307 1 765 377 829 

14 Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z 
o.o. -2 857 51 - 2 -2 910 -3 156 246 44 146 - 37 674 

15 Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o. 102 710 29 003 - 36 398 37 309 - 3 878 79 275 926 58 897 

16 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne 
SODA MĄTWY S.A.  239 424 74 161 - 87 056 78 207 - 12 315 94 366 6 019 71 119 

17 Janikowskie Zakłady Sodowe 
Janikosoda S.A. 209 996 44 676 - 114 571 50 749 - 18 498 101 189 70 79 692 

18 Jantrans - Janikowo Sp. z o.o. 8 039 7 223 - 795 21 - 21 2 546 - 2 505 
19 Nordiska Unipol AB 563 1 119 - - -556 -492 -66 368 - 368 
20 Petrochemia-Blachownia S.A. 48 050 25 000 - 15 763 7 287 - 7 287 38 986 - 38 986 
21 Polcommerce GmbH 1 222 659 - - 563 559 5 740 - 740 
22 Polcommerce Ltd. 940 54 - 13 874 731 149 100 - 91 
23 Polsin Pte. Ltd. 20 640 1 655 - - 18 985 17 525 -1 629 6 544 - 5 585 

24 Przedsiębiorstwo Chemiczne 
Cheman S.A. 16 654 14 456 - 2 023 175 -477 652 21 607 - 21 450 
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – c.d. 
a  m   n  

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

Lp. nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej    kapitał 

zakładowy 

 należne wpłaty 
na kapitał 
zakładowy 
(wielkość 
ujemna)  

 kapitał 
zapasowy     zysk (strata) z 

lat ubiegłych  

 zysk 
(strata) 
netto  

   zobowiązania 
długoterminowe 

 zobowiązania 
krótkoterminowe  

25 "AGROCHEM" Sp. z o.o. Człuchów 953 500 - 284 169 - 169 22 782 - 22 782 
26 Soc-Al. Sp. z o.o. 1 467 1 453 - 12 2 - 2 240 19 214 
27 Soda-Med. Sp. z o.o. 2 709 2 700 - 14 -5 - -5 58 - 58 
28 Transoda Sp. z o.o. 10 664 19 746 - - -9 082 -9 089 7 7 599 - 6 096 
29 ZAO-Polfa Ciech w upadłości b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
30 VITROSILICON S.A. 34 453 3 595 - 22 074 8 784 432 5 039 45 078 18 191 23 663 
31 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. 71 510 5 258 - 33 971 32 281 - 2 959 59 931 - 50 233 
32 Chemo Sp. z o.o. 457 390 - - 67 -113 180 3 696 - 3 696 

33 Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe S.A 46 501 66 059 - - -19 558 -15 731 -3 827 43 699 - 41 344 

34 Polfa Nigera Plc b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
35 POL-PLAST S.A. w upadłości b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

36 Polsin Karbid Sp. z o.o. w upadłości 
(dane finansowe z dnia 08.06.2004) -4 314 -4 314 - - - - - 12 939 - 12 119 

37 Przedsiębiorstwo Transportowo-
Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. 5 684 4 322 - 619 743 - 361 3 007 1 821 1 146 

38 Suomen Unipol Oy 3 039 114 - - 2 926 2 634 298 8 067 - 7 944 
39 Zach-Ciech Sp. z o.o. 8 470 4 783 - 4 079 -392 - -777 2 751 - 2 614 

40 
Alwernia Chrom Sp. z o.o. 
(dawna nazwa Alwernia Fosforany 
Sp. z o.o.) 

2 111 50 - - 2 061 - 62 2 174 - 2 174 

41 
K.Foster & Son Ltd. (spółka wg 
prawa brytyjskiego postawiona w 
zarząd Administratorów) 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

42 Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o. 644 642 - - 2 - 2 26 - 26 
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH –c.d. 

a  o   p   r  s  
 należności jednostki, w tym:  

Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem 
formy prawnej    należności 

długoterminowe  
 należności 

krótkoterminowe  

 aktywa jednostki 
razem  

 przychody ze 
sprzedaży  

 otrzymane lub należne 
dywidendy od jednostki za 

ostatni rok obrotowy  

1 Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto 13 413 - 13 413 20 404 24 479 - 
2 Alwernia Fosforany Sp. z o.o. - - - 50 - - 
3 BL-TRANS Sp. z o.o. 460 - 460 1 639 2 513 - 
4 Boruta-Kolor Sp. z o.o. 3 209 - 3 209 21 616 10 867 222 
5 Calanda Polska Sp. z o.o. w likwidacji b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. - 
6 Chemia.com S.A.  438 - 438 441 - - 
7 Chemiepetrol GmbH 2 326 - 2 326 5 918 15 963 41 
8 Ciech Inwestycje Sp. z o.o. 107 - 107 9 877 8 - 
9 Ciech POLFA Sp. z o.o. 32 553 - 32 553 39 605 26 706 75 

10 Ciech-PETROL Sp. z o.o. 3 385 - 3 385 11 985 25 433 - 
11 Ciech-SERVICE Sp. z o.o. 470 - 470 1 967 1 852 - 
12 Daltrade Plc 15 053 - 15 053 29 757 41 951 - 
13 Danske Unipol A/S 2 215 - 2 215 2 598 9 591 88 
14 Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 27 605 - 27 605 41 289 105 386 - 

15 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych 
"FOSFORY" Sp. z o.o. 62 708 100 62 608 181 986 92 690 1 201 

16 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne 
SODA MĄTWY S.A.  76 275 194 76 081 333 790 174 089 5 895 

17 Janikowskie Zakłady Sodowe 
Janikosoda S.A. 85 841 - 85 841 311 185 194 821 11 863 

18 Jantrans - Janikowo Sp. z o.o. 1 254 - 1 254 10 585 6 144 - 
19 Nordiska Unipol AB 661 - 661 931 1 050 - 
20 Petrochemia-Blachownia S.A. 36 739 - 36 739 87 036 126 418 28 
21 Polcommerce GmbH 1 263 - 1 263 1 962 7 603 - 
22 Polcommerce Ltd. 311 - 311 1 040 866 178 
23 Polsin Pte. Ltd. 16 008 - 16 008 27 184 46 879 271 
24 Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 18 665 - 18 665 38 261 55 538 - 
25 "AGROCHEM" Sp. z o.o. Człuchów 20 437 - 20 437 23 735 24 559 - 
26 Soc-Al. Sp. z o.o. 179 - 179 1 707 1 007 - 
27 Soda-Med. Sp. z o.o. 109 - 109 2 767 476 - 
28 Transoda Sp. z o.o. 816 16 800 18 262 6 788 - 
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UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH –c.d. 
a  o   p   r  s  

 należności jednostki, w tym:  
Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem 

formy prawnej    należności 
długoterminowe  

 należności 
krótkoterminowe  

 aktywa jednostki 
razem  

 przychody ze 
sprzedaży  

 otrzymane lub należne 
dywidendy od jednostki za 

ostatni rok obrotowy  

29 ZAO-Polfa Ciech w upadłości b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. - 
30 VITROSILICON S.A. 14 098 - 14 098 79 531 44 089 80 
31 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. 46 772 57 46 715 131 441 97 018 34 
32 Chemo Sp. z o.o. 2 935 - 2 935 4 153 7 347 - 
33 Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A 76 986 - 76 986 279 814 146 215 - 
34 Polfa Nigera Plc b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. - 
35 POL-PLAST S.A. w upadłości b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. - 

36 Polsin Karbid Sp. z o.o. w upadłości (dane 
finansowe z dnia 08.06.2004) 5 363 21 5 342 8 625 23 476 - 

37 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe 
TRANSCLEAN Sp. z o.o. 1 114 - 1 114 8 691 4 448 100 

38 Suomen Unipol Oy 7 781 - 7 781 11 106 19 625 64 
39 Zach-Ciech Sp. z o.o. 3 473 - 3 473 11 221 10 295 - 

40 
Alwernia Chrom Sp. z o.o. 
(dawna nazwa Alwernia Fosforany Sp. z 
o.o.) 

3 536 - 3 536 4 285 5 550 - 

41 
K.Foster & Son Ltd. (spółka wg prawa 
brytyjskiego postawiona w zarząd 
Administratorów) 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. - 

42 Oczyszczalnia Alwernia Sp. z o.o. 35 - 35 669 146 - 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe 

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  404 

Nota 5.F 

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH  
kapitał własny jednostki, w tym: 

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

wartość 
bilansowa 
udziałów / 

akcji 
  

 - kapitał 
zakładowy 
w walucie 

 - kapitał 
zakładowy 

w PLN 

% 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w 
ogólnej liczbie 

głosów na 
walnym 

zgromadzeniu

nieopłacona 
przez 

emitenta 
wartość 

udziałów / 
akcji  

otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
za ostatni 

rok 
obrotowy 

CIECH SA 

  Comapol Maroko 

pośrednictwo w eksporcie 
produktów chemicznych i towarów 

przemysłowych polskich firm na 
rynek marokański w niewielkim 

stopniu na rynek Arabii Saudyjskiej 

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

  Inne     123 - - - - - - - 
Ciech-PETROL Sp. z o.o. 

  Zakład Płytek Ceramicznych 
"Przysucha" Skrzyńsko Produkcja płytek 17 9 311 - 1 580 1 1 - - 

Janikosoda SA 
  Inne     5 - - - - - - - 
Zach-Ciech Sp. z o.o. 
  O.S. "TURNIA" Spółka z o.o.* Wisła działalność czasowo-wypoczynkowa 10 805   193 5,19 5,19 - - 
Soda Mątwy SA 
  Inne     5 - - - - - - - 
Ciech Inwestycje Sp. z o.o. 
  Inne*     70 - - - - - - - 
Alwernia SA 
  Inne     5 - - - - - - - 
Fosfory Sp. z o.o. 
  Inne     5 - - - - - - - 
Polsin Pte. Ltd. 
  Polsin Overseas Shipping Ltd. b.d. b.d. 29 b.d. - 136 30,00 30,00 - - 
  ELZAB SA b.d. b.d. 2 315 b.d. - 17 218 16,27 16,27 - - 
Polsin Karbid Sp. z o.o. 
  Pechiney Polsin-Karbid Sp. z o.o.* b.d. b.d. - 4 - 4 40,00 b.d.     
  Inne*     70 - - - - - - - 

*Wartość udziałów pośrednich nie jest wykazywana w skonsolidowanym sprawozdaniu jednostki dominującej CIECH S.A. 
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Nota 5.G 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) w walucie polskiej 42 924 50 981 34 639 29 318
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 4 184 5 813 6 362 6 595
 b2. '000 / EUR  180 180 180 180
       '000 / PLN  748 748 748 748
 b6. '000 / DKK  275 275 275 275
       '000 / PLN  101 101 101 101
 b8. '000 / SEK  1 850 1 850 1 850 1 850
       '000 / PLN  789 789 789 789
 b9. '000 / HUF  3 000 3 000 3 000 3 000
       '000 / PLN  203 203 203 203
 b11. Pozostałe waluty  - - - -
       '000 / PLN  2 343 3 972 4 521 4 754
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa 
finansowe, razem 47 108 56 794 41 001 35 913

 

Nota 5.H 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE(WG ZBYWALNOŚCI)  30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość 
bilansowa) 2 315 3 736 3 788 3 674

a) akcje (wartość bilansowa) 2 315 3 736 3 788 3 674
 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 1 467 - - -
  - wartość na początek okresu 3 736 3 788 3 674 4 211
 - wartość według cen nabycia 3 730 3 736 3 788 3 674
b) obligacje (wartość bilansowa): - - - -
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - - -
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach 
pozagiełdowych (wartość bilansowa)           - - - -

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartość bilansowa) 36 051 41 358 28 881 26 456

a) akcje (wartość bilansowa): 21 565 25 004 15 054 15 089
 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 1 000 - 35 -
 - wartość na początek okresu 25 004 15 054 15 089 15 089
 - wartość według cen nabycia 22 674 25 170 15 054 15 089
b) obligacje (wartość bilansowa): - - - -
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  14 486 16 354 13 827 11 367
        c3) pozostałe (wartość bilansowa) 14 486 16 354 13 827 11 367
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) 215 495 345 3 366
        - wartość na początek okresu 16 354 13 827 11 367 13 325
        - wartość według cen nabycia 19 774 4 793 18 720 15 829
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 8 742 11 700 8 332 5 783
a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 8 742 11 700 8 332 5 783
 - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - - -
 - wartość na początek okresu 11 700 8 332 5 783 24
 - wartość według cen nabycia 30 000 30 027 8 349 5 800
b) obligacje (wartość bilansowa): - - - -
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - - -
Wartość według cen nabycia, razem 76 178 63 726 45 911 40 392
Wartość na początek okresu, razem 56 794 41 001 35 913 32 649
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem  2 682 495 380 3 366
Wartość bilansowa, razem 47 108 56 794 41 001 35 913
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Nota 5.I 

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001

a) w walucie polskiej - - 74 -
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - - -
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem - - 74 -

 

Nota 6.A 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, w tym: 15 323 20 434 3 007 1 847

a) odniesionych na wynik finansowy 14 201 19 623 3 007 1 847
  - ujemne niezrealizowane różnice kursowe  1 163 1 585 160 -
  - odsetki naliczone a nie zapłacone  286 221 150 -
  - rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe   3 127 3 894 819 762
  - RMK - urlopy  397 512 59 -
  - RMK -  bonusy dla pracowników  240 89 - -
  - RMK  - usługi doradcze  19 20 - -
  - różnice w stawkach amortyzacyjnych  79 - - -
  - niezrealizowany zysk w zapasach   676 635 371 -
  - niezrealizowany zysk na sprzedaży środków trwałych  - 18 12 -
  - odpisy wartości zapasów  568 849 186 -
 - odpis aktualizujący należności 2 574 3 094 149 -
  - strata podatkowa  302 2 161 - -
  - rezerwy na zobowiązania  979 612 - -
  - pozostałe odpisy aktualizujące  1 076 1 517 - -
  - inne  2 715 4 416 1 101 1 085
b) odniesionych na kapitał własny 1 122 811 - -
  - inne  1 122 811 - -
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - - -
2. Zwiększenia  6 143 7 262 19 450 1 188
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 6 143 6 691 16 478 1 188

  - ujemne niezrealizowane różnice kursowe  380 1 003 1 584 160
  - odsetki naliczone a nie zapłacone  28 253 189 150
  - rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe  31 1 000 3 894 57
  - RMK - urlopy  217 113 512 59
  - RMK -  bonusy dla pracowników  142 240 89 -
  - RMK - usługi doradcze  21 19 20 -
  - różnice w stawkach amortyzacyjnych  55 79 - -
  - niezrealizowany zysk w zapasach  263 676 635 371
  - niezrealizowany zysk na sprzedaży środków trwałych  - 6 23 40
  - odpisy wartości zapasów  359 463 844 186
  - odpis aktualizujący należności  269 728 3 074 149
  - rezerwy na zobowiązania  93 815 612 -
  - pozostałe odpisy aktualizujące  143 143 1 517 -
  - inne  4 142 1 153 3 485 16
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową (z tytułu) - 260 2 161 -

  - powstanie straty podatkowej   - 219 511 -
  - nieujęte w poprzednich okresach starty podatkowe  - 41 1 650 -
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) - 311 811 -

  - inne  - 311 811 -
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową  - - - -
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ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

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

3. Zmniejszenia  3 496 12 373 2 023 28
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)  3 237 10 254 2 023 28

  - ujemne niezrealizowane różnice kursowe  558 1 425 159 -
  - odsetki naliczone a nie zapłacone  83 188 118 -
  - rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe  153 1 767 819 -
  - rezerwa na urlopy  54 228 59 -
  - RMK - bonusy dla pracowników  205 89 0 -
  - RMK - usługi doradcze  11 20 0 -
  - różnice w stawkach amortyzacyjnych  12   0 -
  - niezrealizowany zysk w zapasach  676 635 371 -
  - niezrealizowany zysk na sprzedaży środków trwałych  - 24 17 28
  - odpisy wartości zapasów  33 744 181 -
  - odpis aktualizujący należności  136 1 248 129 -
  - rezerwy na zobowiązania  215 448 - -
  - pozostałe odpisy aktualizujące  141 584 - -
  - inne  960 2 854 170 -
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową  (z tytułu) 259 2 119 - -

  - wykorzystanie straty podatkowej  217 2 119 - -
  - inne  42 - - -
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi  (z tytułu) - - - -

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

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

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu, razem, w tym: 17 970 15 323 20 434 3 007

a) odniesionych na wynik finansowy 16 848 14 201 19 623 3 007
  - ujemne niezrealizowane różnice kursowe  985 1 163 1 585 160
  - odsetki naliczone a nie zapłacone  231 286 221 150
  - rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe  3 005 3 127 3 894 819
  - RMK - urlopy  560 397 512 59
  - RMK -  bonusy dla pracowników  177 240 89 -
  - RMK  - usługi doradcze  29 19 20 -
  - różnice w stawkach amortyzacyjnych  122 79 - -
  - niezrealizowany zysk w zapasach   263 676 635 371
  - niezrealizowany zysk na sprzedaży środków trwałych  - - 18 12
  - odpisy wartości zapasów  894 568 849 186
 - odpis aktualizujący należności 2 707 2 574 3 094 149
  - strata podatkowa  43 302 2 161 -
  - inne rozliczenia międzyokresowe kosztów  257 - - -
  - rezerwy na zobowiązania  857 979 612 -
  - pozostałe odpisy aktualizujące  1 078 1 076 1 517 -
  - inne  5 640 2 715 4 416 1 101
b) odniesionych na kapitał własny 1 122 1 122 811 -
  - inne  1 122 1 122 811 -
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - - -
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AKTYWA data 
wygaśnięcia 

stan na 
30.06.2004 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+) 

stan na 
31.12.2003 

Zmniejszenie (-) 
Zwiększenie (+) 

stan na 
31.12.2002 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+) 

stan na 
31.12.2001 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+) 

stan na 
01.01.2001 

Zapasy, w tym: 2004-2005 rok 4 102 1 514 2 588 428 2 160 786 1 374 -14 1 388 
- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych  3 711 1 514 2 197 37 2 160 786 1 374 -14 1 388 

- nieujęte różnice przejściowe 
poprzedniego okresu  391 - 391 391 - - - - - 

Należności krótkoterminowe, w 
tym: 2004-2006 rok 99 606 15 495 84 111 -30 249 114 360 5 113 109 247 30 687 78 560 

- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych  98 684 15 400 83 284 -31 076 114 360 5 113 109 247 30 687 78 560 

- inne  922 95 827 827 - - - - - 
Należności długoterminowe  - - - - - - - - - 
Wartości niematerialne i prawne  - - - - - - - - - 
Środki trwałe, w tym: 2004-2005 rok 19 040 -6 400 25 440 -1 550 26 990 26 990 - - - 
- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych  19 040 -6 400 25 440 -1 550 26 990 26 990 - - - 

Inwestycje długoterminowe, w 
tym: 2005 rok 13 695 709 12 986 7 705 5 281 -2 170 7 451 3 338 4 113 

- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych  13 695 709 12 986 7 705 5 281 -2 170 7 451 3 338 4 113 

Inwestycje krótkoterminowe, w 
tym: 2004 rok 2 217 1 967 250 15 235 235 - - - 

- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych  2 217 1 967 250 15 235 235 - - - 
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PASYWA data 
wygaśnięcia 

stan na 
30.06.2004 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+) 

stan na 
31.12.2003 

Zmniejszenie (-) 
Zwiększenie (+) 

stan na 
31.12.2002 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+) 

stan na 
31.12.2001 

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+) 

stan na 
01.01.2001 

Kapitał własny, strata podatkowa 
za lata ubiegłe 2004 rok 6 299 -1 365 7 664 -5 991 13 655 9 868 3 787 1 283 2 504 

strata podatkowa z lat ubiegłych  6 299 -1 365 7 664 -5 991 13 655 9 868 3 787 1 283 2 504 
Rezerwy, w tym: do 2042 roku 22 799 -1 321 24 120 6 611 17 509 15 071 2 438 7 751 -5 313 
- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych  20 790 -1 321 22 111 4 602 17 509 15 071 2 438 7 751 -5 313 

- nieujęte różnice przejściowe 
poprzedniego okresu  2 009 0 2 009 2 009 - - - - - 

Zobowiązania długoterminowe, w 
tym: do 2049 roku 4 282 126 4 156 829 3 327 -399 3 726 367 3 359 

- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych  4 282 126 4 156 829 3 327 -399 3 726 367 3 359 

Zobowiązania krótkoterminowe, w 
tym: 2004-2005 rok 1 945 -1 871 3 816 -2 230 6 046 4 082 1 964 -10 135 12 099 

- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych  1 945 -1 871 3 816 -2 230 6 046 4 082 1 964 -10 135 12 099 

Rozliczenia międzyokresowe, w 
tym: 2004-2005 rok 10 800 -1 980 12 780 2 692 10 088 -6 831 16 919 2 191 14 728 

- powstanie/odwrócenie się różnic 
przejściowych  10 335 -1 980 12 315 2 227 10 088 -6 831 16 919 2 191 14 728 

- inne  465 - 465 465 - - - - - 
Suma ujemnych różnic 
przejściowych   184 785 6 874 177 911 -21 740 199 651 52 745 146 906 35 468 111 438 

CIECH S.A. Nie nalicza aktywów z tytułu podatku odroczonego od odpisów aktualizujących wartość należności. 
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Nota 6.B 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 426 1 382 1 732 3 252
  - cykliczne remonty środków trwałych  - - 38 934
  - koszty prac rozwojowych  - - 295 1 296
 - koszty zakupu - 354 473 608
  - koszty prac postojowych  360 877 637 -
 - inne 66 151 289 414
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 357 21 - 51
 - inne 357 21 - 51
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 783 1 403 1 732 3 303

 

Nota 7. 

ZAPASY 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) materiały 48 790 38 105 43 494 43 910
b) półprodukty i produkty w toku 4 618 5 608 4 577 8 579
c) produkty gotowe 31 317 37 667 35 246 38 678
d) towary  33 986 42 677 44 830 36 615
e) zaliczki na dostawy  10 457 11 403 6 824 2 702
Zapasy, razem 129 168 135 460 134 971 130 484

 
Informacje o zabezpieczeniach ustanowionych na zapasach przedstawione zostały w notach 21.D i 22.C. 

Nota 8.A 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) od jednostek powiązanych  7 771 7 272 19 630 11 980
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 440 5 942 19 181 3 396
 - do 12 miesięcy 7 440 5 942 19 181 3 396
 - powyżej 12 miesięcy - - - -
 - inne 331 1 330 449 8 584
 - dochodzone na drodze sądowej - - - -
b) należności od pozostałych jednostek 482 247 407 718 395 483 398 746
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 408 006 347 602 339 415 336 037
 - do 12 miesięcy 407 865 347 293 336 293 334 727
 - powyżej 12 miesięcy 141 309 3 122 1 310
 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 67 140 51 407 41 948 33 375

 - inne 6 663 7 834 13 983 29 208
 - dochodzone na drodze sądowej 438 875 137 126
Należności krótkoterminowe netto, razem  490 018 414 990 415 113 410 726
c) odpisy aktualizujące wartość należności  129 685 130 526 163 594 132 176
Należności krótkoterminowe brutto, razem 619 703 545 516 578 707 542 902

 
Informacje o zabezpieczeniach ustanowionych na należnościach przedstawione zostały w notach 21.D i 22.C. 

Nota 8.B 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 7 440 5 942 19 181 3 396
 - od jednostek zależnych 3 603 3 192 16 028 3 396
 - od jednostek współzależnych - 44 222 -
 - od jednostek stowarzyszonych 3 837 2 706 2 931 -
b) inne, w tym: 331 1 330 449 8 584
 - od jednostek zależnych 331 1 330 434 8 284
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NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

 - od jednostek stowarzyszonych - - 15 300
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: - - - -
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem  7 771 7 272 19 630 11 980
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 12 154 13 161 16 954 13 111
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, 
razem 19 925 20 433 36 584 25 091

 

Nota 8.C 

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

Stan na początek okresu 130 526 163 594 132 176 104 252
a) zwiększenia (z tytułu) 5 377 10 594 53 853 42 529
  - szczegółowe (indywidualne) odpisy aktualizujące należności 
krótkoterminowe  3 691 10 636 55 747 44 786

  - szacunkowe odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe 1 123 1 746 262 128
  - różnice kursowe  -337 -2 062 -3 392 -3 641
  - rozszerzenie grupy  85 - - -
  - inne 815 274 1 236 1 256
b) zmniejszenia (z tytułu) 6 218 43 662 22 435 14 605
  - wykorzystanie odpisów aktualizujących  5 294 39 353 15 884 10 004
  - rozwiązanie/odwrócenie odpisów aktualizujących    924 4 202 6 206 4 371
  - inne - 107 345 230
Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu 129 685 130 526 163 594 132 176

 

Nota 8.D 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO (STRUKTURA 
WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej 444 065 370 736 374 290 320 495
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  175 638 174 780 204 417 222 407
 b1. '000 / EUR  17 382 15 283 3 167 389
       '000 / PLN  78 926 72 007 14 669 1 348
 b2. '000 / USD  21 885 23 775 46 277 50 443
       '000 / PLN  82 007 89 057 175 666 200 702
 b3. '000 / GBP  2 063 1 731 1 684 1 912
       '000 / PLN  13 953 11 551 10 472 10 968
 b4. '000 / SGD  - 82 297 299
       '000 / PLN  - 180 683 738
 b6. '000 / DKK  398 503 - -
       '000 / PLN  243 318 - -
 b7. '000 / NOK  -76 - - 17
       '000 / PLN  -41 - - 7
 b8. '000 / SEK  568 1 658 - -
       '000 / PLN  283 860 - -
 b10. '000 / YEN  - 2 800 51 570 56 210
       '000 / PLN  - 801 1 662 1 814
 b11. '000 / DEM  - - - 938
       '000 / PLN  - - - 1 690
 b12. Pozostałe waluty  - - - -
       '000 / PLN  267 6 1 265 5 140
Należności krótkoterminowe, razem 619 703 545 516 578 707 542 902
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Nota 8.E 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY: 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) do 1 miesiąca 247 485 184 962 201 437 189 683
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 92 279 96 501 70 762 73 187
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 33 527 11 241 15 398 4 730
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 647 5 320 2 001 638
e) powyżej 1 roku 9 338 1 119 1 255 2 745
f) należności przeterminowane 111 149 134 975 175 989 165 597
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 495 425 434 118 466 842 436 580
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług   79 979 80 574 108 246 97 147
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 415 446 353 544 358 596 339 433

 

Nota 8.F 

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

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) do 1 miesiąca 34 576 55 682 66 613 52 678
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 17 722 11 512 13 281 19 516
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 8 874 6 830 5 973 10 091
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4 566 5 272 18 586 9 018
e) powyżej 1 roku 45 411 55 679 71 536 74 294
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)   111 149 134 975 175 989 165 597
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane  48 792 60 253 88 083 77 282

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem 
(netto)  62 357 74 722 87 906 88 315

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

Nota 9 

30.06.2004 
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynoszą 24 256 tys. 
złotych, w tym bez odpisu aktualizującego 438 tys. złotych. Należności sporne handlowe wynoszą 24 098 tys. złotych, w 
tym bez odpisu aktualizującego 437 tys. złotych. 
Należności przeterminowane długo- i krótkoterminowe brutto wynoszą 112 041 tys. złotych w tym handlowe 111 149 tys. 
złotych - odpis aktualizujący przeterminowane należności handlowe wyniósł 48 792 tys. złotych. 
 
31.12.2003 
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynoszą 23  05 tys. 
złotych, w tym bez odpisu aktualizującego 108 tys. złotych.  Należności sporne handlowe wynoszą 1 292 tys. złotych, w 
tym bez odpisu aktualizującego 108 tys. złotych. 
Należności przeterminowane długo- i krótkoterminowe brutto wynoszą 146 698 tys. złotych w tym handlowe 134 975 tys. 
złotych - odpis aktualizujący przeterminowane należności handlowe wyniósł 60 253 tys. złotych. 
 
31.12.2002 
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto 3 764 tys. złotych, w 
tym bez odpisu aktualizującego 137 tys. złotych.  Należności sporne handlowe wynoszą 1 112 tys. złotych, w tym bez 
odpisu aktualizującego 124 tys. złotych. 
Należności, których nie wykazano jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" wyniosły 949 tys. złotych. 
Należności przeterminowane długo- i krótkoterminowe brutto wynoszą 181 887 tys. złotych w tym handlowe 175 989 tys. 
złotych - odpis aktualizujący należności handlowe wyniósł 88 083 tys. złotych. 
 
31.12.2001 
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto 2 947 tys. złotych, w 
tym bez odpisu aktualizującego 126 tys. złotych.  Należności sporne handlowe wynoszą 2 600 tys. złotych i na całość 
został dokonany odpis aktualizujący. 
Nie wystąpiły należności, których nie wykazano jako "Należności dochodzone na drodze sądowej". 
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Należności przeterminowane długo- i krótkoterminowe brutto wynoszą 167 135 tys. złotych w tym handlowe 165 597 tys. 
złotych - odpis aktualizujący należności handlowe wyniósł 77 282 tys. złotych. 

Nota 10.A 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) w jednostkach zależnych 200 200 - -
 - udziały lub akcje  200 200 - -
b) w jednostkach współzależnych - - - -
c) w jednostkach stowarzyszonych - - 2 287 2 287
 - udziały lub akcje  - - 2 287 2 287
d) w znaczącym inwestorze - - - -
e) w jednostce dominującej - - - -
f) w pozostałych jednostkach  6 365 81 1 321 2 268
 - udziały lub akcje   - 81 1 321 2 190
 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 6 365 - - -
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych  6 365 -  -  -
 - udzielone pożyczki  -  -  - 78
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 43 643 31 344 38 266 74 424
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  38 143 24 715 32 262 66 789
 - inne środki pieniężne 4 389 6 629 6 004 7 635
 - inne aktywa pieniężne 1 111 -  -  -
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 50 208 31 625 41 874 78 979

 
Informacje o zabezpieczeniach ustanowionych na udziałach i akcjach przedstawione zostały w notach 21.D i 22.C. 

Nota 10.B 

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

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej 6 565 281 3 608 4 477
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - - -
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe, razem 6 565 281 3 608 4 477

 

Nota 10.C 

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

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość 
bilansowa)  - 81 1 321 2 190

a) akcje (wartość bilansowa): - 81 1 321 2 190
 - wartość godziwa - - - -
 - wartość rynkowa - 81 1 321 2 190
 - wartość według cen nabycia - 107 1 661 3 000
b) obligacje (wartość bilansowa): - - - -
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  - - - -
 c1) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych 
(wartość bilansowa)   - - - -

         - wartość według cen nabycia  - - - -
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach 
pozagiełdowych (wartość bilansowa) - - - -

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartość bilansowa) 6 365 - 2 287 2 287

a) akcje (wartość bilansowa): - - - -
 - wartość godziwa - - - -
 - wartość rynkowa - - - -
 - wartość według cen nabycia 45 45 45 45
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG 
ZBYWALNOŚCI) 

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

b) obligacje (wartość bilansowa): -  -  -  -
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 6 365 - 2 287 2 287
c1) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych 
(wartość bilansowa)  6 365  -  -  -

         - wartość według cen nabycia  6 365  -  -  -
 c2) pozostałe (wartość bilansowa)  - - 2 287 2 287
         - wartość godziwa  - - 2 287 2 287
         - wartość rynkowa  - -  -  -
         - wartość według cen nabycia  - - 2 287 14 573
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 200 200  -  -
a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 200 200  -  -
 - wartość godziwa - -  -  -
 - wartość rynkowa - -  -  -
  - wartość według cen nabycia 200 200  -  -
b) obligacje (wartość bilansowa): -  -  -  -
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - -  -  -
Wartość według cen nabycia, razem 6 610 352 3 993 17 618
Wartość na początek okresu, razem 281 3 608 4 477 17 573
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem - 10 81 13 096
Wartość bilansowa, razem 6 565 281 3 608 4 477

 

Nota 10.D 

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej -  -  - 78
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  - -  - -
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem  - - - 78

 

Nota 10.E 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) w walucie polskiej 13 636 14 437 21 142 16 938
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 30 007 16 907 17 124 57 486
 b1. '000 / EUR  2 650 752 298 4 847
       '000 / PLN  12 036 4 127 1 192 17 048
 b2. '000 / USD  4 130 3 060 1 571 5 875
       '000 / PLN  15 476 11 432 5 967 24 243
 b3. '000 / GBP  206 13 35 52
       '000 / PLN  1 392 86 213 300
 b4. '000 / SGD  123 135 4 612 7 355
       '000 / PLN  269 295 9 590 15 830
 b11. '000 / DEM   -  -  - 1
       '000 / PLN   -  -  - 2
 b12. Pozostałe waluty  -  -  -  -
       '000 / PLN  223 967 162 63
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem  43 643 31 344 38 266 74 424
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Nota 11 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 7 645 5 352 5 513 11 554
 - koszty remontów 708 544 896 1 058
 - prace rozwojowe 1 020 527 484 3 025
 - przygotowanie nowej produkcji - - - 7
 - czynsze 315 45 53 88
 - ubezpieczenia 632 1 364 1 316 964
 - koszty niezafakturowane z tytułu częściowo odebranych lecz nie 
zafakturowanych usług 62 1 042 - 37

- koszty zakupu - - - 336
 - opłaty i podatki 1 197 82 125 661
 - podatek VAT 723 361 - -
 - usługi obce 612 197 87 4 360
  - reklama i marketing  13 216 210 361
  - prenumeraty  155 236 430 657
  - koszty prac postojowych  828 738 1 912 -
  - odpis na fundusze specjalne (ZFŚS)  1 380 - - -
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1 484 1 692 3 290 2 194
 - inne  1 484 1 692 3 290 2 194
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 9 129 7 044 8 803 13 748

 

Nota 12 

W latach 2001-2003 oraz w pierwszym półroczu 2004 roku spółki Grupy Kapitałowej dokonywały odpisów 
aktualizujących wartość aktywów z tytułu trwałej utraty wartości zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości 
Grupy. 
 
Utworzono bądź rozwiązano odpisy aktualizujące wartość następujących grup aktywów: 
Wartości niematerialne i prawne 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Stan na początek okresu 28 57 57 -
Utworzenie, w tym: - - - 57
odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
Odwrócenie/Wykorzystanie, w tym: - 29 - -
odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
Stan na koniec okresu 28 28 57 57

 
Utworzenie odpisów nastąpiło w wyniku zawieszenia produkcji wyrobów. 
Rzeczowe aktywa trwałe 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Stan na początek okresu 26 981 27 109 3 269 3 540
Utworzenie, w tym: 46 2 346 24 482 15
odniesione bezpośrednio na kapitał własny - 1 198 1 649 -
Odwrócenie/Wykorzystanie, w tym: 7 659 2 474 642 286
odniesione bezpośrednio na kapitał własny 1 028 1 045 95 -
Stan na koniec okresu 19 368 26 981 27 109 3 269

 
W pierwszym półroczu 2004 roku odpisy zostały utworzone głównie na skutek zużycia, likwidacji, bądź sprzedaży 
środków trwałych. Odwrócenie odpisów aktualizacyjnych nastąpiło na skutek cofnięcia odpisów na wykorzystane 
gospodarczo środki trwałe oraz w związku z ponownym zagospodarowaniem środków trwałych. 
 
Utworzenie odpisów w 2002 i 2003 roku nastąpiło głównie w wyniku zamknięcia linii produkcyjnej na skutek zmiany 
technologii produkcji związków chromu w spółce Alwernia S.A. 
Rozwiązanie odpisów aktualizujących nastąpiło głównie z powodu zbycia środków trwałych, na które poprzednio 
utworzono odpisy. 
 
Inwestycje długoterminowe 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Stan na początek okresu 7 229 8 441 10 213 7 122
Utworzenie, w tym: 2 682 495 380 3 366
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Inwestycje długoterminowe 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
Odwrócenie/Wykorzystanie, w tym: 121 1 664 2 205 29
odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
Różnice kursowe -63 -43 53 -246
Stan na koniec okresu 9 727 7 229 8 441 10 213

 
W pierwszym półroczu 2004 roku odpis aktualizacyjny utworzono w związku z objęciem akcji/udziałów w drodze 
konwersji wierzytelności spółki Soda Mątwy, jak również z ogólnie słabą kondycją finansową spółek oraz z powodu 
niskich kapitałów własnych. Zmniejszenie odpisów aktualizujących nastąpiło głównie z tytułu sprzedaży udziałów lub 
likwidacji spółek (Calanda BV), na które wcześniej utworzono odpis bądź zwrotu wniesionych do spółek wkładów. 
 
W latach 2001-2003 utworzenie odpisów nastąpiło w wyniku słabej kondycji finansowej spółek oraz niskich kapitałów 
własnych. 
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji nastąpiło głównie z powodu zbycia akcji i udziałów, na 
które wcześniej utworzono odpis, bądź zwrotu wniesionych wkładów. 
 
Inwestycje krótkoterminowe (bez zmiany wartości aktywów 
krótkoterminowych wycenianych do cen rynkowych) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

Stan na początek okresu 1 288 2 377 15 333 2 696
Utworzenie, w tym: - - - 12 824
odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
Odwrócenie/Wykorzystanie, w tym: - 1 089 12 956 187
odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - - -
Stan na koniec okresu 1 288 1 288 2 377 15 333

 
W 2003 roku utworzono odpisy na spółki, nad którymi utracono kontrolę. 
W 2002 roku wartość weksli została przeniesiona z papierów wartościowych na należności krótkoterminowe od spółki 
Ciech Inwestycje, a rezerwa na przewidywane straty została przekształcona w odpis aktualizujący wartość należności. 
W roku 2001 ze względu na trudną sytuację finansową spółki Ciech Inwestycje utworzono odpis na przewidywane straty 
z tytułu posiadanych weksli tej spółki. 
 
Należności długoterminowe 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Stan na początek okresu - 253 53 18
Utworzenie, w tym:  - - 200 44
odniesione bezpośrednio na kapitał własny  - - - -
Odwrócenie/Wykorzystanie, w tym:  - 253 - 9
odniesione bezpośrednio na kapitał własny  - - - -
Stan na koniec okresu - - 253 53

 
Odpis aktualizujący utworzono na należność objętą zatwierdzonym postępowaniem układowym. Rozwiązanie odpisu 
nastąpiło w wyniku zapłaty zaległych kwot. 
 
Należności krótkoterminowe 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Stan na początek okresu 130 526 163 594 132 176 104 252
Utworzenie, w tym: 5 377 10 594 53 853 42 529
odniesione bezpośrednio na kapitał własny 366 - - -
Odwrócenie/Wykorzystanie, w tym: 6 218 43 662 22 435 14 605
odniesione bezpośrednio na kapitał własny 147 - 20 -
Stan na koniec okresu 129 685 130 526 163 594 132 176

 
W pierwszym półroczu 2004 utworzenie odpisów aktualizacyjnych nastąpiło na skutek wzrostu należności 
przeterminowanych (powyżej 180 dni) oraz postawienie odbiorcy w stan upadłości, egzekucji, likwidacji. 
Wykorzystanie odpisu nastąpiło w wyniku spłaty przeterminowanych należności (powyżej 180 dni), jak również w wyniku 
zakończenia postępowań układowych, upadłościowych, egzekucyjnych, likwidacyjnych.  
 
W 2003 roku kwota zmniejszeń odpisów na należności w wysokości 39 772 tys. złotych obejmuje odpisy na umorzenie 
należności od firm byłej Wspólnoty Niepodległych Państw w wysokości 27 586 tys. złotych, pozostała kwota została 
głównie wykorzystana na spisanie innych należności. 
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Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zostały utworzone na należności układowe, sporne, odsetkowe oraz 
przeterminowane powyżej 180 dni. Rozwiązanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości nastąpiło w wyniku dokonania 
zapłaty przez dłużnika. 
 
Zapasy 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Stan na początek okresu 3 360 6 180 7 573 4 154
Utworzenie, w tym: 2 412 2 574 2 973 4 305
odniesione bezpośrednio na kapitał własny 73 - - -
Odwrócenie/Wykorzystanie, w tym: 519 5 394 4 366 886
odniesione bezpośrednio na kapitał własny 48 - - -
Stan na koniec okresu 5 253 3 360 6 180 7 573

 
W pierwszym półroczu 2004 powstanie odpisu aktualizującego dotyczyło zapasów, które wyceniono po cenie sprzedaży 
netto ponieważ techniczny koszt wytworzenia był wyższy od cen sprzedaży. Utworzenie odpisów aktualizacyjnych na 
zapasy było spowodowane również wzrostem zapasów zalegających. 
 
W latach 2001-2003 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości utworzono w odniesieniu do zapasów zalegających, 
uszkodzonych lub trudno zbywalnych. Odwrócenie odpisów nastąpiło w wyniku sprzedaży zapasów lub zużycia ich w 
toku działalności. 

Nota 13 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 

 Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejow

ania 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 imienne zwykłe 

w okresie od 
21.05.1996 do 

05.02.1997 
zbycie lub 

zastawienie 
akcji wymagało 
zgody Spółki, 

wyrażonej 
uchwałą RN 

21 100 106 

w wyniku 
przekształceni

a Spółki ze 
spółki z. o.o. 

na spółkę 
akcyjną 

21.05.1996 

od roku 
obroto- 
wego 

upływające
go z dniem 
31.12.1996 

r. 

  seria B imienne zwykłe 

w okresie od 
21.05.1996 do 

05.02.1997 
zbycie lub 

zastawienie 
akcji wymagało 

zgody Spółki, 
wyrażonej 

uchwałą RN

19 775 200 98 876

w wyniku 
przesunięcia 

części 
kapitału 

zapasowego 
na kapitał 

zakładowy 

21.05. 
1996 

od roku 
obroto- 

wego 
upływające
go z dniem 
31.12.1996 

r.

1. zmiany w wyniku umorzenia 284 akcji (uchwała ZWZ CIECH S.A. z dn. 21 maja 1996) 
  seria A imienne zwykłe  20 816 106    

2. 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  

  Liczba akcji razem 19 796 016       
  Kapitał zakładowy, razem 98 982      

Wartość nominalna jednej akcji = 5 zł 
 
 
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO CIECH S.A.  
– Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa - 10 270 800 akcji, co stanowi 51,88% kapitału 

zakładowego CIECH S.A., 
– Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - 2 290 080 akcji co stanowi 11,57% kapitału zakładowego CIECH S.A. 
 
WYKAZ SPÓŁEK POWIĄZANYCH POSIADAJĄCYCH AKCJE CIECH S.A. 
– Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. - 335 924 akcji, co stanowi 1,70% kapitału zakładowego 

CIECH S.A., 
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– Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A.- 440 260 akcji, co stanowi 2,22% kapitału zakładowego CIECH S.A., 
– Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o.- 190 200 akcji, co stanowi 0,96% kapitału zakładowego 

CIECH S.A.,  
– Zakłady Chemiczne Alwernia S.A.-  95 100 akcji, co stanowi 0,48% kapitału zakładowego CIECH S.A.,  
– Petrochemia Blachownia S.A.- 383 880 akcji, co stanowi 1,94% kapitału zakładowego CIECHS.A.,  
– Ciech Inwestycje Sp.  z o.o.* 752 030 akcji, co stanowi 3,80% kapitału zakładowego CIECH S.A., 
– Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.- 2 290 080 akcji co stanowi 11,57% kapitału zakładowego CIECH S.A. 
 
*Spółka Ciech Inwestycje Sp. z o.o. zmieniła nazwę na InChem Sp. z o.o. 

Nota 14A 

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 

Nazwa (firma) 
jednostki 

Siedziba 
jednostki Liczba 

Wartość 
wg ceny 
nabycia 

Wartość
bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie 

Petrochemia 
Blachownia S.A. 

Kędzierzyn 
Koźle 383 880 4 700 4 700 sprawowanie współkontroli uzyskanie korzyści 

ekonomicznych 
IZCh Soda Mątwy 

S.A. Inowrocław 335 924 3 562 3 562 inwestycja finansowa inwestycja finansowa 

GZNF Fosfory Sp. 
z o.o. Gdańsk 190 200 951 951 osiągnięcie korzyści w formie 

dywidend 

inwestycja długoterminowa-
możliwość sprzedaży w 
wyniku zwyżki cen akcji 

ZCh Alwernia S.A. Alwernia 95 100 476 476 inwestycyjny inwestycja długoterminowa 

JZS Janikosoda 
S.A. Janikowo 440 260 4 996 4 996

zakup nastąpił w celu 
zebrania rozproszonych 

głosów mniejszych 
udziałowców, w celu 

umocnienia pozycji GK Ciech 

zabezpieczenie 
ewentualnych zobowiązań 

długoterminowych 
przeznaczonych na 

finansowanie inwestycji 
Polskie 

Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe 

S.A.* 

Warszawa 2 290 080 11 702 11 702 podwyższenie kapitału inwestycja długoterminowa 

RAZEM  3 735 444 26 387 26 387    
* spółki wyceniane metodą praw własności: wartość akcji CIECH S.A. posiadana przez te spółki została wyliczona jako % udziałów/akcji 
znaczącego inwestora (CIECH S.A.) pomnożona przez wartość akcji CIECHS.A. w księgach spółki stowarzyszonej. 

Nota 15 

KAPITAŁ ZAPASOWY 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 48 628 48 197 52 407 52 407
b) utworzony ustawowo 165 187 71 367 52 614 51 066
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad 
wymaganą ustawowo (minimalną) wartość, w tym: 259 712 265 339 320 498 393 343

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - - - -
e) inny (wg rodzaju) -147 982 -147 979 -174 311 -171 693
 - korekty konsolidacyjne -181 687 -181 851 -195 438 -202 253
 - wartość aktualizacji środków trwałych likwidowanych i 
sprzedawanych  34 435 33 872 1 538 5 371

 - pozostałe -730 - 28 175 25 189
 - pokrycie strat z lat ubiegłych -  - -8 586  -
Kapitał zapasowy, razem 325 545 236 924 251 208 325 123

 

Nota 16 

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 155 016 156 234 160 887 168 835
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów 
finansowych, w tym:  2 086 - - -

 - z wyceny instrumentów zabezpieczających  0 - - -
c) z tytułu podatku odroczonego -1 573 -1 884 - -
d) różnice kursowe -  -  -  -
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KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
e) inny (wg rodzaju) -144 866 -143 579 -150 170 -157 318
 - korekty konsolidacyjne -153 057 -153 725 -152 536 -162 287
  - wycena inwestycji długoterminowych  -675 7 893 - -
 - inne 8 866 2 253 2 366 4 969
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 10 663 10 771 10 717 11 517

 

Nota 17 

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG 
CELU PRZEZNACZENIA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

  - fundusz na ryzyko handlowe  3 330 3 330 3 330 3 330
  - fundusz na zakup spółek sodowych  15 200 15 200 15 200 15 200
  - korekty konsolidacyjne     -1 421 -1 421 -1 461 -1 451
  - fundusz na rozwój zgodnie z programem 
restrukturyzacji  57 669 57 669 60 637 60 518

 - fundusz rozwoju 2 500 2 500 - -
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 77 278 77 278 77 706 77 597

 

Nota 18 

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Stan na początek okresu 94 655 91 766 96 634 102 658
a) zwiększenia (z tytułu) 4 929 9 328 9 054 5 281
 - zysk za rok bieżący 4 929 9 328 8 921 2 132
  - rozszerzenie Grupy  -  -  - 3 149
  - inne  -  - 133  -
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 633 6 439 13 922 11 305
 - sprzedaż lub spadek procentowy udziałów 
należących do udziałowców mniejszościowych - 1 448 - -

 - strata roku bieżącego 570 3 095 4 765 4 502
  - inne  2 063 1 896 9 157 6 803
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 96 951 94 655 91 766 96 634

 

Nota 19A 

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne  34 739 37 916 44 274 50 816
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne  - - - -
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone  - - - -
Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych, razem   34 739 37 916 44 274 50 816

 

Nota 19B 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - 
JEDNOSTKI ZALEŻNE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) ujemna wartość firmy brutto na początku okresu 191 061 191 058 191 065 177 925
b) zwiększenia (z tytułu) 3 3 - 13 208
  - zakup akcji / udziałów (wyłącznie nowa spółka)  -  -  - 1 860
  - zwiększenie udziału procentowego w kapitale 
własnym spółki zależnej  -  -  - 11 348

 - inne 3 3 - -
c) zmniejszenia ( z tytułu) - - 7 68
 - inne -  - 7 68
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 191 064 191 061 191 058 191 065
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ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - 
JEDNOSTKI ZALEŻNE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 153 145 146 784 140 249 115 280
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 3 180 6 361 6 535 24 969
  - umorzenie za okres   3 180 6 361 6 535 24 969
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 156 325 153 145 146 784 140 249
 h) ujemna wartość firmy netto na początek okresu  37 916 44 274 50 816 50 816
j) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 34 739 37 916 44 274 50 816

 

Nota 19C 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - 
JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

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

 

Nota 19D 

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - 
JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) ujemna wartość firmy brutto na początku okresu 2 426 2 426 2 188 2 188
b) zwiększenia (z tytułu) - - 238 -
 - podwyższenie kapitału - objęcie udziałów  - - 238 -
c) zmniejszenia ( z tytułu)  - - - -
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 2 426 2 426 2 426 2 188
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 2 426 2 426 2 188 2 188
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) - - 238 -
   - umorzenie za okres  - - 238 -
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu  2 426 2 426 2 426 2 188
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu  - - - -

 

Spółka 
Ujemna 
wartość 

firmy brutto 
na 01.01.04 

Zwiększenia/ 
Zmniejszenia 

za okres 

Ujemna 
wartość firmy 

brutto na 
30.06.04 

Odpis ujemnej 
wartości firmy 

za okres 

Skumulowany 
odpis ujemnej 
wartości firmy 

na 30.06.04 

Ujemna 
wartość 

firmy netto 
na 30.06.04 

Grupa Kapitałowa Petrochemia 
Blachownia 1 772  - 1 772 176 1 676 96

Polsin Pte. Ltd. 4 943  - 4 943 - 4 943 -
Grupa Kapitałowa Daltrade 3 967  - 3 967 323 3 752 215
Ciech-PETROL Sp. z o. o. 1 433  - 1 433 57 1 377 56
Grupa Kapitałowa Soda Mątwy 82 052 3 82 055 675 75 400 6 655
Alwernia S.A. 26 534  - 26 534 1 166 11 102 15 432
JZS Janikosoda S.A.  13 000  - 13 000 330 8 155 4 845
Grupa Kapitałowa Fosfory 46 012  - 46 012 188 42 803 3 209
Vitrosilicon S.A. 11 348  - 11 348 265 7 117 4 231
Transclean Sp. z o. o. 402  - 402 - 402 -
Zach - Ciech Sp. z o. o. 2 426  - 2 426 - 2 426 -
RAZEM: 193 889 3 193 892 3 180 159 153 34 739
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L.p. Spółka 
Ujemna 

wartość firmy 
brutto na 
01.01.03 

Zwiększenia/ 
Zmniejszenia 

za okres 

Ujemna 
wartość firmy 

brutto na 
31.12.03 

Odpis 
ujemnej 
wartości 
firmy za 

okres 

Skumulowany 
odpis ujemnej 
wartości firmy 

na 31.12.03 

Ujemna 
wartość 

firmy netto 
na 31.12.03 

1. Grupa Kapitałowa 
Petrochemia Blachownia 1 772 - 1 772 354 1 500 272

2. Polsin Pte. Ltd. 4 943 - 4 943 - 4 943 -
3. Grupa Kapitałowa Daltrade 3 967 - 3 967 645 3 429 538
4. Ciech-PETROL Sp. z o. o. 1 433 - 1 433 114 1 320 113

5. Grupa Kapitałowa Soda 
Mątwy 82 049 3 82 052 1 350 74 725 7 327

6. Alwernia S.A. 26 534 - 26 534 2 332 9 936 16 598
7. Janikosoda S.A. 13 000 - 13 000 660 7 825 5 175
8. Grupa Kapitałowa Fosfory 46 012 - 46 012 376 42 615 3 397
9. Vitrosilicon S.A. 11 348 - 11 348 530 6 852 4 496

10. Transclean Sp. z o. o. 402 - 402 - 402 -
11. Zach - Ciech Sp. z o. o. 2 426 - 2 426 - 2 426 -

  RAZEM: 193 886 3 193 889 6 361 155 973 37 916
 

L.p. Spółka 
Ujemna 

wartość firmy 
brutto na 
01.01.02 

Zwiększenia/ 
Zmniejszenia 

za okres 

Ujemna 
wartość firmy 

brutto na 
31.12.02 

Odpis 
ujemnej 
wartości 
firmy za 

okres 

Skumulowany 
odpis ujemnej 
wartości firmy 

na 31.12.02 

Ujemna 
wartość 

firmy netto 
na 31.12.02 

1. 
Grupa Kapitałowa 
Petrochemia Blachownia 1 772 - 1 772 360 1 146 626

2. Polsin Pte. Ltd. 4 943 - 4 943 207 4 943 -
3. Grupa Kapitałowa Daltrade 3 967 - 3 967 645 2 784 1 183
4. Ciech-PETROL Sp. z o. o. 1 433 - 1 433 114 1 206 227

5. 
Grupa Kapitałowa Soda 
Mątwy 82 049 - 82 049 1 308 73 375 8 674

6. Alwernia S.A. 26 534 - 26 534 2 334 7 604 18 930
7. Janikosoda S.A. 13 000 - 13 000 660 7 165 5 835
8. Grupa Kapitałowa Fosfory 46 019 (7) 46 012 376 42 239 3 773
9. Vitrosilicon S.A. 11 348 - 11 348 531 6 322 5 026

10. Transclean Sp. z o. o. 402 - 402 - 402 -
11. Zach - Ciech Sp. z o. o. 2 188 238 2 426 - 2 426 -

  RAZEM: 193 655 231 193 886 6 535 149 612 44 274
 

L.p. Spółka 
Ujemna 

wartość firmy 
brutto na 
01.01.01 

Zwiększenia/ 
Zmniejszenia 

za okres 

Ujemna 
wartość firmy 

brutto na 
31.12.01 

Odpis 
ujemnej 
wartości 
firmy za 

okres 

Skumulowany 
odpis ujemnej 
wartości firmy 

na 31.12.01 

Ujemna 
wartość 

firmy netto 
na 31.12.01 

1. Grupa Kapitałowa 
Petrochemia Blachownia 1 642 130 1 772 330 785 987

2. Polsin Pte. Ltd. 4 943 - 4 943 339 4 736 207
3. Grupa Kapitałowa Daltrade 3 967 - 3 967 645 2 138 1 829
4. Ciech-PETROL Sp. z o. o. 1 433 - 1 433 114 1 093 340

5. Grupa Kapitałowa Soda 
Mątwy 81 680 369 82 049 12 285 72 066 9 983

6. Alwernia S.A. 26 112 422 26 534 5 271 5 271 21 263
7. Janikosoda S.A. 12 590 410 13 000 2 583 6 504 6 496
8. Grupa Kapitałowa Fosfory 45 558 461 46 019 1 149 41 864 4 155
9. Vitrosilicon S.A. - 11 348 11 348 2 253 5 792 5 556

10. Transclean Sp. z o. o. 402 - 402 - 402 -
11. Zach - Ciech Sp. z o. o. 2 188 - 2 188 - 2 188  -

  RAZEM: 180 515 13 140 193 655 24 969 142 839  50 816 
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Zasady ustalania ujemnej wartości firmy zostały przestawione w punkcie 2.4.12 wprowadzenia do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 

Nota 20A 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU 
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na początek okresu, w tym:  6 451 10 800 9 547 11 674

a) odniesionej na wynik finansowy 6 451 10 800 9 547 11 674
  - różnica w amortyzacji podatkowej i księgowej  5 287 8 332 8 567 10 991
  - zarachowane lecz nieotrzymane odsetki  294 689 42 -
  - zmiana stawki podatkowej  -76 - - -
  - dodatnie różnice kursowe  257 864 - -
  - niezrealizowana strata na sprzedaży zapasów  - 47 47 -
  - niezrealizowana strata na sprzedaży środków 
trwałych  249 443 483 495

   -inne  440 425 408 188
b) odniesionej na kapitał własny - - - -
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy  - - - -

2. Zwiększenia  4 029 1 010 2 847 325
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu 
dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)  4 029 1 010 2 847 325

  - różnica w amortyzacji podatkowej i księgowej  341 210 1 057 -
  - zarachowane lecz nie otrzymane odsetki  40 177 689 42
  - dodatnie różnice kursowe  597 241 864 -
  - niezrealizowana strata na sprzedaży zapasów  -  - 47 47
  - niezrealizowana strata na sprzedaży środków 
trwałych   -  -  - 12

 - inne 3 051 382 190 224
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi  - - - -

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

- - - -

3. Zmniejszenia  702 5 359 1 594 2 452
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 702 5 359 1 594 2 452

  - różnica w amortyzacji podatkowej i księgowej  220 3 255 1 292 2 424
  - zarachowane lecz nieotrzymane odsetki  13 572 42 -
  - zmiana stawki podatkowej  - 76 - -
  - dodatnie różnice kursowe  281 848 - -
  - niezrealizowana strata na sprzedaży zapasów  - 47 47  -
  - niezrealizowana strata na sprzedaży środków 
trwałych  30 194 40 24

   -inne   158 367 173 4
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)  - - - -

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

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu, razem 9 778 6 451 10 800 9 547

a) odniesionej na wynik finansowy 9 778 6 451 10 800 9 547
  - różnica w amortyzacji podatkowej i księgowej  5 408 5 287 8 332 8 567
  - zarachowane lecz nie otrzymane odsetki  321 294 689 42
  - zmiana stawki podatkowej  -76 -76  -  -
  - dodatnie różnice kursowe  573 257 864 -
  - niezrealizowana strata na sprzedaży zapasów  -  - 47 47
  - niezrealizowana strata na sprzedaży środków 
trwałych  219 249 443 483
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ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU 
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

   -inne  3 333 440 425 408
b) odniesionej na kapitał własny - - - -
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy - - - -
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RAZEM data wygaśnięcia stan na 
30.06.2004

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2003

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2002

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2001

Zmniejszenie (-) 
Zwiększenie (+) 

stan na 
01.01.2001 

AKTYWA               
Zapasy, w tym:   - - - - - - - - - 
- powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   - - - - - - - - - 
- zmiany stawek podatkowych   - - - - - - - - - 
- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu   - - - - - - - - - 

- inne   - - - - - - - - - 
Należności krótkoterminowe, w tym: do 2005 roku 2 357 71 2 286 -282 2 568 2 564 4 4 - 
- powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   1 326 -133 1 459 -985 2 444 2 440 4 4 - 
- zmiany stawek podatkowych   - - - - - - - - - 
- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu   - - - - - - - - - 

- inne   1 031 204 827 703 124 124 - - - 
Należności długoterminowe, w tym: 2004 rok 235 235 - - - - - - - 
- powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   235 235 - - - - - - - 
- zmiany stawek podatkowych   - - - - - - - - - 
- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu   - - - - - - - - - 

- inne   - - - - - - - - - 
Wartości Niematerialne i prawne   - - - - - - - - - 
- powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   - - - - - - - - - 
- zmiany stawek podatkowych   - - - - - - - - - 
- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu   - - - - - - - - - 

- inne   - - - - - - - - - 

Środki trwałe, w tym: 

indywidualnie wg 
wygaśnięcia okre-
sów amortyzacji 
poszczególnych 

ŚT 

28 500 -198 28 698 -3 454 32 152 -5 211 37 363 -6 908 44 271 

- powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   12 709 210 12 499 -118 12 617 -536 13 153 -1 662 14 815 
- zmiany stawek podatkowych   - - - - - - - - - 
- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu   - - - - - - - - - 

- inne   15 791 -408 16 199 -3 336 19 535 -4 675 24 210 -5 246 29 456 
Inwestycje długoterminowe, w tym: 2004 rok 199 - 199 - 199 - 199 -1 200 
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RAZEM data wygaśnięcia stan na 
30.06.2004

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2003

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2002

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2001

Zmniejszenie (-) 
Zwiększenie (+) 

stan na 
01.01.2001 

- powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   199 - 199 - 199 - 199 -1 200 
- zmiany stawek podatkowych   - - - - - - - - - 
- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu   - - - - - - - - - 

- inne    - - - - - - - - - 
Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 2004 rok 1 1 - - - - - - - 
- powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   1 1 - - - - - - - 
- zmiany stawek podatkowych   - - - - - - - - - 
- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu   - - - - - - - - - 

- inne    - - - - - - - - - 
 

RAZEM data wygaśnięcia stan na 
30.06.2004

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2003

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2002

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2001

Zmniejszenie (-) 
Zwiększenie (+) 

stan na 
01.01.2001 

PASYWA               
Kapitał własny, strata podatkowa za lata 
ubiegłe   - - - - - - - - - 

strata podatkowa z lat ubiegłych   - - - - - - - - - 
korekta błędów podstawowych i zmiana zasad 
rachunkowości   - - - - - - - - - 

Rezerwy, w tym:   - - - - - - - - - 
- powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   - - - - - - - - - 
- zmiany stawek podatkowych   - - - - - - - - - 
- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu   - - - - - - - - - 

- inne   - - - - - - - - - 
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 2004 rok 128 108 20 -18 38 7 31 31 - 
- powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   128 108 20 -18 38 7 31 31 - 
- zmiany stawek podatkowych   - - - - - - - - - 
- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu   - - - - - - - - - 

- inne   - - - - - - - - - 
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2004 rok 17 440 16 333 1 107 -1 886 2 993 2 983 10 10 - 
- powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   17 440 16 333 1 107 -1 886 2 993 2 983 10 10 - 
- zmiany stawek podatkowych   - - - - - - - - - 
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RAZEM data wygaśnięcia stan na 
30.06.2004

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2003

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2002

Zmniejszenie (-)
Zwiększenie (+)

stan na 
31.12.2001

Zmniejszenie (-) 
Zwiększenie (+) 

stan na 
01.01.2001 

- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu   - - - - - - - - - 

- inne   - - - - - - - - - 
Rozliczenia międzyokresowe, w tym:   - - - - - - - - - 
- powstanie/odwrócenie się różnic przejściowych   - - - - - - - - - 
- zmiany stawek podatkowych   - - - - - - - - - 
- nieujęte różnice przejściowe poprzedniego 
okresu   - - - - - - - - - 

- inne   - - - - - - - - - 
Suma dodatnich różnic przejściowych    48 860 16 550 32 310 -5 640 37 950 343 37 607 -6 864 44 471 
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Nota 20B 

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

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) stan na początek okresu (z tytułu) 21 745 23 370 29 365 17 554
b) zwiększenia (z tytułu) 824 3 364 1 189 11 834
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody 
jubileuszowe  759 3 364 1 189 11 834

  - zwiększenie grupy   65  -  -  -
c) wykorzystanie (z tytułu) 31 218 - -
d) rozwiązanie (z tytułu) - 4 771 7 184 23
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody 
jubileuszowe - 4 771 7 184 23

e) stan na koniec okresu 22 538 21 745 23 370 29 365
 

Nota 20C 

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

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) stan na początek okresu  2 018 2 658 3 503 973
b) zwiększenia (z tytułu) 988 2 604 1 130 2 530
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody 
jubileuszowe  988 2 604 1 130 2 530

c) wykorzystanie (z tytułu) 941 1 960 1 390 -
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody 
jubileuszowe 941 1 960 1 390 -

d) rozwiązanie (z tytułu) - 1 284 585 -
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody 
jubileuszowe - 1 284 585 -

e) stan na koniec okresu 2 065 2 018 2 658 3 503
 

Nota 20D 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW 
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) stan na początek okresu  11 261 30 621 29 495 19 070
b) zwiększenia (z tytułu) 4 927 2 664 6 829 10 436
 - rezerwa na odszkodowania  523 272 - 269
 - rezerwa na zobowiązania 1 873 321 3 518 10 167
  - rezerwa na restrukturyzację  - 1 303 1 310 -
  - z tytułu ochrony środowiska  - - 2 000 -
  - zwiększenie grupy    252  -  -  -
  -inne 2 279 768 1 -
c) wykorzystanie (z tytułu) 1 942 13 389 3 498 11
  - wypłaty rezerwy na odszkodowania  174 - 57 11
  - wypłaty rezerwy na zobowiązania  379 11 127 2 598 -
  - wypłaty rezerwy na restrukturyzację  1 304 467 843 -
  - z tytułu ochrony środowiska  - 488 - -
  - inne  85 1 307 - -
d) rozwiązanie (z tytułu) 68 8 635 2 205 -
 - rezerwa na zobowiązania - 8 635 1 749 -
 -inne 68 - 456 -
e) stan na koniec okresu 14 178 11 261 30 621 29 495
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Nota 21A 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) wobec jednostek zależnych  -  - -  -
b) wobec jednostek współzależnych  -  - -  -
c) wobec jednostek stowarzyszonych  -  - -  -
d) wobec znaczącego inwestora  -  - -  -
e) wobec jednostki dominującej   -  -  -  -
f) wobec pozostałych jednostek  46 892 68 195 110 216 148 404
 - kredyty i pożyczki 41 581 60 946 101 312 135 912
 - inne zobowiązania finansowe 926  -  -  -
 - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4 385 7 108 8 902 12 492
 - inne - 141 2 -
Zobowiązania długoterminowe, razem 46 892 68 195 110 216 148 404

 

Nota 21B 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE 
SPŁATY 

30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 40 220 62 983 100 876 105 566
b) powyżej 3 do 5 lat 5 580 5 212 7 177 37 838
c) powyżej 5 lat 1 092 - 2 163 5 000
Zobowiązania długoterminowe, razem 46 892 68 195 110 216 148 404

 

Nota 21C 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

 a) w walucie polskiej  25 043 36 708 87 301 134 790
 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 21 849 31 487 22 915 13 614
 b1. '000 / EUR  4 809 6 655 4 734 3 247
       '000 / PLN  21 849 31 394 19 305 11 472
 b3. '000 / GBP  -  - 293 371
       '000 / PLN  - - 1 812 2 142
 b5. '000 / CHF  - 31 636 -
       '000 / PLN  - 93 1 798 -
Zobowiązania długoterminowe, razem 46 892 68 195 110 216 148 404
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Nota 21D 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2004 

Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała do 

spłaty 
Nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej Siedziba 

w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki oprocentowania* Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

CIECH SA  

Bank Pekao SA Warszawa 50 000 PLN 10 000 PLN WIBOR 1M+marża bankowa 31.05.2006 Zastaw na akcjach Z. Ch. Alwernia SA 
o wartości nominalnej 3 877 tys. zł   

Bank Pekao SA Warszawa 59 055 PLN 5 624 PLN WIBOR 3M+ marża bankowa 31.12.2005   

Bank Pekao SA Warszawa 35 190 7 339 EUR 6 062 1 334 EUR EURIBOR 3M+ marża bankowa 31.12.2005 

Cesja kontraktów o wartości 4 274 tys. 
EUR; 

 39 365 tys. zł   

Janikosoda SA  

WFOŚ Toruń 187 PLN 70 PLN 
0,3 stopy redyskontowej 

obowiązującej na 1.01. danego 
roku, lecz nie mniej niż 6% 

30.04.2006 
Gwarancja BH S.A. Bydgoszcz, która 

zabezpieczona jest środkiem trwałym o 
wartości 345 tys. zł 

  

GK Soda Mątwy 

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 PLN 3 094 PLN 0.65 redyskonta weksli, nie mniej 
niż 7% 31.03.2006 poręczenie CIECH oraz gwarancja 

Banku Handlowego   

CitiBank Handlowy S.A. Warszawa 5 850 PLN 2 925 PLN WIBOR 3M + marża bankowa 30.11.2006 hipoteka zwykła, łączna plus 
przewłaszczenie rzeczy ruchomych   

Vitrosilicon SA 

BOŚ S.A. Poznań 16 769 4036 EUR 11 566 2546 EUR EURIBOR 1M+ marża bankowa 16.11.2009 

Hipoteka Łęknica, hipoteka Niechorze, 
przelew wierzytelności, weksle in 

blanco, poręczenie cywilne Janikosoda 
S.A. w Janikowie 

  

BANK MILLENNIUM S.A. Zielona Góra 3 200 PLN 2 240 PLN WIBOR 3M + marża bankowa 25.10.2007 

Hipoteka zwykła Żary, hipoteka 
kaucyjna Żary, zastaw rejestrowy na 
piecu szklarskim w Żarach, zastaw 

rejestrowy na zapasach, weksle własne 
in blanco, pełnomocnictwo do rachunku 

w Banku Millennium. 

  

Razem   186 925   41 581           
* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2003 

Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała do 

spłaty 
Nazwa (firma) jednostki ze 
wskazaniem formy prawnej Siedziba 

w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki oprocentowania* Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

CIECH S.A.            

Bank Pekao S.A.  Warszawa 50 000 PLN 15 000 PLN WIBOR 1M+marża bankowa 31.05.2006 Zastaw na akcjach Z. Ch. "Alwernia" o 
wartości nominalnej 3 877 tys. zł   

Bank Pekao S.A.  Warszawa 59 055 PLN 11 249 PLN WIBOR 3M+ marża bankowa 31.12.2005
Cesja kontraktów o wartości: 11 126 

tys. EUR;  2.778 tys. DKK; 72.835 tys. 
zł   

Bank Pekao S.A.  Warszawa 35 190 7 339 EUR 12 589 2 669 EUR EURIBOR 3M + marża bankowa  31.12.2005
Cesja kontraktów o wartości: 11 126 

tys. EUR;  2.778 tys. DKK;  72 835 tys. 
zł   

GK Soda Mątwy          

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 PLN 4 674 PLN 0.65 redyskonta weksli nie mniej 
niż 7% 31.03.2006 poręczenie CIECH oraz gwarancja 

Banku Handlowego   

CitiBank Handlowy S.A. Warszawa 5 850 PLN 3 900 PLN WIBOR 3M + marża bankowa 30.11.2006 hipoteka zwykła łączna oraz 
przewłaszczenie rzeczy ruchomych   

Janikosoda           

WFOŚ Toruń 188 PLN 70 PLN
0,3 stopy redyskontowej 

obowiązującej na 1.01. danego 
roku, lecz nie mniej niż 6% 

30.04.2006
Gwarancja BH S.A. Bydgoszcz, która 

zabezpieczona jest środkiem trwałym o 
wartości 346 tys. zł.   

Vitrosilicon          

Bank Zachodni WBK S.A.  O/Wrocław 3 304 1 700 DEM 93 31 CHF LIBOR 1M+ marża bankowa 25.01.2005

Zastaw rejestrowy na majątku 
obrotowym, cesja wierzytelności, 

zastaw rejestrowy na wannie 
szklarskiej, hipoteka kaucyjna Żary, 

weksle in blanco.   

Bank Ochrony Środowiska 
S.A. O/Poznań 16 769 4 036 EUR 13 371 2 834 EUR EURIBOR 1M+ marża bankowa 16.11.2009

Hipoteka Łęknica, hipoteka Niechorze, 
przelew wierzytelności, weksle in 

blanco, poręczenie cywilne 
"Janikosoda" S.A. w Janikowie   

Razem     60 946        
* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2002 

Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała do 

spłaty 
Nazwa (firma) jednostki, ze 
wskazaniem formy prawnej Siedziba 

zł waluta zł waluta 

Warunki oprocentowania* Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

CIECH S.A.             

Bank Pekao S.A. Warszawa 50 000 PLN 25 000 PLN WIBOR+ marża bankowa 31.05.2006 zastaw na akcje Z.Ch.Alwernia, 
pełnomocnictwo do roku  

Bank Pekao S.A. Warszawa  45 000 USD 46 341 PLN 
zmienna stopa%wg stawki LIBOR 

dla depozytów 3 mies. + marża 
bankowa 

31.12.2005 

cesja należności z kontraktów 
eksportowych w rachunku własnym 
oraz prawo do potrącenia kwoty z 

rachunku 

 

Soda Mątwy          

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 PLN 9 474 PLN 0,65 redyskonta weksli 03.2006 poręczenie przez CIECH oraz 
gwarancja Banku Handlowego  

ING Bank Śląski S.A.  Częstochowa 2 600 PLN 680 PLN WIBOR 1M + marża bankowa 06.2004 zastaw rejestrowy plus hipoteka  
Vitrosilicon          

BZ WBK S.A. Wrocław 3 304 1 700 DEM 1 133 401 CHF LIBOR 1M+ marża bankowa 25.01.2005 
weksle, cesja wierzytelności, aktywa 

obrotowe i trwałe, hipoteka Żary, pełn. 
do kont bankowych 

 

BZ WBK S.A. Wrocław 1 998 1 000 DEM 665 235 CHF LIBOR 1M+ marża bankowa 15.12.2004 aktywa trwałe, hipoteka Żary, weksle  

BOŚ S.A. Poznań 16 769 4 036 EUR 13 962 3 411 EUR EURIBOR 1M + marża bankowa 16.11.2009 
hipoteka Łęknica, hipoteka Niechorze, 

przelew wierzytelności, weksle, 
poręczenie cywilne Janikosoda S.A. 

 

Janikosoda S.A.          
NFOŚ i GW Warszawa 6 200 PLN 1 860 PLN 0,65 stopy redyskonta weksli 30.09.2004 gwarancja BH, weksel in blanco  

WFOŚ Toruń 188 PLN 117 PLN 
6% w stosunku rocznym+wsk.0,3 
stopy redyskontowej, nie mniej niż 

6% 
30.04.2006 gwarancja BH   

Petrochemia Blachownia           
Bank Zachodni K-Koźle 268 PLN 268 PLN * 31.12.2004 poręczenie wekslowe   

Udziałowcy mniejszościowi K-Koźle 2 PLN -     Wpłacone 
udziały 

Daltrade PLC           
Nat West Wlk.Brytania  480 GBP 1 812 293 GBP * 2007 K Foster Lease   
Razem   101 312    

* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2001 

Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała do 

spłaty 
Nazwa (firma) jednostki, ze 
wskazaniem formy prawnej Siedziba 

zł waluta zł waluta 

Warunki oprocentowania* Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

CIECH S.A.             
Bank Pekao S.A. Warszawa 50 000 PLN 35 000 PLN WIBOR + marża bankowa 31.05.2006 Zastaw na akcje ZCh Alwernia S.A.  

Bank Pekao S.A. Warszawa 149 526 45 000 USD 69 512 przewalutow
anie na PLN LIBOR + marża bankowa 31.12.2005 

cesja należności z kontraktów 
eksportowych w rachunku własnym 
oraz prawo do potrącania kwoty z 

rachunku 

 

Janikosoda S.A.           

BZ WBK S.A. Inowrocław 5 000 PLN 1 890 PLN WIBOR + marża bankowa 30.09.2003 weksel in blanco, przewłaszczenie 
środków trwałych  

NFOŚ i GW Warszawa 3 229 PLN 615 PLN 
0,8% stopy redyskontowej weksla 

nie mniej niż 7% w stosunku 
rocznym 

31.12.2003 
gwarancja nr H11401286 (gwarancja 

BH Warszawa), przewłaszczenie 
środków trwałych 

 

NFOŚ i GW Warszawa 6 200 PLN 4 340 PLN 0,65 stopy redyskontowej weksli 
nie mniej niż 0% 30.09.2004 gwarancja BH S.A. Bydgoszcz, weksel 

in blanco, przewłaszczenie  

WFOŚ Toruń 187 PLN 164 PLN 6% w stosunku rocznym, korekta 
wsk. 0,3 stopy redyskontowej 30.04.2006 gwarancja BH S.A. Bydgoszcz, 

przewłaszczenie  

Grupa Kapitałowa Soda 
Mątwy           

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 PLN 14 274 PLN 0,65 redyskonta weksli 03.2006 poręczenie CIECH S.A., gwarancja BH 
S.A.  

Vitrosilicon S.A.          

BZ WBK S.A. Wrocław 3 304 1 700 DEM 1 879 przewalutow
anie na PLN WIBOR 1M + marża bankowa 01.02.2006 

majątek obrotowy, cesja wierzytelności, 
wanna szklarska, hipoteka Żary, 

weksle in blanco 
 

BZ WBK S.A. Wrocław 1 998 1 000 DEM 1 148 przewalutow
anie na PLN WIBOR 1M + marża bankowa 12.12.2005 

ciąg produkcyjny do produkcji szkliwa, 
urządzenia do produkcji lampionów, 

inne urządzenia, hipoteka Żary, weksle 
in blanco 

 

BOŚ S.A. Poznań 16 769 4 036 EUR 4 766 1 353 EUR EURIBOR 1M + marża bankowa 16.11.2009 

hipoteka Łęknica, hipoteka Niechorze, 
przelew wierzytelności, weksle in 

blanco, poręczenie cywilne Janikosoda 
S.A. 

 

Grupa Kapitałowa Daltrade           

Nat West Bank Wielka 
Brytania 2 680 423 GBP 2 142 371 GBP 2% powyżej bankowej stopy 

bazowej 12.2007 zastaw na majątku K.Foster & Son Ltd.  

Grupa Kapitałowa          
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2001 

Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała do 

spłaty 
Nazwa (firma) jednostki, ze 
wskazaniem formy prawnej Siedziba 

zł waluta zł waluta 

Warunki oprocentowania* Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

Petrochemia Blachownia 

Bl.Holding S.A. Kędzierzyn 
Koźle 576 PLN 182 PLN średni WIBOR za dany kwartał 2002 weksel in blanco  

Razem   135 912     
* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 
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Nota 22A 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) wobec jednostek zależnych 2 705 4 688 13 952 5 425
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 705 4 602 13 947 4 786
        - do 12 miesięcy 2 705 4 602 13 947 4 786
        - zaliczki otrzymane na dostawy - 82 - 44
 - inne (wg rodzaju) w tym - 4 5 595
        - zobowiązania inwestycyjne -  -  - 595
        - inne - 4 5 -
b) wobec jednostek współzależnych - - - -
c) wobec jednostek stowarzyszonych 627 924 985 1 984
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 627 924 985 541
        - do 12 miesięcy 627 924 985 541
 - inne - - - 1 443
d) wobec znaczącego inwestora - - - -
e) wobec jednostki dominującej - - - -
f) wobec pozostałych jednostek  609 450 570 816 610 498 586 173
 - kredyty i pożyczki, w tym: 240 263 216 184 216 393 228 055
        - długoterminowe w okresie spłaty 42 937 45 470 44 443 40 653
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   14 732 26 650 15 021 38 428
 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 57 - 910 36
        - zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych - - 538 -
        - inne 57 - 372 36
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 248 850 227 713 252 107 242 096
        - do 12 miesięcy 248 849 227 713 252 046 242 076
        - powyżej 12 miesięcy 1  - 61 20
 - zaliczki otrzymane na dostawy 7 218 8 401 10 321 3 655
 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń  29 284 25 999 20 377 18 385

 - z tytułu wynagrodzeń 5 083 4 479 4 818 5 300
  - inne (wg rodzaju)  63 963 61 390 90 551 50 218
  - zobowiązania z tytułu ochrony środowiska  40 958 21 603 28 700 16 200
  - zobowiązania z tytułu leasingu  4 624 2 572 - -
  - zobowiązania inwestycyjne  10 514 2 371 4 805 3 867
        - inne 7 867 34 844 57 046 30 151
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 14 702 12 277 12 226 12 758
 - ZFŚS  8 449 6 011 5 452 6 455
 - fundusz celowy  6 177 6 177 6 268 6 303
 - inne 76 89 506 -
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 627 484 588 705 637 661 606 340

 

Nota 22B 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

 a) w walucie polskiej  509 945 492 488 511 974 515 812
 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 117 539 96 217 125 687 90 528
 b1. '000 / EUR  12 342 9 180 12 609 8 259
       '000 / PLN  56 162 44 496 51 072 29 077
 b2. '000 / USD  13 555 12 524 16 561 11 623
       '000 / PLN  51 684 46 789 64 382 45 974
 b3. '000 / GBP  635 374 620 1 115
       '000 / PLN  4 302 2 496 3 833 6 437
 b4. '000 / SGD  2 310 462 1 383 1 270
       '000 / PLN  5 055 1 011 3 073 2 735
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

 b5. '000 / CHF  99 428 860 1 377
       '000 / PLN  292 1 296 2 424 3 271
 b6. '000 / DKK  -  - 25 80
       '000 / PLN  -  - 14 38
 b8. '000 / SEK  76  -  -  -
       '000 / PLN  38  -  -  -
 b10. '000 / YEN  - - 6 975 29 705
       '000 / PLN  - 129 224 959
 b11. '000 / DEM   -  -  - 897
       '000 / PLN   -  -  - 1 616
 b12. Pozostałe waluty  -  -  - 13 394
       '000 / PLN  6 - 665 421
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 627 484 588 705 637 661 606 340
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Nota 22C 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2004 
Kwota kredytu / 

pożyczki wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

Siedziba 
w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

Alwernia SA 

BRE BANK S.A. Kraków 10 000 PLN 9 935 PLN 

stopa WIBOR dla 
depozytów 1m.plus 1 punkt 
procentowy marży Banku, 

prowizja od 
zaangażowania 0,3% p.a. 

od niewykorzystanej kwoty, 
prowizja od przedł.kredytu 

0,10%,opłata na BFG. 

24.XI.2004 

weksel własny in blanco z deklaracją 
wekslową, cesja wierzytelności od 

Reckitt Benckiser Poland S.A. 
(13.467 tyś zł za I półrocze),cesja 
globalna wierzytelności -10 firm, 

zastaw na zapasach na 11.000 tyś zł, 
cesja polisy ubezpieczeniowej 

  

BPH PBK Bielsko-
Biała 5 000 PLN 4 883 PLN 

stopa WIBOR dla 
depozytów 1m.plus 0,9 
punktu procentowego  

marży Banku, prowizja od 
przyznanego kredytu0,25% 

tj.12500, prowizja od 
zaangaż. 0,10%m-nie, 

02.III.2005 

zastaw na zapasach na 7.096 tyś zł, 
hipoteka kaucyjna 1 150 tyś zł ,cesja 
wierzytelności Saponia Chorwacja 
(2.903 tys. zł za I półrocze),obroty 

nim.5.000 tyś zł  miesięcznie  

  

Petrochemia Blachownia SA 

PKO BP S.A. Warszawa 5 000 PLN 930 PLN WIBOR 1M+marża banku 31.12.2004 hipoteka, cesja należności, zastaw na 
akcjach CIECH   

ING Bank Śląski  Katowice 7 000 PLN 7 000 PLN WIBOR 1M+ marża banku 15.12.2004 zastaw na zapasach, cesja 
należności   

BZ WBK Wrocław 268 PLN 67 PLN 12,30% 31.12.2004 poręczenie wekslowe   
Cheman SA  
BRE Bank S.A Warszawa 3 200 PLN 2 863 PLN WIBOR+ marża banku 30.09.2004 weksel in blanco   

PKO S.A.  Warszawa 2 000 PLN 1 923 PLN WIBOR+ marża banku 31.07.2004 

weksel in blanco z poręczeniem 
CIECH S.A., zastaw rejestrowy na 

zapasach towarów przeznaczonych 
do sprzedaży 

  

Credit Lyonnais Bank 
Polska S.A. Warszawa 4 000 PLN 1 678 PLN WIBOR+marża banku 31.0.2005 weksel in blanco    

CIECH SA  

Bank Pekao S. A. Warszawa 50 000 PLN 10 000 PLN WIBOR 1M+marża banku 30.05.2006 
Zastaw na akcjach Z. Ch. Alwernia S. 

A. o wartości nominalnej 3 887 tys. 
PLN 

  

Bank Pekao S. A. Warszawa 59 055 PLN 11 249 PLN WIBOR 3M+marża banku 31.12.2005 Cesja kontraktów o wartości 4 274 tys   
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2004 
Kwota kredytu / 

pożyczki wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

Siedziba 
w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

Bank Pekao S. A. Warszawa 35 190 7 339 EUR 12 123 2 669 EUR EURIBOR 3M+marża 
banku 31.12.2005   

Bank Pekao S. A. Warszawa 15 000 PLN 10 065 PLN WIBOR 1M+marża banku 30.11.2004 

EUR; 39 365 tys. PLN 

  

Bank Handlowy S. A.  
VI O/ Warszawa Warszawa 35 000 PLN 31 738 PLN WIBOR 1TN+marża banku 7 dni po terminie 

wypowiedzenia 

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

Powązkowskiej 
  

Bank Millenium S. A. Warszawa 8 000 PLN 6 520 PLN WIBOR 1M+marża banku 14.09.2004 
weksel własny in blanco z deklaracją 
wekslową, pełnomocnictwo do r-ku 

bieżącego 
  

Calyon Bank Polska S. 
A. Warszawa 20 000 PLN 4 744 PLN WIBOR O/N+marża banku 31.05.2005 Cesja należności o wartości minimum 

100% aktualnego zadłużenia   

Warszawa 10 114 PLN WIBOR 1W+marża banku   

Warszawa 2 971 654 EUR EURIBOR 1M+marża 
banku   

Warszawa 1 0 USD EURIBOR 1M+marża 
banku   

Raiffeisen BP  
O/ Warszawa 

Warszawa 

15 500 PLN 

1 3 SEK EURIBOR 1M+marża 
banku 

30.05.2005 

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

Voest Alpine, Nuowa Zama, Saint 
Gobain Isover 

  

Nord LB Bank Polska Warszawa 20 000 PLN 19 232 PLN WIBOR 1M+marża banku 30.09.2004 Cesja należności o wartości min. 
135% aktualnego zadłużenia   

BRE Bank S. A. Warszawa 7 500 PLN 7 319 PLN WIBOR 1M+marża banku 29.06.2005 

Cesja należności od Huntsman 
Advanced Naterials (Europe) BVBA, 
zastaw rejestrowy na posiadanym 
pakiecie udziałów GZNF "Fosfory" 

Sp. z o. o. 

  

Ciech-PETROL Sp. z o.o. 

Kredyt Bank S.A Sieradz 2 500 PLN 2 150 PLN WIBOR ON+ marża banku 31.08.2004 Hipoteka, poręczenie CIECH S.A., 
Przelew wierzyt.   

Kredyt Bank S.A Sieradz 5 500 PLN 4 500 PLN WIBOR Dep.1m+marża 31.08.2004 Hipoteka, poręczenie CIECH S.A.   
GK Fosfory 

ING Bank Śląski S.A. Katowice 30 000 PLN 29 095 PLN 1MWIBOR+marża banku 09/2004 

Umowa zastawu Rejestr., Umowa 
Cesji Praw z polisy ubezp., Umowa 
Cesji na wierzyt. z umów sprzedaży 
(50 dealerów) - 80% wartości plus 

70% stanu zapasów surowców 

  

BRE Bank S.A. Gdańsk 10 000 PLN 8 956 PLN 1MWIBOR+marża banku 02/2005 weksel in blanco, hipoteka kaucyjna -
11.000 TPLN na KW   
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2004 
Kwota kredytu / 

pożyczki wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

Siedziba 
w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

97755.KW67051,KW60385,KW 36 
oraz przewłaszczenie na 

śr.trw.(Aktywa A.II Grupa 3,4,5 i 6) 

Bank Millennium S.A. Gdańsk 6 888 PLN 6 888 PLN 1MWIBOR+marża banku 03/2005 

weksel własny in blanco, 
pełnomocnictwo do rachunku, 

hipoteka kaucyjna do wysokości 
3.400 tys. zł i 4.100 tys. zł, cesja praw 

z polisy ubezp. w/w nieruch.  

  

PKO BP S.A. Gdynia 5 000 PLN 4 769 PLN 1MWIBOR+ marża banku 09/2004 

weksle własne in blanco, 
pełnomocnictwo do rachunku, 
oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji do kwoty 10 000 tys.zł, 
hipoteka kaucyjna do wysokości 
6.300 tys. zł, cesja praw z polisy 

ubezpiecz. 

  

Nordea Bank Polska 
S.A. Gdynia 5 000 PLN 4 875 PLN 1MWIBOR+ marża banku 09/2004 

weksel własny in blanco, 
pełnomocnictwo do rachunku, 

hipoteka kaucyjna do wysokości 6 
000 tys. zł, przelew praw z polisy 

ubezp. w/w nieruchomości 

  

BGŻ  Miastko 1 500 PLN 1 480 PLN 1MWIBOR+ marża banku 02/2005 

przewłaszczenie zbóż, pasz i 
śr.chem. Na 860 tys.zł + cesja praw z 
polisy , przewłaszczenie nawozów na 

640 tys. zł + cesja praw z polisy, 
przewłaszczenie maszyn i urządzeń 

na 452,9 tys. zł + cesja praw z polisy, 
poręczenie GZNF "Fosfory" 

  

BGŻ  Miastko 500 PLN 450 PLN 1MWIBOR+ marża banku 06/2004 
przewłaszczenie zapasów - nawozy 

w kwocie 640 tys. zł, weksle , 
poręczenie GZNF "Fosfory" 

  

Janikosoda SA 

BH Bydgoszcz Bydgoszcz 3 000 PLN 1 PLN T/N WIBOR + marża 
banku 19.03.2005 

przewłaszczenie ST na wartość 
20.600, przelew wierzytelności, 

hipoteka kaucyjna do kwoty 24 mln 

kredyt w 
rachunku 

bieżącym zm. 
kwoty 

zadłużenia 

PKO BP Bydgoszcz 15 000 PLN - PLN WIBOR 1M+ marża banku 7.08.2004 

klauzula potrącenia z rachunku 
bieżącego środków pieniężnych w 

przypadku niespłacenia, 
przewłaszczenie ST do wartości 
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2004 
Kwota kredytu / 

pożyczki wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

Siedziba 
w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

25.148 tys. zł, cesja praw z umów 
handlowych, zastaw rejestrowy na 

akcjach PTU Warszawa  - 
oświadczenie kredytobiorcy o 
poddaniu się egzekucji z tytułu 
świadczeń pieniężnych             - 

oświadczenie patronackie CIECH 

NFOS i GW Warszawa 6 200 PLN 620 PLN 
0,65% stopy 

redyskontowej weksli, 
ustalonej przez NBP 

30.09.2004 

Gwarancja BH S.A. Bydgoszcz       
- weksel "in blanco"                

- oświadczenie pożyczkobiorcy o 
poddaniu się rygorowi egzekucji z 

umowy pożyczki 

  

WFOŚ Toruń 187 PLN 24 PLN 

0,3 stopy redyskontowej 
obowiązującej na 1.01. 
danego roku, lecz nie 

mniej niż 6% 

30.04.2006 
Gwarancja BH S.A. Bydgoszcz, która 
zabezpieczona jest środkiem trwałym 

o wartości 345 tys. zł. 
  

Ciech POLFA Sp. z o.o. 
Daimler Chrysler 
Services Bank Polska 
S.A.  

Warszawa 136 PLN 125 PLN 11,60% 2005-05-07 zastaw rejestrowy   

Bank Handlowy w 
Warszawie S.A.  Warszawa 500 PLN    WIBOR T/N + marża 

banku 2005-03-04 umowa cesji wierzytelności, 
poręczenie ze strony CIECH S.A.  

na dzień 30-
06-2004 

saldo 378 tys. 
PLN 

GK Soda Mątwy 

CitiBank Handlowy S.A. Warszawa 5 850 PLN 1 950 PLN WIBOR3M +marża banku 31.05.2005 hipoteka zwykła, łączna oraz 
przewłaszczenie rzeczy ruchomych   

CitiBank Handlowy S.A. Warszawa 10 000 PLN 2 244 PLN TN WIBOR marża banku  19.03.2005 
hipoteka kaucyjna, łączna oraz 

przewłaszczenie rzeczy ruchomych i 
cesja wierzytelności 

  

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 PLN 3 980 PLN 0.65 redyskonta weksli nie 
mniej niż 7 % 31.03.2005 poręczenie CIECH oraz gwarancja 

Banku handlowego   

Vitrosilicon SA  

CITIBANK HANDLOWY 
S.A Poznań 4 763 1145 EUR 3 036 668 EUR LIBOR 1M+ marża banku 25.03.2005 

przewłaszczenie zapasów wyrobów 
gotowych, cesja należności, obroty 
na rachunku bankowym hipoteka 

kaucyjna Iłowa 

  

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

obrotowym, weksle, obroty na   
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2004 
Kwota kredytu / 

pożyczki wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

Siedziba 
w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

rachunkach bankowych, 
upoważnienie do rachunku 

bankowego w BZ WBK S.A., Citibank 
Handlowy, BPH PBK. 

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

zastaw rejestrowy na majątku 
obrotowym, weksle, obroty na 

rachunkach bankowych, 
upoważnienie do rachunku 

bankowego w BZ WBK S.A., Citibank 
Handlowy, BPH PBK., zastaw 

rejestrowy na wannie szklarskiej, 
hipoteka umowna na nieruchomości 

położonej w Żarach. 

  

BOŚ S.A.  Poznań 2 000 PLN 1 128 PLN WIBOR 1M+ marża banku 06.10.2004 

zastaw rejestrowy na wyrobach 
gotowych, zastaw rejestrowy na linii 
produkcyjnej do produkcji opakowań 
szklanych Iłowa, pełnomocnictwo do 

rachunków bankowych, weksel. 

  

BOŚ S.A.  Poznań 16 769 4036 EUR 2 676 589 EUR EURIBOR 1M+ marża 
banku 16.11.2009 

Hipoteka Łęknica, hipoteka 
Niechorze, przelew wierzytelności, 

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

  

BANK MILLENNIUM 
S.A. 

Zielona 
Góra 3 200 PLN 960 PLN WIBOR 3M+ marża banku 25.10.2007 

Hipoteka zwykła Żary, hipoteka 
kaucyjna Żary, zastaw rejestrowy na 
piecu szklarskim w Żarach, zastaw 

rejestrowy na zapasach, weksle 
własne in blanco, pełnomocnictwo do 

rachunku w Banku Millennium. 

  

BANK MILLENNIUM 
S.A. 

Zielona 
Góra 1 550 PLN 0 PLN WIBOR 3M+ marża banku 25.12.2004 

Hipoteka kaucyjna Żary, weksel in 
blanco, pełnomocnictwo do 

dysponowania rachunkiem w BANKU 
MILLENNIUM 

  

Razem   459 430   240 263           
* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2003 

Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała do 

spłaty 
Nazwa (firma) jednostki 
ze wskazaniem formy 

prawnej 
Siedziba 

w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

CIECH S.A.                 

Bank Pekao S.A.  Warszawa 50 000 PLN 10 000 PLN WIBOR 1M+ marża banku 31.05.2006 Zastaw na akcjach Z. Ch. "Alwernia" o 
wartości nominalnej 3.877 tys. PLN   

Bank Pekao S.A.  Warszawa 59 055 PLN 11 249 PLN WIBOR 3M+ marża banku 31.12.2005   
Bank Pekao S.A.  Warszawa 35 190 7 339 EUR 12 589 2 669 PLN EURIBOR 3M + marża  31.12.2005   
Bank Pekao S.A.  Warszawa 15 000 PLN 12 484 PLN WIBOR 1M + marża banku 30.11.2004 

Cesja kontraktów o wartości: 11.126 
tys. EUR; 2.778tys. DKK; 72.835 tys. 

PLN   

Bank Handlowy S.A. VI 
O/Warszawa Warszawa 35 000 PLN 31 654 PLN WIBOR 1TN+ marża banku 7 dni po terminie 

wypowiedzenia 

hipoteka kaucyjna do kwoty  60.000 tys. 
PLN na budynku przy ul. 

Powązkowskiej 
  

PLN - PLN 
PLN - SEK Bank Handlowy S.A. VI 

O/Warszawa Warszawa   
PLN 123 26 EUR 

limit techniczny bez kosztów (pokazane salda wynikają ze zleconych bankowi płatności za 2 stycznia 
2004, limity bezkosztowe) 

PLN 7 867 PLN WIBOR O/N + marża    
Credit Lyonnais BP Warszawa 15 000

PLN - USD LIBOR O/N + marża banku
31.03.2004 Cesja należności o wartości min. 120% 

aktualnego zadłużenia   
PLN 11 216 PLN WIBOR 1W + marża   
PLN 1 609 344 EUR EURIBOR 1M + marża    
PLN 451 122 USD EURIBOR 1M + marża   

Raiffeisen BP 
O/Warszawa Warszawa 15 500

PLN 1 3 SEK EURIBOR 1M + marża  

29.10.2004 

zastaw na akcjach Petrochemia 
Blachownia S.A. o wartości nominalnej 
36.000 tys. PLN; cesja należności od 

Z.Ch. Dwory S.A., Petrochemia 
Blachownia S.A., Voest Alpine, Nuova 

Zama   

Nord LB Bank Polska Warszawa 20 000 PLN 19 908 PLN WIBOR 1M + marża  30.09.2004 Cesja należności o wartości min. 135% 
aktualnego zadłużenia   

Cheman                
BRE BANK Warszawa 3 200 PLN 2 481 PLN WIBOR1M + marża 30.09.2004 weksel in blanco   
BRE BANK Warszawa 1 870 500 USD 65 17 USD LIBOR1M + marża  31.05.2004 weksel in blanco   
GK Petrochemia 
Blachownia               

Bank Śląski S.A. O/K-Koźle 7 000 PLN 7 000 PLN WIBOR 1M + marża  15-12-2004 zastaw, cesja nal.   
Bank Handlowy S.A. W-
wa O/Opole 2 905 PLN 2 905 PLN WIBOR 1M + marża  23-02-2004 cesja umowa przewł.   

PKO BP S.A. O/K-Koźle 4 883 PLN 4 883 PLN WIBOR 1M + marża 28-04-2004 zastaw rejestr.   
BZ WBK K-Koźle 268 PLN 134 PLN WIBOR 1M + marża 31-12-2004 poręczenie wekslowe   
GK Soda Mątwy               

CitiBank Handlowy S.A. Warszawa 5 850 PLN 1 950 PLN WIBOR 3M + marża 30.11.2006 hipoteka zwykła łączna oraz 
przewłaszczenie rzeczy ruchomych   

CitiBank Handlowy S.A. Warszawa 10 000 PLN 4 299 PLN T/N WIBOR + marża 19.03.2004 hipoteka kaucyjna łączna, cesja 
wierzytelności, umowa przewłaszczenia   
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2003 

Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała do 

spłaty 

Nazwa (firma) jednostki 
ze wskazaniem formy 

prawnej 
Siedziba 

w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

PKO BP Bank Polski 
S.A. Warszawa 10 000 PLN 3 219 PLN T/N WIBOR + marża 19.08.2004 

przeniesienie własności na 
zabezpieczenie, cesja wierzytelności, 

zastaw rejestrowy na akcjach 
  

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 PLN 4 800 PLN 0.65 redyskonta weksli, nie 
mniej niż 7% 31.03.2006 poręczenie CIECH oraz gwarancje BH   

ING Bank Śląski S.A. Katowice 2 600 PLN 680 PLN WIBOR 1M + marża 30.06.2004 poręczenie cywilne, zastaw na majątku, 
hipoteka umowna   

Janikosoda S.A.               

BH Bydgoszcz Bydgoszcz 3 000 PLN 25 PLN 
T/N WIBOR z każdego 
okresu odsetkowego, +  

0,7% 
19.03.2004 

przewłaszczenie ST na wartość 20.600 
tys. zł, przelew wierzytelności, hipoteka 

kaucyjna do kwoty 24.000 tys. zł 

kredyt w 
rachunku 
bieżącym 
zm. kwoty 
zadłużenia 

Raiffeisen Bank Warszawa 9 663 2 358 EUR 4 063 841 EUR 1MEURIBOR + marża  30.06.2004 

weksel, hipoteka do kwoty 2.358 tys. 
EUR, zastaw na mieniu ruchomym do 

kwoty 15.116 tys. zł, zastaw na 
zapasach materiałów do wartości 3.500 

tys. zł, cesja należności z kontraktu 
między TRANSODĄ i IZCH Mątwy, 

pełnomocnictwo dla Banku do 
regulowania zobowiązań kredytobiorcy 

wobec banku w ciężar rachunku 
bieżącego 

  

PKO BP Bydgoszcz 15 000 PLN - PLN WIBOR 1M + marża 7.08.2004 

klauzula potrącenia z rachunku 
bieżącego środków pieniężnych w 

przypadku niespłacenia, 
przewłaszczenie ST do wartości 25.148 
tys. zł, cesja praw z umów handlowych, 

zastaw rejestrowy na akcjach PTU 
Warszawa  - oświadczenie 

kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji 
z tytułu świadczeń pieniężnych - 

oświadczenie patronackie CIECH 

  

NFOS i GW Warszawa 6 200 PLN 1 860 PLN 
0,65% stopy redyskontowej 

weksli, ustalonej przez 
NBP 

30.09.2004 

Gwarancja BH S.A. Bydgoszcz- weksel 
"in blanco", oświadczenie 

pożyczkobiorcy o poddaniu się 
egzekucji z umowy pożyczki 

  

WFOŚ Toruń 188 PLN 46 PLN 

0,3 stopy redyskontowej 
obowiązującej na 1.01. 

danego roku, lecz nie mniej 
niż 6% 

30.04.2006 
Gwarancja BH S.A. Bydgoszcz, która 

zabezpieczona jest środkiem trwałym o 
wartości 346 tys. zł. 

  

GK Fosfory               
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2003 

Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała do 

spłaty 

Nazwa (firma) jednostki 
ze wskazaniem formy 

prawnej 
Siedziba 

w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

PEKAO S.A. O/Gdańsk Gdańsk 10 000 PLN 5 071 PLN WIBOR+ marża 03/2004 

Cztery weksle in blanco, zastaw 
rejestrowy rzeczy ruchomych na 13.681 
tys.zł, pełnomocnictwo do potrącania z 

rachunku 

  

ING Bank Śląski S.A. Katowice 30 000 PLN 15 986 PLN WIBOR+ marża bankowa 06/2004 

Umowa zastawu Rejestr., Umowa cesji 
praw z polisy ubezp., Umowa cesji na 

wierzyt.z umów sprzedaży (50 
dealerów) - 70% wartości plus 70% 

stanu zapasów surowców, wyrobów i 
półproduktów 

  

Nordea Bank Polska S.A. Gdynia 5 000 PLN 3 994 PLN WIBOR + marża bankowa 09/2004 

Weksel własny in blanco, 
pełnomocnictwo 

do rachunku, hipoteka kaucyjna do 
wysokości 6.000 tys zł, przelew praw z 

polisy ubezp.w/w nieruchom. 

  

Bank Millennium S.A. Gdańsk 6 888 PLN - PLN WIBOR+ marża bankowa 03/2004 

Weksel własny in blanco, 
pełnomocnictwo  do rachunku, hipoteka 
kaucyjna do wysokości  3.400 tys. zł i 

4.100 tys. zł, cesja  praw z polisy 
ubezp.w/w nieruchom., nieodwołalne 

pełnomocnictwo do rachunku 

  

PKO BP S.A.  Gdynia 5 000 PLN - PLN WIBOR + marża bankowa 09/2004 

Hipoteka kaucyjna do wysokości 6.300 
tys. zł, cesja praw z polisy ubezp. 

Weksle własne in blanco, 
pełnomocnictwo do rachunku, 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji 
do kwoty 10 000,0 tys zł . 

  

BPH PBK S.A Dobre 
Miasto 5 000 PLN 1 858 PLN WIBOR + marża bankowa 30.01.2004 

poręczenie GZNF Fosfory, 
przewłaszczenie surowców  w kwocie 
700 tys.zł, przewłaszczenie maszyn i 

urządzeń, cesja polisy 
ubezpieczeniowej 

  

BGŻ Warszawa 1 960 PLN 783 PLN * 31.05.2004 
zapasy, weksle, poręczenia, 

przewłaszczony zapas zboża w kwocie 
2.938 tys. zł 

  

BGŻ Warszawa 500 PLN 500 PLN WIBOR+ marża bankowa 16.06.2004 przewłaszczenie zapasów - nawozy w 
kwocie 640 tys. zł, weksle, poręczenie   

Alwernia S.A.                

BRE BANK S.A. II 
ODDZIAŁ  KRAKÓW Warszawa 10 000 PLN 9 139 PLN stawka 1 miesięczny 

WIBOR + marża bankowa listopad 2004 
weksel  własny in blanco, cesja 

wierzytelności, zastaw rejestrowy na 
zapasach 

  

Vitrosilicon S.A.                
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2003 

Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała do 

spłaty 

Nazwa (firma) jednostki 
ze wskazaniem formy 

prawnej 
Siedziba 

w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

CITIBANK HANDLOWY 
S.A. O/Poznań 4 763 1 145 EUR 4 539 962  EUR LIBOR 1M+ marża 

bankowa 26.03.2004r. 

Przewłaszczenie zapasów wyrobów 
gotowych, cesja należności, obroty na 

rachunku bankowym, hipoteka kaucyjna 
Iłowa. 

  

BPH PBK S.A. O/Zielona 
Góra 1 700 PLN 1 700 PLN WIBOR 1M+ marża 

bankowa 30.06.2004r. 
Zastaw rejestrowy na majątku 
obrotowym, weksle in blanco, 

poręczenie wekslowe CIECH S.A. 
  

BPH PBK S.A. O/Zielona 
Góra 3 300 PLN 3 300 PLN WIBOR 1M+ marża 

bankowa 30.06.2004r. 

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

weksle in blanco 

  

Bank Zachodni WBK 
S.A. O/Wrocław 3 304 1 700 DEM 1 121 370 CHF LIBOR 1M+ marża 

bankowa 25.01.2005r. 

Zastaw rejestrowy na majątku 
obrotowym, cesja wierzytelności, 

zastaw rejestrowy na wannie 
szklarskiej, hipoteka kaucyjna Żary, 

weksle in blanco. 

  

Bank Ochrony 
Środowiska S.A. O/Poznań 16 769 4 036 EUR 2 787 591 EUR EURIBOR 1M+ marża 

bankowa 16.11.2009r. 

Hipoteka Łęknica, hipoteka Niechorze, 
przelew  wierzytelności, weksle in 

blanco, poręczenie cywilne 
"Janikosoda"S.A. w Janikowie 

  

Bank Ochrony 
Środowiska S.A. O/Poznań 2 000 PLN - - WIBOR 1M+ marża 

bankowa 06.10.2004r. 

Zastaw rejestrowy na wyrobach 
gotowych, zastaw rejestrowy na linii 
produkcyjnej do produkcji opakowań 

szklanych - Iłowa, pełnomocnictwo do 
rach. bankowych, weksel. 

  

Ciech-PETROL                 
Kredyt Bank S.A. Sieradz 2 500 PLN 2 450 PLN WIBOR + marża bankowa 27.02.2004   
Kredyt Bank S.A. Sieradz 5 500 PLN 4 800 PLN WIBOR + marża bankowa 27.02.2004 

hipoteka, cesja należności, poręczenie 
przez CIECH S.A., weksel in blanco   

Daltrade                 

Nat West bank Wielka 
Brytania 634 95 GBP 595 89 GBP         

RAZEM       216 184           
* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2002 

Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy 

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty 

Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

Siedziba 
w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

Alwernia                
BRE Bank S.A. II O 
Kraków 

Warszawa 10 000 PLN 4 075 PLN stawka 1 miesięczny 
WIBOR + marża bankowa 

25.11.2003   

         

prowizja od 
zaangażowania liczona od 

niewykorzystanej kwoty 
kredytu 

  

weksel własny in blanco; cesja 
wierzytelności Reckit Benckiser; 
cesja globalna 13 firm; zastaw 

rejestrowy na zapasach na kwotę 
11 000 tys. zł;   

Cheman               
Bank Handlowy S.A. W 
Warszawie Warszawa 1 PLN 1 PLN   03.01.2003    

Soda Mątwy               

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 PLN 4 800 PLN 0,65 redyskonta weksli 03.2006 poręczenie CIECH oraz gwarancja 
Banku Handlowego   

ING Bank Śląski Częstochowa 2 600 PLN 1 440 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 06.2004 zastaw rejestrowy plus hipoteka   

Bank Handlowy S.A.  Warszawa 14 640 PLN 10 424 PLN T/N WIBOR + marża 
bankowa 03.2002 

hipoteka, cesja wierzytelności od 
CIECH S. A., umowa 

przewłaszczenia 
  

Ciech-PETROL                

Kredyt Bank S.A. Sieradz 8 000 PLN 7 850 PLN WIBOR + marża 
bankowa 03.2003 

hipoteka, cesja należności, 
poręczenie przez CIECH  S.A., 

weksel in blanco 
  

Vitrosilicon               

CITIBANK Handlowy Poznań 4 763 1 145 EUR 4 689 1 143 EUR LIBOR 1M+ marża 
bankowa 26.09.2003 

aktywa obrotowe, cesja 
należności, obr. na 

rach.bankowym, hipoteka kaucyjna 
Iłowa 

  

BPH PBK S.A. Zielona Góra 1 700 PLN 1 700 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 23.04.2003 aktywa obrotowe, weksle, 

poręczenie wekslowe CIECH S.A.   

BPH PBK S.A. Zielona Góra 3 300 PLN 3 300 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 23.04.2003 

weksle, hipoteka Żary, aktywa 
trwałe i aktywa obrotowe. 

Poręczenie wekslowe CIECH S.A. 
  

BZ WBK S.A.  Wrocław 3 304 1 700 DEM 1 046 370 CHF LIBOR 1M+ marża 
bankowa 25.01.2005 

weksle, cesja wierzytelności, 
aktywa obrotowe i trwałe, hipoteka 

Żary, peł.do kont bankowych 
  

BZ WBK S.A.  Wrocław 1 998 1 000 DEM 665 235 CHF LIBOR 1M+ marża 15.12.2004 aktywa trwałe, hipoteka Żary,   
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2002 
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

Siedziba 
w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

bankowa weksle 

BOŚ S.A. Poznań 16 769 4 036 EUR 2 442 596 EUR EURIBOR 1M + marża 
bankowa 16.11.2009 

hipoteka łęknica, hipoteka 
Niechorze, przelew wierzytelności, 

weksle, poręczenie cywilne 
Janikosoda S.A. 

  

BOŚ S.A. Poznań 2 000 PLN 1 892 PLN WIBOR 1M+ marża 
bankowa 08.10.2003 aktywa trwałe i obrotowe, pełn.do 

rach.bankowych, weksel   

CIECH S.A.                

Bank Pekao S.A. Warszawa 50 000 PLN 10 000 PLN WIBOR + marża 
bankowa 31.05.2006 zastaw na akcje Z.Ch.Alwernia 

pełnomocnictwo do rachunku   

Bank Pekao S.A. Warszawa   45 000 USD 23 171 PLN

zmienna stopa % wg 
stawki LIBOR dla 

depozytów 3 mies. + 
marża bankowa 

      

Bank Handlowy S.A. Warszawa 39 000 PLN 37 115 PLN WIBOR+ marża 
bankowa   hipoteka Powązkowska   

BRE S.A. O/W-wa Warszawa 8 000 PLN 7 687 PLN WIBOR+ marża 
bankowa   poręczenie Cheman   

Raiffeisen BP /W-wa Warszawa 5 500 PLN 4 000 PLN WIBOR+ marża 
bankowa 31.08.2003 

cesja należności z kontraktów, 
zastaw na  akcjach Petrochemia 

Blachownia 
  

Raiffeisen BP /W-wa Warszawa 15 000  11 168 1 443 EUR W/L/EURIBOR+ marża 
bankowa 31.08.2003   

       1 443 359 EUR WIBOR 1M+ marża 
bankowa   

cesja należności z kontraktów, 
zastaw na  akcjach Petrochemia 

Blachownia   

PKO S.A. XIII O/W-wa Warszawa 15 000 PLN 14 353 PLN WIBOR+ marża 
bankowa 30.11.2003 cesja należności z kontraktów, 

pełnomocnictwo do rachunków   

Janikosoda S.A.                

CitiBank Handlowy S.A. Bydgoszcz 17 000 4 126 EUR 16 842 4 119 EUR
jednotygodniowe 

EURIBOR+ marża 
bankowa 

19.03.2003 przewłaszczeni ST na kwotę 23 
230 tys. zł należności   

    3 000 PLN 55 PLN
jednotygodniowe 

EURIBOR+ marża 
bankowa 

  zastaw hipoteczny  24 000 tys. zł   

BZ WBK S.A.  Inowrocław 5 000 PLN 2 100 PLN WIBOR 1M+ marża 
bankowa 30.09.2003 

przewłaszczenie ST na kwotę 6 
509 tys. zł, weksel in blanco, 

przewłaszczenie zapasów 
wyrobów 1 869 tys. zł 
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2002 
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

Siedziba 
w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

NFOŚ Warszawa 3 164 PLN 615 PLN 0,8% stopy redysk. 31.12.2003 gwarancja BH i przewłaszczenia 
ST na kwotę 4 131 tys. zł   

WFOŚ Toruń 188 PLN 47 PLN

6% w stosunku 
rocznym+wsk.0,3 stopy 
redyskontowej, nie mniej 
niż 6% 

30.04.2006 gwarancja BH   

NFOŚ i GW Warszawa 6 200 PLN 2 480 PLN 0,65 stopy redysk.  30.09.2004 gwarancja BH i weksel in blanco   
Petrochemia  
Blachownia                

PKO BP Kędzierzyn-
Koźle 3 000 PLN 3 000 PLN WIBOR 1M + marża 

bankowa 18.06.2003 
sądowy zastaw rejestrowy na 

383880 akcjach CIECH S.A.; 
weksel własny in blanco 

  

Bank Handlowy Kędzierzyn-
Koźle 3 000 PLN 705 PLN WIBOR 1M + marża 

bankowa 17.01.2003 

poręczenie CIECH S.A. do 
kwoty 3 000 tys. zł; 

przewłaszczenie zapasów 
wyrobów gotowych do wartości 

750 tys. PLN 

  

ING Bank Śląski Kędzierzyn-
Koźle 1 050 PLN 1 043 PLN WIBOR 1M + marża 

bankowa 31.12.2003 
przewłaszczenie ŚT oraz zapasu 

benzolu i etanolu .do kwoty 2.100 
tys. zł- PLN 

  

Bank Zachodni Kędzierzyn-
Koźle 274 101 CHF 189 68 CHF * 31.12.2003 poręczenie wekslowe   

Fosfory                 

PEKAO S.A. Gdańsk 15 000 PLN 14 012 PLN WIBOR+ marża 
bankowa 06.2003 

cztery weksle in blanco, zastaw 
rejestrowy na ST, pełnomocnictwo 

do potrącenia z rach.bieżącego 
  

BIG B.Gdański Gdańsk 4 000 PLN 1 271 PNL WIBOR + marża 
bankowa 05.2003 weksel własny in blanco wraz z 

deklaracją wekslową   

ING Bank Śląski Warszawa 40 000 PLN 15 534 PLN WIBOR+ marża 
bankowa 05.2003 

umowa cesji na wierzytelności z 
umów sprzedaży-70% 

wartości+60%stanu zapasów, 
umowa cesji praw z polist ubezp., 

umowa zastawu rejestrowego, 
umowa cesji globalnej 

  

PEKAO S.A.  Człuchów 500 PLN 400 PLN WIBOR + marża 
bankowa 08.2003 przewłaszczenie nawozów, cesja 

praw z polisy ubezpieczeniowej   

BGŻ Miastko 1 530 PLN 1 517 PLN WIBOR + marża 
bankowa 05.2003 przewłaszczenie skupu zboża, 

cesja praw z polisy   
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2002 
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

Siedziba 
w tys. zł waluta w tys. zł waluta 

Warunki 
oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

ubezpieczeniowej 

BPH PBK Dobre Miasto 3 000 PLN 2 327 PLN WIBOR + marża 
bankowa 01.2003 poręczenie Fosfory   

Daltrade Plc                 
Nat West Wlk.Brytania 995 161 GBP 995 161 GBP 2% ponad stopę bazową 2007 K Foster Lease   
Razem  216 393     

* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 

 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2001 

Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy 

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty 

Nazwa (firma) jednostki 
ze wskazaniem formy 

prawnej 
Siedziba 

w tys. zł waluta w tys. zł waluta 
Warunki oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

CIECH S.A.               
Bank Pekao S.A.  Warszawa 50 000 PLN 10 000 PLN WIBOR + marża bankowa 31.05.2006 Zastaw na akcje ZCh Alwernia S.A.   

Bank Pekao S.A.  Warszawa 149 526 45 000 USD 23 170 przewalutowanie 
na PLN

LIBOR dla depozytów 3-
miesięcznych + marża 

bankowa 
31.12.2005 

cesja należności z kontraktów 
eksportowych w rachunku własnym 
oraz prawo do potrącania kwoty z 

rachunku 

  

BH S.A. Warszawa 45 000 PLN 42 583 PLN WIBOR + marża bankowa odnawialny pełnomocnictwo do rachunku   

Raiffaisen BP S.A. Warszawa 21 000 PLN 20 837 648 SEK

WIBOR + marża bankowa
LIBOR + marża bankowa

EURIBOR + marża 
bankowa 

31.01.2003 pełnomocnictwo do rachunku   

Bank Pekao S.A.  Warszawa 15 000 PLN 10 143 PLN WIBOR + marża bankowa 31.05.2002 pełnomocnictwo do rachunku   

SG Bank S.A. Warszawa  10 000 USD 11 492  

WIBOR + marża bankowa
LIBOR + marża bankowa

EURIBOR + marża 
bankowa 

15.01.2002 pełnomocnictwo do rachunku   

BRE S.A.  Warszawa 10 000 PLN 8 828 PLN WIBOR + marża bankowa 16.07.2002 pełnomocnictwo do rachunku   
Grupa Kapitałowa 
Daltrade               

Nat West Bank Wielka 
Brytania 2 680 423 GBP 302 52 GBP 2% powyżej bankowej 

stopy bazowej 12.2007 zastaw na majątku K.Foster & Son 
Ltd.   

Alwernia S.A.               
BRE Bank S.A.  Warszawa 5 000 PLN 4 549 PLN stawka 1 miesięczny 28.03.2002 weksel in blanco, cesja należności   
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2001 
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) jednostki 
ze wskazaniem formy 

prawnej 
Siedziba 

w tys. zł waluta w tys. zł waluta 
Warunki oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

WIBOR + marża bankowa 

BRE Bank S.A.  Warszawa 5 414 1500 EUR 5 283 1500 EUR
stawka 1 miesięczny 
EURIBOR + marża 

bankowa 
29.11.2002 

weksel własny in blanco, cesja 
należności, zastaw rejestrowy na 

zapasach 
  

Grupa Kapitałowa Soda 
Mątwy               

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 PLN 2 400 PLN 0,65 redyskonta weksli 10.2002 poręczenie CIECH S.A., gwarancja 
BH S.A.   

BH S.A. Bydgoszcz 9 827 3 865 CHF 3 061 1 288 CHF LIBOR dla CHF + marża 
bankowa 12.2002 zastaw rejestrowy, cesja praw z 

polisy   

BH S.A. Bydgoszcz 15 000 PLN 5 600 PLN WIBOR + marża bankowa 03.2002 przewłaszczenie rzeczy ruchomych, 
cesja praw z polisy   

Ciech-PETROL Sp. z 
o.o.               

Kredyt Bank S.A. Sieradz 8 000 PLN 8 000 PLN WIBOR + marża bankowa 30.07.2002 hipoteka, poręczenie CIECH S.A., 
przelew wierzytelności   

Cheman S.A.               
Volkswagen Bank Warszawa 63 16 EUR 39 11 EUR * 10.08.2002 karty dwóch pojazdów   
Vitrosilicon S.A.               

Citybank Handlowy S.A. Poznań 4 763 1 145 EUR 4 034 1 145 EUR LIBOR 1M + marża 
bankowa 22.05.2002 

zapasy wyrobów gotowych, cesja 
należności, obroty na rachunkach 

bankowych 
  

BPH PBK S.A. Zielona 
Góra 1 700 PLN 1 657 PLN WIBOR 1M + marża 

bankowa 22.08.2002 majątek obrotowy, weksle in blanco   

BPH PBK S.A.  Zielona 
Góra 3 300 PLN 3 300 PLN WIBOR 1M + marża 

bankowa  20.08.2002 
majątek obrotowy, wanna 

szklarska, hipoteka Żary, weksle in 
blanco 

  

BZ WBK S.A. Wrocław 3 304 1 700 DEM 609 przewalutowanie 
na PLN

WIBOR 1M + marża 
bankowa 01.02.2006 

majątek obrotowy, cesja 
wierzytelności, wanna szklarska, 
hipoteka Żary, weksle in blanco 

  

BZ WBK S.A. Wrocław 1 998 1 000 DEM 383 przewalutowanie 
na PLN

WIBOR 1M + marża 
bankowa 12.12.2005 

ciąg produkcyjny do produkcji 
szkliwa, urządzenia do produkcji 

lampionów, inne urządzenia, 
hipoteka Żary, weksle in blanco 

  

BOŚ S.A. Poznań 16 769 4 036 EUR 177 50 EUR EURIBOR 1m + marża 
bankowa 16.11.2009 

hipoteka Łęknica, hipoteka 
Niechorze, przelew wierzytelności, 

weksle in blanco, poręczenie 
cywilne Janikosoda S.A. 
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2001 
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) jednostki 
ze wskazaniem formy 

prawnej 
Siedziba 

w tys. zł waluta w tys. zł waluta 
Warunki oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

Janikosoda S.A.                   

WBK S.A. Inowrocław 5 000 PLN 2 520 PLN WIBOR + marża bankowa 30.09.2003 weksel in blanco, przewłaszczenie 
środków trwałych    

Raiffaisen BP S.A. Bydgoszcz 15 000 PLN 5 737 PLN stawka jednotyg. WIBOR + 
marża bankowa 28.06.2002 weksel in blanco wraz z deklaracja   

BH S.A. Bydgoszcz 20 000 PLN 15 000 PLN  WIBOR+ marża bankowa 19.03.2002 

cesja praw polis 
ubezpieczeniowych, gwarancje 

bankowe, przewłaszczenie środków 
trwałych 

  

ING Bank N.U. Warszawa 5 000 PLN 17 PLN oprocentowanie WIBOR wg 
umowy 30.11.2002 cesja wierzytelności   

NFOŚ i GW Warszawa 3 229 PLN 680 PLN
0,8% stopy redyskontowej 
weksla nie mniej niż 7% w 
stosunku rocznym 

31.12.2003 
gwarancja nr H11401286 

(gwarancja BH S.A. Warszawa), 
przewłaszczenie środków trwałych)

  

WFOŚ Toruń 187 PLN 23 PLN
6% w stosunku rocznym, 

korekta wsk. 0,3 stopy 
redyskontowej 

30.04.2006 gwarancja BH S.A. Bydgoszcz, 
przewłaszczenie środków trwałych   

NFOŚ i GW Warszawa 6 200 PLN 1 860 PLN 0,65 stopy redyskontowej 
weksli, nie mniej niż 0% 30.09.2004 gwarancja BH S.A., weksel in 

blanco   

Grupa Kapitałowa 
Fosfory                  

ING Bank Śląski Warszawa 40 000 PLN 14 719 PLN WIBOR + marża bankowa 11.2002 

umowa zastawu rejestrowego, 
umowa cesji praw z polisy 

ubezpieczeniowej, umowa cesji 
należności z 50 umów sprzedaży z 
dealerami (70% należności), 60% 

wartości zapasów wyrobów, 
surowców i półproduktów 

  

BIG Bank Gdański S.A. Gdańsk 4 000 PLN 3 107 PLN WIBOR + marża bankowa 04.2002 weksel własny in blanco wraz z 
deklaracją   

Bank Pekao S.A. Gdańsk 14 900 PLN 14 490 PLN WIBOR + marża bankowa 02.2002 

cztery weksle in blanco, zastaw 
rejestrowy rzeczy ruchomych, 

pełnomocnictwo do potrącenia z 
rachunku 

  

Grupa Kapitałowa 
Petrochemia Blachownia                  

BH S.A. Opole 3 000 PLN 565 PLN * 2002 
przewłaszczenie zapasów, weksle 

in blanco, cesja praw z polisy 
ubezpieczeniowej 
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2001 
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy 
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty 
Nazwa (firma) jednostki 
ze wskazaniem formy 

prawnej 
Siedziba 

w tys. zł waluta w tys. zł waluta 
Warunki oprocentowania* Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 

Bank Pekao S.A. Warszawa 3 000 PLN 2 890 PLN WIBOR 1M+ marża 
bankowa 2002 weksel in blanco, sądowy zastaw 

na zapasach   

Razem  228 055     
* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 
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Nota 22D 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  
30.06.2004 
Dłużne papiery wartościowe wg 
rodzaju 

Wartość 
nominalna 

Warunki 
oprocentowania* 

Termin 
wykupu 

Gwarancje / 
zabezpieczenia 

Dodatkowe 
prawa Inne 

weksle 12 000 WIBOR 3M + 
marża bankowa 24.02.2004 bez zabezpieczeń   

weksle 15 000 WIBOR 3M + 
marża bankowa 26.03.2004

hipoteka kaucja do 
kwoty 20.000 tys. zł 
na budynku przy ul. 
Jasnej w Warszawie 

  

RAZEM 27 000       
* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
31.12.2003 
Dłużne papiery wartościowe wg 
rodzaju 

Wartość 
nominalna 

Warunki 
oprocentowania* 

Termin 
wykupu 

Gwarancje / 
zabezpieczenia 

Dodatkowe 
prawa Inne 

weksle 12 000 
WIBOR 3M + 

marża bankowa 24.02.2004 bez zabezpieczeń   

weksle 15 000 
WIBOR 3M + 

marża bankowa 26.03.2004 

hipoteka kaucja do 
kwoty 20.000 tys. zł 
na budynku przy ul. 
Jasnej w Warszawie   

RAZEM 27 000       
* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
31.12.2002 
Dłużne papiery wartościowe wg 
rodzaju 

Wartość 
nominalna 

Warunki 
oprocentowania* 

Termin 
wykupu 

Gwarancje / 
zabezpieczenia 

Dodatkowe 
prawa Inne 

weksle 10 000 * 23.01.2003     
weksle 2 000 * 23.01.2003     
RAZEM 12 000       

* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
31.12.2001 

Dłużne papiery wartościowe wg 
rodzaju 

Wartość 
nominalna 

Warunki 
oprocentowania* 

Termin 
wykupu 

Gwarancje / 
zabezpieczenia 

Dodatkowe 
prawa Inne 

weksle 2 300 * 28.01.2002     
weksle 5 000 * 07.01.2002     
weksle 10 000 * 14.01.2002     
weksle 12 700 * 21.02.2002     
RAZEM 30 000       

* - informacje o warunkach oprocentowania objęte zostały wnioskiem do KPWiG o niepublikowanie 

Nota 23A 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 11 578 8 629 8 242 12 121
 - długoterminowe  53 - 1 477 1 477
 - krótkoterminowe (wg tytułów) 11 525 8 629 6 765 10 644
  - koszty usług doradczych  107 165 142 62
  - naliczone odsetki   - - 1 417 1 540
   - koszty niewykorzystanych urlopów i wynagrodzeń itp. 6 932 4 617 3 620 6 579
  - koszty usług niezafakturowanych  494 602 426 252
   - inne 3 992 3 245 1 160 2 211
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 40 415 45 095 60 716 64 422
 - długoterminowe(wg tytułów) 36 850 37 359 53 711 56 678
  - leasing zwrotny   - 1 033 2 324 3 098
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INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
  - prawo wieczystego użytkowania gruntów 35 694 36 266 51 290 53 438
  - inne 1 156 60 97 142
 - krótkoterminowe (wg tytułów) 3 565 7 736 7 005 7 744
  - niezrealizowane przychody ze sprzedaży - 304 262 315
  -prawo wieczystego użytkowania gruntów  755 1 237 1 616 1 636
  - leasing  1 069 1 033 775 775
  - odsetki   47 64 106 147
  - zaliczki na przyszłe dostawy 15 1 308 261 284
  - postępowania układowe, wyroki, kary 124 76 76 109
  - obrót wierzytelnościami 20 453 3 746 3 915
  - inne 1 535 3 261 163 563
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 51 993 53 724 68 958 76 543

 

Nota 24 

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję 
 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Kapitał własny 534 229 484 593 389 542 403 960
ilość akcji 19 796 016 19 796 016 19 796 016 19 796 016
wartość księgowa na jedną akcję w zł. 26,99 24,48 19,68 20,41

 
 

Noty objaśniające do pozycji pozabilansowych 

Nota 25A 

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: - - - -
b) pozostałe (z tytułu) - - 5 000 -
 - innych należności warunkowych - - 5 000 -
        - w tym: od jednostek zależnych  - - 5 000 -
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, 
razem - - 5 000 -

 

Nota 25B 

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ 
JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:  1 111 2 000 24 845 26 658
     - na rzecz jednostek zależnych 1 111 2 000 24 345 26 158
     - na rzecz jednostek stowarzyszonych  - - 500 500
b) pozostałe (z tytułu)  - - - -
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek 
powiązanych, razem 1 111 2 000 24 845 26 658

 
 

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat 

Nota 26A 

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

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

a) przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 674 877 1 198 475 1 182 232 1 101 067
     - w tym: od jednostek powiązanych 747 3 068 10 580 6 497
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PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE 
DZIAŁALNOŚCI) 

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

b) przychody ze sprzedaży usług 46 697 91 389 94 090 125 027
     - w tym: od jednostek powiązanych 526 2 354 4 653 5 946
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 721 574 1 289 864 1 276 322 1 226 094
 - w tym: od jednostek powiązanych 1 273 5 422 15 233 12 443

 

Nota 26B 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA) 

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

a) kraj 455 861 839 645 817 038 793 956
    - w tym: od jednostek powiązanych 1 273 5 410 6 332 6 024
 - sprzedaż wyrobów gotowych 444 979 815 724 796 800 771 134
       - w tym: od jednostek powiązanych 747 3 796 2 207 478
 - sprzedaż usług 10 882 23 921 20 238 22 822
       - w tym: od jednostek powiązanych 526 1 614 4 125 5 546
b) eksport 265 713 450 219 459 284 432 138
    - w tym: od jednostek powiązanych - 12 8 901 6 419
 - sprzedaż wyrobów gotowych 230 397 382 094 385 432 329 933
       - w tym: od jednostek powiązanych - - 8 373 6 020
 - sprzedaż usług 35 316 68 125 73 852 102 205
       - w tym: od jednostek powiązanych - 12 528 399
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 721 574 1 289 864 1 276 322 1 226 094
 - w tym: od jednostek powiązanych 1 273 5 422 15 233 12 443

 

Nota 27A 

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

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

a) przychody ze sprzedaży towarów 354 997 612 020 585 989 754 688
     - w tym: od jednostek powiązanych 14 188 26 123 23 810 29 322
b) przychody ze sprzedaży materiałów 6 646 7 445 17 098 5 505
     - w tym: od jednostek powiązanych 2 22 9 341 234
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów, razem  361 643 619 465 603 087 760 193

 - w tym: od jednostek powiązanych 14 190 26 145 33 151 29 556
 

Nota 27B 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I 
MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

a) kraj 187 029 370 217 360 939 480 118
    - w tym: od jednostek powiązanych 4 282 14 037 23 777 22 667
 - sprzedaż towarów 184 309 364 747 346 527 473 049
       - w tym: od jednostek powiązanych 4 280 14 015 14 440 20 821
 - sprzedaż materiałów 2 720 5 470 14 412 7 069
       - w tym: od jednostek powiązanych 2 22 9 337 1 846
b) eksport 174 614 249 248 242 148 280 075
    - w tym: od jednostek powiązanych 9 908 12 108 9 374 6 889
 - sprzedaż towarów 170 688 247 274 242 051 280 059
       - w tym: od jednostek powiązanych 9 908 12 108 9 374 6 889
 - sprzedaż materiałów 3 926 1 974 97 16
       - w tym: od jednostek powiązanych - - - -
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PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I 
MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów, razem  361 643 619 465 603 087 760 193

 - w tym: od jednostek powiązanych 14 190 26 145 33 151 29 556
 

SEGMENTY 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

Segment Chemikalia Nieorganiczne 500 475 872 926 851 077 794 409
Segment Chemikalia Organiczne 164 647 247 286 197 738 240 769
Segment Agrochemiczny 142 075 243 654 201 282 245 758
Segment Petrochemiczny 145 689 315 506 407 728 457 175
Segment Farmaceutyczny 26 630 31 114 55 818 76 840
Segment szkło i wyroby ze szkła 24 305 54 190 46 576 38 904
Segment Energetyczny 2 155 2 908 - -
Pozostały 22 559 14 201 40 011 63 868
Nieprzypisane przychody segmentu 54 682 127 544 79 179 68 564
RAZEM 1 083 217 1 909 329 1 879 409 1 986 287

 

Rynki geograficzne 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

Polska 642 890 1 209 862 1 177 977 1 274 074
Unia Europejska 332 855 395 530 393 578 356 506
Pozostała Europa 40 615 205 073 169 379 165 155
Afryka 12 019 30 329 37 988 56 405
Azja 49 238 57 803 89 324 122 523
Pozostały 5 600 10 732 11 163 11 624
RAZEM 1 083 217 1 909 329 1 879 409 1 986 287

 
W ramach Grupy Kapitałowej Ciech wiodącym podziałem działalności jest segmentacja branżowa. 
 
Na ryzyko i na stopy zwrotu z inwestycji w przeważającym stopniu wpływają różnice istniejące między towarami, 
produktami i usługami. 
 
Ryzyko transakcji i ich zyskowność zależy w dużym stopniu od branży w jakiej działają spółki z Grupy Kapitałowej. Fakt 
iż spółki Grupy Kapitałowej działają w różnych krajach w większości stabilnych, takich jak kraje Unii Europejskiej i 
pozostałej Europy, nie wpływa na ryzyko i stopę zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych. 
 
W ramach segmentów działalności w podziale na wymienione branże wchodzą następujące, znaczące produkty i towary: 
 
Segment Chemikalia Nieorganiczne 
- soda kalcynowana 
- krzemiany sodu 
- dwusiarczek węgla 
- wodorotlenek sodowy 
- wodorotlenek glinowy 
- tlenek glinu 
- karbid 
- soda kalcynowana 
- krzemiany sodu pozostałe 
- sól,  
- szkło wodne sodowe 
- szklisty krzemian potasu 
- szklisty krzemian sodu 
- pozostałe 

Segment Chemikalia Organiczne 
- nonylofenol 
- barwniki syntetyczne 
- epichlorohydryna 
- izocyjaniany – TDI 
- aminy i ich pochodne 
- środki pomocnicze PCN 3812 
- polimery chlorku winylu 
- żywice epoksydowe 
- skóry bydlęce wyprawione 
- polietylen  
- pozostałe 
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Segment Agrochemiczny 
- nawozy fosforowe 
- siarka 
- kwas siarkowy kontaktowy 
- fosforyty 
- fosfor biały 
- fosforyty mielone 
- nawozy potasowe 
- nawozy azotowe 
- nawozy wieloskładnikowe 
- środki ochrony roślin 
- pozostałe 

Segment Petrochemiczny 
- etylobenzen 
- smoła surowa 
- alkohole oxo 
- oleje opałowe 
- benzyny 
- etylen 
- toluen 
- frakcja C-9 
- benzen 
- węgiel,  
- pozostałe 

Segment Farmaceutyczny 
- leki gotowe 
- produkty farmaceutyczne 
- aminy i ich pochodne 
- talk farmaceutyczny 
- pozostałe 

Segment szkło i wyroby ze szkła 
- pustaki szklane 
- opakowania szklane do zniczy i lampionów 
- słoje 
- pozostałe 

 

Nota 28 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

a) amortyzacja 46 961 94 283 92 204 88 577
b)  zużycie materiałów i energii 376 143 651 302 686 098 662 676
c) usługi obce 160 769 296 176 317 916 334 277
d) podatki i opłaty 31 311 62 523 79 751 74 314
e) wynagrodzenia 76 244 139 734 147 607 162 211
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  20 612 34 976 39 270 42 846
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 9 342 17 714 5 362 2 950
 - inne 9 342 17 714 5 362 2 950
Koszty według rodzaju, razem 721 382 1 296 708 1 368 208 1 367 851
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń 
międzyokresowych 2 047 -1 610 6 219 -18 624

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki (wielkość ujemna) -4 542 -8 331 -13 659 -8 900

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -112 015 -218 865 -205 674 -217 529
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -83 052 -155 312 -169 340 -181 713
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 523 820 912 590 985 754 941 085

 

Nota 29 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 167 4 719 16 647 4 198
 - zobowiązania 118 1 532 10 093 3 273
 - restrukturyzacji 437 - - -
 - odszkodowań 3 - 9 13
 - nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 31 2 979 5 113 476
 - likwidacja niefinansowych akt. trwałych 462 100 - -
 - inne - odsetki 116 108 1 432 436
b) pozostałe, w tym: 14 479 37 397 21 358 17 614
 - odpis aktualizujący wartość należności i odsetek od 
należności (niefinansowe)  2 549 6 150 4 617 3 241

 - odpis aktualizujący zapasów 246 1 920 264 98
 - odpis aktualizujący wartość środków trwałych 4 366 624 2 286
 - odpisane należności umorzone, nieściągalne, 
przedawnione - 124 853 930

 - umorzone zobowiązania (NFOŚ) - 16 801 - -
 - umorzone zobowiązania 5 65 5 135
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INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

 - umorzone zobowiązania budżetowe - - 236 -
 - rozwiązania rmk z tytułu urlopów - 40 141 269
 - rozwiązanie rmk  premie - - 328 683
 - otrzymane kary i odszkodowania 775 1 383 387 95
 - rozliczenie inwentaryzacji 28 175 209 36
 - zapłata należności wcześniej umorzonych 0 37 885 7
 - przychody z prowadzonej działalności socjalnej 18 298 430 422
 - zwrot kosztów postępowań sądowych 124 221 266 293
 - rozliczenie leasingu zwrotnego 521 1 034 775 -
 - zapis równoległy do amortyzacji prawa wieczystego 
użytkowania gruntów 385 1 061 1 120 865

 - przychody z tytułu czynszów 2 357 4 323 4 389 5 001
 - inne 3 105 3 141 6 451 5 253
Inne przychody operacyjne, razem 15 646 42 116 38 005 21 812

 

Nota 30 

INNE KOSZTY OPERACYJNE 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 6 687 6 096 9 351 7 562
 - odszkodowania 1 078 - - 269
 - zobowiązania 3 570 1 409 1 870 577
 - restrukturyzacji - 1 464 1 310 -
 - nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 1 044 195 90 749
 - rekultywację środowiska - - 2 000 179
 - inne 995 3 028 4 081 5 788
b) pozostałe, w tym: 10 026 30 971 20 284 17 553
 - korekta wartości zapasów - 223 1 464 1 295
- wartość zakupu energii elektrycznej - 12 852 836 -
- koszty związane z działalnością przeszłą 1 052 2 255 2 078 -
- koszty odpisanych  prac rozwojowych i wartości 
niematerialnych i prawnych - 707 2 958 827

 - nieplanowane odpisy amortyzacyjne - - 206 2 063
 - darowizny przekazane 557 1 025 802 979
 - koszty postępowania sądowego 451 1 733 828 884
 - spisane należności 6 724 121 161
 - kary, grzywny, odszkodowania zapłacone 447 1 371 935 532
 - różnice inwentaryzacyjne 8 7 2 1
 - zdarzenia losowe 35 91 - -
 - likwidacja środków trwałych 352 1 134 626 1 612
 - likwidacja odpadów przemysłowych - - 43 -
 - likwidacja materiałów 14 891 328 51
 - działalność socjalno-bytowa 183 535 600 673
 - składki członkowskie 90 245 99 312
 - koszty restrukturyzacji 2 609 406 1 037 -
 - rekompensaty 556 - - -
 - koszty utrzymania wydzierżawionych powierzchni 1 232 1 691 1 869 1 900
 - inne 2 434 5 081 5 452 6 263
Inne koszty operacyjne, razem 16 713 37 067 29 635 25 115

 
Wysokość oraz przyczyny utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych zostały przedstawione 
w nocie objaśniającej do bilansu nr 12.  
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Nota 31A 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I 
UDZIAŁÓW W ZYSKACH 

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

a) od jednostek powiązanych, w tym: 656 660 730 594
    - od jednostek zależnych 492 564 662 549
    - od jednostek współzależnych 100 - - -
    - od jednostek stowarzyszonych 64 96 68 45
b) od pozostałych jednostek - 402 88 1 698
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w 
zyskach, razem  656 1 062 818 2 292

 

Nota 31B 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

a) z tytułu udzielonych pożyczek - 118 77 639
    - od jednostek powiązanych, w tym: - 23 - 483
       - od jednostek zależnych - 23 - 483
    - od pozostałych jednostek - 95 77 156
b) pozostałe odsetki  1 717 7 771 12 153 15 180
    - od jednostek powiązanych, w tym: 9 66 403 253
       - od jednostek zależnych - 32 270 6
       - od jednostek stowarzyszonych 9 34 133 247
    - od pozostałych jednostek 1 708 7 705 11 750 14 927
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 717 7 889 12 230 15 819

 

Nota 31C 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

a) dodatnie różnice kursowe  1 670 5 746 4 618 3 985
  - zrealizowane 1 146 5 870 1 876 2 743
  - niezrealizowane     524 -124 2 742 1 242
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 342 950 2 111 244
  - zobowiązań finansowych 85 210 360 130
  - inne 257 740 1 751 114
c) pozostałe, w tym: 839 777 2 556 3 305
  - aktualizacji wyceny należności z tytułu odsetek 
handlowych 118 137 872 55

  - pozostała aktualizacja wyceny - 281 - -
  - przychody ze sprzedaży wierzytelności 508 84 1 186 1 976
  - otrzymane dyskonto od weksli i czeków - - 66 161
  - inne 213 275 432 1 115
Inne przychody finansowe, razem 2 851 7 473 9 285 7 536

 

Nota 32A 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

a) od kredytów i pożyczek 8 632 9 632 33 397 56 371
    - dla innych jednostek 8 632 9 632 33 397 56 371
b) pozostałe odsetki 1 432 14 338 8 376 3 224
    - dla jednostek powiązanych, w tym: - 5 137 24
       - dla jednostek zależnych - 5 136 24
       - dla jednostek stowarzyszonych - - 1 -
    - dla innych jednostek 1 432 14 333 8 239 3 200
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 10 064 23 970 41 773 59 595
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Nota 32B 

INNE KOSZTY FINANSOWE 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

a) ujemne różnice kursowe  1 220 10 669 4 204 12 642
 - zrealizowane 1 315 4 263 2 312 14 524
 - niezrealizowane     -95 6 406 1 892 -1 882
b) utworzone rezerwy (z tytułu) - 178 5 743 54 889
 - zobowiązań finansowych - 85 770 47 495
 - inne - 93 4 973 7 394
c) pozostałe, w tym: 1 718 6 536 18 779 6 626
 - odpisy aktualizujące odsetki handlowe i budżetowe 182 824 534 1 146
 - różnice pomiędzy wartością nominalną a kwotą 
według której następuje wykup wyemitowanych przez 
jednostkę dłużnych papierów wartościowych 

787 848 1 793 2 912

 - prowizje i opłaty bankowe 62 586 4 168 -
 - prowizje od kredytów 415 113 109 46
 - koszty z tytułu poręczeń i gwarancji - 55 8 217 -
 - inne 272 4 110 3 958 2 523
Inne koszty finansowe, razem 2 938 17 383 28 726 74 158

 

Nota 33 

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

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji - 7 - -
    - w jednostkach stowarzyszonych  - 7 - -
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji 1 763 5 559 - 403
    - w jednostkach zależnych - 5 559 - -
    - w jednostkach stowarzyszonych 1 763 - - 403
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych, razem -1 763 -5 552 - -403

 
 
CIECH S. A. 
W dniu 11.06.2004 roku podmiot dominujący CIECH S. A. dokonał sprzedaży  udziałów spółki stowarzyszonej Zakłady 
Tworzyw i Farb Sp. z o. o.  w Złotym Stoku, którą konsolidował metodą praw własności (33,64 % udziałów).  
Udziały zostały sprzedane za kwotę  2 300 tys. PLN 
 
GZNF Fosfory Sp. z o.o. 
W dniu 30.05.2003 roku podmiot dominujący niższego szczebla Fosfory Sp. z o.o. dokonał sprzedaży  udziałów spółki 
stowarzyszonej "Amiga", którą konsolidowana metodą praw własności (46,69% udziałów).  
Udziały zostały sprzedane za kwotę 600 tys. złotych, przy czym do dnia 31.12.2003 roku jednostka otrzymała kwotę 410 
tys. złotych, a pozostałą część należności w kwocie 190 tys. złotych została rozłożona na dwie raty - I rata 90 tys. złotych 
płatna w 2004 r, II rata  100 tys. złotych płatna w 2005 roku. Skonsolidowany wynik na sprzedaży wyniósł 7 tys. złotych. 
 
Daltrade Plc 
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Daltrade PLC. w czerwcu 2003 roku w którym CIECH S.A. nie 
brał udziału nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez CIECH S.A. na WZ Spółki z 61,50% na 
61,20%. Skonsolidowana strata na utraconych  0,20% kontroli wyniosła 55 tys. złotych. 
 
Dodatkowo w grudniu 2003 roku spółka zależna K Foster & Son, konsolidowana metodą pełną przez DALTRADE PLC, 
została przekazana pod zarząd administracyjny zgodnie z prawem brytyjskim, w wyniku tego DALTRADE PLC utracił 
nad nią całkowitą kontrolę. Wartość księgowa udziałów na dzień utraty kontroli wyniósł 1 000 tys. GBP (6 669 tys. 
złotych). Skonsolidowana strata na utracie kontroli wyniosła  5.504 tys. złotych.   
 
Zach – Ciech Sp. z o. o.  
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Zach Ciech Sp. z o. o. w roku 2001 w którym CIECH S.A. nie 
brał udziału nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez CIECH S.A. na WZ Spółki z 36,02% na 
35,65%. Skonsolidowana strata na utraconych  0,37 % kontroli wyniosła 403 tys. złotych. 
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Nota 34 

ZYSKI NADZWYCZAJNE 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

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

 

Nota 35 

STRATY NADZWYCZAJNE 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

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

 

Nota 36A 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 71 678 113 841 -11 907 -74 053
2. Korekty konsolidacyjne -15 964 28 011 7 642 4 566
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a 
podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 
(wg tytułów) 

-15 119 16 332 41 926 74 017

- trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto 
a dochodem do opodatkowania   -22 866 8 996 12 793 13 453

- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) 
brutto a dochodem do opodatkowania  9 375 20 428 38 866 62 870

- straty z lat ubiegłych -2 187 -10 941 -6 176 -1 801
- inne  559 -2 151 -3 557 -505

4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 40 595 158 184 37 661 4 530
5. Podatek dochodowy według stawki 15 523 32 317 7 862 2 837
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i 
obniżki podatku  -2 042 2 831 -989 -65

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) 
w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 15 962 35 148 6 873 2 772

- wykazany w rachunku zysków i strat 15 962 35 148 6 873 2 772
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub 
zwiększyły kapitał własny - - - -

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

- - - -

 

Nota 36B 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, 
WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: 

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i 
odwrócenia się różnic przejściowych  -176 741 -8 729 -207

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek 
podatkowych - -896 395 -738

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio 
nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy  
przejściowej poprzedniego okresu  

42 -1 117 - -

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na 
odroczony podatek dochodowy  

730 768 -444 -

 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) -45 1 169 -2 160 -1 752
 - obciążenie przychodów z tytułu straty podatkowej - - - -
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PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, 
WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: 

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

- rozwiązanie rezerwy na amortyzację niestanowiącą 
kosztów uzyskania przychodów (ulga +KBN) - - -461 -221

- aktywa z tytułu odroczonego podatku tworzona w 
wysokości 50% zysków na 3 lata do przodu  - 2 202 -2 646 -

- nadpłata w podatku dochodowym za rok 1996 - -945 - -61
- rozliczony podatek od dywidend - - 87 -
- zmiana stanu aktywów i pasywów z tytułu podatku 
odroczonego  - - 896 -

- inne składniki podatku odroczonego -45 -88 -36 -1 470
Podatek dochodowy odroczony, razem 551 665 -10 938 -2 697

 

Nota 36C 

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

 - ujętego w kapitale własnym 1 805 1 052 4 587 -
 - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy - - - -

 

Nota 37 

ZYSK (STRATA) NETTO 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej 22 966 8 718 7 074 -59 032
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych  53 256 53 728 -14 056 -31 160
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych  - 174 18 29
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych -2 828 5 713 -329 -
e) korekty konsolidacyjne -25 395 7 871 3 115 18 476
Zysk (strata) netto 47 999 76 204 -4 178 -71 687

 

Nota 38 

Sposób wyliczenia zysku (straty) na jedną akcję 

 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

zysk (strata) netto 47 999 76 204 -4 178 -71 687
średnia ważona ilość akcji zwykłych 19 796 016 19 796 016 19 796 016 19 796 016
zysk (strata) na jedna akcję w zł. 2,42 3,85 -0,21 -3,62

 
 

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

I. Zysk (strata) netto 47 999 76 204 -4 178 -71 687
II. Korekty razem 14 506 54 623 167 886 96 018
1. Zyski (straty) mniejszości 4 338 6 000 -3 975 -2 412
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
wycenianych metodą praw własności 2 828 -4 176 311 -29

3. Amortyzacja, w tym: 47 821 92 464 87 962 70 146
 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych 
lub ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 

267 817 -4 571 -19 067

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 235 8 979 1 989 -592
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 531 22 336 31 216 45 367
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 33 4 528 22 323 -23 853
7. Zmiana stanu rezerw 6 752 -26 045 -4 440 16 294
8. Zmiana stanu zapasów 7 963 19 -3 539 4 269
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PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

9. Zmiana stanu należności -60 773 -964 -4 144 41 826
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i  kredytów 2 494 -59 585 60 360 -69 139

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 650 7 034 -21 921 4 663
12. Inne korekty 934 4 033 1 744 9 478
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
(I+/-II) 62 505 130 827 163 708 24 331

 
Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych 
Grupa Kapitałowa Ciech 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
środki pieniężne w kasie 4 336 5 078 801 874
środki pieniężne w banku 34 132 22 080 32 649 67 161
inne środki pieniężne 5 175 4 186 4 816 6 389
Razem środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 43 643 31 344 38 266 74 424

 

Należności: 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i 
krótkoterminowych netto 74 722 -304 4 394 -50 799

stan należności w bilansie otwarcia spółek 
konsolidowanych po raz pierwszy -14 267  - -636 -3 152

zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży majątku 
trwałego 468 1 782 2 050 -1 732

różnice kursowe z przeliczenia -158 -202 -1 375 3 846
konwersja należności na inne aktywa 1  -  -  -
zmiana stanu należności z tytułu zaliczki na 
podwyższenie kapitału w spółce - 200  -  -

Zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży 
finansowego majątku trwałego -  -  - 10 261

Zmiana stanu należności z tytułu zaliczek na 
podwyższenie kapitału -  - 300 -300

inne 7 -512 -589 50
 Zmiana stanu należności w rachunku przepływów 
pieniężnych -60 773 -964 -4 144 41 826

 

Zobowiązania: 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

Bilansowa zmiana zobowiązań krótkoterminowych z 
wyjątkiem kredytów i pożyczek  14 701 -48 747 42 983 -42 960

stan zobowiązań w bilansie otwarcia spółek 
konsolidowanych po raz pierwszy  -16 358  - 182 2 101

zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych  12 000 -14 731 17 763 -29 681

zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych 
aktywów trwałych i inwestycji  -3 884 4 719 -207 -3 619

zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy -2 019  -  -  -
różnice kursowe z przeliczenia -49 113 -1 745 2 517
zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu -2 038 1 786 -960 235
zmiana stanu zobowiązań z tytułu zwrotu wkładów 
wniesionych do spółki   - -1 235 -1 461 -1 243

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów 
finansowych  - 473 -182 4 090

Konwersja zobowiązań na kredyt  -  - 2 120  -
inne 141 -1 963 1 867 -579
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z 
wyjątkiem kredytów i pożyczek w rachunku 
przepływów pieniężnych 

2 494 -59 585 60 360 -69 139
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Rozliczenia międzyokresowe: 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 843 -8 035 -18 496 3 451
obniżenie wartości prawa wieczystego użytkowania gruntów - 14 502 -4 106  -
stan RMK w bilansie otwarcia spółek konsolidowanych po raz 
pierwszy  209  - 10 892

różnice kursowe z przeliczenia -16 567 -106 320
pozostałe  -  - 777  -
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów 
pieniężnych -5 650 7 034 -21 921 4 663

 

Rezerwy: 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

Bilansowa zmiana stanu rezerw 7 084 -25 974 -4 461 16 278
stan rezerw w bilansie otwarcia spółek konsolidowanych po raz 
pierwszy -332  -  -  -

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych z przeliczenia -  - -6 16
pozostałe - -71 27  -
Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów pieniężnych 6 752 -26 045 -4 440 16 294

 

Zapasy: 01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

Bilansowa zmiana stanu zapasów -6 292 489 4 487 5 113
stan zapasów w bilansie otwarcia spółek konsolidowanych po raz 
pierwszy -1 569  - -30 -9 841

różnice kursowe z przeliczenia -102 -441 -491 459
inne - -67 -427  -
Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych 7 963 19 -3 539 4 269

 
Inne korekty (specyfikacja do pozycji A.II.10 - przepływy środków 
pieniężnych z działalności operacyjnej) 

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych  -  -  - 16 095
aport Jantrans  -  -  - -5 757
podatek dochodowy odniesiony na kapitał własny  -  -  - -1 469
różnice kursowe z przeliczenia  -  -  - -741
zmiana składu Grupy Kapitałowej  -  -  - 731
wycena papierów wartościowych  -  -  - 272
pozostałe  -  -  - 347
Inne korekty, razem:   -  -  - 9 478

 
Inne wpływy inwestycyjne. - Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej 

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

absorpcja ujemnego kapitału jednostki zależnej  - 3 688  - -
bilans otwarcia środków pieniężnych nowych spółek objętych 
konsolidacją 2 725 -  - -

otrzymane odsetki od pożyczki  - 23  - -
dodatnie różnice kursowe  - 14  - -
Inne wpływy inwestycyjne, razem 2 725 3 725  - -

 
Inne wydatki inwestycyjne. - Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej 

01.01.2004-
30.06.2004 

01.01.2003-
31.12.2003 

01.01.2002-
31.12.2002 

01.01.2001-
31.12.2001 

zmiana stanu zobowiązań z tytułu działalności inwestycyjnej  -  -  - 3 321
zaliczki na środki trwałe w budowie  -  -  - 3 794
pozostałe  -  -  - 281
Inne wydatki inwestycyjne, razem  -  -  - 7 396
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Sprawozdawczość według segmentów branżowych 

SEGMENT 
Segment 

Chemikalia 
Nieorga- 
niczne 

Segment 
Chemikalia 
Organiczne 

Segment 
Agrochemi-

czny 

Segment 
Petroche-

miczny 

Segment 
Farma- 

ceutyczny 

Szkło i 
wyroby ze 

szkła 

Segmant 
Energe-
tyczny 

Segment 
Ubezpie-

czenia 

Segment 
pozostały 

Korekty 
konsolida-

cyjne 
Razem 

01.01.-30.06.2004                       
Przychody segmentu                       
Przychody (Sprzedaż klientom zewnętrznym) 498 828 164 643 152 911 150 684 26 815 24 305 2 105  - 22 559 - 1 042 850 
Przychody (Sprzedaż innym segmentom) 328 316 72 245 107 326 34 290 76 - 103 281  - 9 639 -647 304 7 869 
Przychody ogółem 827 144 236 888 260 237 184 974 26 891 24 305 105 386 - 32 198 -647 304 1 050 719 
                        
Koszty segmentu                       
Koszty segmentu (sprzedaż klientom 
zewnętrznym) 436 874 156 274 149 829 148 817 12 780 19 494 2 120  - 20 419 -93 080 853 527 

Koszty segmentu (sprzedaż innym 
segmentom) 266 753 67 035 95 897 33 659 - - 97 682  - 8 161 -551 917 17 270 

Koszty ogółem 703 627 223 309 245 726 182 476 12 780 19 494 99 802 - 28 580 -644 997 870 797 
                        
Amortyzacja wartości firmy lub ujemnej 
wartości firmy  -  -  -  -  -  -  - -1 197  - -1 196 -2 393 

Udział segmentu w wyniku finansowym 
jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 

 -  -  -  -  -  -  - -2 948  -  - -2 948 

Wynik segmentu 123 517 13 579 14 511 2 498 14 111 4 811 5 584 -4 145 3 618 -3 503 174 581 
                        
Nieprzypisane pozostałe przychody 
operacyjne                     48 555 

Nieprzypisane pozostałe koszty sprzedaży, 
ogólnego zarządu i pozostałe koszty 
operacyjne 

                    144 337 

Wynik z działalności operacyjnej                     78 799 
Nieprzypisane pozostałe przychody                     1 554 
Nieprzypisane pozostałe koszty                     15 841 
Podatek dochodowy                     16 513 
Wynik finansowy netto                     47 999 

 
Wynik z działalności operacyjnej 78 799

Amortyzacja wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 2 393
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Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2 948

Zysk (strata) z działalności operacyjnej zgodne ze skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat 84 140
 
Pozostałe informacje 

Segment 
Segment 

Chemikalia 
Nieorga- 
niczne 

Segment 
Chemikalia 
Organiczne 

Segment 
Agrochemi-

czny 

Segment 
Petroche-

miczny 

Segment 
Farma- 

ceutyczny 

Szkło i 
wyroby ze 

szkła 

Segmant 
Energe-
tyczny 

Segment 
Ubezpie-

czenia 
Segment 
pozostały 

Korekty 
konsolida-

cyjne 
Razem 

30.06.2004                       
Aktywa segmentu 789 540 141 636 241 893 82 664 6 656 56 762 32 319  - 34 243 -678 579 707 134 
Inwestycje segmentu w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności 

 -  -  -  -  -  - - 15 000  - -19 440 -4 440 

Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom)  738 153 
Aktywa ogółem           1 440 847 
                        
Pasywa segmentu 350 520 91 509 58 437 63 226 3 981 27 401 41 187  - 9 204 -351 330 294 135 
Pozostałe pasywa (nieprzypisane 
segmentom)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 146 712 

Pasywa ogółem                     1 440 847 
                        

Segment 
Segment 

Chemikalia 
Nieorga- 
niczne 

Segment 
Chemikalia 
Organiczne 

Segment 
Agrochemi-

czny 

Segment 
Petroche-

miczny 

Segment 
Farma- 

ceutyczny 

Szkło i 
wyroby ze 

szkła 

Segmant 
Energe-
tyczny 

Segment 
Ubezpie-

czenia 

Segment 
pozostały 

Korekty 
konsolida-

cyjne 
Razem 

30.06.2004                       
Nakłady na środki trwałe i wartości 
niematerialne 26 982 1 503 7 252 35  - 399 52  - 2 487  - 38 710 

Nakłady na nieprzypisane do segmentów 
środki trwałe i wartości niematerialne  2 135 

Nakłady na środki trwałe i wartości 
niematerialne ogółem                     40 845 

                
Amortyzacja segmentu 31 318 1 981 6 153 91  - 2 246 40  - 751 -32 42 548 
Amortyzacja nieprzypisanych aktywów grupy  4 475 
Amortyzacja ogółem                     47 023 

               
Niepieniężne koszty, inne niż amortyzacja 1 655 444 347 605  - 1 757  -  -  -  - 4 808 
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Segment 
Segment 

Chemikalia 
Nieorga- 
niczne 

Segment 
Chemikalia 
Organiczne 

Segment 
Agrochemi-

czny 

Segment 
Petroche-

miczny 

Segment 
Farma- 

ceutyczny 

Szkło i 
wyroby ze 

szkła 

Segmant 
Energe-
tyczny 

Segment 
Ubezpie-

czenia 

Segment 
pozostały 

Korekty 
konsolida-

cyjne 
Razem 

01.01.-31.12.2003                       
Przychody segmentu                       
Przychody (Sprzedaż klientom zewnętrznym) 867 266 242 072 243 550 315 386 30 076 54 177 3 242  - 14 197  - 1 769 966 
Przychody (Sprzedaż innym segmentom) 611 501 108 891 167 775 142 407 1 204  - 185 577  - 4 395 -1 209 929 11 821 
Przychody ogółem 1 478 767 350 963 411 325 457 793 31 280 54 177 188 819 - 18 592 -1 209 929 1 781 787 
                        
Koszty segmentu                       
Koszty segmentu (sprzedaż klientom 
zewnętrznym) 763 059 226 824 230 255 313 852 26 715 42 665 3 691  - 14 516 -164 941 1 456 636 

Koszty segmentu (sprzedaż innym 
segmentom) 487 280 110 147 154 386 136 382 4 493  - 172 003  - 3 331 -1 047 506 20 516 

Koszty ogółem 1 250 339 336 971 384 641 450 234 31 208 42 665 175 694 - 17 847 -1 212 447- 1 477 152 
                        
Amortyzacja wartości firmy lub ujemnej 
wartości firmy -  -  -  -  -  -  - -4 787  - 26 -4 761 

Udział segmentu w wyniku finansowym 
jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 

 -  -  -  -  -  - - 5 523  - -1 636 3 887 

Wynik segmentu 228 428 13 992 26 684 7 559 72 11 512 13 125 736 745 908 303 761 
                        
Nieprzypisane pozostałe przychody 
operacyjne                     162 482 

Nieprzypisane pozostałe koszty sprzedaży, 
ogólnego zarządu i pozostałe koszty 
operacyjne 

                    322 348 

Wynik z działalności operacyjnej                     143 895 
Nieprzypisane pozostałe przychody                     27 001 
Nieprzypisane pozostałe koszty                     58 879 
Podatek dochodowy                     35 813 
Wynik finansowy netto                     76 204 

 
Wynik z działalności operacyjnej 143 895

Amortyzacja wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 4 761

Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -3 887
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Zysk (strata) z działalności operacyjnej zgodne ze skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat 144 769
 
Pozostałe informacje 

Segment 
Segment 

Chemikalia 
Nieorga- 
niczne 

Segment 
Chemikalia 
Organiczne 

Segment 
Agrochemi-

czny 

Segment 
Petroche-

miczny 

Segment 
Farma- 

ceutyczny 

Szkło i 
wyroby ze 

szkła 

Segmant 
Energe-
tyczny 

Segment 
Ubezpie-

czenia 

Segment 
pozostały 

Korekty 
konsolida-

cyjne 
Razem 

31.12.2003                       
Aktywa segmentu 748 189 96 923 204 109 103 410 39 645 54 934 28 348  - 9 317 -608 542 676 333 
Inwestycje segmentu w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności 

 - 5 360  - 8  -  -  - 25 950 15 -2 565 28 768 

Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom)  664 162 
Aktywa ogółem                     1 369 263 
                        
Pasywa segmentu 282 164 84 461 68 165 87 123 38 035 3 668 34 425  - 5 821 -277 453 326 409 
Pozostałe pasywa (nieprzypisane 
segmentom)  1 042 854 

Pasywa ogółem                     1 369 263 
 

Segment 
Segment 

Chemikalia 
Nieorga- 
niczne 

Segment 
Chemikalia 
Organiczne 

Segment 
Agrochemi-

czny 

Segment 
Petroche-

miczny 

Segment 
Farma- 

ceutyczny 

Szkło i 
wyroby ze 

szkła 

Segmant 
Energe-
tyczny 

Segment 
Ubezpie-

czenia 
Segment 
pozostały 

Korekty 
konsolida-

cyjne 
Razem 

01.01.-31.12.2003                       
Nakłady na środki trwałe i wartości 
niematerialne 59 175 3 700 14 252 150  - 1 198 454  - 398 -53 79 274 

Nakłady na nieprzypisane do segmentów 
środki trwałe i wartości niematerialne  10 907 

Nakłady na środki trwałe i wartości 
niematerialne ogółem                     90 181 

                
Amortyzacja segmentu 60 353 3 669 12 031 380  - 3 983 274  - 537 -250 80 977 
Amortyzacja nieprzypisanych aktywów grupy  10 319 
Amortyzacja ogółem           91 296 

               
Niepieniężne koszty, inne niż amortyzacja 3 161 2 271 572 532 751 2 551  -  -  -  - 9 838 
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Segment 
Segment 

Chemikalia 
Nieorga- 
niczne 

Segment 
Chemikalia 
Organiczne 

Segment 
Agroche- 
miczny 

Segment 
Petroche- 

miczny 

Segment 
Farmaceuty-

czny 

Szkło i 
wyroby ze 

szkła 

Segment 
pozostały 

Korekty 
konsolida-

cyje 
Razem 

01.01.-31.12.2002                   
Przychody segmentu                   
Przychody (Sprzedaż klientom zewnętrznym) 827 229 192 304 206 080 412 129 55 023 47 593 35 898 - 1 776 256 
Przychody (Sprzedaż innym segmentom) 522 899 144 661 126 814 182 825 938 - 267 -954 430 23 974 
Przychody ogółem 1 350 128 336 965 332 894 594 954 55 961 47 593 36 165 -954 430 1 800 230 
                    
Koszty segmentu                   
Koszty segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 799 693 185 115 191 527 430 753 41 323 38 359 26 809 -28 809 1 684 770 
Koszty segmentu (sprzedaż innym segmentom) 515 136 138 158 119 245 176 963 4 402 - - -926 199 27 705 
Koszty ogółem 1 314 829 323 273 310 772 607 716 45 725 38 359 26 809 -955 008 1 712 475 
                    
Amortyzacja wartości firmy lub ujemnej wartości firmy - - - - - - - - - 
Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - - - - - - - - - 

Wynik segmentu 35 299 13 692 22 122 (12 762) 10 236 9 234 9 356 613 87 790 
                    
Nieprzypisane pozostałe przychody operacyjne                 117 886 
Nieprzypisane pozostałe koszty sprzedaży, ogólnego zarządu i 
pozostałe koszty operacyjne                 173 627 

Wynik z działalności operacyjnej                 32 049 
Nieprzypisane pozostałe przychody                 24 229 
Nieprzypisane pozostałe koszty                 64 521 
Podatek dochodowy                 -4 065 
Wynik finansowy netto                 -4 178 

 
Wynik z działalności operacyjnej 32 049

Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -35

Zysk (strata) z działalności operacyjnej zgodne ze skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat 32 014
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Pozostałe informacje 

SEGMENT 
Segment 

Chemikalia 
Nieorga- 
niczne 

Segment 
Chemikalia 
Organiczne 

Segment 
Agroche- 
miczny 

Segment 
Petroche- 

miczny 

Segment 
Farmaceuty-

czny 
Szkło i wyroby 

ze szkła 
Segment 
pozostały 

Korekty 
konsolida-

cyjne 
Razem 

31.12.2002                   
Aktywa segmentu 801 903 87 645 247 383 101 455 56 552 71 981 494 -639 924 727 489 
Inwestycje segmentu w jednostkach podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności - 5 457 485 - - - - -649 5 293 

Pozostałe aktywa (nieprzypisane segmentom) 677 084 
Aktywa ogółem                 1 409 866 
                    
Pasywa segmentu 322 402 83 378 111 239 110 385 52 596 - 155 -265 270 414 885 
Pozostałe pasywa (nieprzypisane segmentom) 994 981 
Pasywa ogółem                 1 409 866 

 

Segment 
Segment 

Chemikalia 
Nieorga- 
niczne 

Segment 
Chemikalia 
Organiczne 

Segment 
Agroche- 
miczny 

Segment 
Petroche- 

miczny 

Segment 
Farmaceuty-

czny 

Szkło i wyroby 
ze szkła 

Segment 
pozostały 

Korekty 
konsolida-

cyjne 
Razem 

01.01.-31.12.2002                   
Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne 43 437 4 210 4 155 462 - 20 009 - - 72 273 
Nakłady na nieprzypisane do segmentów środki trwałe i 
wartości niematerialne   20 391 

Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne 
ogółem   92 664 

             
Amortyzacja segmentu 65 269 3 466 11 813 1 323 22 3 870 - -38 85 725 
Amortyzacja nieprzypisanych aktywów grupy               6 808 
Amortyzacja ogółem                 92 533 

           
Niepieniężne koszty, inne niż amortyzacja 35 115 763 3 028 1 010 582 2 378 - - 42 876 

 

SEGMENT 
Segment 

Chemikalia 
Nieorga- 
niczne 

Segment 
Chemikalia 
Organiczne 

Segment 
Agrochemiczny

Segment 
Petrochemiczny 

Segment 
Farmaceuty-

czny 

Szkło i wyroby 
ze szkła 

Segment 
pozostały 

Korekty 
konsolidacyjne Razem 

01.01.-31.12.2001                   
Przychody segmentu                   



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe 

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  470 

SEGMENT 
Segment 

Chemikalia 
Nieorga- 
niczne 

Segment 
Chemikalia 
Organiczne 

Segment 
Agrochemiczny

Segment 
Petrochemiczny 

Segment 
Farmaceuty-

czny 
Szkło i wyroby 

ze szkła 
Segment 
pozostały 

Korekty 
konsolidacyjne Razem 

Przychody (Sprzedaż klientom zewnętrznym) 783 298 234 470 248 334 484 780 77 095 39 399 36 259 - 1 903 635 
Przychody (Sprzedaż innym segmentom) 474 357 89 932 70 796 152 674 255 - 109 -774 035 14 088 
Przychody ogółem 1 257 655 324 402 319 130 637 454 77 350 39 399 36 368 -774 035 1 917 723 
                    
Koszty segmentu                   
Koszty segmentu (sprzedaż klientom 
zewnętrznym) 744 997 227 736 238 368 488 587 61 683 34 294 26 673 - 1 822 338 

Koszty segmentu (sprzedaż innym 
segmentom) 491 593 88 466 64 199 149 757 2 272 - 106 -773 612 22 781 

Koszty ogółem 1 236 590 316 202 302 567 638 344 63 955 34 294 26 779 -773 612 1 845 119 
                    
Amortyzacja wartości firmy lub ujemnej 
wartości firmy - - - - - - - - - 

Udział segmentu w wyniku finansowym 
jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 

- - - - - - - - - 

Wynik segmentu 21 065 8 200 16 563 -890 13 395 5 105 9 589 -538 72 489 
                    
Nieprzypisane pozostałe przychody 
operacyjne                 97 189 

Nieprzypisane pozostałe koszty sprzedaży, 
ogólnego zarządu i pozostałe koszty 
operacyjne 

                170 348 

Wynik z działalności operacyjnej                 -670 
Nieprzypisane pozostałe przychody                 69 257 
Nieprzypisane pozostałe koszty                 140 199 
Podatek dochodowy                 75 
Wynik finansowy netto                 -71 687 

 
Wynik z działalności operacyjnej -670   
Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 115   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej zgodne ze skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat -555   
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Pozostałe informacje 

SEGMENT 
Segment 

Chemikalia 
Nieorga- 
niczne 

Segment 
Chemikalia 
Organiczne 

Segment 
Agrochemiczny 

Segment 
Petrochemiczny 

Segment 
Farmaceuty-

czny 
Szkło i wyroby 

ze szkła 
Segment 
pozostały 

Korekty 
konsolidacyjne Razem 

31.12.2001                   
Aktywa segmentu 787 278 78 979 206 982 113 821 79 366 60 378 409 -558 451 768 353 
Inwestycje segmentu w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności 

- 4 856 600 - - - - -271 5 185 

Pozostałe aktywa (nieprzypisane 
segmentom)                 681 069 

Aktywa ogółem                 1 454 607 
                    
Pasywa segmentu 254 094 66 926 82 871 79 639 75 008 - 215 -192 928 365 825 
Pozostałe pasywa (nieprzypisane 
segmentom)                 1 088 782 

Pasywa ogółem                 1 454 607 
 

Segment 
Segment 

Chemikalia 
Nieorga- 
niczne 

Segment 
Chemikalia 
Organiczne 

Segment 
Agrochemiczny 

Segment 
Petrochemiczny 

Segment 
Farmaceuty-

czny 

Szkło i wyroby 
ze szkła 

Segment 
pozostały 

Korekty 
konsolidacyjne Razem 

01.01.-31.12.2001                   
Nakłady na środki trwałe i wartości 
niematerialne 54 652 4 901 7 194 588 43 4 910 - - 72 288 

Nakłady na nieprzypisane do segmentów 
środki trwałe i wartości niematerialne    23 201 

Nakłady na środki trwałe i wartości 
niematerialne ogółem    95 489 

             
Amortyzacja segmentu 66 474 2 945 8 918 1 052 417 2 175 - -24 81 957 
Amortyzacja nieprzypisanych aktywów 
grupy               7 256 

Amortyzacja ogółem                 89 213 
             

Niepieniężne koszty, inne niż amortyzacja 5 849 481 4 942 1 563 694 1 802 - - 15 331 
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Dodatkowe noty objaśniające 
 
I. INSTRUMENTY FINANSOWE 
 
Instrumenty finansowe w jednostkach objętych konsolidacją metodą pełną w Grupie Kapitałowej Ciech 
 
1.1 Podział instrumentów finansowych 
 
Zmiana stanu aktywów finansowych  
 
01.01.-30.06.2004r. 

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

zamknięcia 
Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu razem 31 425  -  - 50 008

środki pieniężne 31 344
wzrost 
środków 

pieniężnych 
12 299  - 43 643

akcje i udziały 81 - sprzedaż i 
wycena 81 -

jednostki uczestnictwa - nabycie 6 365  - 6 365

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży  3 935 -

wycena na 
dzień 

bilansowy 
16 3 919

Pożyczki udzielone i należności 
własne - -  - -

Aktywa finansowe utrzymane do 
terminu wymagalności - -  - -

 
01.01.-31.12.2003r. 

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

zamknięcia 
Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu  39 589  -   - 31 425

środki pieniężne 38 266  -
spadek 
środków 

pieniężnych 
6 922 31 344

akcje i udziały 1 323  - sprzedaż i 
wycena 1 242 81

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży  3 967 dopłata do 

kapitału 20
wycena na 

dzień 
bilansowy 

52 3 935

Pożyczki udzielone i należności 
własne 74  - spłata 

pożyczki 74 -

Aktywa finansowe utrzymane do 
terminu wymagalności - -  - -

 
01.01.-31.12.2002r. 

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

zamknięcia 
Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu  76 614 -  - 39 589

środki pieniężne 74 424 -
spadek 
środków 

pieniężnych 
36 158 38 266

akcje i udziały 2 190 - sprzedaż i 
wycena 867 1 323

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży  3 888 różnice 

kursowe 114 odpis 
aktualizujący 35 3 967

Pożyczki udzielone i należności 
własne 76 udzielenie 

pożyczki 125

wykup weksli i 
przeksięgo- 

wanie 
należności. 

127 74

Aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności  -

weksel 
płatniczy 

328 wykup weksla 328 -
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Na dzień 1 stycznia 2002 roku dokonano następującego podziału instrumentów finansowych zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
 
31.12.2001r. 

Wyszczególnienie 
Aktywa finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Aktywa finansowe 
dostępne do 

sprzedaży 
Pożyczki udzielone i 
należności własne 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu 
wymagalności 

Finansowy majątek trwały  - 3 888 - -
Należności i roszczenia - - 76 -
Papiery wartościowe przeznaczone 
do obrotu  2 190 - - -

Środki pieniężne  74 424 - - -
 
01.01.-31.12.2001 (według podziału przyjętego w bilansie) 

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

zamknięcia 
- sprzedaż 162 

Finansowy majątek trwały 4 591
- różnice 

kursowe 541 
3.888

Należności i roszczenia  3.076 naliczone 
odsetki 483 spłata 3.483 76

- sprzedaż 6.351 Papiery wartościowe przeznaczone 
do obrotu  9.350

- wycena 809 
2.190

Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu /środki pieniężne/ 47 239

wzrost 
środków 

pienięż-nych
27 185  - 74 424

 
Aktywa finansowe według podziału przyjętego w bilansie: 
 
30.06.2004 

Wyszczególnienie 
Aktywa finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Aktywa finansowe 
dostępne do 

sprzedaży 
Pożyczki udzielone i 
należności własne 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu 
wymagalności 

Długoterminowe aktywa finansowe 
w jednostkach powiązanych: - - - -

udziały lub akcje*) - - - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczki - - - -
inne długoterminowe aktywa 
finansowe - - - -

Długoterminowe aktywa finansowe  
w pozostałych jednostkach - 3 919 - -

udziały lub akcje - 3 919 - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczki - - - -
inne długoterminowe aktywa 
finansowe - - - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe  
w jednostkach powiązanych: - - - -

udziały lub akcje - - - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczki - - - -
inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe - - - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
w pozostałych jednostkach  - - - -

udziały lub akcje - - - -
inne papiery wartościowe - - - -
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Wyszczególnienie 
Aktywa finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Aktywa finansowe 
dostępne do 

sprzedaży 
Pożyczki udzielone i 
należności własne 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu 
wymagalności 

udzielone pożyczki - - - -
inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 6 365 - - -

Środki pieniężne 43 643 - - -
 
31.12.2003 

Wyszczególnienie 
Aktywa finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Aktywa finansowe 
dostępne do 

sprzedaży 
Pożyczki udzielone i 
należności własne 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu 
wymagalności 

Długoterminowe aktywa finansowe 
w jednostkach powiązanych: - - - -

udziały lub akcje - - - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczki - - - -
inne długoterminowe aktywa 
finansowe - - - -

Długoterminowe aktywa finansowe 
w pozostałych jednostkach - 3 935 - -

udziały lub akcje -  3 935 - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczki - - - -
inne długoterminowe aktywa 
finansowe - - - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
w jednostkach powiązanych: - - - -

udziały lub akcje - - - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczki - - - -
inne długoterminowe aktywa 
finansowe - - - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
w pozostałych jednostkach  81 - - -

udziały lub akcje 81 - - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczki - - - -
inne długoterminowe aktywa 
finansowe - - - -

Środki pieniężne 31 344 - - -
 
31.12.2002r. 

Wyszczególnienie 
Aktywa finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Aktywa finansowe 
dostępne do 

sprzedaży 

Pożyczki udzielone i 
należności własne 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu 
wymagalności 

Długoterminowe aktywa finansowe 
w jednostkach powiązanych  - - 74 -

udziały lub akcje  - - - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczki - - - -
inne długoterminowe aktywa 
finansowe  - - 74 -

Długoterminowe aktywa finansowe 
w pozostałych jednostkach  - 3 967 - -

udziały lub akcje razem  - 3 967 - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczek - - - -
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Wyszczególnienie 
Aktywa finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Aktywa finansowe 
dostępne do 

sprzedaży 
Pożyczki udzielone i 
należności własne 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu 
wymagalności 

inne długoterminowe aktywa 
finansowe - - - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
w jednostkach powiązanych: - - - -

udziały lub akcje - - - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczki - - - -
inne długoterminowe aktywa 
finansowe - - - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
w pozostałych jednostkach 1 323 - - -

udziały lub akcje razem 1 323 - - -
inne papiery wartościowe - - - -
udzielone pożyczki - - - -
inne krótkoterminowe papiery 
wartościowe - - - -

Środki pieniężne razem  38 266 - - -
 
Zmiana stanu zobowiązań finansowych: 
 
01.01.-30.06.2004r. 

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia 
Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu -  -   - -

zaciągnięcie 
kredytów i 
pożyczek 

66 635 spłata kredytów i 
pożyczek  61 921 Pozostałe zobowiązania 

finansowe 303 780 

 - wykup weksli 11 918 

296 576

 
01.01.-31.12.2003r. 

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia 

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu 910 -

realizacja 
instrumentów 

pochodnych 
910 -

zaciągnięcie 
kredytów i 
pożyczek

234 988 spłata kredytów i 
pożyczek 275 563 Pozostałe zobowiązania 

finansowe 329 623 

weksle 14 732  - 

303 780

 
01.01.-31.12.2002r. 

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

zamknięcia 

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu - 

zabezpiecze- nie 
stóp 

procentowych 
910  - 910

zaciągnięcie 
kredytów i 
pożyczek 

83 524 Spłata kredytów i 
pożyczek 129 822 Pozostałe zobowiązania 

finansowe razem 393 684 

- weksle 17 763 

329 623

 
Na dzień 1 stycznia 2002 roku dokonano następującego podziału instrumentów finansowych zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
 
31.12.2001r. (według podziału przyjętego w bilansie) 

Wyszczególnienie Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Zobowiązania długoterminowe  - 135 912
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Wyszczególnienie Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Zobowiązania krótkoterminowe  - 257 772
 
01.01.-31.12.2001r. 

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

zamknięcia 

Zobowiązania 
długoterminowe 121 266 

zaciągniecie 
pożyczek i 
kredytów 

71 001

spłaty pożyczek i 
kredytów oraz 

przeks. na 
krótkotermi- nowe 

56 355 135 912

zaciągniecie 
pożyczek  i 

kredytów oraz 
przeks. na 

krótkoterminowe 

188 182 spłata kredytów i 
pożyczek 112 054 

weksle 29 681  - 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 151 927 

inne 36   

257 772

 
Zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie: 
 
30.06.2004r. 

Wyszczególnienie Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek 
powiązanych*) - -

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: - 41 581
kredyty i pożyczki - 41 581
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
inne zobowiązania finansowe - -

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek 
powiązanych - -

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych 
jednostek: - 254 995

kredyty i pożyczki - 240 263
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - 14 732
inne zobowiązania finansowe - -

 
31.12.2003r. 

Wyszczególnienie Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych -  - 
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: -  60 946

kredyty i pożyczki - 60 946
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek 
powiązanych - - 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych 
jednostek: - 242 834

kredyty i pożyczki - 216 184
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - 26 650
inne zobowiązania finansowe - -

 
31.12.2002r. 

Wyszczególnienie Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe Zamiana weksli 

na kredyt 
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych - -
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - 101 312

kredyty i pożyczki razem - 101 312
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  
inne zobowiązania finansowe - -
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Wyszczególnienie Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe Zamiana weksli 

na kredyt 
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek 
powiązanych - -

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych 
jednostek: - 229 221

kredyty i pożyczki  - 216 393
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  - 11 918
inne zobowiązania finansowe  - 910

 
 
1.2.1 a)  Charakterystyka instrumentów finansowych 
 
30.06.2004r. 
Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 

razem 43 843   Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu  środki pieniężne 43 643   
Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży akcje i udziały 3 919 Informacje zostały przedstawione w nocie 5G i 5EF

Pożyczki udzielone i 
należności własne -   

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 
wymagalności 

-   

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu -   

razem 296 576   
pożyczki i kredyty 281 844 Informacje zostały przedstawione w nocie 21.D i 22.CPozostałe zobowiązania 

finansowe  
weksle 14 732 Informacje zostały przedstawione w nocie 22.D
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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 

Możliwość wcześniejszego rozliczenia
(okres lub dzień), jeśli istnieją 

Rodzaj ryzyka 
związanego z 
instrumentem 

a. b. c. d. e. f. g. h. i. n. 
1 forward zabezpieczenie EUR/PLN 94 4,7970 452 2004-07-26 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
2 forward zabezpieczenie EUR/PLN 21 4,8100 101 2004-07-28 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
3 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-07-06 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
4 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-07-12 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
5 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-07-19 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
6 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-08-02 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
7 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-08-09 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
8 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-08-16 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
9 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-08-23 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 

10 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-08-30 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
11 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-09-07 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
12 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-09-13 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
13 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-09-20 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
14 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-10-04 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
15 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-10-12 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
16 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-10-18 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
17 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-10-25 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
18 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-11-02 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
19 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-11-08 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
20 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-11-15 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
21 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-11-22 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
22 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-11-29 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
23 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-12-06 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
24 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-12-13 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
25 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-12-20 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
26 forward zabezpieczenie EUR/PLN 42 4,6250 193 2004-12-27 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
27 forward zabezpieczenie EUR/PLN 254 4,8110 -1 222 2004-07-06 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
28 forward zabezpieczenie EUR/PLN 27 4,5966 -122 2004-07-12 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
29 forward zabezpieczenie USD/PLN 61 3,8100 -232 2004-07-17 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
30 forward zabezpieczenie USD/PLN 1 195 3,7783 -4 514 2004-07-19 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
31 forward zabezpieczenie EUR/PLN 333 4,8190 -1 603 2004-07-21 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
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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 

Możliwość wcześniejszego rozliczenia
(okres lub dzień), jeśli istnieją 

Rodzaj ryzyka 
związanego z 
instrumentem 

a. b. c. d. e. f. g. h. i. n. 
32 forward zabezpieczenie USD/PLN 49 3,8120 -188 2004-08-03 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
33 forward zabezpieczenie EUR/PLN 425 4,6880 -1 993 2004-08-06 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
34 forward zabezpieczenie EUR/PLN 60 4,7280 -285 2004-08-17 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
35 forward zabezpieczenie USD/PLN 34 3,9791 -137 2004-08-18 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
36 forward zabezpieczenie USD/PLN 61 3,9796 -243 2004-08-19 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
37 forward zabezpieczenie EUR/PLN 323 4,6882 -1 516 2004-08-20 zawarcie transakcji odwrotnej walutowe 
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Na dzień 30 czerwca 2004 roku podmiot dominujący CIECH S. A. posiada powyższe pochodne instrumenty 
zabezpieczające. Powołując się na zasadę istotności Spółka nie wprowadziła ich wyceny do ksiąg. 
 
31.12.2003r. 
Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 

razem 31 318 -  
środki pieniężne 31 237 -  Aktywa finansowe 

przeznaczone do obrotu udziały i akcje w innych 
podmiotach (Amica) 81 3 000 bezterminowo 

Aktywa finansowe dostępne 
do sprzedaży akcje i udziały 3 935 Informacje zostały przedstawione w nocie 5.DE i 5.F 

Pożyczki udzielone i 
należności własne  -   

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 
wymagalności 

 -   

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu  -   

razem 303 780   
pożyczki i kredyty 277 130 Informacje zostały przedstawione w nocie 21.D i 22.CPozostałe zobowiązania 

finansowe  
weksle 26 650 Informacje zostały przedstawione w nocie 22.D 

 
 
Charakterystyka instrumentów pochodnych: 

Wyszczególnienie Instrument 
pochodny 

Instrument 
pochodny 

Instrument 
pochodny 

Instrument 
pochodny 

Zakres i charakter instrumentu swap Swap forward forward 
Cel nabywania lub wystawiania instrumentu 
(np. zabezpieczenie) zabezpieczenie zabezpieczenie zabezpieczenie zabezpieczenie 

Kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia 
przyszłych płatności 450 tys. USD 150 tys. USD 109 tys. USD 32 tys. EURO

Sumę i termin przyszłych przychodów lub 
płatności kasowych (1 715) tys. zł. (560) tys. zł. 406 tys. zł. (150) tys. zł.

Termin ustalania cen, zapadalności, 
wygaśnięcia lub wykonania instrumentu 12.01.04 02.01.04 16.01.04 09.01.04

Możliwości wcześniejszego rozliczenia (okres 
lub dzień), jeśli istnieją 

Zawarcie 
transakcji 
odwrotnej 

Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

Zawarcie transakcji 
odwrotnej 

Cenę lub przedział cen realizacji instrumentu 3,8100 3,7300 3,7440 4,6870
Możliwość wymiany lub zamiany na inny 
składnik aktywów lub pasywów Nie występuje Nie występuje Nie występuje Nie występuje

Ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy 
lub innych przychodów oraz termin ich 
płatności 

Nie występuje Nie występuje Nie występuje Nie występuje 

Dodatkowe zabezpieczenia związane z tym 
instrumentem, przyjęte lub założone (w/w 
informacje również dla instrumentu, na który 
dany instrument może być zamieniony) 

Nie występuje Nie występuje Nie występuje Nie występuje 

Inne warunki towarzyszące danemu 
instrumentowi Nie występuje Nie występuje Nie występuje Nie występuje 

Rodzaj ryzyka związanego z instrumentem walutowe walutowe walutowe walutowe 
Suma istniejących zobowiązań z tytułu 
zajętych pozycji w instrumentach - - - -

 
Na koniec 2003 roku podmiot dominujący CIECH S. A. posiada 4 pochodne instrumenty zabezpieczające. Powołując się 
na zasadę istotności Spółka nie wprowadziła ich wyceny do ksiąg. 
 
31.12.2002 
Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 

razem 39 589
Środki pieniężne 38 266

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu  

Udziały i akcje w innych 
podmiotach, w tym 1 323
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Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 
- PKN ORLEN 1 102 62 232

- KGHM 130 10 000
- Amica 91 3 000

Aktywa finansowe dostępne 
do sprzedaży  akcje i udziały 3 967 Informacje zostały przedstawione w nocie 5.DE i 5.F

Pożyczki udzielone i 
należności własne   74

Pożyczka na kwotę 61, odsetki 13 
tys. zł udzielona Blachowni 

Holding, spłata w terminie do 
31.12.2003 r.

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 
wymagalności  

 -

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Instrumenty pochodne – 
zabezpieczenie ryzyka 

stóp 
910 Informacje zostały przedstawione w tabeli poniżej.

razem: 329 623
weksle 11 918 Informacje zostały przedstawione w nocie 22.D Pozostałe zobowiązania 

finansowe  
Pożyczki i kredyty 317 705 Informacje zostały przedstawione w nocie 21.D i 22.C

 
Charakterystyka instrumentów pochodnych 

 JZS Janikosoda S.A GK Soda Mątwy 
 Instrument pochodny Instrument pochodny 

Zakres i charakter instrumentu FORWARD Kupno waluty wymienialnej przez 
bank z konwersją 

Cel nabywania lub wystawiania instrumentu (np. 
zabezpieczenie) zabezpieczenie 

Zabezpieczenie kursu EURO na 
poziomie 3,7 dla sprzedaży w obrocie 

zagranicznym ( 60%) 

Kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia 
przyszłych płatności 4 144 tys. zł (1.120.000 EURO) 

Waluta transakcji terminowej 840 tys. 
EURO 

Waluta konwersji 1680 tys. EURO 

Sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności 
kasowych 

Pierwszy dzień roboczy następnego 
miesiąca po zakończeniu transakcji 

Różnica poniżej kursu 3,7 * 840 tys. 
EURO dla przychodów 

Różnica powyżej kursu 3,7 * 1680 tys. 
EURO dla płatności kasowych 

Termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub 
wykonania instrumentu 

Koniec każdego miesiąca od 31.05.do 
31.12.02 

Od maja do grudnia 2002 na koniec 
miesiąca dzień realizacji transakcji, 
na początek następnego miesiąca 

dzień rozliczenia transakcji 
Możliwości wcześniejszego rozliczenia (okres lub 
dzień), jeśli istnieją Nie występuje Nie występuje 

Cenę lub przedział cen realizacji instrumentu 3,70/1EURO Kwota graniczna 5000 tys. zł 
Możliwość wymiany lub zamiany na inny składnik 
aktywów lub pasywów Nie występuje Nie występuje 

Ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub 
innych przychodów oraz termin ich płatności Nie występuje Nie występuje 

Dodatkowe zabezpieczenia związane z tym 
instrumentem, przyjęte lub założone (w/w informacje 
również dla instrumentu, na który dany instrument 
może być zamieniony) 

Brak zabezpieczenia ryzyka 
kursowego Brak zabezpieczenia 

Inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi Nie występują Nie występują 
Rodzaj ryzyka związanego z instrumentem Ryzyko kursowe Ryzyko walutowe 

Suma istniejących zobowiązań z tytułu zajętych 
pozycji w instrumentach 

359 
(naliczenie 31.12.02 płatność 2003r) 

Na 31.12.2002r. 538 tys. zł, płatności 
zrealizowane w ciągu 2002r. 3507 tys. 

zł 
 
31.12.2001r. 
Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 

razem 76 614

środki pieniężne 74 424

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu  

udziały i akcje w innych 
podmiotach, w tym: 2 190
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Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 
- PKN ORLEN 1 182 62232

- KGHM 130 10000

- Amica 91 3000

- Elektrim 45 5000

- Warta 742 5800
Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży razem  3 888

udziały i akcje w innych 
podmiotach 

Poniżej 20% udziału w 
kapitale podstawowym 3 888 Informacje zostały przedstawione w nocie 5.DE i 5.F

Pożyczki udzielone i 
należności własne razem 

Należność od spółki 
Polchem 76 termin spłaty 30.03.2001

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 
wymagalności 

 -

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu  -

razem 393 684

Kredyty 363 967 Informacje zostały przedstawione w nocie 21.D i 
22.C

weksle własne 29 681 Informacje zostały przedstawione w nocie 22.D

Pozostałe zobowiązania 
finansowe razem  

inne 36
 
Charakterystyka instrumentów pochodnych - rok 2001 w tys. zł 
 GK Fosfory GK Fosfory 
 Instrument pochodny Instrument pochodny 
Zakres i charakter instrumentu Opcja na stopę procentową Opcja na stopę procentową 
Cel nabywania lub wystawiania instrumentu (np. 
zabezpieczenie) 

Zabezpieczenie ryzyka stóp 
procentowych 

Zabezpieczenie ryzyka stóp 
procentowych 

Kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia 
przyszłych płatności 

Nominał 
10 000 

Nominał 
10 000 

Sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności 
kasowych 

miesięcznie 
do 22.11.2002 r. 

miesięcznie 
do 01.03.2002 r. 

Termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub 
wykonania instrumentu miesięcznie miesięcznie 

Możliwości wcześniejszego rozliczenia (okres lub 
dzień), jeśli istnieją 

Jest możliwość wcześniejszego 
wykupu 

Jest możliwość wcześniejszego 
wykupu 

Cenę lub przedział cen realizacji instrumentu 106 tys. zł 572 tys. zł 
Możliwość wymiany lub zamiany na inny składnik 
aktywów lub pasywów Nie występuje Nie występuje 

Ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub 
innych przychodów oraz termin ich płatności 

GZNF jest płatnikiem stałej stopy -
16,80% a Bank ING NV jest 
płatnikiem zmiennej stopy 

procentowej WIBOR 

GZNF jest płatnikiem stałej stopy – 
16,35% a Bank ING NV jest 
płatnikiem zmiennej stopy 

procentowej WIBOR 
Dodatkowe zabezpieczenia związane z tym 
instrumentem, przyjęte lub założone (w/w informacje 
również dla instrumentu, na który dany instrument 
może być zamieniony) 

Nie występują Nie występują 

Inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi Nie występują Nie występują 
Rodzaj ryzyka związanego z instrumentem Ryzyko wahań stóp procentowych Ryzyko wahań stóp procentowych 
Suma istniejących zobowiązań z tytułu zajętych 
pozycji w instrumentach Nie występują Nie występują 

 

Zasady wyceny instrumentów finansowych w 2001 roku 
W 2001 roku Grupa Kapitałowa stosowała następujące zasady wyceny instrumentów finansowych: 

− środki pieniężne - w walucie polskiej wyceniono w wartości nominalnej, a w walucie obcej wg kursów walut na 
dzień bilansowy 

− udziały i akcje - spółek notowanych na rynku kapitałowym – wg cen nabycia, 
− pozostałe udziały i akcje wg cen nabycia pomniejszonych o ew. trwałą utratę wartości, 
− pożyczki i kredyty w kwocie wymagającej zapłaty,  
− zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych (weksle) w wartości pomniejszonej o dyskonto,  
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Począwszy od 2002 roku Grupa Kapitałowa do wyceny instrumentów finansowych stosuje zasady rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
 
1.2.1 b) Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań 
finansowych wycenianych w takiej wartości 
 
Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie 
uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami. 
 
Wartość godziwa służy do wyceny:  
– Instrumentów pochodnych, 
– Innych aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, 
– Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest możliwe jej ustalenie, ponieważ 

akcje nie są notowane na aktywnym rynku. 
 
Wartość godziwa ustalana jest w drodze:  
– wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje 

publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne, (aktywa przeznaczone 
do obrotu i dostępne sprzedaży)  

– oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne 
(instrumenty pochodne) 

 
1.2.1 c) Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii 
dostępnych do sprzedaży 
 
Skutki przeszacowania wartości aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży odnoszone są 
do przychodów i kosztów finansowych bieżącego okresu. 
 
1.2.1 d) Przyjęte zasady wprowadzania do ksiąg rachunkowych aktywów finansowych nabytych na rynku 
regulowanym 
 
Aktywa finansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą rozliczenia transakcji 
dla następujących kategorii aktywów finansowych: 
– aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 
– aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
– pożyczki udzielone i należności własne 
– aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
 
1.2.1 e) Informacje na temat ryzyka stopy procentowej 
 
Ryzyko stopy procentowej dla poszczególnych instrumentów finansowych dotyczy ryzyka przepływów pieniężnych. Opis 
instrumentów finansowych narażonych na to ryzyko został przedstawiony w notach objaśniających do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego nr 21.D i 22.C 
 
Na podstawie dokonanej analizy wrażliwości oszacowano, że zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych o 1% 
spowoduje zmianę wartości przyszłych przepływów środków pieniężnych o 818 tys. złotych. 
 
1.2.1 f)  Informacje na temat ryzyka kredytowego wynikającego z instrumentów finansowych 
 
W Grupie Kapitałowej nie występuje istotne ryzyko kredytowe związane z instrumentami finansowymi. 
 
1.2.2 Informacje dotyczące aktywów finansowych zaliczonych do kategorii przeznaczonych od obrotu lub 
dostępnych do sprzedaży, dla których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona 
 
Na dzień bilansowy Grupa posiadała następujące aktywa finansowe zaliczone do kategorii przeznaczonych od obrotu 
lub dostępnych do sprzedaży, które wyceniane są w cenie nabycia lub skorygowanej cenie nabycia, ponieważ brak jest 
możliwości wiarygodnego zmierzenia ich wartości godziwej: 
 
30.06.2004r. 

Instrument finansowy Wartość 
bilansowa 

Powód, dla którego nie można wiarygodnie 
zmierzyć wartości godziwej 

Szacowany przedział, w którym 
wartość godziwa może się zawierać 

Akcje i udziały 160 Instrument nie notowany na nieaktywnym rynku 
regulowanym brak danych

 
31.12.2003r. 
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Instrument finansowy Wartość 
bilansowa 

Powód, dla którego nie można wiarygodnie 
zmierzyć wartości godziwej 

Szacowany przedział, w którym 
wartość godziwa może się zawierać 

Akcje i udziały 171 Instrument nie notowany na aktywnym rynku 
regulowanym brak danych

 
31.12.2002r. 

Instrument finansowy Wartość 
bilansowa 

Powód, dla którego nie można wiarygodnie 
zmierzyć wartości godziwej 

Szacowany przedział, w którym 
wartość godziwa może się zawierać 

Akcje i udziały 293 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. 
 
30.06.2004r. 

Rodzaj instrumentów finansowych Wartość bilansowa Wartość godziwa 
Kredyty i pożyczki 281 844 281 844
Weksle 14 732 14 732

 
31.12.2003r. 

Rodzaj instrumentów finansowych Wartość bilansowa Wartość godziwa 
Kredyty i pożyczki 278 074 278 074
Weksle 26 650 26 650

 
31.12.2002r. 

Rodzaj instrumentów finansowych Wartość bilansowa Wartość godziwa 
Kredyty i pożyczki 303 432 303 432 
Weksle 11 918 11 918 
Pożyczka NFOŚiGW 14 273 14 244 

 

Dla wykazanych powyżej instrumentów finansowych (pożyczka NFOŚiGW), dla których wartość bilansowa przewyższa 
wartość godziwą nie dokonano odpisów aktualizujących ze względu na niematerialność kwot.  
 
 
1.2.4 Transakcje, w wyniku, których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy 
odkupu 
 
Nie wystąpiły. 
 
1.2.5 Informacje na temat przeklasyfikowania aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej do 
aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia 
 
Nie wystąpiły.  
 
1.2.6  Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych 
 
30.06.2004r. 
Nie wystąpiły. 
 
31.12.2003r. 
Nie wystąpiły. 
 
31.12.2002r. 

Instrumenty finansowe 
Odpisy aktualizujące z 

tytułu trwałej utraty 
wartości 

Odwrócenie uprzednio 
dokonanych odpisów 

aktualizujących 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, ze zmianami wartości 
godziwej ujmowanymi w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny 35 -

Pożyczki udzielone i należności własne 76 -
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - -
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31.12.2001r. 
Nie wystąpiły. 
 
1.2.7 Przychody odsetkowe wynikające z dłużnych instrumentów finansowych oraz pożyczek udzielonych i 
należności własnych 
 
30.06.2004r. 

Odsetki niezrealizowane 
Instrumenty finansowe Odsetki 

zrealizowane Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy 

Powyżej 12 
miesięcy 

Razem 

Dłużne instrumenty finansowe - - - - - 
Pożyczki udzielone i należności własne 157 - - - 157

 
31.12.2003r. 

Odsetki niezrealizowane 
Instrumenty finansowe Odsetki 

zrealizowane Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy 

Powyżej 12 
miesięcy 

Razem 

Dłużne instrumenty finansowe - - - -  - 
Pożyczki udzielone i należności własne 139 24 - -  139

 
W roku 2002 i 2001 zdarzenia nie wystąpiły. 
 
1.2.8 Odsetki naliczone od aktywów finansowych, dla których dokonano odpisów aktualizacyjnych 
 
W pierwszym półroczu 2004 zdarzenia nie wystąpiły. 
 
31.12.2003r. 
Odsetki naliczone niezrealizowane do dnia bilansowego od aktywów finansowych zaliczanych do kategorii pożyczki 
udzielone i należności własne, dla których dokonano odpisu aktualizującego, wyniosły 24 tys. złotych. 
 
W roku 2002 i 2001 zdarzenia nie wystąpiły. 
 
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 I półrocze 2004 roku 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 8 402 38 - -  8 440

Długoterminowe zobowiązania finansowe 705 - - -  705
 
Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych, wyliczone za pomocą stóp procentowych 
wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na rok obrotowy 2003 wynosiły : 

Odsetki niezrealizowane 
Instrumenty finansowe Odsetki 

zrealizowane Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy 

Powyżej 12 
miesięcy 

Razem 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do 
obrotu - - - -  - 

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania 
finansowe 17 921 108 - -  18 029

Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 374 36 - -  2 410
 

Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych, wyliczone za pomocą stóp procentowych 
wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na rok obrotowy 2002 wynosiły: 

Odsetki niezrealizowane 
Instrumenty finansowe Odsetki 

zrealizowane Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy 

Powyżej 12 
miesięcy 

Razem 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do 
obrotu - - - - -
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Odsetki niezrealizowane 
Instrumenty finansowe Odsetki 

zrealizowane Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy 

Powyżej 12 
miesięcy 

Razem 

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania 
finansowe  32 263 380 - - 32 643

Długoterminowe zobowiązania finansowe  2 295 - - - 2 295
 
Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych, wyliczone za pomocą stóp procentowych 
wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na rok obrotowy 2001 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  53 987 245 - - 54 232

Długoterminowe zobowiązania finansowe  2 818 - - - 2 818
 
 
1.2.10 Przyjęte cele i zasady zarządzania ryzykiem (jeżeli spółka stosuje zasady rachunkowości zabezpieczeń) 
 
W Grupie Kapitałowej nie wystąpiły zabezpieczenia w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń wynikających z 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
 
1.2.11 Zabezpieczenie planowanych transakcji i uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań 
 
W Grupie Kapitałowej nie wystąpiły zabezpieczenia w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń wynikających z 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
 
1.2.12 Zyski i straty z instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny) 
 
Zmiany wysokości kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w 
przypadku zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych nie wystąpiły. 
 
II. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CIECH 
 
Dane na temat udzielonych poręczeń i gwarancji przez Grupę Kapitałową Ciech zawiera Nota nr 25 sprawozdania 
finansowego oraz informacja o pozycjach pozabilansowych. 
 
Ogółem w Grupie Kapitałowej Ciech na dzień 30 czerwca 2004 w roku stan udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 
25 739 tys. złotych. W porównaniu z końcem ubiegłego roku stan gwarancji i poręczeń wzrósł o kwotę 5 603 tys. złotych. 
 
Dodatkowe informacje o zobowiązaniach warunkowych w jednostkach konsolidowanych i wycenianych metodą 
praw własności w GK Ciech- przed wyłączeniami konsolidacyjnymi 
 
Podmiot dominujący CIECH S.A. 
Poręczenia i gwarancje 
Dane na temat udzielonych poręczeń i gwarancji przez CIECH S.A. zawiera Nota nr 21. Ogółem na 30 czerwca 2004 
roku stan udzielonych  poręczeń i gwarancji wynosi: 

 poręczenia       13 486 tys. złotych 
 gwarancje              1 111 tys. złotych 

 
Na stan poręczeń składają się poręczenia udzielone spółkom powiązanym jako zabezpieczenie zaciągniętych kredytów: 

 Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY  S.A. 4 186 tys. złotych 
 Ciech Petrol Sp z o.o. 5 500 tys. złotych 
 CHEMAN S.A.  2 000 tys. złotych 
 Ciech POLFA Sp. z o.o. 1 800 tys. złotych 

 
Umowy faktoringowe 
W roku 2002 CIECH S.A. podpisał umowę faktoringową z Bankiem, zgodnie z którą dyskontuje należności handlowe 
wynikające z faktur. W par. 3 pkt 3.4 umowy, jest klauzula stanowiąca, że w przypadku niezapłacenia przez Dłużnika 
kwoty faktury w ciągu okresu karencji tj. 11 dni od terminu wymagalności faktury, bank obciąża rachunek CIECH S.A. 
kwota faktury wraz z odsetkami. Na dzień 30 czerwca 2004 roku wartość zdyskontowanych i niezapłaconych faktur 
wynosiła: 1 554 tys. złotych. 
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Zobowiązania inwestycyjne 
W roku 2004 mija termin zakończenia inwestycji budowlanej, na którą CIECH S.A.  posiada stosowne pozwolenia, który 
jednak nie zostanie dotrzymany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku bezskutecznego upływu terminów 
zakończenia inwestycji właściwy organ w drodze decyzji może ustalić dodatkową opłatę roczną obciążającą użytkownika 
wieczystego. Wysokość tej dodatkowej opłaty wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej, określonej na dzień 
ustalenia opłaty za pierwszy rok. Istnieje ryzyko, iż CIECH S.A. może być obciążony dodatkową opłatą roczną w 
wysokości 1 640 tys. PLN. Jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat 
rocznych powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po bezskutecznym upływie terminów zagospodarowania 
nieruchomości gruntowej, co w przypadku Spółki oznacza, iż płatność dodatkowej opłaty nastąpiłyby nie wcześniej niż w 
roku 2005. 
 
Na CIECH S.A. ciążą również następujące zadania i obowiązki nałożone przez MPW, wynikające z umów zakupu akcji 
Inowrocławskich Zakładów Chemicznych „Soda Mątwy” S.A. i Janikowskich Zakładów Sodowych „Janikosoda” S.A.  
 
– zobowiązania inwestycyjne,  

W okresie do dziesiątej rocznicy podpisania umów (tj. do 28 sierpnia 2006 roku) CIECH S.A. musi spowodować, że 
spółki wykonają inwestycje w wysokości co najmniej: 

Nazwa podmiotu Wartość zobowiązań 
inwestycyjnych 

Wartość  wykonanych 
zobowiązań inwestycyjnych 

do 28 sierpnia 2004 roku 

Stopień wykonania 
zobowiązań 

inwestycyjnych 
IZCh Soda Mątwy S.A. 65 010 tys.  USD 72 505 tys.  USD 111,53%
JZS Janikosoda S.A. 63 490 tys.  USD 53 854 tys.  USD 84,82%

 
 
– zobowiązania inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska, 

W ramach powyższych, łącznych kwot nakładów inwestycyjnych, w okresie do dziesiątej rocznicy podpisania umów 
(tj. do 28 sierpnia 2006 roku) CIECH musi spowodować, że Spółki wykonają inwestycje w zakresie ochrony 
środowiska w wysokości co najmniej 

Nazwa podmiotu Wartość zobowiązań 
inwestycyjnych 

Wartość  wykonanych 
zobowiązań inwestycyjnych 
do       28 sierpnia 2004 roku 

Stopień wykonania 
zobowiązań 

inwestycyjnych 
IZCh Soda Mątwy S.A. 8 270 tys.  USD 19 207 tys.  USD 232,25%
JZS Janikosoda S.A. 17 270 tys.  USD 20 049 tys.  USD  116,09%

 
 
– zobowiązania wynikające z inwestycyjnego charakteru nabycia akcji. 

CIECH S.A. jest zobowiązany w okresie 10 lat od dnia podpisania umów (tj. do 28 sierpnia 2006 roku) do nie 
głosowania za obniżeniem kapitałów spółek, bądź za rozwiązaniem spółek. 

 
Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 
Na dzień bilansowy 30 czerwca 2004 roku występują następujące zobowiązania o charakterze warunkowym: 

 Weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie roszczeń TuiR WARTA z tytułu realizacji gwarancji 
ubezpieczeniowej WA/GCs/133/2003      300 tys. złotych.  

 Weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie roszczeń T.U Allianz Polska S.A z tytułu realizacji 
gwarancji ubezpieczeniowej 02/03/352/5756321      1 000 tys. złotych plus odsetki i dodatkowe koszty. 

 
Grupa Kapitałowa Petrochemia-Blachownia 
Na dzień bilansowy 30 czerwca 2004 roku w ramach Grupy Kapitałowej Petrochemia Blachownia występują następujące 
zobowiązania o charakterze warunkowym: 

 Zabezpieczenie kredytu dla Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. na kwotę 2 000 tys złotych, 
 Zabezpieczenie wekslowe dla Izby Celnej we Wrocławiu na wartość 25 000 tys złotych, dotyczy zabezpieczenia 

akcyzowego na przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru 
akcyzy ze składu podatkowego nr PL45500025352. 

 
Grupa Kapitałowa Soda Mątwy 
Na dzień bilansowy 30 czerwca 2004 roku w ramach Grupy Kapitałowej Soda Mątwy występują następujące 
zobowiązania o charakterze warunkowym: 

 Poręczenie udzielone do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczki z 
Funduszu dla Urzędu Miasta w Inowrocławiu – wartość na. 2 500 tys. złotych. 

 Gwarancja udzielona przez Bank Handlowy z tytułu zaciągniętej pożyczki przez Sodę Mątwy w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji proekologicznych – wartość 
gwarancji, po uwzględnieniu spłaty kolejnej raty w dniu 31 marca 2004 roku, wynosi 7 140 tys. złotych. 

 
Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. 
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Na dzień bilansowy 30 czerwca 2004 roku Spółka posiada zobowiązanie warunkowe z tytułu poręczenia kredytu spółce 
Vitrosilicon S.A.(jednostka konsolidowana metodą pełną przez CIECH S.A.) w wysokości 3.135 tys. EURO co stanowi 
równowartość 14. 242 tys. złotych. 
 
Grupa Kapitałowa Fosfory 
Na dzień bilansowy 30 czerwca 2004 roku w ramach Grupy Kapitałowej Fosfory występują następujące zobowiązania o 
charakterze warunkowym: 

 Zobowiązanie wobec CIECH S.A. z tytułu udzielonych gwarancji na kwotę 9 050 tys. złotych. 
 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek DSG z tytułu wykupu weksli własnych na kwotę 3 096 tys. złotych. 

 
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. 
Na dzień bilansowy 30 czerwca 2004 roku w ramach Grupy Kapitałowej Alwernia występują następujące zobowiązania o 
charakterze warunkowym: 

 Alwernia S.A. poręczyła weksel Agencji Celnej Sped Trans na kwotę 372 tys. złotych, wystawiła weksel na 
Zakłady Chemiczne Siarkopol z Tarnobrzegu na kwotę 16 tys. złotych oraz wystawiła weksel in blanko na 
zabezpieczenie roszczeń TUiR Warta w wysokości 1 000 tys. złotych (pod gwarancję ubezpieczeniową) 

 Alwernia S.A posiada zobowiązanie wekslowe z tyt. zdyskontowanych weksli otrzymanych od klientów jako 
zapłatę z terminem wykupu w 2004 roku w wysokości 100 tys. złotych. 

 
Vitrosilicon S.A. 
Na dzień bilansowy 30 czerwca 2004 roku w Vitrosilicon S.A. występują następujące zobowiązania o charakterze 
warunkowym: 

 W celu wyeliminowania nadmiernych zapasów wyrobów gotowych, uzyskania rytmicznej sprzedaży oraz 
pozyskania środków do bieżącej działalności (produkcja w ruchu ciągłym) spółka w rozliczeniach z odbiorcami 
stosuje weksle. Dostarczone przez kontrahentów weksle w oparciu o bankową umowę dyskonta składane są do 
indosa. Każdy kontrahent jest sprawdzany przez bank i w zależności od oceny finansowej wyznaczony ma limit 
czyli maksymalną kwotę na jaką może złożyć weksle. Na dzień 30 czerwca 2004 roku zdyskontowano 30 weksli 
od 12 odbiorców na kwotę 1.629 tys. złotych. Poszczególne kwoty weksli wynoszą od 2-100 tys. złotych.  
Terminy wykupu weksli przez odbiorców to wrzesień-grudzień 2004 roku. 

 
„Zach-Ciech „ Sp. z o.o. 
W związku z poręczeniem przez Zakłady Azotowe w Chorzowie -Holding S.A. kredytu w rachunku bieżącym w BRE 
Banku S.A. O/Katowice, Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji z całego majątku do kwoty 1 
mln złotych. Poręczenie ważne do 31 grudnia 2004 roku. 
 
Informacja dotycząca toczących się postępowań sądowych, arbitrażowych i przed organami administracji 
publicznej: 
 
1) Podmiot dominujący CIECH S.A. : 
 
Na dzień 30 czerwca 2004 roku nie zostały zakończone toczące się już w 2002 roku sprawy sądowe, z obcego 
powództwa. Poniżej przedstawiamy obecny stan tych postępowań: 
 
Roszczenie Petro Carbo Chem Aktiengesellschaft (PCC) 
Przedmiotem pozwu wniesionego przez PCC AG w 2000 roku jest roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 
21 364 tys. złotych oraz 13 861,45 EURO (równowartość  63 tys. złotych) za niewykonanie umowy przeniesienia 
udziałów Petrochemii Blachowni Sp. z o.o. przyrzeczonej w umowie przedwstępnej z dnia 9 lipca 1999 roku. W dniu 27 
maja 2003 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok wstępny uznając roszczenie PCC AG co do zasady, nie 
określając jednocześnie kwoty samego odszkodowania. Od w/w wyroku wstępnego CIECH S.A. wniósł apelację w dniu 
19 września 2003 roku zarzucając wyrokowi wstępnemu błędną ocenę prawną ustalonych okoliczności faktycznych oraz 
naruszenie prawa materialnego przez przyjęcie, że zamiarem stron było zawarcie umowy. Na rozprawie w dniu 12 
sierpnia 2004 roku 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.. Po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem CIECH S.A. zamierza wnieść 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 świetle powyższych okoliczności i 
posiadanych informacji Zarząd nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wysokość odszkodowania. 
 
Roszczenie Comexportu 
Przedmiotem pozwu wniesionego we wrześniu 2003 roku przez Comexport (Brazylia) do Sądu Arbitrażowego przy 
Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu są roszczenia odszkodowawcze z tytułu niepełnego wykonania dostaw 
polskiej siarki do Brazylii w latach 1993-1999. Pozew został skierowany przeciwko CIECH S.A. oraz Kopalniom Siarki w 
Tarnobrzegu i Grzybowie. Wartość przedmiotu sporu stanowi kwota 3 961 238 USD (równowartość 14 843 tys. złotych) 
na którą składają się: utracone przez Comexport zyski od nie dostarczonych odbiorcom brazylijskim ilości 
przewidzianych w umowie, straty z tytułu zawyżonych kosztów frachtu itp. W listopadzie 2003 roku 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 
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roszczeń, nieudokumentowanie roszczeń odszkodowawczych. Sąd Arbitrażowy wyznaczył jednego arbitra do 
rozpoznania sporu. Po zapoznaniu się ze sprawą arbiter ustalił harmonogram dalszego postępowania oraz wyznaczył 
termin rozprawy w I kwartale 2005 roku CIECH S.A. jest reprezentowany w procesie przez renomowaną kancelarię, 
która we wcześniejszej opinii prawnej oceniła roszczenie Comexportu jako nieuzasadnione.  
 
Roszczenie Enapharm 
Przedmiotem pozwu wniesionego w czerwcu 2004 roku przez Likwidatora firmy Enapharm w Algierii jest kwota 
172 879,84 USD (równowartość 648 tys. złotych) stanowiąca odszkodowanie za dostawę przez CIECH S.A.  leków w 
latach 1985-1991.  
Zdaniem powoda, CIECH S.A. nie dokonał wymiany niesprzedanych przez odbiorcę leków, które uległy 
przeterminowaniu – na przydatne do użytku – do czego był zobowiązany zgodnie z kontraktem. Natomiast CIECH S.A. 
twierdzi, że był zwolniony z tego obowiązku, gdyż powód nie przekazywał należności za sprzedane leki na rynku 
algierskim. 
Sprawa toczy się przed sądem algierskim. CIECH S.A. jest reprezentowany przez miejscowego adwokata, którego 
nadzoruje renomowana kancelaria adwokacka w Paryżu. Rozprawa, która odbyła się w dniu 3 października 2004 roku 
została odroczona i CIECH S.A. oczekuje na wyznaczenie nowego terminu przez Sąd. 
 
Roszczenie „Mirada” Janina Wyciszczok (Cresco) 
Przedmiotem sporu są odsetki w wysokości 4 050 tys. złotych za nieterminowy - zdaniem powoda – zwrot kwoty 246 420 
tys. złotych przekazanej przez Cresco Financial Advisers spółka z o.o. na konto CIECH S.A. w 2001 roku. Powyższa 
kwota stanowiła cenę za akcje serii C, które miała objąć firma Cresco. Z uwagi na to, że nie doszło do podwyższenia 
kapitału i objęcia akcji, CIECH S.A. zwrócił należność, ale zdaniem Cresco po terminie. Wierzytelność została nabyta w 
drodze cesji przez powoda od Jarosława Witkowskiego, który nabył do niej prawa poprzez cesję od firmy Cresco. Spór 
toczy się przed Sądem Arbitrażowym w Warszawie. CIECH S.A. podniósł zarzut niewłaściwości Sądu Arbitrażowego. 
Ponadto CIECH S.A. zawarł w marcu 2003 roku ugodę z Cresco, która zdaniem CIECH S.A. uregulowała wzajemne 
roszczenia stron. W zależności od rozstrzygnięcia zagadnienia proceduralnego podjęte będą zarzuty merytoryczne co do 
zasadności wniesionego pozwu. 
 
Na dzień 30 czerwca 2004 roku w księgach Spółki istnieje rezerwa na potencjalne roszczenia z tytułu ww. spraw 
sądowych w ogólnej kwocie 8 921 tys. złotych. 
 
2) Spółki Grupy Kapitałowej Ciech 
 
Janikosoda S.A. Grupa Kapitałowa 
Wobec Janikosoda S.A. oraz jej spółek  zależnych  nie zostały zgłoszone istotne roszczenia mogące mieć wpływ na ich 
działalność. Łączna kwota zobowiązań GK Janikosoda z tytułu postępowań biernych wynosi 321 tys. złotych. 
W postępowaniu administracyjnym została zgłoszona skarga na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
nakładającą na spółkę Janikosoda S.A. karę umowną w wysokości 2 330 tys. złotych za przekroczenie emisji substancji 
zanieczyszczających środowisko. Postępowanie zostało zawieszone w 2002 roku na zgodny wniosek stron. 
 
Ciech – Inwestycje Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa 
Wobec Ciech Inwestycje Sp. z o.o. zakończyło się w maju 2004 roku postępowanie sądowe nadające klauzulę 
wykonalności aktowi notarialnemu, w którym spółka poddała się dobrowolnej egzekucji na rzecz CIECHu S.A. 
Zobowiązanie dotyczyło 13 weksli własnych wystawionych przez Ciech Inwestycje Sp. z o.o. na rzecz CIECH S.A. 
tytułem zabezpieczenia o łącznej wartości 13 000 tys. złotych. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, wobec spółki może 
być wszczęta egzekucja w/w kwoty mającej istotne znaczenie dla jej działalności. 
 
III. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z 
TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI.  
 
Spółki konsolidowane z Grupy Kapitałowej Ciech nie wykazują zobowiązań z tego tytułu. 
 
IV. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W OKRESIE 
SPRAWOZDAWCZYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W OKRESIE NASTĘPNYM.  
 
Działalność zaniechana w okresie sprawozdawczym I półrocze 2004 roku oraz plany zaniechania działalności w 
najbliższym czasie. 
 
Podmiot dominujący CIECH S.A. 
Na przestrzeni lat 2001-2003 CIECH S.A. w pełni kontynuowała zakres swojej działalności. 
W roku 2004 przewiduje się zaniechanie obrotów towarami farmaceutycznymi. Cały handel tymi towarami zostanie 
przekazany do spółki zależnej Ciech POLFA Sp. z o.o. 
 
Przychody z obrotu towarami farmaceutycznymi w 2003 roku  wynosiły    33 498 tys. złotych 
Koszty do powyższych przychodów 35 824 tys. złotych 
Wynik na działalności zaniechanej           -2 326 tys. złotych 
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W pierwszym półroczu 2004 roku przekazano obrót towarami organicznymi – barwnikami – na terenie kraju do firmy 
Boruta Color Sp. z o.o. 
 
Przychody z obrotu krajowego barwnikami za okres 01.01-30.06.2004 roku wyniosły  163 tys. złotych 
Koszty współmierne do powyższych przychodów  181 tys. złotych 
Wynik na działalności zaniechanej    -18 tys. złotych 
 
Pozostałe konsolidowane spółki/grupy kapitałowe niższego szczebla 
Pozostałe spółki/grupy kapitałowe konsolidowane metodą pełną w Grupie Kapitałowej Ciech nie zaniechały działalności 
w pierwszym półroczu 2004 roku. 
 
Informacje o działalności przewidzianej do zaniechania w okresie 12 miesięcy po 30 czerwca 2004 roku czyli do 30 
czerwca 2005 roku. 
 
Podmiot dominujący CIECH S.A. 
Zarząd CIECH S.A. podjął decyzję o przekazaniu z dniem 31 grudnia 2004 roku do firmy Boruta-Kolor Sp. z o.o. 
działalności handlowej w zakresie eksportu produktów Boruty Kolor Sp. z o. o. oraz importu na potrzeby tej Spółki 
realizowanej dotychczas przez CIECH S.A: 
 
Przychody z obrotu barwnikami za okres 01.01.-30.06.2004 roku  wynoszą 6 982 tys. złotych 
Koszty do powyższych przychodów 6 400 tys. złotych 
Wynik na działalności planowanej do zaniechania   582 tys. złotych 
 
Cheman S.A. 
W dniu 8 lipca 2004 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. ST. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS 
dokonał wpisu o połączeniu spółek Cheman S.A. i Ciech-PETROL Sp. z o.o. (spółki konsolidowane metoda pełną w 
skonsolidowanym sprawozdaniu GK Ciech). Datą dokonania powyższego wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego jest 
dzień 9 lipca 2004 roku.  
W spółce Cheman S.A. po inkorporacji, do 30 czerwca 2005 roku przewiduje się likwidację punktów gazowych i 
działalności hurtowej w trzech stacjach paliw. 
 
Pozostałe konsolidowane spółki/grupy kapitałowe niższego szczebla 
Pozostałe spółki/grupy kapitałowe konsolidowane metodą pełną w Grupie Kapitałowej Ciech nie planują zaniechania 
działalności do 30 czerwca 2005 roku. 
 
 
Działalność zaniechana w porównywalnym okresie sprawozdawczym (2003 rok). 
 
Spółki konsolidowane w Grupie Kapitałowej Ciech 
 
Grupa Kapitałowa Petrochemia-Blachownia 
W spółce Petrochemia Blachownia S.A. w wyniku prowadzenia zmian w podatku akcyzowym od 1 września 2003 roku, 
(w IV kwartale do zera) nastąpiło zaniechanie produkcji komponentów. Przychód ze sprzedaży komponentów ogółem za 
rok 2003 wyniósł 48 309 tys. złotych, koszt własny sprzedaży komponentów 45 343 tys. złotych., zysk na sprzedaży 
wyniósł 2 966 tys. złotych. 
 
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. 
W 2003 wstrzymano produkcję dwuchromianu potasu za względu na brak zapotrzebowania na ten produkt. Przychód ze 
sprzedaży dwuchromianu potasu za rok 2003 wyniósł 1 034 tys. złotych, koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów 840 
tys. złotych, zysk brutto na sprzedaży wyniósł 194 tys. złotych. 
 
Pozostałe konsolidowane spółki/grupy kapitałowe niższego szczebla 
W pozostałych konsolidowanych jednostkach oraz grupach niższego szczebla nie nastąpiło zaniechanie działalności w 
roku 2003. 
 
 
Działalność zaniechana w porównywalnym okresie sprawozdawczym (2002 rok). 
 
Spółki konsolidowane w Grupie Kapitałowej Ciech 
 
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A.  
W ramach długoterminowej strategii podjęto działania mające na celu poprawienie, pogarszającej się z roku na rok 
rentowności profilu chromowego (wraz z siarczanami). Pierwszym etapem była dokonana w 2002 roku zmiana sposobu 
produkcji związków chromu. Zastąpiono produkowany w Zakładach półprodukt kupowanym z zewnątrz dwuchromianem 
sodu. Ta operacja nie spowodowała zmian w zakresie działalności i ograniczenia przychodów a miała ona na celu 
zmniejszenie kosztu wytworzenia wyrobów chromowych. Zaprzestanie produkcji ługów chromianowych wymagało 
wyłączenia związanej z tym linii produkcyjnej i w związku z tym Spółka utworzyła w 2002 roku odpis aktualizujący 
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wartość majątku trwałego w wysokości 15 784 tys. złotych (z czego 12 764 tys. złotych obciążyło wynik a 3 020 tys. 
złotych pomniejszyło kapitał z aktualizacji wyceny). 
tys. zł 31.12.2002 31.12.2001 
Przychody ze sprzedaży   36 268 46 935
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 41 093 48 578
Strata brutto na sprzedaży -4 825 -1 643
Koszty sprzedaży 1 943 1 866
Pozostałe koszty operacyjne –odpis aktualizujący wartość środków trwałych 14 345  -  
Pozostałe koszty operacyjne – koszty związane z wyłączoną linią produkcyjną 1 316 -
Strata z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem -22 429 -3 509
Środki trwałe 6 989 22 277
Wartości niematerialne i prawne 421 73
Środki trwałe w budowie - 1 577
Zapasy wyrobów gotowych, półproduktów 2 175 5 079
Zapasy materiałów 4 313 4 814

 

 

Działalność zaniechana w porównywalnym okresie sprawozdawczym (2001 rok)  
 
Spółki konsolidowane w Grupie Kapitałowej Ciech 
 
Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. 
W 2001 roku Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. zaniechały produkcji wapienno-magnezowych dodatków 
paszowych. 
 
tys. zł 01.01.-31.12.2001 
Sprzedaż w tonach  684
Koszt wytworzenia  987
Koszty ogólnozakładowe  99
Koszty sprzedaży 95
Koszt własny sprzedaży 1181
Koszt własny sprzedaży(tys. zł/tonę) 2
Wartość sprzedaży 592
Cena 1
Akumulacja -589
Strata jednostkowa (w tys. zł/tonę) -1
Wskaźnik rentowności (w %) -50

 
 
V. INFORMACJE O KOSZCIE WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY. 
 
tys. zł 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 15 456 1 633 1 967 1 993
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 22 176 60 907 29 295 30 229

 
 
VI. PONIESIONE I PLANOWANE NA ROK NASTĘPNY NAKŁADY INWESTYCYJNE, W TYM NA NIE FINANSOWE 
AKTYWA TRWAŁE I NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA. 
 
w tys. zł 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Poniesione łączne nakłady inwestycyjne 41 211 90 364 96 884 101 252
w tym na niefinansowe aktywa trwałe 33 144 90 181 93 062 95 495
Poniesione nakłady na ochronę środowiska 140 2 210 26 491 29 353

 

w tys. zł 
01.07.2004

-30.06.2005
Planowane łączne nakłady inwestycyjne 309 335
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 tym na niefinansowe aktywa trwałe 83 666
Planowane nakłady na ochronę środowiska 3 679

 
 
7.1 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI DOTYCZĄCYCH PRZENIESIENIA 

PRAW I ZOBOWIĄZAŃ. (zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółki) 
 
I półrocze 2004 - ISTOTNE TRANSAKCJE  
 
Podmiot dominujący CIECH S.A. 

I półrocze 2004 roku 
Nazwa podmiotu z którym została 

zawarta transakcja 
Przedmiot transakcji Informacje 

„Petrochemia Blachownia” 
 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie za 
znaku firmowego CIECH na łączną kwotę 

562 
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

05.12.2002r. 
 Sprzedaż CIF (etylen, chlorek glinu) na 

kwotę  17 835. 
Zgodnie z umową z dnia 18.12.2003r 

 Sprzedaż krajowa na łączną kwotę 
(etylen) 3 213 

Zgodnie z kontraktami kontrakt roczny 

„Soda Mątwy” Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie za 
znaku firmowego CIECH na łączną kwotę 

299  

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

05.12.2002r. 
 Sprzedaż (refaktura) materiałów i usług 

na  kwotę 24 085 
Dotyczy dostaw węgla energetycznego do 

EC Kujawy. 
„Elektrociepłownie Kujawy” Sprzedaż (węgiel)   na kwotę 23 493 Zgodnie z umową z 07.04.2004 r 

„Janikosoda” Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie za 
znaku firmowego CIECH na łączną kwotę 

623. 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

02.01.2003r. 
„Alwernia” Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie za 

znaku firmowego CIECH  na łączną 
kwotę 394  

0,5% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

05.12.2002r. 
 Sprzedaż materiałów i usług na łączną 

kwotę 38 759 
Zgodnie z umową w dnia 28.04.2003 

25.03.2004, 11.05.2004 
„Fosfory” Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie za 

znaku firmowego CIECH  na łączną 
kwotę 595 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

05.12.2002r. 
 Sprzedaż surowców na łączną kwotę  

34 901 
 

Zgodnie z umową dot. kupna-sprzedaży 
surowców do prod. nawozów fosforowych z 

01.08.2002r. 

„Vitrosilicon” Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie za 
znaku firmowego CIECH  na łączną 

kwotę 272 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

02.02.2003r. 
„Ciech POLFA” Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie za 

znaku towarowego CIECH na łączną 
kwotę 266 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

05.12.2002r. 
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I półrocze 2004 roku 
Nazwa podmiotu z którym została 

zawarta transakcja 
Przedmiot transakcji Informacje 

 Podwyższenie kapitału  podstawowego 
na kwotę 760 

Zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 
31.03.2004 

„Boruta-Kolor” Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie za 
znaku towarowego CIECH  na łączną 

kwotę 65 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

05.12.2002r. 
 Sprzedaż CIF ( środki pomocnicze) na 

łączną kwotę 1 985 
Zgodnie z umową o współpracy w zakresie 

Imp. Eksport i  O.kraj z 28.06.2002 oraz 
umowa o współpracy z 01.04.2004r. 

 Sprzedaż krajowa na łączną kwotę 
(barwniki) 237 

Zgodnie z umową o współpracy w zakresie 
Imp. Eksport i  O.kraj z 28.06.2002 oraz 

umowa o współpracy z 01.04.2004r. 
„Polsin Pte. Ltd”. Sprzedaż TDI na kwotę 3 120 Zgodnie z umową roczną nadstawy  TDI 

„Daltrade” Sprzedaż ( siarka, soda kalcynowana, 
soda kaustyczna, soda oczyszczona, 
chlorek wapniowy, EPI, tworzywa) na 

kwotę 22 702 

Zgodnie z kontraktami 

„Cheman” Objęcie udziałów w podwyższonym 
kapitale spółki na kwotę 4 000 

Zgodnie z rejestracją w KRS 04.03.2004 

„CIECH Petrol” Sprzedaż (paliwa) na kwotę 4 999 Zgodnie z umową z dnia 21.12.1999r 
„ChemiaCom” Zakup udziałów spółki, wartość nabycia 

1 000 
Zgodnie z Umową sprzedaży z dnia 

02.06.2004 
„Zach Ciech” Sprzedaż ( paliwa) na kwotę 239 Zgodnie z zamówieniem 
„Złoty Stok” Sprzedaż  CIF ( polietylen) na łączną 

kwotę 799 
Zgodnie z kontraktami 

 Sprzedaż krajowa na łączną kwotę 
(polietylen) 3 145 

Zgodnie z umową z dnia 07.03.1997 

„POLSIN Karbid” Zakup produktów spółki w kwocie 5.292 Zgodnie z umową w zakresie handlu 
 
 
Spółki/Grupy Kapitałowe konsolidowane metodą pełną. 
 
Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 
w tys. złotych 

I półrocze 2004 roku 
Nazwa podmiotu z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„ Soda Mątwy” Sprzedaż towarów na łączną kwotę 635 Zgodnie z umową dostaw i dystrybucji FS 
01/01/SL-III,umowa najmu 5/pM2/2001 

„Chemo” Sprzedaż towarów na łączną kwotę 765 Zamówienie jednorazowe 
 
Grupa Kapitałowa Petrochemia-Blachownia 
 w tys. złotych 

I półrocze 2004 roku 
Nazwa podmiotu z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż produktów na łączną kwotę 69 
293 

Zgodnie z kontraktami K732031675 
etylobenzen,EP11/PL/011179878/03/1931 

benzen 
„Bel Trans” Zakup usług na łączną kwotę 2 177 Zgodnie z umową 25/98 

 
Grupa Kapitałowa Soda Mątwy 
 w tys. złotych 

I półrocze 2004 roku 
Nazwa podmiotu z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż wyrobów gotowych i towarów 
na kwotę 117 786 

Aneks do umowy wieloletniej w zakresie 
zakupu wyrobów na rachunek własny 
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I półrocze 2004 roku 
Nazwa podmiotu z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Cheman” Sprzedaż wyrobów i usług na kwotę 
8 395 

Umowa dostaw i dystrybucji z 2002r. z 
późniejszymi zmianami. 

„Janikosoda” Sprzedaż energii i usług na kwotę 
56 807 

Dostawy energii elektrycznej i cieplnej na 
podstawie umowy o współpracy przez EC 

Kujawy oraz partycypacja w kosztach 
utrzymania  kanału do Wisły 

„Vitrosilicon” Sprzedaż wyrobów na kwotę 2 978 Umowa dostawy z grudnia 2002 r z 
późniejszymi zmianami 

„Alwernia” Sprzedaż wyrobów na kwotę 4 331 Umowa dostawy z grudnia 2002r z 
późniejszymi zmianami 

„Petrochemia Blachownia” Sprzedaż wyrobów na kwotę 469 Zamówienie składane w okresie półrocza 
2004 r 

„Elektrociepłownie Kujawskie” Sprzedaż usług i wyrobów na kwotę 
6 883 

Dotyczy usług dzierżawy majątku oraz 
sprzedaży wyrobów gotowych. 

„Transoda” Udzielenie pożyczki krótkoterminowej na 
kwotę 2 445 

Pożyczki krótkoterminowe oprocentowane na 
warunkach rynkowych, WIBOR plus marża 

0,7% 

„Transoda Zakup usług na kwotę  6 563 
Umowa na świadczenie usług transportowych 

taborem kolejowym i samochodowym oraz 
usług manewrowych 

 
Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. 
w tys. złotych 

I półrocze 2004 roku 
Nazwa podmiotu z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Soda lekka-sprzedaż na wartość-11 694 Umowa ramowa nr B-3/2/97 

 Soda ciężka-sprzedaż na wartość- 
70 674 Umowa ramowa nr B-3/2/97 

 Sól mokra-sprzedaż na wartość-20 328 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Sól sucha-sprzedaż na wartość-14 549 Umowa ramowa nr B-3/2/97 

„Cheman” Soda lekka-sprzedaż na wartość-2 043 Umowa nr 526/2002/0016dostawy i 
dystrybucji + załącznik z 2004 

 Soda ciężka-sprzedaż na wartość-1 624 Umowa nr 526/2002/0016dostawy i 
dystrybucji + załącznik z 2004 

 Sól sucha-sprzedaż na wartość-101 Zamówienie roczne 

 Kreda-sprzedaż – wartość-317 Umowa nr 526/2002/0016dostawy i 
dystrybucji + załącznik z 2004 r 

„Alwernia” Soda lekka-sprzedaż – wartość-2 764 Umowa nr 526/2004/0001 
„Vitrosilicon” Soda lekka-sprzedaż – wartość-3 007 Umowa nr 526/2004/0012 

„Jantars Janikowo” Sprzedaż usług i materiałów na wartość 
335 

Umowa na świadczenie usług wieloletnich 
zawarta w 2001. 

 Zakup materiałów i usług wartość 5 964 

Umowa 04/JT/2001+aneks 04/04/JT/2004 o 
najem wagonów Umowa 05/JT/2001+aneks 

02/05/JT/2004 o świadczenie usług w 
zakresie transportu kolejowego Umowa 

06/JT/2001+aneks 11/06/JT/2004 w zakresie 
transportu samochodowego; materiałami są 

paliwa 
 
Grupa Kapitałowa Fosfory 
w tys. złotych 

I półrocze 2004 roku 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” 
Sprzedaż, usługi przeładunkowych oraz 

sprzeda nawozów i kwasu na łączną 
kwotę 5 191 

Zgodnie z umową ramową. 

„Soda Mątwy” Sprzedaż usług przeładunkowych na 
łączną kwotę 1 265 Zgodnie z umową ramową 
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I półrocze 2004 roku 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Janikosoda” Sprzedaż usług przeładunkowych na 
łączną kwotę 1 414 Zgodnie z umową ramową 

„Agrochem Dobre Miasto” Sprzedaż nawozów na łączną kwotę 
12 223 Zgodnie z umowa na sprzedaż nawozów 

„Agrochem Człuchów” Sprzedaż nawozów na łączną kwotę 
13 142 Zgodnie z umowa na sprzedaż nawozów 

 
Zakłady Chemiczne Alwernia  S.A. 
w tys. złotych 

I półrocze 2004 roku 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż wyrobów gotowych usług i 
materiałów łączną kwota 14 784. 

Zgodnie z umową o Współpracy pomiędzy 
CIECH S.A. i Z.Ch Alwernia S.A. w zakresie 

handlu produktami chemicznymi z 
26.03.2002r 

Zamówienia (kontrakty) roczne, kwartalne i 
jednorazowe 

„Cheman” Sprzedaż wyrobów gotowych i 
materiałów na łączną kwotę 971. 

Zgodnie z zamówieniami rocznym, 
kwartalnym, miesięcznymi lub zamówienia 

jednorazowe 

„Daltrade” Sprzedaż wyrobów gotowych na łączną 
kwotę 622 Zamówienie roczne i jednorazowe 

„Alwernia Chrom” Dopłata zwrotna do udziałów na kwotę 
2 000 Zgodnie z umową 

Alwernia Chrom” Pożyczka na kwotę 13 000 oprocentowanie 8 % w stosunku rocznym 
 
Vitrosilicon S.A. 
w tys. złotych 

I półrocze 2004 roku 
Nazwa podmiotu z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

‘CIECH” 

Sprzedaż produktów na łączną kwotę 
15 938 w tym: 

-szkliste krzemiany na kwotę 11 650 
-szkło wodne na kwotę 2 367 

-szklisty krzemian potasu 1 751 

Zgodnie z porozumieniem nr.1 z dnia 
4.07.2000r. z późniejszymi aneksami 

„Soda Mątwy” Sprzedaż produktów  na kwotę 89 Zamówienie jednorazowe. 
 
 
Spółki wyceniane metoda praw własności 
 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. 
w tys. złotych 

I półrocze 2004 roku 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż usług w zakresie transportu 
samochodowego na łączną kwotę 

1 926 

Usługi na podstawie umowy 

 
Zach-CIECH Sp. z o.o.  
w tys. złotych 

I półrocze 2004 roku 
Nazwa podmiotu z którym została zawarta 

transakcja 
Przedmiot transakcji Informacje 

„Polsin Karbid” Sprzedaż towarów na kwotę 929 Zgodnie z umowami. 
 
 
Rok 2003 - ISTOTNE TRANSAKCJE  
 
Podmiot dominujący CIECH S.A. 

2003 rok w (tys. zł) 
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Nazwa podmiotu, z którym została 
zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Cheman” Sprzedaż (refaktura) licencji Oracle za 
kwotę 4 137 

Zgodnie z Umową z dn.07.11.2001r. oraz 
Umową z dn. 15 .01.2002r.. 

 
Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 

kwotę 927 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

10.04.2003r. 

„Petrochemia Blachownia” 
 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 

kwotę 869tys. złotych. 
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

05.12.2002r. 
 Sprzedaż surowców na kwotę 54 197 Zgodnie z umową z dnia 18.12.2003r 

„Soda Mątwy” 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 

kwotę 508 
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

05.12.2002r. 

 Sprzedaż (refaktura) licencji systemu 
ERP Oracle oraz CRM na kwotę 4 060 

Zgodnie z Umową z dn. 20 listopada 2001r. 
oraz Umową z dnia 16.01.2002r. 

„Janikosoda” 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 

kwotę 1 150 
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

02.01.2003r. 

„Alwernia” 
Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 

kwotę 1 185 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

05.12.2003r. 

 Sprzedaż surowców na potrzeby 
produkcyjne spółki 66 804 Zgodnie z umową w zakresie handlu 

„Fosfory” 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 

kwotę 987 
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

05.12.2003r. 

 Sprzedaż licencji systemu CRM na 
kwotę 1 342 tys. złotych. Zgodnie z Umową z dn. 02.01.2002r. 

 
Sprzedaż surowców do produkcji 

nawozów fosforowych na łączną kwotę 
46 663 

Zgodnie z umową w zakresie handlu z dnia 
1.08.2002r. 

„Vitrosilicon” 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 

kwotę 596 
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

02.02.2003r. 

„Ciech POLFA” 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 

kwotę 260 
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

05.12.2002r. 

„Boruta-Kolor” 

Sprzedaż usługi-Umowa o korzystanie 
ze znaku firmowego CIECH na łączną 

kwotę 61 
 

1% od wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów oraz usług 
sprzedawanych na rzecz podmiotów innych 

niż podmioty Grupy Kapitałowej CIECH; 
opłaty miesięczne zgodnie z umową z dnia 

05.12.2002r. 
 Sprzedaż surowców na potrzeby Zgodnie z umową w zakresie handlu 
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2003 rok w (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

produkcyjne spółki 4 319 

Polsin Pte. Ltd. Sprzedaż TDI na kwotę 5 410 tys. USD 
(21 185 tys. złotych) Zgodnie z umową w zakresie handlu 

„CIECH Petrol” Sprzedaż produktów i towarów 
petrochemicznych na kwotę 13 966 Zgodnie z umową z dnia 21.12.1999r 

„Zach Ciech” Sprzedaż surowców na potrzeby 
produkcyjne spółki 1 888 Zgodnie z umową w zakresie handlu. 

„Złoty Stok” Sprzedaż surowców na potrzeby 
produkcyjne spółki 4 971 Zgodnie z umową w zakresie handlu 

„POLSIN Karbid” Zakup produktów spółki w kwocie 5 292 Zgodnie z umową w zakresie handlu 
 
 
Spółki/Grupy Kapitałowe konsolidowane metodą pełną. 
 
Ciech-PETROL Sp. z o.o. 

2003 rok  (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„ Soda Mątwy” 
Sprzedaż paliwa. Łączna wartość transakcji 

w 2003 roku wyniosła netto 390 bez 
podatku VAT 

Na podstawie otrzymanych zamówień 
dostarczane są paliwa oraz olej opałowy 

lekki 

„Cheman” 

Świadczenie usług magazynowa, 
konfekcjonowania i transportu produktów 
chemicznych, głównie rozpuszczalników. 
Łączna wartość transakcji w 2003 roku 
wyniosła netto 424 bez podatku VAT 

Zgodnie z „Umową o przeładunkach i 
składowaniu” z dnia 1.03.2002r. 

 
Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 

2003 rok (tys. zł) 

Nazwa podmiotu, z którym została 
zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„ Soda Mątwy” 
Sprzedaż towarów na łączną kwotę 

1 365. 
Zgodnie z umową dostaw i dystrybucji FS 
01/01/SL-III,U umowa najmu 5/pM2/2001 

 
Grupa Kapitałowa Petrochemia-Blachownia 

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż etylobenzenu na łączną kwotę 
96 307 

Zgodnie z K732/02/0100 
K732/03/0433 i umową 732031675 

 Sprzedaż smoły na łączną kwotę 6 368 

Zgodnie z 732/PL/11179878/03/0119 
732/PL/11179878/03/0803 
732/PL/11179878/03/1298 
732/PL/11179878/03/1697 

 Sprzedaż toluenu na łączną kwotę 577 Zgodnie z P12/PL/11179878/03/1905 

„Bl Trans” Zakup usług transportowych na łączną 
kwotę 3 540 Zgodnie z umową 25/98 

 Sprzedaż oleju napędowego na kwotę 276 Zgodnie z bieżącymi zamówieniami. 
 
Grupa Kapitałowa Soda Mątwy 

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż wyrobów gotowych na kwotę
 207 422  

Aneks do umowy wieloletniej w zakresie 
zakupu wyrobów na rachunek własny 

„Cheman” Sprzedaż wyrobów i usług na kwotę 18 024 Umowa dostaw i dystrybucji wraz z 2002r. 
wraz z późniejszymi zmianami. 

„Janikosoda” Sprzedaż energii i usług na kwotę 103 396 Dostawy energii elektrycznej i cieplnej na 
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podstawie umowy o współpracy przez EC 
Kujawy oraz partycypacja w kosztach 
utrzymania kanału do Wisły 

„Vitrosilicon” Sprzedaż wyrobów na kwotę 6 693 Umowa dostawy z grudnia 2002r 

„Alwernia” Sprzedaż wyrobów na kwotę 7 830 Umowa dostawy z grudnia 2002r 

„Petrochemia Blachownia” Sprzedaż wyrobów na kwotę 702  Doraźne zamówienia w obrębie 2003r 

„Elektrociepłownie Kujawskie” Sprzedaż produktów i majątku na kwotę 
13 793 

Sprzedaż usług dzierżawy majątku i 
wyrobów gotowych oraz jednorazowa 
transakcja sprzedaży majątku trwałego 
niskocennego 

„Transoda”  Udzielenie pożyczek krótkoterminowych na 
kwotę 1 500  

Pożyczki krótkoterminowe oprocentowane 
na warunkach rynkowych 

 
Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. 

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Soda lekka-sprzedaż na wartość-22 381 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Soda ciężka-sprzedaż na wartość-112 991 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Sól mokra-sprzedaż na wartość-46 030 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Sól sucha-sprzedaż na wartość-20 104 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Peklosól- sprzedaż na wartość-291 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
„Petrochemia Blachownia” Soda lekka-sprzedaż na wartość-600 Sprzedaż na podstawie zamówienia 
„Cheman” Soda lekka-sprzedaż na wartość-3 701 Umowa dostawy i dystrybucji z 2003r 
 Soda ciężka-sprzedaż na wartość-2 545 Umowa dostawy i dystrybucji z 2003r 

 Sól sucha-sprzedaż na wartość-449 Zamówienie roczne (oferta z dnia 
09.01.2003) 

 Kreda-sprzedaż – wartość-559 Umowa dostawy i dystrybucji z 2003r 
„Alwernia” Soda lekka-sprzedaż – wartość-8 887 Umowa nr 526/2003/0001 
„Vitrosilicon” Soda lekka-sprzedaż – wartość-7 581 Umowa nr 526/2003/0012 
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Grupa Kapitałowa Fosfory 

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż na łączną kwotę 8 391, usługi 
oraz sprzeda nawozów i kwasu Zgodnie z umową ramową. 

„Soda Mątwy” Sprzedaż usług przeładunkowych na łączną 
kwotę 2 184 Zgodnie z umową ramową 

„Janikosoda” Sprzedaż usług przeładunkowych na łączną 
kwotę 2 192 Zgodnie z umową ramową 

„Amiga” Sprzedaż nawozów na łączną kwotę 729 Zgodnie z umowa na sprzedaż nawozów 
„Agrochem Dobre Miasto” Sprzedaż nawozów na łączną kwotę 20 808 Zgodnie z umowa na sprzedaż nawozów 

„Agrochem Człuchów” Sprzedaż nawozów na łączną kwotę 13 947 Zgodnie z umowa na sprzedaż nawozów 

 Zakup obligacji na kwotę 1 500 Zgodnie z umową, termin wykupu 
30.06.2004r. 

„Petrochemia Blachownia” Sprzedaż kwasu na łączną kwotę 139 Zgodnie z umową na sprzedaż kwasu 
 
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. 

2003 rok (tys. zł) 

Nazwa podmiotu, z którym została 
zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż wyrobów gotowych towarów i 
materiałów łączną kwota 37 925. 

Zgodnie z umową o Współpracy pomiędzy 
CIECH S.A. i Z.Ch Alwernia S.A. w 

zakresie handlu produktami chemicznymi 
z 26.03.2002r 

Zamówienia (kontrakty) roczne, kwartalne i 
jednorazowe 

„Cheman” Sprzedaż wyrobów gotowych i materiałów 
na łączną kwotę 3 187. 

Zgodnie z zamówieniami rocznym, 
kwartalnym, miesięcznymi lub zamówienia 

jednorazowe 

„Daltrade” Sprzedaż wyrobów gotowych na łączną 
kwotę 1 896 Zamówienie roczne i jednorazowe 

 
Polsin Pte. Ltd. 

2003 rok (tys. zł) 

Nazwa podmiotu, z którym została 
zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Cheman” Sprzedaż towarów na kwotę 380 Zgodnie z zamówieniami. 

 
Vitrosilicon S.A. 

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Soda Mątwy” Sprzedaż produktów na kwotę 204. Zamówienie jednorazowe 

‘CIECH” 

Sprzedaż produktów na łączną kwotę  
33 943 w tym: 

-szkliste krzemiany na kwotę 29 190 
-szkło wodne na kwotę 4 753. 

Zgodnie z porozumieniem nr.1 z dnia 
4.07.2000 r z późniejszymi aneksami 

 
 
Spółki wyceniane metodą praw własności 
 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. 

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” 
Sprzedaż usług w zakresie transportu 

drogowego i spedycji międzynarodowej za 
rok 2003 na łączną kwotę 3 632 

Usługi na podstawie umowy o współpracy 
w zakresie transportu i spedycji 

międzynarodowej, zawartej w dniu 
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2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

1.10.1997 r. na czas nieokreślony 
 
Zach-CIECH Sp. z o.o.  

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Polsin Karbid” Sprzedaż towarów na kwotę 406 Zgodnie z umowami. 
 
Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o.  

2003 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż produktów na kwotę 2 689 . Zgodnie z współpracą w zakresie handlu 

„Złoty Granitol” Sprzedaż na łączną kwotę 1 630. Zgodnie z współpracą w zakresie handlu 

 
Rok 2002- ISTOTNE TRANSAKCJE  
Podmiot dominujący CIECH S.A. 

2002 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Soda Mątwy Sprzedaż towarów na łączną kwotę 25 370 Zgodnie z umowami kupna-sprzedaży nr 
17,18,19 z 2000r.i nr 13 z 2001r. 

„Janikosoda” Sprzedaż towarów na łączną kwotę 23 760  Umowy kupna-sprzedaży nr 20,21,22 z 
2000r., nr 9 z 2001r. 

„Petrochemia Blachownia” Sprzedaż towarów na łączną kwotę 79 580 Zgodnie z wieloma umowami 

„Fosfory” Sprzedaż towarów na łączną kwotę 30 100 Zgodnie z umową kupna sprzedaży z 
1.08.02  

 Sprzedaż na kwotę 8 960  Zgodnie z umową 2004/2001 z 15.11.01r. 

„Alwernia” Sprzedaż na kwotę 48 980 

Zgodnie z umową o współpracy pomiędzy 
CIECH S.A. I Z.Ch. Alwernia w zakresie 
handlu produktami chemicznymi z dnia 26 
marca 2002r. 

„Ciech-PETROL” Sprzedaż na kwotę 20 040 Zgodnie z umową nr 
Preem/Błaszki/001/2000 z 21.12.1999r. 

„Zach-Ciech” Sprzedaż na kwotę 3 270 
Zgodnie z umowami kupna-sprzedaży 
Zach-Ciech/Czechowice nr od 001 do 016 z 
2002r. 

„Boruta-Kolor” Sprzedaż na łączną kwotę 4 700 Zgodnie z umową ramową o współpracy z 
dnia 3.01.2000r/28.06.02. 

„Polsin-Karbid” Zakup na łączną kwotę 4 490 
Zgodnie z umową ramową o sprzedaży 
komisowej karbidu z przeznaczeniem na 
eksport z dnia 21.01.2000r. 

 
Spółki/Grupy Kapitałowe konsolidowane metodą pełną. 
 
Ciech-PETROL Sp. z o.o. 

2002 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Soda Mątwy” 
Sprzedaż za rok 2002 łączne transakcje 
391 

Transakcje handlowe – sprzedaż paliwa 

 
Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 

2002 rok (tys. zł) 

Nazwa podmiotu, z którym została 
zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 
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2002 rok (tys. zł) 

Nazwa podmiotu, z którym została 
zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Soda Mątwy” Sprzedaż towarów na kwotę 757 
Umowa dostaw i dystrybucji 
Z 2.01.02.Nr.FS-03/02/SL-III 

„Vitrosilicon” Sprzedaż towarów na kwotę 289 Umowa dostaw z 12.06.2002r. 
 

Grupa Kapitałowa Petrochemia-Blachownia 
2002 rok (tys. zł) 

Nazwa podmiotu, z którym została 
zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH”. Sprzedaż produktów na łączną kwotę 
 129 060: 

Etylobenzen kontrakt 732/02/0100,Frakcja 
oleju opałowego S kontrakt 
734/PL/01117987/02/0585 

 Sprzedaż towarów na łączną kwotę 3 012 Kontrakty-smoła,kontrakty 
732/PL/01117987/02/1509,1720,20066 

Zach-Ciech Sprzedaż produktów na łączną kwotę 630 

Zgodnie z zamówieniami: Polialkilat- nr.  
3/2002, Solwentnafta W-  nr.3/2002, 
Komponent 0-100 zamówienie z dnia 

20.05.2002r. 
 
 
Grupa Kapitałowa Soda Mątwy 

2002 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym została 

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH „ Sprzedaż wyrobów gotowych na kwotę  
197 380 

Podstawa: aneks do umowy wieloletniej w 
zakresie zakupu wyrobów na rachunek 

własny z 02.01.2002r. 

 
System informatyczny Oracle 

na kwotę 568 

Umowa o współpracy w zakresie wdrożenia 
systemu ERP z dnia 20.11.2001 z aneksem 

z 16.01.2002r. 

„Cheman „. Sprzedaż wyrobów gotowych na kwotę 
17349 Umowa FS-03/02/SL-III z dnia 02.01.2002r.

„Petrochemia Blachownia” Sprzedaż wyrobów gotowych na kwotę 242 
Zamówienie NH/RZ/607 z 

dn.13.09.2002r. 

„Alwernia” Sprzedaż wyrobów gotowych na kwotę  
8 693 

Aneks do umowy nr FS-01/99/SL-III z dn. 
30.12.1998r. 

„Janikosoda” Sprzedaż usług na kwotę 994 Zasadniczo partycypacja w kosztach 
utrzymania kanału do Wisły 

„Vitrosilicon” Sprzedaż wyrobów gotowych na kwotę  
5 977 

Aneks do umowy nr HM-03/97/SL-III z dn. 
20.12.1996 r. 

 
Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. 

2002 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH„ Soda lekka-sprzedaż – wartość-22 069 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Soda ciężka-sprzedaż – wartość-101 773 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Sól mokra-sprzedaż – wartość-33 350 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Sól sucha-sprzedaż – wartość-19 334 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Peklosól-sprzedaż – wartość-298 Umowa ramowa nr B-3/2/97 

„Petrochemia Blachownia” Soda lekka-sprzedaż – wartość-1 437 Jeden kontrakt obowiązujący przez rok 

„Cheman” Soda lekka-sprzedaż – wartość-4 785 Umowa dostawy i dystrybucji z 
dn.2.01.2002r. 

 Soda ciężka-sprzedaż – wartość-1 880 Umowa dostawy i dystrybucji z 
dn.2.01.2002r 

 Sól sucha-sprzedaż – wartość-474 Umowa dostawy i dystrybucji z 
dn.2.01.2002r. 

 Kreda-sprzedaż – wartość-502 Umowa dostawy i dystrybucji z 
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2002 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

dn.2.01.2002r. 
„Alwernia” Soda lekka-sprzedaż – wartość-12 494 Jeden kontrakt obowiązujący przez rok 

„Vitrosilicon” Soda lekka-sprzedaż – wartość-7 884 Jeden kontrakt obowiązujący przez rok 
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Grupa Kapitałowa Fosfory 

2002 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż usług i towarów na łączną kwotę 8 339 
Zgodnie z umową ramową na sprzedaż 
usług przeładunkowych oraz sprzedaż 
Towarów (nawozy + kwas) 

„Soda Mątwy” Sprzedaż usług na łączną kwotę 2 612,5 Zgodnie z mową ramową na sprzedaż 
usług przeładunkowych 

„Janikosoda” Sprzedaż usług na łączną kwotę 2 130 Zgodnie z mową ramową na sprzedaż 
usług przeładunkowych 

„Amiga”. Sprzedaż nawozów na łączną kwotę 1 238,5 Zgodnie z umową na sprzedaż nawozów 
„Agrochem”. Dobre Miasto Sprzedaż nawozów na łączną kwotę 19 732 Zgodnie z umową 
„Agrochem”. Człuchów Sprzedaż nawozów na łączną kwotę około 5 168 Zgodnie z umową 
 Zakup obligacji Kwota 1.900,0 
„Petrochemia-Blachownia”. Sprzedaż kwasu siarkowego na kwotę około 202 Zgodnie z umową 

 
Dodatkowo podmiot dominujący niższego szczebla „Fosfory” dokonał w dniu 30 maja 2003 roku sprzedaży udziałów 
jednostki z nim powiązanej „Amiga” w kwocie 600 tys. złotych 
 
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. 

2002 rok (tys. zł) 

Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż wyrobów gotowych kwota 10 839 (w tym 
komis 8 372)  

Umowa o Współpracy pomiędzy CIECH 
S.A. i Z.Ch Alwernia S.A. w zakresie handlu 
produktami chemicznymi z 26.03.2002r 
Zamówienia (kontrakty) roczne 

„Cheman” Sprzedaż wyrobów gotowych kwota 2 123 Zamówienia roczne, kwartalne, miesięczne 
lub zamówienia jednorazowe 

„Daltrade” Sprzedaż wyrobów gotowych kwota 2 574 Zamówienie roczne i jednorazowe 
 
Polsin Pte. Ltd. 

2002 rok (tys. zł) 

Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Cheman” Sprzedaż towarów na kwotę około 224 Zgodnie z szeregiem zamówień 

 
Vitrosilicon S.A. 

2002 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” 
Sprzedaż produktów na kwotę 27 337 w tym: 
- szkliste krzemiany na kwotę 23 068 
- szkło wodne na kwotę 4 268 

porozumienie nr 1 z dnia 4.07.2000r., 
aneksy 

 
 
Spółki wyceniane metodą praw własności 
 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. 

2002 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż usług na łączną kwotę 2 202 Zgodnie umowami i zamówieniami 
 
Zach-CIECH Sp. z o.o.  

2002 rok (tys. zł) 
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Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

1. Polsin-Karbid Sprzedaż towaru na kwotę 3,032 tys. złotych Zgodnie z umową 
 
Rok 2001- ISTOTNE TRANSAKCJE 
 
Podmiot dominujący CIECH S.A. 

2001 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Soda Mątwy” Sprzedaż towarów na łączną kwotę 25 170 Umowy kupna-sprzedaży nr 17,18,19 z 
2000r.i nr 13 z 2001r. 

 Sprzedaż na łączną kwotę 217 Zgodnie z bieżącymi zamówieniami i 
kontraktami 

„Janikosoda” Sprzedaż towarów na łączną kwotę 26 650 Umowy kupna-sprzedaży nr 20,21,22 z 
2000r., nr 9 z 2001r. 

„Petrochemia Blachownia” Sprzedaż towarów na łączną kwotę 79 930 Zgodnie z wieloma umowami 

„Fosfory” Sprzedaż towarów na łączną kwotę 30 340 Zgodnie z bieżącymi zamówieniami i 
kontraktami 

 Sprzedaż towaru na kwotę 16 120 Zgodnie z umową z dnia 1.09.1996r. 

„Ciech-PETROL” Sprzedaż na kwotę 17 300 Zgodnie z umową nr 
Preem/Błaszki/001/2000 z 21.12.1999r. 

„Zach-Ciech” Sprzedaż na kwotę 7 510 Umowy kupna-sprzedaży Zach-
Ciech/Czechowice nr od 05 do 16 z 2001r. 

„Z-dy Tworzyw i Farb Złoty 
Stok” Sprzedaż na kwotę 1 295 Zgodnie z bieżącymi zamówieniami i 

kontraktami 

 Sprzedaż na kwotę 4 560 Zgodnie z umowa dotyczącą dostaw PE z 
Płocka z dnia 7.03.1997r.. 

 Zakup na łączną kwotę 2 010 Zgodnie z umową ramową o sprzedaży 
komisowej z dnia 3.01.2000r. 

„Boruta-Kolor” Sprzedaż na łączną kwotę 4 500 Zgodnie z umową ramową o współpracy z 
dnia 3.01.2000r. 

 Zakup na łączną kwotę 19 370 Zgodnie z umową ramową o współpracy z 
dnia 3.01.2000r 

„Cheman” Sprzedaż na łączną kwotę 510 Zgodnie z bieżącymi zamówieniami i 
kontraktami 

„Polsin-Karbid” Zakup na łączną kwotę 5 390 
Zgodnie z umową ramową o sprzedaży 

komisowej karbidu z przeznaczeniem na 
eksport z dnia 21.01.2000r. 

 
 
Spółki/Grupy Kapitałowe konsolidowane metodą pełną 
 
Ciech-PETROL Sp. z o.o. 

2001 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Soda Mątwy”  Sprzedaż na łączną kwotę 591 Transakcje handlowe – sprzedaż paliwa 
„Zach Ciech” Zakup na łączną kwotę 263 Transakcje handlowe – zakup paliwa 

 
Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 

2001 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Vitrosilicon” Sprzedaż towarów w kwocie 272 Na podstawie zamówień jednorazowych 
„Petrochemia Blachownia”  Sprzedaż towarów w kwocie 642 Na podstawie zamówień jednorazowych 

 

Grupa Kapitałowa Petrochemia-Blachownia 
2001 rok (tys. zł) 
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Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH”. 
Sprzedaż produktów na łączną kwotę 80 160 
 

Etylobenzen- kontrakty 
732/PL/011179878/01/0472,02290, 

732/PL/011179878/00/2893, 
732/PL/011179878/01/0417,0760, 
K732/01/0603 Bioetanol B 80- wg 

zamówienia GP-734 

 
Sprzedaż towarów na łączną kwotę 613: 
 

Zgodnie z umowa kupna sprzedaży -smoła 

„Soda Mątwy” Sprzedaż towarów, koks na łączną kwotę 446 Zgodnie z zamówieniem nr.2866 z 30.11.01

„Zach Ciech” Sprzedaż produkcji Solwentnafta, Polialkilat, Bioetanol 
B-8+komponent na łączną kwotę 1 751 

Zgodnie z zamówieniami, rocznymi i 
bieżącymi 

 
Grupa Kapitałowa Soda Mątwy 

2001 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH”. Sprzedaż wyrobów gotowych na kwotę 173 197 
Aneks do umowy wieloletniej w zakresie 

zakupu wyrobów na rachunek własny 
CIECH z dn.02.01.1997r. 

 Sprzedaż towarów handlowych na kwotę 721 Jednorazowy zakup w celu odsprzedaży 
„Cheman” Sprzedaż wyrobów gotowych na kwotę 17 781 Umowa FS-01/01/SL z dnia 01.01.2001r. 

„Alwernia”. Sprzedaż wyrobów gotowych na kwotę 10 666 Aneks do umowy nr FS-01/99/SL-III z 
30.12.1998r. 

„Janikosoda” Sprzedaż wyrobów gotowych i Usług na kwotę 1 554 
Zasadniczo partycypacja w kosztach 

utrzymania kanału do Wisły oraz dostawy 
sody ciężkiej 

„Vitrosilicon” Sprzedaż wyrobów gotowych na kwotę 5 917 Aneks do umowy nr HM-03/97/SL-III z 
dn.20.12.1996 

 
Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. 

2001 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH”. Soda lekka-sprzedaż – wartość-22 389 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Soda ciężka-sprzedaż – wartość-84 722 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
 Sól -sprzedaż – wartość-62 080 Umowa ramowa nr B-3/2/97 
„Petrochemia Blachownia” Soda lekka-sprzedaż – wartość-1 108 Jeden kontrakt obowiązujący przez rok 
„Cheman” Soda lekka-sprzedaż – wartość-3 859 Umowa na dostawy 
 Soda ciężka-sprzedaż – wartość-1 122 Umowa na dostawy 
 Sól-sprzedaż – wartość-113 Umowa na dostawy 
 Kreda-sprzedaż – wartość-511 Umowa na dostawy 
„ Alwernia” Soda lekka-sprzedaż – wartość-11 092 Jeden kontrakt obowiązujący przez rok 
„Vitrosilicon” Soda lekka-sprzedaż – wartość-7 272 Jeden kontrakt obowiązujący przez rok 

 
Grupa Kapitałowa Fosfory 

2001 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH”  Sprzedaż usług przeładunkowych oraz sprzedaż 
towarów na łączną kwotę 11 023 

Zgodnie z mową ramową na sprzedaż 
usług przeładunkowych oraz na sprzedaż 

towarów(nawozy + kwas) 

„Soda Mątwy” . Sprzedaż usług przeładunkowych na łączną kwotę  
2 267 

Zgodnie z mową ramową na sprzedaż 
usług przeładunkowych 

„Janikosoda”. Sprzedaż usług przeładunkowych na łączną kwotę 
 1 614 

Zgodnie z mową ramową na sprzedaż 
usług przeładunkowych 

„Amiga”. Mrągowo Sprzedaż nawozów na łączną kwotę 1 608 Zgodnie z mową na sprzedaż nawozów 
„Agrochem”. Dobre Miasto Sprzedaż nawozów na łączną kwotę 7 948 Zgodnie z mową na sprzedaż nawozów 

 
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. 
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2001 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż wyrobów gotowych kwota 6 020 (sprzedaż w 
komisie) 

Umowa komisu w eksporcie z dn. 
21.06.1994 kontrakty roczne 

„Cheman” Sprzedaż wyrobów gotowych kwota 1 106 Zamówienia półroczne, miesięczne oraz 
jednorazowe 

„Daltrade” Sprzedaż wyrobów gotowych kwota 2 810 Zamówienia roczne i jednorazowe 
 
Vitrosilicon S.A. 

2001 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„Soda Mątwy” S.A.  Sprzedaż produktów na kwotę 160 Zamówienia jednorazowe. 

„CIECH” 
Sprzedaż produktów: na kwotę 24 169  w tym: 
- szkliste krzemiany na kwotę 20 966 
- szkło wodne na kwotę 3 203 

porozumienie nr 1 z dnia 4.07.2000r., 
aneksy 

 
 
Spółki wyceniane metoda praw własności 
 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. 

2001 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

„CIECH” Sprzedaż usług na łączną kwotę 2 467 Zgodnie z umowami i zamówieniami 
 
Zach-CIECH Sp. z o. o  

2001 rok (tys. zł) 
Nazwa podmiotu, z którym 
została zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

1. Ciech-PETROL Sprzedaż towarów na kwotę 263  Zgodnie z umową 
 
 
7.2. DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK POWIĄZANYCH NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA 

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 
 

Za I półrocze 2004 roku w  tys. złotych 
  

  
Sprzedaż i inne 

przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

JANIKOSODA S. A. 623 117 643 6 470 49 418
GK SODA MĄTWY 23 083 117 786 18 127 50 842
GK FOSFORY 35 496 5 194 223 349
CIECH PETROL SP. Z O. O. 5 075 2 351 4 827  -
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 22 231 69 590 16 126 23 798
GK ALWERNIA 38 583 14 784 15 634 2 625
DALTRADE PLC 17 188 7 4 142 -
POLSIN PTE LTD 67 131 71 -
VITROSILICON S.A. 271 15 938 132 3 854
CHEMAN S. A. 23 2 6  -

CIECH S. A. 

CIECH POLFA SP. Z O. O. 578 62 1 277 18
CIECH S. A. 117 643 623 49 418 6 470
GK SODA MĄTWY 4 767 56 188 5 927 10 942
GK FOSFORY - 1 414 - 318
CIECH PETROL SP. Z O. O. - - - -
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - - - -

JANIKOSODA S. A. 

GK ALWERNIA 2 814 - 1 422 -
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Sprzedaż i inne 

przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

DALTRADE PLC - - - -
POLSIN PTE LTD - - - -
VITROSILICON S.A. 3 007 - 1 078 -
CHEMAN S. A. 4 085 88 1 253 9
CIECH POLFA SP. Z O. O. - - - -
CIECH S. A. 117 786 23 083 50 842 18 127
JANIKOSODA S. A. 56 188 4 767 10 942 5 927
GK FOSFORY - 1 265 - 239
CIECH PETROL SP. Z O. O. - 45 - 2
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 469 - 82 -
GK ALWERNIA 4 331 - 1 882 -
DALTRADE PLC - - - -
POLSIN PTE LTD - - - -
VITROSILICON S.A. 2 978 89 967 -
CHEMAN S. A. 8 395 502 3 004 224

GK SODA MĄTWY 

CIECH POLFA SP. Z O. O. - - - -
CIECH S. A. 5 194 35 496 349 223
JANIKOSODA S. A. 1 414 - 318 -
GK SODA MĄTWY 1 265 - 239 -
CIECH PETROL SP. Z O. O. - - - -
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - 1 - -
GK ALWERNIA - - - -
DALTRADE PLC - - - -
POLSIN PTE LTD - - - -
VITROSILICON S.A. - - - -
CHEMAN S. A. 71 126 30 -

GK FOSFORY 

CIECH POLFA SP. Z O. O. -  - - -
CIECH S. A. 2 351 5 075 - 4 827
JANIKOSODA S. A. - - - -
GK SODA MĄTWY 45 - 2 -
GK FOSFORY - - - -
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - - - -
GK ALWERNIA - - - -
DALTRADE PLC - - - -
POLSIN PTE LTD - - - -
VITROSILICON S.A. - - - -
CHEMAN S. A. 184 6 117 5

CIECH PETROL SP. 
Z O. O. 

CIECH POLFA SP. Z O. O. - - - -
CIECH S. A. 69 590 22 231 23 798 16 126
JANIKOSODA S. A. - - - -
GK SODA MĄTWY - 469 - 82
GK FOSFORY 1 - - -
CIECH PETROL SP. Z O. O. - - - -
GK ALWERNIA - - - -
DALTRADE PLC - - - -
POLSIN PTE LTD - - - -
VITROSILICON S.A. - - - -
CHEMAN S. A. 60 - 24 -

GK PETROCHEMIA 
BLACHOWNIA 

CIECH POLFA SP. Z O. O. - 14 - 8
GK ALWERNIA CIECH S. A. 14 784 38 583 2 625 15 634
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Sprzedaż i inne 

przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

JANIKOSODA S. A. - 2 814 - 1 422
GK SODA MĄTWY - 4 331 - 1 882
GK FOSFORY - - - -
CIECH PETROL SP. Z O. O. - - - -
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - - - -
DALTRADE PLC 622 - 201 -
POLSIN PTE LTD - - - -
VITROSILICON S.A. - - - -
CHEMAN S. A. 971 - 480 -
CIECH POLFA SP. Z O. O. - - - -
CIECH S. A. 7 17 188 - 4 142
JANIKOSODA S. A. - - - -
GK SODA MĄTWY - - - -
GK FOSFORY - - - -
CIECH PETROL SP. Z O. O. - - - -

GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - - - -

GK ALWERNIA - 622 - 201
POLSIN PTE LTD - - - -
VITROSILICON S.A. - - - -
CHEMAN S. A. - - - -

DALTRADE PLC 

CIECH POLFA SP. Z O. O. - - - -
CIECH S. A. 131 67 - 71
JANIKOSODA S. A. - - - -
GK SODA MĄTWY - - - -
GK FOSFORY - - - -
CIECH PETROL SP. Z O. O. - - - -
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - - - -
GK ALWERNIA - - - -
DALTRADE PLC - - - -
VITROSILICON S.A. - - - -
CHEMAN S. A. - - - -

POLSIN PTE LTD 

CIECH POLFA SP. Z O. O. 61 - - -
CIECH S. A. 15 938 271 3 854 132
JANIKOSODA S. A. - 3 007 - 1 078
GK SODA MĄTWY 89 2 978 - 967
GK FOSFORY - - - -
CIECH PETROL SP. Z O. O. - - - -
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - - - -
GK ALWERNIA - - - -
DALTRADE PLC - - - -
POLSIN PTE LTD - - - -
CHEMAN S. A. 15 7 10 8

VITROSILICON S.A. 

CIECH POLFA SP. Z O. O. - - - -
CIECH S. A. 2 23 - 6
JANIKOSODA S. A. 88 4 085 9 1 253
GK SODA MĄTWY 502 8 395 224 3 004
GK FOSFORY 126 71 - -
CIECH PETROL SP. Z O. O. 6 184 5 117
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - 60 - 24

CHEMAN S. A. 

GK ALWERNIA - 971 - 480
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Sprzedaż i inne 

przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

DALTRADE PLC - - - -
POLSIN PTE LTD - - - -
VITROSILICON S.A. 7 15 8 10
CIECH POLFA SP. Z O. O. - - - -
CIECH S. A. 62 578 18 1 277
JANIKOSODA S. A. - - - -
GK SODA MĄTWY - - - -
GK FOSFORY - - - 30
CIECH PETROL SP. Z O. O. - - - -
GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 14  - 8 -
GK ALWERNIA - - - -
DALTRADE PLC - - - -
POLSIN PTE LTD - 61 - -
VITROSILICON S.A. - - - -

CIECH POLFA SP. 
Z O. O. 

CHEMAN S. A. - - - -
 

Za rok 2003 w  tys. złotych 

  Sprzedaż i inne 
przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

CIECH S.A.  JANIKOSODA S.A. 2 173 201 797 1 623 32 251

 GK SODA MĄTWY 68 490 207 422 11 844 42 824

 GK FOSFORY 49 400 8 851 1 552 1 316

 CIECH PETROL SP. Z O. O. 14 363 1 5 618 -

 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 58 147 103 429 6 932 15 164

 ALWERNIA S.A. 70 785 37 926 12 740 5 356

 GK DALTRADE 22 718 2 1 498 2

 POLSIN PTE LTD 130 77 186 192

 VITROSILICON S.A. 646 33 943 45 3 511

 CHEMAN S.A. 930 - 4 243 -

GK FOSFORY  CIECH S.A. 8 851 49 400 1 316 1 552

 JANIKOSODA S.A. 2 192 - 134 -

 GK SODA MĄTWY 2 185 - 159 -

 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 139 2 - -

 ALWERNIA S.A. - - - -

 CHEMAN S.A. 107 106 28 12

JANIKOSODA S.A. CIECH S.A. 201 797 2 173 32 251 1 623

 GK SODA MĄTWY 12 059 107 829 4 997 6 202

 GK FOSFORY - 2 192 - 134

 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 605 - - -

 ALWERNIA S.A. 8 898 - 880 -

 VITROSILICON S.A. 7 581 - 1 238 -

 CHEMAN S.A. 7 254 57 1 804 8

ALWERNIA S.A. CIECH S.A. 37 926 70 785 5 356 12 740

 JANIKOSODA S.A. - 8 898 - 880

 GK SODA MĄTWY - 7 830 - 1 161

 GK FOSFORY - - - -

 GK DALTRADE 1 896 - 97 -

 CHEMAN S.A. 3 201 39 811 29

CIECH PETROL SP. 
Z O. O. CIECH S.A. 1 14 363 - 5 618
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  Sprzedaż i inne 
przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

 GK SODA MĄTWY - - 22 -

 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - - - -

 CHEMAN S.A. 361 - 62 -

CHEMAN S.A. CIECH S.A. - 930 0 4 243

 JANIKOSODA S.A. 57 7 254 8 1 804

 GK SODA MĄTWY 936 18 100 116 5 322

 GK FOSFORY 106 107 12 28

 CIECH PETROL SP. Z O. O. - 361 - 62

 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA - 120 - 37

 ALWERNIA S.A. 39 3 201 29 811

 POLSIN PTE LTD - 380 - -

 VITROSILICON S.A. 151 24 25 9

GK SODA MĄTWY CIECH S.A. 207 422 68 490 42 824 11 844

 JANIKOSODA S.A. 107 829 12 059 6 202 4 997

 GK FOSFORY - 2 185 - 159

 CIECH PETROL SP. Z O. O. -  - - 22

 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 702  - 46 -

 ALWERNIA S.A. 7 830 - 1 161 -

 VITROSILICON S.A. 6 733 204 707 -

 CHEMAN S.A. 18 100 936 5 322 116

GK PETROCHEMIA 
BLACHOWNIA CIECH S.A. 103 429 58 147 15 164 6 932

 JANIKOSODA S.A. - 605 - -

 GK SODA MĄTWY - 702 - 46

 GK FOSFORY 2 139 - -

 CIECH PETROL SP. Z O. O. - - - -

 CHEMAN S.A. 120 - 37 -

GK DALTRADE  CIECH S.A. 2 22 718 2 1 498

 ALWERNIA S.A. - 1 896 - 97

POLSIN PTE LTD CIECH S.A. 77 130 192 186

 CHEMAN S.A. 380 - - -

VITROSILICON S.A. CIECH S.A. 33 943 646 3 511 45

 JANIKOSODA S.A. - 7 581 - 1 238

 GK SODA MĄTWY 204 6 733 - 707

 CHEMAN S.A. 24 151 9 25
 
Za rok 2002  w  tys. złotych 

  Sprzedaż i inne 
przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

CIECH S.A.  JANIKOSODA S.A. 23 814 176 828 5 561 31 161
 GK SODA MĄTWY 25 792 197 388 4 242 38 169
 GK FOSFORY  40 283 8 179 2 096 184
 CIECH PETROL SP. Z O. O. 20 600 - 5 882 -
 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 113 377 132 072 11 557 10 492
 ALWERNIA S.A. 49 890 2 467 19 726 575
 GK DALTRADE  23 368 10 3 044 7
 POLSIN PTE LTD 106 199 291 958
 VITROSILICON S.A. 103 27 399 49 3 409
 CHEMAN S.A. 56 48 - 48
GK FOSFORY  CIECH S.A.  8 179 40 283 184 2 096
 JANIKOSODA S.A. 2 131 - 130 0
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  Sprzedaż i inne 
przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

 GK SODA MĄTWY 2 514 - 199 0
 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 166 203 16 29
 ALWERNIA S.A. 4 - - -
 CHEMAN S.A. 154 - 19 -
JANIKOSODA S.A. CIECH S.A.  176 828 23 814 31 161 5 561
 GK SODA MĄTWY 137 994 10 120
 GK FOSFORY  - 2 131 - 130
 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 1 438 - 361 -
 ALWERNIA S.A. 12 552 - 829 -
 VITROSILICON S.A. 8 121 - 1 789 -
 CHEMAN S.A. 7 660 81 1 651 9
ALWERNIA S.A. CIECH S.A.  2 467 49 890 575 19 726
 JANIKOSODA S.A. - 12 552 - 829
 GK SODA MĄTWY - 8 697 - 459
 GK FOSFORY  - 4 - -
 GK DALTRADE  2 574 - 124 -
 CHEMAN S.A. 2 128 104 487 -
CIECH PETROL SP. 
Z O. O. CIECH S.A.  - 20 600 - 5 882

 GK SODA MĄTWY 391 6 19 -

 
GK PETROCHEMIA  
BLACHOWNIA 

- - 28 -

 CHEMAN S.A. 211 1 68 -
CHEMAN S.A. CIECH S.A.  48 56 48 -
 JANIKOSODA S.A. 81 7 660 9 1 651
 GK SODA MĄTWY 757 17 351 118 3 016
 GK FOSFORY  - 154 - 19
 CIECH PETROL SP. Z O. O. 1 211 - 68

 
GK PETROCHEMIA 
 BLACHOWNIA 

-
40 - 24

 ALWERNIA S.A. 104 2 128 - 487
 POLSIN PTE LTD - 224 - 107
 VITROSILICON S.A. 293 24 149 9
GK SODA MĄTWY CIECH S.A.  197 388 25 792 38 169 4 242
 JANIKOSODA S.A. 994 137 120 10
 GK FOSFORY  - 2 514 - 199
 CIECH PETROL SP. Z O. O. 6 391 - 19
 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 242 160 72 -
 ALWERNIA S.A. 8 697 - 459 -
 VITROSILICON S.A. 6 197 195 946 -
 CHEMAN S.A. 17 351 757 3 014 117
GK PETROCHEMIA 
BLACHOWNIA CIECH S.A.  132 072 113 377 10 492 11 557

 JANIKOSODA S.A. - 1 438 - 361
 GK SODA MĄTWY 160 242 - 72
 GK FOSFORY  203 166 29 16
 CIECH PETROL SP. Z O. O. - - - 28
 CHEMAN S.A. 40 - 24 -
GK DALTRADE  CIECH S.A.  10 23 368 7 3 044
 ALWERNIA S.A. - 2 574 - 124
POLSIN PTE LTD CIECH S.A.  199 106 958 291
 CHEMAN S.A. 224 - 107 -
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  Sprzedaż i inne 
przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

VITROSILICON S.A. CIECH S.A.  27 399 103 3 409 49
 JANIKOSODA S.A. - 8 121 - 1 789
 GK SODA MĄTWY 195 6 197 - 946
 CHEMAN S.A. 24 293 9 149
 
Za rok 2001 w  tys. złotych 

  Sprzedaż i inne 
przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

CIECH S.A.  JANIKOSODA S.A. 27 036 169 871 6 116 20 881
 GK SODA MĄTWY 25 568 173 897 6 034 25 512
 GK FOSFORY  47 792 10 915 2 447 260
 CIECH PETROL SP. Z O. O. 17 584 - 1 965 4
 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 82 952 80 870 11 276 3 834
 ALWERNIA S.A. 564 24 4 480
 GK DALTRADE  22 727 37 3 037 3
 POLSIN PTE LTD 110 112 24 113
 VITROSILICON S.A. 199 24 169 59 2 464
 CHEMAN S.A. 551 - 51 -
JANIKOSODA S.A. CIECH S.A. 169 871 27 036 20 881 6 116
 GK FOSFORY  - 1 614 - 137
 GK SODA MĄTWY 1 825 1 554 107 1 174
 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 1 185 - 83 -
 ALWERNIA S.A. 11 107 - 1 590 -
 CHEMAN S.A. 5 611 19 1 117 -
 POLSIN PTE LTD - 4 - -
 VITROSILICON S.A. 7 273 - 2 031 -
GK SODA MĄTWY CIECH S.A. 173 897 25 568 25 512 6 034
 JANIKOSODA S.A. 1 554 1 825 1 174 107
 GK FOSFORY  - 2 272 - 210

 
GK PETROCHEMIA 
 BLACHOWNIA 

- 446 - 544

 CIECH PETROL SP. Z O. O. - 593 - 51
 ALWERNIA S.A. 10 737 - 2 003 -
 POLSIN PTE LTD - 3 - 2
 CHEMAN S.A. 17 782 53 4 099 9
 VITROSILICON S.A. 5 917 160 1 595 -
GK FOSFORY  CIECH S.A. 10 915 47 792 260 2 447
 JANIKOSODA S.A. 1 614 - 137 -
 GK SODA MĄTWY 2 272 - 210 -
 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 238 1 - -
 CIECH PETROL SP. Z O. O. - - - -
 POLSIN PTE LTD - 3 - -
 CHEMAN S.A. 86 - 41 -
 VITROSILICON S.A. - - 1 -
CIECH PETROL  
SP. Z O. O. 

CIECH S.A. - 17 584 4 1 965

 GK SODA MĄTWY 593 - 51 -
 GK FOSFORY  - - - -
GK 
PETROCHEMIA 
BLACHOWNIA 

CIECH S.A. 80 870 82 952 3 834 11 276

 JANIKOSODA S.A. - 1 185 - 83
 GK SODA MĄTWY 446 - 544 -
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  Sprzedaż i inne 
przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania 

 GK FOSFORY  1 238 - -
 POLSIN PTE LTD - 3 - -
 CHEMAN S.A. - 642 - 207
ALWERNIA S.A. CIECH S.A. 24 564 480 4
 JANIKOSODA S.A. - 11 107 - 1 590
 GK SODA MĄTWY - 10 737 - 2 003
 DALTRADE PLC 2 810 - 203 -
 CHEMAN S.A. 1 107 96 336 102
CHEMAN S.A. CIECH S.A. - 551 - 51
 JANIKOSODA S.A. 19 5 611 - 1 117
 GK SODA MĄTWY 53 17 782 9 4 099
 ALWERNIA S.A. 96 1 107 102 336
 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 642 - 207 -
 GK FOSFORY  - 86 - 41
 POLSIN PTE LTD - 6 - -
 VITROSILICON S.A. 272 156 44 9
GK DALTRADE  CIECH S.A. 37 22 727 3 3 037
 ALWERNIA S.A. - 2 810 - 203
POLSIN PTE LTD CIECH S.A. 112 110 113 24
 JANIKOSODA S.A. 4 - - -
 GK SODA MĄTWY 3 - 2 -
 GK PETROCHEMIA BLACHOWNIA 3 - - -
 CHEMAN S.A. 6 - - -
 GK FOSFORY  3 - - -
VITROSILICON 
S.A. CIECH S.A. 24 169 199 2 464 59

 CHEMAN S.A. - - 9 -
 JANIKOSODA S.A. - 7 273 - 2 031
 GK SODA MĄTWY 160 5 917 - 1 595
 CHEMAN S.A. 156 272 - 44
 GK FOSFORY  - - - 1
 
Pozostałe dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiono w nocie 
objaśniającej do bilansu nr 5.EF i 5.G sprawozdania finansowego. 

 
8. INFORMACJA O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI 

METODĄ PEŁNĄ LUB WYCENIE PRAW WŁASNOŚCI. 
 
Na dzień 30 czerwca 2004 roku oraz w okresach porównywalnych w Grupie Kapitałowej Ciech nie wystąpiły wspólne 
przedsięwzięcia.  
 
9. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CIECH I JEDNOSTKACH WYCENIANYCH 

METODĄ PRAW WŁASNOŚCI W ROKU OBROTOWYM. 
 
Przeciętne zatrudnienie w jednostkach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem: 

 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 
Przeciętne zatrudnienie na stanowiskach 
nierobotniczych 1 356 1 451 1 436 1 520

Przeciętne zatrudnienie na stanowiskach 
robotniczych 2 264 2 523 2 519 2 555

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych 
i bezpłatnych 25 24 16 33

Razem 3 645 3 998 3 971 4 108
 
 
10. WYNAGRODZENIE WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW 

ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH. 
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Wyszczególnienie (tys. zł) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

CIECH S.A.   

osoby zarządzające 268 595 804 880

osoby nadzorujące 118 226 216 207
 

Wyszczególnienie (tys. zł) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

CIECH S.A. w spółkach 
konsolidowanych i wycenianych 
metodą praw własności. 

  

osoby zarządzające - 14 30 52

osoby nadzorujące - - - 38
 
Wynagrodzenie wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących w 
jednostkach zależnych objętych konsolidacją metodą pełną oraz jednostkach wycenianych metodą praw własności: 
 
 

Wyszczególnienie (tys. zł) 30.06.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 

osoby zarządzające 6 444 11 600 11 699 10 799

osoby nadzorujące 1 114 2 011 1 474 1 480
 
 
11. INFORMACJA O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, GWARANCJI, PORĘCZEŃ LUB 

INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO ŚWIADCZEŃ NA RZECZ CIECH S.A. JEDNOSTEK OD NIEGO 
ZALEŻNYCH I Z NIM STOWARZYSZONYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ORAZ ICH 
WSPÓŁMAŁŻONKÓW, KREWNYCH I POWINOWATYCH DO DRUGIEGO STOPNIA. 

 
CIECH S. A., jak i jednostki zależne na przestrzeni okresu czasu, który jest prezentowany w prospekcie nie 
przeprowadziły transakcji z członkami zarządu i organów nadzorczych oraz ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi 
w linii prostej do drugiego stopnia. Nie udzielono powyższym osobom pożyczek. 
 
12. ZNACZĄCE ZDARZENIA DOTYCZĄCE LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SKONSOLIDOWANYM 

SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES. 
 
W pierwszym półroczu 2004 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych które musiałyby zostać ujęte 
w skonsolidowanym sprawozdaniu za bieżący okres. 
 
13. ZNACZĄCE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM NIE UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM 

SPRAWOZDANIU FINANSOWYM. 
 
1) W związku z procesem upublicznienia akcji CIECH S.A, realizując założenia  „Pracowniczego Programu Akcji 2004„ 

w sierpniu 2004  CIECH S.A. zakupił akcje własne : 
 od Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach za kwotę 4 121 tys. złotych( jednostka nie powiązana z CIECH 

S.A.) w ilości 294 810 szt. 
 od spółki zależnej Petrochemia Blachownia S.A. za kwotę 2 005 tys. złotych. w ilości 147 002 szt. 

 
2) W dniu 19 grudnia 2003 roku Zarząd CIECH S.A podjął uchwałę o inkorporacji Spółki Ciech-PETROL Sp. z o.o. ze 

spółką Cheman S.A. (100% udziałów w posiadaniu CIECH S.A.). Dotychczasowa działalność spółki Ciech-PETROL 
Sp. z o.o. i Cheman S.A. będzie kontynuowana po połączeniu ww. podmiotów. W dniu 8 lipca 2004 roku nastąpiło 
połączenie spółek. W dniu 4 listopada 2004 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego 
Rejestru Sądowego w Łodzi, wykreślił spółkę Ciech-PETROL Sp. z o. o. z Krajowego Rejestru Sądowego.  

 
Po dacie bilansu nie wystąpiły żadne inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowe Ciech. 
 
14. INFORMACJA O RELACJACH MIĘDZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ 

ORAZ SPOSOBIE I ZAKRESIE PRZEJĘCIA AKTYWÓW I PASYWÓW. 
 
CIECH S.A. powstała z przekształcenia Centrali Importowo – Eksportowej Chemikalii CIECH Sp. z o. o. Przekształcenie 
nastąpiło w 1995 roku. 
 
15. KOREKTY Z TYTUŁU INFLACJI 
 



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe 

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  515

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe nie było korygowane 
wskaźnikiem inflacji 
 
16. ZESTAWIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU 

FINANSOWYM I PORÓWNYWALNYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH A UPRZEDNIO 
SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SKONSOLIDOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI.  

 
Skonsolidowane sprawozdanie za lata 2003, 2002 oraz 2001 zostało doprowadzone do porównywalności w związku ze 
zmianami zasad rachunkowości oraz zmianami prezentacyjnymi, zmiany te zostały opisane w punkcie 17 dodatkowych 
not objaśniających sprawozdania finansowego. 
 
17. INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata 2001-2002 i 2003 zostały doprowadzone do porównywalności zgodnie 
z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Grupie Kapitałowej Ciech w pierwszym półroczu 2004 roku oraz 
uwzględniają zmiany zasad rachunkowości wynikające ze znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości. 
 
Od dnia  1 stycznia 2004 roku dokonano następujących zmian zasad rachunkowości w GK Ciech: 
 
Inwestycje w Nieruchomości i Wartości Niematerialne i Prawne: 
Stosowano zasadę:  Nieruchomości inwestycyjne i w wartości niematerialne i prawne nie były amortyzowane,  
a ich wycena na dzień bilansowy dokonywana była według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 
Od 1 stycznia 2004 stosuje się zasadę: Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji 
wycenia się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nieruchomości 
oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji amortyzuje się według zasad, stosowanych do środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
 
Należności z tytułu dostaw i usług: 
Stosowano zasadę: Należności wyrażone w walutach obcych wyceniano po kursie kupna danej waluty stosowanym  
w dniu bilansowym, przez bank, z którego usług korzystała jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego 
ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy. Jeżeli jednostka korzystała z usług kilku banków należało 
zastosować kurs banku wiodącego, w którym jednostka posiadała rachunek podstawowy. Jeżeli w dniu bilansowym 
publikowane były różne kusy do wyceny przyjmowany był kurs publikowany jako ostatni. 
Od 1 stycznia 2004 stosuje się zasadę: Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten 
dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.” 
 
Zobowiązania, z tytułu dostaw i usług: 
Stosowano zasadę: Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniano po kursie sprzedaży danej waluty 
stosowanym w dniu bilansowym, przez bank, z którego usług korzystała jednostka, nie niższym niż średni kurs ustalony 
dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Jeżeli jednostka korzystała z usług kilku banków należało zastosować kurs 
banku wiodącego, w którym jednostka posiadała rachunek podstawowy. Jeżeli w dniu bilansowym publikowane były 
różne kusy do wyceny przyjmowany był kurs publikowany jako ostatni. 
Od 1 stycznia 2004 stosuje się zasadę: Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na 
ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.” 
 
Przychody z dzierżawionej powierzchni: 
Stosowano zasadę: Przychody z tytułu dzierżawionej powierzchni prezentowane były w przychodach netto ze sprzedaży 
produktów i usług, natomiast koszty współmierne do tych przychodów obciążały koszty wytworzenia produktów i usług. 
Od 1 stycznia 2004 stosuje się zasadę: Przychody z tytułu dzierżawionej powierzchni prezentowane są w pozostałych 
przychodów operacyjnych – w pozycji inne, natomiast koszty współmierne do tych przychodów obciążają pozycję – inne 
w pozostałych kosztach operacyjnych. 
 
Na skonsolidowany kapitał własny GK Ciech mają również wpływ zmiany przepisów obowiązujących w spółkach 
ubezpieczeniowych dotyczących sposobu ewidencjonowania lokat oraz regresów. W GK Ciech, na niższym szczeblu 
konsolidacji, jest  wyceniana metodą praw własności spółka ubezpieczeniowa PTU S. A. 
 
W 2003 roku dokonano następujących zmian prezentacyjnych oraz zmian polityki rachunkowości. 
 
Reklasyfikacja: Zmiana prezentacji akcji i udziałów jednostek podporządkowanych. 
W 2003 roku dokonano zmiany prezentacji akcji i udziałów jednostek stowarzyszonych i współzależnych, nie 
wycenianych metodą praw własności pomiędzy pozycjami: 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych 
jednostkach a 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, 
 
Uszczegółowienie prezentacji różnic kursowych z przeliczenia jednostek podporządkowanych. 
Od 2003 roku różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych zostały podzielone na dodatnie i ujemne 
różnice kursowe 
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Pozycje Pozabilansowe 
Do pozycji pozabilansowych inne - nie dodaje się zabezpieczeń majątkowych ustanowionych przez Spółkę oraz środków 
trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych o podobnym charakterze. 
 
W pozycji zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w 2001 
roku ujawniono wyłączenie wewnątrzgrupowe zobowiązań warunkowych dotyczące jednostki zależnej konsolidowanej 
metodą pełną. 
 
W pozycji zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w 2001 
roku ujawniono zabezpieczenie długu celnego oraz dokonano korekty prezentacji weksli na zabezpieczenia emisji 
papierów dłużnych. Dokonano również reklasyfikacji gwarancji i poręczeń spółki zależnej konsolidowanej na inne 
zobowiązania warunkowe 
 
Zmiana wyceny zobowiązań z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych 
Saldo zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych wycenione zostało wg wartości godziwej. W 2002 roku 
dyskonto tych papierów było prezentowane w rozliczeniach międzyokresowych czynnych, a zobowiązanie prezentowane 
w wartości nominalnej. 
 
Reklasyfikacja utworzonych rezerw na koszty wynagrodzeń i podobne oraz na niezafakturowane koszty usług 
Utworzone rezerwy na koszty wynagrodzeń i podobne oraz na nie zafakturowane koszty usług zaprezentowano od 2003 
roku w pozycji inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (w 2002 roku jako rezerwy na zobowiązania). 
 
Reklasyfikacja kosztów nieruchomości 
Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul, Jasnej (CIECH S.A.) zwiększają pozycję rachunku zysków i strat 
koszty wytworzenia sprzedanych produktów – w latach poprzednich stanowiły koszty ogólnego zarządu, a koszty 
wytworzenia sprzedanych produktów tylko w części kosztów amortyzacji i ubezpieczeń wynajętej powierzchni 
 
Reklasyfikacja rozwiązania odpisów na należności odsetkowe 
Przychody z tytułu rozwiązania odpisów na należności odsetkowe zaprezentowane zostały w pozostałych przychodach 
operacyjnych, w latach poprzednich prezentowane były jako przychody finansowe. 
 
W 2002 roku dokonano następujących zmian prezentacyjnych oraz zmian polityki rachunkowości. 
 
Reklasyfikacje, korekty, reklasyfikacje korekt konsolidacyjnych 
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Ciech dokonano szeregu korekt wynikających z 
wprowadzenia znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości. 
 
Zmiana składu Grupy Kapitałowej 
W związku z podjęciem przez Zarząd CIECH S.A. decyzji o zmianie klasyfikacji zakupionych akcji spółki Vitrosilicon S.A. 
z inwestycji krótkoterminowych na długoterminowe spółkę tą włączono do konsolidacji.  
 
Dodatkowo wyceniono metodą praw własności spółki stowarzyszone TRANSCLEAN Sp. z o. o. i Zach-Ciech Sp. z o. o. 
z powodu wzrostu ich istotności. 
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Specyfikacja danych doprowadzonych do porównywalności  
 

SKONSOLIDOWANY BILANS 
2003-12-31  

dane prezentowane 
uprzednio 

korekta z tytułu wyceny 
aktywów i pasywów w 
walutach obcych wg 
średniego kurs NBP 

krekta dotycząca zmiany 
przepisów ewidencjonowania 

lokat i regresów (wycena 
metodą praw własności spółki 

ubezpieczeniowej w spółce 
zależnej niższego szczebla) 

2003-12-31 
 dane doprowadzone 
do porównywalności 

A k t y w a         

I. Aktywa trwałe 782 127 -101 -1 882 780 144 

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 255 - - 8 255 

2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 9 368 - - 9 368 

3. Rzeczowe aktywa trwałe 676 670 - - 676 670 

4. Należności długoterminowe 673 - - 673 

5. Inwestycje długoterminowe 70 334 - -1 882 68 452 

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 827 -101 - 16 726 

II. Aktywa obrotowe 586 625 2 494 - 589 119 

1. Zapasy 135 457 3 - 135 460 

2. Należności krótkoterminowe 412 606 2 384 - 414 990 

3. Inwestycje krótkoterminowe 31 518 107 - 31 625 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 044 - - 7 044 

A k t y w a  r a z e m 1 368 752 2 393 -1 882 1 369 263 

P a s y w a         

I. Kapitał własny 482 156 4 147 -1 710 484 593 

1. Kapitał zakładowy 98 982 - - 98 982 

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

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -26 547 - - -26 547 

4. Kapitał zapasowy 236 924 - - 236 924 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 10 771 - - 10 771 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 77 278 - - 77 278 

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 3 197 - - 3 197 

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 629 2 155 - 7 784 

9. Zysk (strata) netto 75 922 1 992 -1 710 76 204 
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SKONSOLIDOWANY BILANS 
2003-12-31  

dane prezentowane 
uprzednio 

korekta z tytułu wyceny 
aktywów i pasywów w 
walutach obcych wg 
średniego kurs NBP 

krekta dotycząca zmiany 
przepisów ewidencjonowania 

lokat i regresów (wycena 
metodą praw własności spółki 

ubezpieczeniowej w spółce 
zależnej niższego szczebla) 

2003-12-31 
 dane doprowadzone 
do porównywalności 

II. Kapitały mniejszości 94 810 17 -172 94 655 

III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 37 916 - - 37 916 

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 753 870 -1 771 - 752 099 

1. Rezerwy na zobowiązania 41 634 -159 - 41 475 

2. Zobowiązania długoterminowe 68 735 -540 - 68 195 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 590 141 -1 436 - 588 705 

4. Rozliczenia międzyokresowe 53 360 364 - 53 724 

P a s y w a  r a z e m 1 368 752 2 393 -1 882 1 369 263 
 
 
 

SKONSOLIDOWANY  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

2003-12-31 
 dane 

prezentowane 
uprzednio 

korekta z tytułu wyceny 
aktywów i pasywów w 
walutach obcych wg 
średniego kurs NBP 

krekta dotycząca zmiany 
przepisów ewidencjonowania 

lokat i regresów (wycena 
metodą praw własności spółki 

ubezpieczeniowej w spółce 
zależnej niższego szczebla) 

 przychody z 
dzierżawionej 
powierzchni  

2003-12-31  
dane 

doprowadzone do 
porównywalności 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 1 913 652 - - -4 323 1 909 329 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 380 446 - - -1 691 1 378 755 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 533 206 - - -2 632 530 574 

IV. Koszty sprzedaży 218 865 - - - 218 865 

V. Koszty ogólnego zarządu 155 312 - - - 155 312 

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 159 029 - - -2 632 156 397 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 38 573 - - 4 323 42 896 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 52 833 - - 1 691 54 524 

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 144 769 - - - 144 769 

X. Przychody finansowe 16 407 1 003 - - 17 410 

XI. Koszty finansowe 42 245 -376 - - 41 869 

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 
jednostek podporządkowanych -5 552 - - - -5 552 
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SKONSOLIDOWANY  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

2003-12-31 
 dane 

prezentowane 
uprzednio 

korekta z tytułu wyceny 
aktywów i pasywów w 
walutach obcych wg 
średniego kurs NBP 

krekta dotycząca zmiany 
przepisów ewidencjonowania 

lokat i regresów (wycena 
metodą praw własności spółki 

ubezpieczeniowej w spółce 
zależnej niższego szczebla) 

 przychody z 
dzierżawionej 
powierzchni  

2003-12-31  
dane 

doprowadzone do 
porównywalności 

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 113 379 1 379 - - 114 758 

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) -100 - - - -100 

XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 7 178 - - - 7 178 

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 6 361 - - - 6 361 

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 112 462 1 379 - - 113 841 

XVIII. Podatek dochodowy 36 443 -630 - - 35 813 

a) część bieżąca 35 148 - - - 35 148 

b) część odroczona 1 295 -630 - - 665 

XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) - - - - - 

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 5 886 - -1 710 - 4 176 

XXI. (Zyski) straty mniejszości -5 983 -17   - -6 000 

XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 75 922 1 992 -1 710 - 76 204 
 
 
 

SKONSOLIDOWANY BILANS 
2002-12-31  

dane 
prezentowane 

uprzednio 

korekta z tytułu 
wyceny aktywów 

i pasywów w 
walutach obcych 

wg średniego 
kurs NBP 

reklasyfikacja 
prezentacji udziałów 

i akcji spółek 
podporządkowanych

zmiana 
wyceny z 

tytułu emisji 
dłużnych 
papierów 

wartościowych

dokonano 
podziału różnic 

na dodatnie i 
ujemne różnice 

kursowe-
uszczegółowienie

reklasyfikacja 
utworzonych 

rezerw na koszty 
wynagrodzeń i 

podobne oraz na 
niezafakturowane 

koszty usług 

2002-12-31 
 dane 

doprowadzone 
do porównywal- 

ności 

A k t y w a               

I. Aktywa trwałe 809 105 - - - - - 809 105 

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 9 667 - - - - - 9 667 

2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 5 961 - - - - - 5 961 

3. Rzeczowe aktywa trwałe 721 497 - - - - - 721 497 

4. Należności długoterminowe 854 - - - - - 854 

5. Inwestycje długoterminowe 48 960 - - - - - 48 960 

5.1. Nieruchomości 7 885 - - - - - 7 885 
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SKONSOLIDOWANY BILANS 
2002-12-31  

dane 
prezentowane 

uprzednio 

korekta z tytułu 
wyceny aktywów 

i pasywów w 
walutach obcych 

wg średniego 
kurs NBP 

reklasyfikacja 
prezentacji udziałów 

i akcji spółek 
podporządkowanych

zmiana 
wyceny z 

tytułu emisji 
dłużnych 
papierów 

wartościowych

dokonano 
podziału różnic 

na dodatnie i 
ujemne różnice 

kursowe-
uszczegółowienie

reklasyfikacja 
utworzonych 

rezerw na koszty 
wynagrodzeń i 

podobne oraz na 
niezafakturowane 

koszty usług 

2002-12-31 
 dane 

doprowadzone 
do porównywal- 

ności 

5.2. Wartości niematerialne i prawne - - - - - - - 

5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 41 075 - - - - - 41 075 

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 30 260 - - - - - 36 277 

 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 
wyceniane metodą praw własności 6 781 - - - - - 6 781 

  - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i 
współzależnych nie objętych konsolidacją 23 479 - 6 017 - - - 29 496 

b) w pozostałych jednostkach 10 815 - -6 017 - - - 4 798 

5.4. Inne inwestycje długoterminowe - - - - - - - 

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 166 - - - - - 22 166 

II. Aktywa obrotowe 598 665 2 178 - -82 - - 600 761 

1. Zapasy 134 971 - - - - - 134 971 

2. Należności krótkoterminowe 412 935 2 178 - - - - 415 113 

3. Inwestycje krótkoterminowe 41 874 - - - - - 41 874 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 885 - - -82 - - 8 803 

A k t y w a  r a z e m 1 407 770 2 178 - - - - 1 409 866 

P a s y w a               

I. Kapitał własny 387 387 2 155 - - - - 389 542 

1. Kapitał zakładowy 98 982 - - - - - 98 982 

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

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -43 050 - - - - - -43 050 

4. Kapitał zapasowy 251 208 - - - - - 251 208 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 10 717 - - - - - 10 717 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 77 706 - - - - - 77 706 

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych 2 508 - - - - - 2 508 

a) dodatnie różnice kursowe - - - - 13 948 - 13 948 

b) ujemne różnice kursowe - - - - -11 440 - -11 440 
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SKONSOLIDOWANY BILANS 
2002-12-31  

dane 
prezentowane 

uprzednio 

korekta z tytułu 
wyceny aktywów 

i pasywów w 
walutach obcych 

wg średniego 
kurs NBP 

reklasyfikacja 
prezentacji udziałów 

i akcji spółek 
podporządkowanych

zmiana 
wyceny z 

tytułu emisji 
dłużnych 
papierów 

wartościowych

dokonano 
podziału różnic 

na dodatnie i 
ujemne różnice 

kursowe-
uszczegółowienie

reklasyfikacja 
utworzonych 

rezerw na koszty 
wynagrodzeń i 

podobne oraz na 
niezafakturowane 

koszty usług 

2002-12-31 
 dane 

doprowadzone 
do porównywal- 

ności 

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 351 - - - - - -4 351 

9. Zysk (strata) netto -6 333 2 155 - - - - -4 178 

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) - - - - - - - 

II. Kapitały mniejszości 91 766 - - - - - 91 766 

III. Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych 44 274 - - - - - 44 274 

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 884 343 23 - -82 - - 884 284 

1. Rezerwy na zobowiązania 70 810 797 - - - -4 158 67 449 
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 10 003 797 - - - - 10 800 

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 28 903 - - - - -2 875 26 028 

a) długoterminowa 23 370 - - - - - 23 370 

b) krótkoterminowa 5 533 - - - - -2 875 2 658 

1.3. Pozostałe rezerwy 31 904 - - - - -1 283 30 621 

a) długoterminowe - - - - - - - 

b) krótkoterminowe 31 904 - - - - -1 283 30 621 

2. Zobowiązania długoterminowe 110 216 - - - - - 110 216 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 638 517 -774 - -82 - - 637 661 

3.1. Wobec jednostek powiązanych 14 979 -42 - - - - 14 937 

3.2. Wobec pozostałych jednostek 611 312 -732 - -82 - - 610 498 

3.3. Fundusze specjalne 12 226 - - - - - 12 226 

4. Rozliczenia międzyokresowe 64 800 - - - - 4 158 68 958 

4.1. Ujemna wartość firmy - - - - - - - 

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 64 800 - - - - 4 158 68 958 

a) długoterminowe 55 188 - - - - - 55 188 

b) krótkoterminowe 9 612 - - - - 4 158 13 770 

P a s y w a  r a z e m 1 407 770 2 178 - -82 - - 1 409 866 
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SKONSOLIDOWANY  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

2002-12-31 dane 
prezentowane 

uprzednio 

korekta z tytułu wyceny 
aktywów i pasywów w 
walutach obcych wg 
średniego kurs NBP 

reklasyfikacja kosztów 
nieruchomości 

 przychody z 
dzierżawionej 
powierzchni  

2002-12-31 dane 
doprowadzone do 
porównywalności 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 1 883 798 - - -4 389 1 879 409 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 431 582 - 975 -1 869 1 430 688 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 452 216 - -975 -2 520 448 721 

IV. Koszty sprzedaży 205 674 - - - 205 674 

V. Koszty ogólnego zarządu 170 315 - -975 - 169 340 

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 76 227 - - -2 520 73 707 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 33 642 - 768 4 389 38 799 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 78 623 - - 1 869 80 492 

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 31 246 - 768 - 32 014 

X. Przychody finansowe 20 325 2 952 -768 - 22 509 

XI. Koszty finansowe 71 002 - - - 71 002 

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

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) -19 431 2 952 - - -16 479 

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - - - - - 

1. Zyski nadzwyczajne - - - - - 

2. Straty nadzwyczajne - - - - - 

XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 2 201 - - - 2 201 

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 6 773 - - - 6 773 

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -14 859 2 952 - - -11 907 

XVIII. Podatek dochodowy -4 862 797 - - -4 065 

a) część bieżąca 6 873   - - 6 873 

b) część odroczona -11 735 797 - - -10 938 

XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) - - - - - 

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -311 - - - -311 

XXI. (Zyski) straty mniejszości 3 975 - - - 3 975 

XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) -6 333 2 155 - - -4 178 
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Doprowadzenie roku 2001 do porównywalności przy 
sporządzaniu sprawozdania za rok 2002, w tym: 

- zmiana UoR -inne 

Doprowadzenie roku 2001 do porównywalności przy sporządzaniu 
sprawozdania za rok 2003 

SKONSOLIDOWANY 
BILANS              

 2001-12-31  
uprzednio 

publikowane  
reklasyfikacje korekty 

reklasyfikacje 
korekt 

konsolidacyjnych 

zmiana 
składu GK 

reklasyfikacja 
prezentacji 

udziałów i akcij 
spółek 

podporządkowa- 
nych 

zmiana wyceny 
z tytułu emisji 

dłużnych 
papierów 
wartościo- 

wych 

dokonano 
podziału różnic 
na dodatnie i 

ujemne różnice 
kursowe-

uszczegóło- 
wienie 

reklasyfikacja 
utworzonych 

rezerw na koszty 
wynagrodzeń i 

podobne oraz na 
niezafakturowane 

koszty usług 

 2001-12-31  
doprowadzon

e do 
porównywaln

ości  

A k t y w a             
I. Aktywa trwałe 744 550 -6 142 65 207 -176 45 097 - - - - 820 670 
1. Wartości 
niematerialne i prawne 8 701 -5 278 583 30 969 - - - - 5 005 

2. Wartość firmy 
jednostek 
podporządkowanych 

8 672 - - -540 - - - - - 8 132 

3. Rzeczowe aktywa 
trwałe 654 013 -2 659 63 277 -30 41 977 - - - - 756 578 

4. Należności 
długoterminowe 1 500 -395 - - -258 - - - - 847 

5. Inwestycje 
długoterminowe 71 664 - - - - - - - - 43 798 

5.1. Nieruchomości - - - 7 885 - - - - - 7 885 
5.2. Wartości 
niematerialne i prawne - - -  - - - - - - 

5.3. Długoterminowe 
aktywa finansowe 71 664 7 885 - -26 230 -17 406 +4453

-4453 - - - 35 913 

5.4. Inne inwestycje 
długoterminowe - - - - - - - - - - 

6. Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

- 2 190 1 347 364 2 409 - - - - 6 310 

II. Aktywa obrotowe 615 985 -1 743 -2 945 -7 858 30 816 - -318 - - 633 937 
1. Zapasy 113 244  -1 076 -57 18 373 - - - - 130 484 
2. Należności 
krótkoterminowe 403 978 318 -1 831 - 8 261 - - - - 410 726 

3. Inwestycje 
krótkoterminowe 84 103 78 - -7 437 2 235 - - - - 78 979 

3.1. Krótkoterminowe 
aktywa finansowe 84 103 78 - -7 437 2 235 - - - - 78 979 
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Doprowadzenie roku 2001 do porównywalności przy 
sporządzaniu sprawozdania za rok 2002, w tym: 

- zmiana UoR -inne 

Doprowadzenie roku 2001 do porównywalności przy sporządzaniu 
sprawozdania za rok 2003 

SKONSOLIDOWANY 
BILANS              

 2001-12-31  
uprzednio 

publikowane  
reklasyfikacje korekty 

reklasyfikacje 
korekt 

konsolidacyjnych 

zmiana 
składu GK 

reklasyfikacja 
prezentacji 

udziałów i akcij 
spółek 

podporządkowa- 
nych 

zmiana wyceny 
z tytułu emisji 

dłużnych 
papierów 
wartościo- 

wych 

dokonano 
podziału różnic 
na dodatnie i 

ujemne różnice 
kursowe-

uszczegóło- 
wienie 

reklasyfikacja 
utworzonych 

rezerw na koszty 
wynagrodzeń i 

podobne oraz na 
niezafakturowane 

koszty usług 

 2001-12-31  
doprowadzon

e do 
porównywaln

ości  

4. Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

14 660 -2 139 -38 -364 1 947 - -318 - - 13 748 

A k t y w a  r a z e m 1 360 535 -7 885 62 262 -8 034  - - - - 1 454 607 
P a s y w a       - - - -   
I. Kapitał własny 420 146 -1 332 -7 735 -12 214 5 095 - - - - 403 960 
1. Kapitał zakładowy 98 982 - - - - - - - - 98 982 
2. Należne wpłaty na 
kapitał zakładowy 
(wielkość ujemna) 

- - - - - - - - - - 

3. Akcje (udziały) 
własne (wielkość 
ujemna) 

- - - -25 782  - - - - -25 782 

4. Kapitał zapasowy 314 193   1 145 9 785 - - - - 325 123 
5. Kapitał z aktualizacji 
wyceny 9 303 6 861 -1 985 968 -3 630 - - - - 11 517 

6. Pozostałe kapitały 
rezerwowe 77 279 - - - 318 - - - - 77 597 

7. Różnice kursowe z 
przeliczenia jednostek 
podporządkowanych 

1 165 - -51 - - - - - - 1 114 

a) dodatnie różnice 
kursowe - - - - - - 11 884 - 11 884 

b) ujemne różnice 
kursowe 

1 165 
- - - - - - -10 770 - -10 770 

8. Zysk (strata) z lat 
ubiegłych -8 549 1 361 -3 854 1 442 -3 304 - - - - -12 904 

9. Zysk (strata) netto -72 227 -9 554 -1 845 10 013 1 926 - - - - -71 687 
10. Odpisy z zysku 
netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość 
ujemna) 

- - - - - - - - - - 

II. Kapitały 
mniejszości 96 693 814 -1 311 -195 633 - - - - 96 634 
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Doprowadzenie roku 2001 do porównywalności przy 
sporządzaniu sprawozdania za rok 2002, w tym: 

- zmiana UoR -inne 

Doprowadzenie roku 2001 do porównywalności przy sporządzaniu 
sprawozdania za rok 2003 

SKONSOLIDOWANY 
BILANS              

 2001-12-31  
uprzednio 

publikowane  
reklasyfikacje korekty 

reklasyfikacje 
korekt 

konsolidacyjnych 

zmiana 
składu GK 

reklasyfikacja 
prezentacji 

udziałów i akcij 
spółek 

podporządkowa- 
nych 

zmiana wyceny 
z tytułu emisji 

dłużnych 
papierów 
wartościo- 

wych 

dokonano 
podziału różnic 
na dodatnie i 

ujemne różnice 
kursowe-

uszczegóło- 
wienie 

reklasyfikacja 
utworzonych 

rezerw na koszty 
wynagrodzeń i 

podobne oraz na 
niezafakturowane 

koszty usług 

 2001-12-31  
doprowadzon

e do 
porównywaln

ości  

III. Ujemna wartość 
firmy jednostek 
podporządkowanych 

45 259 - - - 5 557 - - - - 50 816 

IV. Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania 

798 437 518 71 308 -13 970 47 222 - -318 - - 903 197 

1. Rezerwy na 
zobowiązania 29 570 36 975 7 812 1 262 3 513 - - - -7 222 71 910 

2. Zobowiązania 
długoterminowe 155 227 -19 001 2 135 -4 454 14 497 - - - - 148 404 

3. Zobowiązania 
krótkoterminowe 588 626 -1 993 632 -9 554 28 947 - -318 - - 606 340 

4. Rozliczenia 
międzyokresowe 25 014 -15 463 60 729 -1 224 265 - - - 7 222 76 543 

4.1. Ujemna wartość 
firmy - - - - - - - - - - 

4.2. Inne rozliczenia 
międzyokresowe 25 014 -15 463 60 729 -1 224 265 - - - 7 222 76 543 

P a s y w a  r a z e m 1 360 535 - 62 262 -26 379 58 507 - -318 - - 1 454 607 
 
 
 

POZYCJE POZABILANSOWE 
2001-12-31 

prezentowane w 
ubiegłym roku 

ujawnienie 
wyłączenia 

wewnątrzgrupowego 

Korekta prezentacji weksli na 
zabezpieczenia emisji papierów 

dłużnych, ujawnienie 
zabezpieczenia długu celnego 
oraz reklasyfikacja udzielonych 

gwarancji i poręczeń 

reklasyfikacja 
gwarancji i 

poręczeń na inne 
zobowiązania 
warunkowe 

zmiana prezentacji 
wykazywanych 
zabezpieczeń 
majątkowych  

2001-12-31 
doprowadzone do 
porównywalności 

2. Zobowiązania warunkowe 42 000 -1 500 441 260 - 41 201 

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 28 158 -1 500  - - - 26 658 

- udzielonych gwarancji i poręczeń 28 158 -1 500  - - - 26 658 

- innych zobowiązań warunkowych -  -  - - - - 
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POZYCJE POZABILANSOWE 
2001-12-31 

prezentowane w 
ubiegłym roku 

ujawnienie 
wyłączenia 

wewnątrzgrupowego 

Korekta prezentacji weksli na 
zabezpieczenia emisji papierów 

dłużnych, ujawnienie 
zabezpieczenia długu celnego 
oraz reklasyfikacja udzielonych 

gwarancji i poręczeń 

reklasyfikacja 
gwarancji i 

poręczeń na inne 
zobowiązania 
warunkowe 

zmiana prezentacji 
wykazywanych 
zabezpieczeń 
majątkowych  

2001-12-31 
doprowadzone do 
porównywalności 

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 13 842  - 441 260 - 14 543 

- udzielonych gwarancji i poręczeń 13 842  - 441 - - 14 283 

- innych zobowiązań warunkowych -  -  - 260 - 260 

3. Inne (z tytułu) 100 678  -  - - -91 814 8 864 

Pozycje pozabilansowe, razem 144 428 -1 500 441 260 -91 814 51 815 
 
 
 

SKONSOLIDOWANY  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

 2001-12-31 
uprzednio 

publikowane  
reklasyfikacje korekty zmiana składu GK

 reklasyfikacja 
kosztów 

nieruchomości 

 reklasyfikacja 
rozwiązania 
odpisów na 
należności 
odsetkowe  

 przychody z 
dzierżawionej 
powierzchni  

 2001-12-31  
doprowadzone do 
porównywalności  

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 1 953 150 458 - 37 680 - - -5 001 1 986 287 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 1 648 810 -104 698 - 26 040 986 - -1 900 1 569 238 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 304 340 105 156 - 11 640 -986 - -3 101 417 049 

IV. Koszty sprzedaży 113 268 102 593 - 1 668 - - - 217 529 

V. Koszty ogólnego zarządu 174 067 -387 - 9 019 - - - 181 713 

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 17 005 2 950 - 953 - - -3 101 17 807 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 31 931 -5 547 -3 873 139 - 1 152 5 001 28 803 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 40 153 4 221 - 891 - - 1 900 47 165 
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-
VIII) 8 783 -6 818 -3 873 201 - 1 152 - -555 

X. Przychody finansowe 90 574 -45 477 - 2 007 - -1 152 - 45 952 

XI. Koszty finansowe 190 130 -54 406 -467 2 858 - - - 138 115 
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych - - - -403 - - - -403 

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(IX+X-XI+/-XII) -90 773 2 111 -3 406 -1 053 - - - -93 121 

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1 652 -1 652 - - - - - - 

1. Zyski nadzwyczajne 1 947 -1 947 - - - - - - 
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SKONSOLIDOWANY  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

 2001-12-31 
uprzednio 

publikowane  
reklasyfikacje korekty zmiana składu GK

 reklasyfikacja 
kosztów 

nieruchomości 

 reklasyfikacja 
rozwiązania 
odpisów na 
należności 
odsetkowe  

 przychody z 
dzierżawionej 
powierzchni  

 2001-12-31  
doprowadzone do 
porównywalności  

2. Straty nadzwyczajne 295 -295 - - - - - - 

XV. Odpis wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 5 361 - - 540 - - - 5 901 

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 22 716 - - 2 253 - - - 24 969 

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -71 766 459 -3 406 660 - - - -74 053 

XVIII. Podatek dochodowy 1 362 -207 -1 209 129 - - - 75 

XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) -207 207 - - - - - - 

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

-316 - - 345 - - - 29 

XXI. (Zyski) straty mniejszości 1 010   352 1 050 - - - 2 412 

XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) -72 227 459 -1 845 1 926 - - - -71 687 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe 

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  528

18. INFORMACJA O DOKONANYCH KOREKTACH BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH. 
 
W pierwszym półroczu 2004 oraz w 2003 roku nie wystąpiły korekty błędów podstawowych.  
 
W roku 2002 wystąpiły następujące korekty błędów podstawowych: 
 
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o. o. 
Spółka dokonała korekty błędu podstawowego powstałego w skutek wykazania w 2001 roku zysku na sprzedaży 
środków trwałych, które zostały w 2002 roku wzięte w leasing finansowy i ponownie wprowadzone do ksiąg Spółki. O 
kwotę korekty w wysokości 3.873,1 tys. złotych został skorygowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 roku. 
Niniejsza korekta została uwzględniona jako pomniejszenie zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 
3.873,1 tys. złotych oraz pomniejszenie podatku dochodowego od osób prawnych w wyniku utworzenia aktywu z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1.045,7 tys. złotych. 
Odpowiednie wartości wykazywane w sprawozdaniu finansowym za rok kończący się 31 grudnia 2001 roku (uprzednio 
raportowanym) oraz w danych porównawczych za rok kończący się 31 grudnia 2001 roku (po uwzględnieniu błędu 
podstawowego) przedstawiają się następująco: 
 

tys. zł Wartości uprzednio 
raportowane 

Korekta błędu 
podstawowego 

Wartości 
skorygowane 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 656 -3 873 1 783

Podatek dochodowy od osób prawnych 1 368 -1 046 322

Wynik finansowy 1 799 -2 827 -1 028
 
Ciech-PETROL Sp. z o. o. 
Spółka dokonała korekty błędu podstawowego lat ubiegłych w kwocie 2.754 tys. złotych jako stratę wynikającą z 
zawyżenia aktywów, w tym zapasów na 1.076 tys. złotych i należności na kwotę 1.678 tys. złotych. 
 
Petrochemia Blachownia S.A.  
Spółka dokonała korekty błędu podstawowego w wysokości 347 tys. złotych: 
– W wyniku weryfikacji nakładów na środki trwałe w budowie poniesionych w okresie 2000-2001 Spółka wprowadziła 

korektę w wysokości 246 tys. złotych;  
– Spółka utworzyła rezerwę na świadczenia emerytalne w wysokości 200,8 tys. złotych oraz aktywa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego od tej pozycji w wysokości 99,6 tys. złotych. 
 
19. NIEPEWNOŚĆ, CO DO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CIECH. 
 
Nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej Ciech w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 
29 września 1994 roku (Dz.U.02.76.694).  
 
20.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK. 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w okresie danych porównywalnych nie nastąpiły połączenia spółek. 
 
21.1  DZIEŃ BILANSOWY JEDNOSTEK KONSOLIDOWANYCH. 
 
Dniem bilansowym dla wszystkich jednostek konsolidowanych i wycenianych metodą praw własności w Grupie 
Kapitałowej Ciech jest 30 czerwca 2004 oraz koniec roku kalendarzowego dla danych porównywalnych. 
 
21.2  INFORMACJE O KOREKTACH ORAZ WIELKOŚCIACH POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO DLA KTÓRYCH PRZYJĘTO ODMIENNE METODY I ZASADY WYCENY. 
 
Informacje o korektach oraz wielkościach poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto 
odmienne metody i zasady wyceny zostały przedstawione w punkcie 2.4.12 wprowadzenia do niniejszego sprawozdania. 
 
22. PODSTAWA PRAWNA WRAZ Z DANYMI UZASADNIAJĄCYMI ODSTĄPIENIE OD KONSOLIDACJI. 
 
Stosowne informacje zostały zawarte we Wprowadzeniu do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej w punkcie 2.4.9. 
 
23. INNE INFORMACJE WYMAGANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 
 
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Ciech nie wystąpiły żadne inne informacje, niż 
wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na prezentowane sprawozdanie za pierwsze półrocze 
2004 roku oraz za lata 2003, 2002 i 2001. 
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C. DODATKOWE NOTY INFORMACJE I OBJAŚNIENIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 
HOLDINGU FINANSOWEGO. 
 
Grupa Kapitałowa jednostek powiązanych Ciech nie jest holdingiem finansowym. 
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ROZDZIAŁ IX – INFORMACJE DODATKOWE 

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za III kwartały 2004 r. 
w tys. zł w tys. EUR 

WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartały narastająco 
01.01-30.09.2004 

III kwartały narastająco 
01.01-30.09. 2004 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 099 542 237 924
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 774 3 630

III. Zysk (strata) brutto 27 660 5 985

IV. Zysk (strata) netto 24 843 5 376

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 987 2 377

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 909 2 144

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 454 -4 642

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -558 -121

IX. Aktywa razem  848 582 193 598

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 486 411 110 972

XI. Zobowiązania długoterminowe  13 237 3 020

XII. Zobowiązania krótkoterminowe  453 277 103 412

XIII. Kapitał własny  362 171 82 627

XIV. Kapitał zakładowy  98 982 22 582

XV. Liczba akcji  (w szt.) 19 796 016 19 796 016

XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,25 0,27
XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -  -
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)  18,30 4,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -  -
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) -  -

 
 

Aktywa 30.09.2004 
I. Aktywa trwałe 498 940
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 337
- wartość firmy -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 30 114
3. Należności długoterminowe -
4.1. Od jednostek powiązanych -
4.2. Od pozostałych jednostek -
4. Inwestycje długoterminowe 454 373
4.1. Nieruchomości 11 451
4.2. Wartości niematerialne i prawne -
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 442 922
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 442 799
 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności -
b) w pozostałych jednostkach 123
4.4. Inne inwestycje długoterminowe -
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 116
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 116
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe -
II. Aktywa obrotowe 349 642
1. Zapasy 19 523
2. Należności krótkoterminowe 319 250
2.1. Od jednostek powiązanych 72 672
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2.2. Od pozostałych jednostek 246 578
3. Inwestycje krótkoterminowe 8 258
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 258
a) w jednostkach powiązanych 1 705
b) w pozostałych jednostkach -
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 553
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe -
4. Krótkoterminowe rozlicza międzyokresowe 2 611
Aktywa razem 848 582

 
 
Pasywa 30.09.2004 
I. Kapitał własny 362 171
1. Kapitał zakładowy 98 982
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) -
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -6 176
4. Kapitał zapasowy 157 186
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 1 183
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 82 375
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 778
8. Zysk (strata) netto 24 843
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 486 411
1. Rezerwy na zobowiązania 15 581
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 315
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 032
a) długoterminowa 2 032
b) krótkoterminowa -
1.3. Pozostałe rezerwy 13 234
a) długoterminowe -
b) krótkoterminowe 13 234
2. Zobowiązania długoterminowe 13 237
2.1. Wobec jednostek powiązanych -
2.2. Wobec pozostałych jednostek 13 237
3. Zobowiązania krótkoterminowe 453 277
3.1. Wobec jednostek powiązanych 127 156
3.2. Wobec pozostałych jednostek 325 491
3.3. Fundusze specjalne 630
4. Rozliczenia międzyokresowe 4 316
4.1. Ujemna wartość firmy -
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 316
a) długoterminowe -
b) krótkoterminowe 4 316
Pasywa razem 848 582

 
 
 
 

Wartość księgowa 362 171
Liczba akcji 19 796 016
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,30
Rozwodniona liczba akcji -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  -
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POZYCJE POZABILANSOWE (tys. zł) 30.09.2004 
1. Należności warunkowe -
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)  -
- otrzymanych gwarancji i poręczeń -
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)  -
- otrzymanych gwarancji i poręczeń -
2. Zobowiązania warunkowe 19 906
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)  19 906
- udzielonych gwarancji i poręczeń 19 906
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)  -
- udzielonych gwarancji i poręczeń -
- gwarancje celne -
- pozostałe gwarancje -
- akredytywy -
3. Inne 11 040
Razem 30 946

 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (tys. zł) 01.01.2004-30.09.2004 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 099 542
- od jednostek powiązanych 267 614
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 40 875
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 058 667
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 987 915
- od jednostek powiązanych 236 746
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 249
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 987 666
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 111 627
IV. Koszty sprzedaży 48 550
V. Koszty ogólnego zarządu 40 085
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 22 992
VII. Pozostałe przychody operacyjne 9 253
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -
2. Dotacje -
3. Inne przychody operacyjne 9 253
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 15 471
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 688
3. Inne koszty operacyjne 10 778
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 16 774
X. Przychody finansowe 23 543
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 19 869
- od jednostek powiązanych 19 869
2. Odsetki, w tym: 3 026
- od jednostek powiązanych 261
3. Zysk ze zbycia inwestycji 40
4. Aktualizacja wartości inwestycji -
5. Inne 608
XI. Koszty finansowe 12 657
1. Odsetki, w tym: 7 578
- dla jednostek powiązanych 16
2. Strata ze zbycia inwestycji -
3. Aktualizacja wartości inwestycji 1 010
4. Inne 4 069
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 27 660
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (tys. zł) 01.01.2004-30.09.2004 
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -
1. Zyski nadzwyczajne -
2. Straty nadzwyczajne -
XIV. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 27 660
XV. Podatek dochodowy 2 817
a) część bieżąca 2 696
b) część odroczona 121
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -
XVII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 24 843
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 24 843
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 19 796 016
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -

 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł) 01.01.2004-30.09.2004 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 337 859
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -
b) korekty błędów podstawowych -
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 337 859
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 98 982
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -
a) zwiększenia (z tytułu) -
- emisji akcji (wydania udziałów) -
b) zmniejszenia (z tytułu) -
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 98 982
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu -
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy -
a) zwiększenia (z tytułu) -
b) zmniejszenia (z tytułu) -
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu -
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 6 176
a) zwiększenia (z tytułu) 6 176
b) zmniejszenia (z tytułu) -
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -6 176
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 151 157
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 6 029
a) zwiększenia (z tytułu) 12 294
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej -
- dodatnia różnica z aktualizacji środków trwałych 13
- z podziału zysku (ustawowo) 6 105
- inne zwiększenia\ 6 176
b) zmniejszenia (z tytułu) 6 265
        - pokrycie straty -
        - ujemna różnica z aktualizacji środków trwałych -
        - inne zmniejszenia 6 265
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 157 186
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 648
Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 535
a) zwiększenia (z tytułu) 548
    - ujemna różnica z aktualizacji środków trwałych 89
    - nadwyżka wartości udziałów ponad wniesiony aport -
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł) 01.01.2004-30.09.2004 
    - inne zwiększenia 459
b) zmniejszenia (z tytułu) 13
        - dodatnia różnica z aktualizacji środków trwałych 13
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 183
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 76 199
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6 176
a) zwiększenia (z tytułu) -
     - inne zwiększenia 6 176
b) zmniejszenia (z tytułu) -
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 82 375
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 873
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 873
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -
b) korekty błędów podstawowych -
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 873
a) zwiększenia (z tytułu) -
b) zmniejszenia (z tytułu) 7 095
- podziału zysku z lat ubiegłych 6 105
        - dywidenda 990
        - odpis na ZFŚS -
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 778
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -
b) korekty błędów podstawowych -
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -
a) zwiększenia (z tytułu) -
b) zmniejszenia (z tytułu) -
        - pokrycie straty -
        - aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego -
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -
8. Wynik netto 24 843
a) zysk netto 24 843
b) strata netto -
c) odpisy z zysku -
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 362 171
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 362 171

 
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (tys. zł) 01.01.2004-30.09.2004 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 
I. Zysk (strata) netto 24 843
II. Korekty razem -13 856
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -
2. Amortyzacja  6 057
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 68
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -12 416
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 870
6. Zmiana stanu rezerw 5 504
7. Zmiana stanu zapasów 8 318
8. Zmiana stanu należności -37 549
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14 813
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 167
11. Inne korekty 312
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 10 987
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (tys. zł) 01.01.2004-30.09.2004 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
I. Wpływy 14 412
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 100
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -
3. Z aktywów finansowych, w tym: 14 312
a) w jednostkach powiązanych 14 205
   - dywidendy i udziały w zyskach 11 905
   - zbycie aktywów finansowych 2 300
b) w pozostałych jednostkach 107
  - zbycie aktywów finansowych 107
  - dywidendy i udziały w zyskach -
4 . Inne wpływy inwestycyjne -
II. Wydatki 4 503
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 440
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -
3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 063
a) w jednostkach powiązanych 1 063
   - nabycie aktywów finansowych 1 063
b) w pozostałych jednostkach -
   -  nabycie aktywów finansowych -
4. Inne wydatki inwestycyjne -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 9 909
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
I. Wpływy 154 112
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału -

2. Kredyty i pożyczki 54 604
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 99 508
4. Inne wpływy finansowe -
II. Wydatki 175 566
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 4 121
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 990
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku -
4. Spłaty kredytów i pożyczek 61 104
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 102 249
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -
8. Odsetki 7 102
9. Inne wydatki finansowe -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (I-II) -21 454
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -558 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -558
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 127
F. Środki pieniężne na początek okresu 7 111
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 553
   - o ograniczonej możliwości dysponowania 195

 
 

INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZY KWARTAŁY KOŃCZĄCE SIĘ 30.09.2004 ROKU  
 
1. Zasady rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu raportu okresowego za trzy kwartały kończące się 
30.09.2004 roku. 
  
Raport kwartalny Spółki CIECH S.A. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z 
zastosowaniem wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z 
uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw. 
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Szczegółowe informacje dotyczące zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego i 
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i danych porównywalnych w Ciech S.A.  zostały zawarte w  
Prospekcie w punkcie 1.4.1. Wybrane informacje z wprowadzenia do sprawozdania finansowego Emitenta. 
 
Od dnia 01.01.2004 roku dokonano następujących zmian zasad rachunkowości: 
 
Inwestycje w Nieruchomości i Wartości Niematerialne i Prawne: 
Stosowano zasadę:  Nieruchomości inwestycyjne i w wartości niematerialne i prawne nie były amortyzowane, a ich 
wycena na dzień bilansowy dokonywana była według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 
 
Od 01.01.2004 stosuje się zasadę: Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia 
się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub według ceny 
rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do 
inwestycji amortyzuje się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
 
Należności z tytułu dostaw i usług: 
Stosowano zasadę: Należności wyrażone w walutach obcych wyceniano po kursie kupna danej waluty stosowanym w 
dniu bilansowym, przez bank, z którego usług korzystała jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego 
dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy. Jeżeli jednostka korzystała z usług kilku banków należało zastosować 
kurs banku wiodącego, w którym jednostka posiadała rachunek podstawowy. Jeżeli w dniu bilansowym publikowane były 
różne kusy do wyceny przyjmowany był kurs publikowany jako ostatni. 
 
Od 01.01.2004 stosuje się zasadę: Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na  dzień 
bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
 
Zobowiązania, z tytułu dostaw i usług: 
Stosowano zasadę: Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniano po kursie sprzedaży danej waluty 
stosowanym w dniu bilansowym, przez bank, z którego usług korzystała jednostka, nie niższym niż średni kurs ustalony 
dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Jeżeli jednostka korzystała z usług kilku banków należało zastosować kurs 
banku wiodącego, w którym jednostka posiadała rachunek podstawowy. Jeżeli w dniu bilansowym publikowane były 
różne kusy do wyceny przyjmowany był kurs publikowany jako ostatni. 
 
Od 01.01.2004 stosuje się zasadę: Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na dzień 
bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
 
Przychody z dzierżawionej powierzchni: 
Stosowano zasadę: Przychody z tytułu dzierżawionej powierzchni prezentowane były w przychodach netto ze sprzedaży 
produktów i usług, natomiast koszty współmierne do tych przychodów obciążały koszty wytworzenia produktów i usług. 
 
Od 01.01.2004 stosuje się zasadę: Przychody z tytułu dzierżawionej powierzchni prezentowane są w pozostałych 
przychodów operacyjnych – w pozycji inne, natomiast koszty współmierne do tych przychodów obciążają pozycję – inne 
w pozostałych kosztach operacyjnych. 
 
Dla celów przedstawienia wybranych danych finansowych, poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu 
przeliczone zostały na EUR według średniego kursu ogłoszonego na dzień bilansowy (30 września 2004 roku) przez 
Narodowy Bank Polski tj.4,3832. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczone zostały na EUR według 
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR na ostatni 
dzień każdego zakończonego miesiąca tj. od stycznia do września 2004 roku odpowiednio: 4,7614 ; 4,8746; 4,7455; 
4,8122; 4,6509; 4,5422; 4,3759; 4,4465; 4,3832 dla okresu sprawozdawczego za trzy kwartały 2004r. kończące się 
30.09.2004r. kurs; 4,6214.  
 
Poniżej przedstawiono  korektę w ujęciu wartościowym dotyczących zmiany zasad rachunkowości. 
 

Korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości (tys. zł) 31.12.2003 
Kapitał własny przed przekształceniem 334 081
Korekta z tyt. dodatnich różnic kursowych 3 778
Kapitał własny po przekształceniu wg nowych zasad rachunkowości (dane doprowadzone do porównywalności) 337 859

 
Korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości (tys. zł) 31.12.2003 

Zysk netto przed przekształceniem 7 095
Korekta z tyt. dodatkowych różnic kursowych 1 624
Zysk netto po przekształceniu wg nowych zasad rachunkowości (dane doprowadzone do porównywalności) 8 719
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2. Omówienie wyników finansowych 
 
Poniższe zestawienie przedstawia wybrane elementy bilansu i rachunku wyników CIECH S.A. wraz z podstawowymi 
wskaźnikami finansowymi za 9 miesięcy roku 2004. 

Wybrane informacje finansowe (tys. zł) 01.01-30.09.2004 

Przychody ze sprzedaży 1 099 542
Koszty operacyjne 1 076 550
Zysk na sprzedaży netto 22 992
Wynik brutto 27 660
Wynik netto 24 843

 

Wartość aktywów 848 582
Majątek trwały 498 940
Majątek obrotowy 349 642

     Zapasy 19 523

     Należności 319 250

    Inwestycje krótkoterminowe 8 258

    RMK 2 611

Kapitały własne 362 171
Zobowiązania długoterminowe 13 237
Zobowiązania krótkoterminowe 453 277
 
Wskaźnik rentowności działalności podstawowej 2,09%
Wskaźnik rentowności netto 2,26%
Wskaźnik płynności bieżącej 0,77
Wskaźnik płynności podwyższonej 0,72
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku 42,7%
Wskaźnik zadłużenia majątku 57,3%

 
Przychody ze sprzedaży w ciągu 9 miesięcy roku 2004 r. wyniosły 1 099 542 tys. zł. W związku z handlowym 
charakterem Spółki ponad 96% przychodów stanowiły przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. 
W strukturze przychodów dominowała sprzedaż eksportowa oraz do krajów UE (łącznie ponad 483 875 tys. zł).  
 

Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży na poziomie 22 992 tys. zł. Głównym źródłem zysku była sprzedaż eksportowa 
oraz do krajów UE (59% wyniku przed kosztami ogólnego zarządu). 
 
Na pozostałej działalności operacyjnej CIECH po 9 miesiącach zanotował stratę w kwocie około -6 218 tys. zł. 
Przychody z tej działalności były równe 9 253 tys. zł (w tym głównie przychody z wynajmu 3 453 tys. zł, przychody z 
rozwiązania odpisów na należności 2 461 tys. zł oraz zwroty niesłusznie pobranych: akcyzy i opłaty za ochronę 
środowiska – łącznie 2 200 tys. zł). Koszty wyniosły 15 471 tys. zł, w tym w szczególności: 5 617 tys. zł - rezerwy na 
przewidywane straty, 4 688 tys. zł – aktualizacja aktywów niefinansowych, 2 351 tys. zł stanowiły koszty odpisania 
umorzonych należności, oraz 1 694 tys. zł – koszty dotyczące wynajmu. 
 
Zysk na całej (handlowej i pozostałej) działalności operacyjnej wyniósł 16 774 tys. zł. 
 
Działalność finansowa przyniosła w okresie styczeń-wrzesień 2004 r. zysk w kwocie 10 886 tys. zł. Głównym źródłem 
zysku były otrzymane od spółek zależnych dywidendy (19 869 tys. zł). Najważniejszymi kosztami finansowymi były 
odsetki równe 7 578 tys. zł; w tym głównie odsetki od kredytów inwestycyjnych – 3 065 tys. zł oraz od kredytów 
krótkoterminowych – 4 037 tys. zł. Wynik działalności finansowej obniżyła dodatkowo strata na różnicach kursowych 
(wraz z wyceną rozrachunków) równa 2 956 tys. zł 
 
W ciągu 9 miesięcy roku 2004 Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 27 660 tys. zł. Głównym źródłem zysku brutto była 
działalność podstawowa oraz finansowa. 
 

Zysk netto CIECH S.A. wyniósł 24 843 tys. zł. 
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Wyniki finansowe osiągane na kolejnych rodzajach działalności (tys. zł)  01.01-30.09.2004 
1. Wynik na sprzedaży 22 992
2. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -6 218
3. Wynik na działalności finansowej 10 886
4. Wynik brutto (1+2+3) 27 660
5. Podatek dochodowy 2 817
6. Wynik netto (4-5) 24 843

 
Wartość majątku na dzień 30.09.2004 wyniosła 848 582 tys. zł.    
 
W strukturze aktywów dominował majątek trwały, który stanowił 59% aktywów ogółem. Główną pozycją majątku trwałego 
stanowiły długoterminowe aktywa finansowe równe 442 922 tys. zł. Ogólna wartość majątku obrotowego osiągnęła 
wartość 349 642 tys. zł. Z uwagi na handlowy charakter Spółki, w aktywach obrotowych dominują należności. Ich poziom 
na dzień 30 września 2004 r. był równy 319 250 tys. zł.  
 
Głównym źródłem finansowania majątku w roku 2004 były zobowiązania krótkoterminowe równe na dzień 30 września 
453 277 tys. zł, w których dominowały zobowiązania handlowe (62% zobowiązań krótkoterminowych). Kapitały własne 
stanowiły około 43% pasywów.  
 
Wskaźnik rentowności działalności podstawowej liczony jako stosunek zysku na sprzedaży do przychodów ze 
sprzedaży wyniósł 2,09%. 

 
Wskaźnik rentowności sprzedaży będący ilorazem wyniku netto i przychodów ze sprzedaży osiągnął wielkość 2,26%.  
 
Handlowy charakter sprawia, że zobowiązania krótkoterminowe w znacznym stopniu finansują działalność Spółki. 
Jednocześnie do roku 2001 część inwestycji była finansowana kredytami krótkoterminowymi. W efekcie, w roku 2004 
wskaźniki płynności pozostawały na poziomie niższym od wielkości standardowych. W najbliższym czasie planowana 
jest zamiana części kredytów bieżących na zobowiązania długoterminowe co korzystnie wpłynie na poziom wskaźników 
płynności. W kolejnych latach CIECH będzie zwiększać poziom zysku na podstawowej działalności poprzez wzrost 
wolumenu obrotów. Wzrost zysku ma być osiągnięty m.in. poprzez rozwój Grupy Kapitałowej (zakupy inwestycyjne), co 
umożliwią środki z planowanej emisji akcji CIECH na GPW. 

 
Wskaźnik bieżącej płynności liczony jako iloraz majątku obrotowego i zobowiązań krótkoterminowych osiągnął poziom 
0,77.  

 
Wskaźnik płynności podwyższonej będący stosunkiem majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy oraz 
rozliczenia międzyokresowe do zobowiązań krótkoterminowych był równy 0,72. 
 
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku liczony jako stosunek kapitałów własnych do sumy 
aktywów wyniósł 42,7%. Jednocześnie wskaźnik zadłużenia ogółem będący ilorazem zobowiązań i rezerw na 
zobowiązania do całości aktywów osiągnął poziom 57,3%. Taka struktura finansowania majątku zapewnia 
bezpieczeństwo finansowe Spółki. 
 
3. Ważniejsze dokonania CIECH S.A.  w trzech kwartałach kończących się 30 września 2004 r. 
 
– Podjęcie przez NWZA decyzji o wprowadzeniu akcji Spółki do publicznego obrotu oraz  podwyższeniu kapitału 

zakładowego poprzez emisję obejmującą nie więcej niż 8,2 mln akcji zwykłych serii C, 
– Złożenie prospektu emisyjnego w KPWiG, 
– Nabycie 441.812 akcji własnych w ramach decyzji WNZA (w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji 

własnych Spółki w celu  ich zaoferowania w trybie art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia w 
Spółce kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych), 

– Podjęcie przez WZA decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 5 groszy na jedną akcję zwykłą, 
– Opracowanie Strategii Grupy Kapitałowej CIECH we współpracy z firmą Roland Berger Strategy Consultants, 
– W ramach realizacji strategii rozpoczęcie prac zmierzających do wewnętrznej konsolidacji segmentu sodowego oraz 

podpisanie listu intencyjnego z Zakładami Chemicznymi "POLICE" S.A. dotyczącego konsolidacji produkcji i handlu 
w zakresie nawozów fosforowych, 

– Zakończenie wdrożenia i oddanie do eksploatacji systemu finansowo-księgowego ERP Oracle, 
– Podniesienie kapitału w CIECH Polfa z o.o. o kwotę 760 tys. zł pokryte aportem w postaci nieruchomości położonej 

w Ciechanowie (prawo wieczystego użytkowania gruntu, własność pozostałych nieruchomości i ruchomości), 
– Umową z dnia 2.06.2004r. CIECH S.A. nabył 35 000 akcji imiennych Chemia.com S.A. i stał się  100% właścicielem 

Spółki. Zobowiązanie za zakupione akcje zostało uregulowane w formie kompensaty wierzytelności CIECH S.A. od 
dotychczasowego właściciela Spółki, 

– Znaczący wzrost przychodów w III kwartale w porównaniu do dwóch pierwszych kwartałów 2004 r. Zwiększenie 
przychodów wynikało głównie z restrukturyzacji działalności w wybranych obszarach oraz zwiększeniu sprzedaży 
krajowej produktów petrochemicznych, 



Rozdział IX – Informacje dodatkowe 

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  539

– Z uwagi na wzrost przychodów ze sprzedaży i wynikające z tego zwiększenie zapotrzebowania na środki obrotowe 
uruchomiono nowe linie kredytów krótkoterminowych w celu dodatkowego finansowania bieżącej działalności Spółki. 

 
Rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa 
 
W trzech kwartałach 2004r. w raporcie jednostkowym CIECH S.A. ujęte zostały następujące korekty z tytułu utworzenia i 
rozwiązania rezerw oraz odpisów aktualizujących wartości składników majątku. 
 
Rezerwy utworzone  tys. zł 
Na NJ i odprawy emerytalne 100
Na przewidywane straty 5 617
Na podatek odroczony 315
Na koszty  3 658
Razem 9 690

 
Rezerwy rozwiązane  tys. zł 
Na NJ i odprawy emerytalne 333
Na podatek odroczony 194
Na koszty  1 622
Razem 2 149

 
Odpisy aktualizujące (zwiększenia) tys. zł 
Na należności( w tym odsetki) 4 816
Aktywa trwałe 1 010
Razem 5 826

 
Odpisy aktualizujące (zmniejszenia) tys. zł 
Na należności( w tym odsetki) 4 582
Aktywa trwałe 105
Razem 4  687

 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tys. zł 
Zwiększenia 166
Zmniejszenia 166

 
4. Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w trzech kwartałach kończących 
się 30.09.2004r. 
 
– Otrzymanie kwoty 1 307 tys. zł od Urzędu Celnego tytułem zwrotu niesłusznie pobranego podatku  

akcyzowego od paliwa lotniczego 
– Otrzymanie dywidend od spółek zależnych w wysokości 19 767 tys. zł 
– Umorzenie należności przeterminowanych spółce zależnej CIECH Petrol w wysokości 2 351 tys. zł  

ze względu na restrukturyzację finansową Spółki. 
 
5. Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansu 
 
Nie wystąpiły znaczące wydarzenia po dacie bilansu. 
 
6. Realizacja wcześniej publikowanej prognozy wyników na dany rok 
 
Ciech S.A. nie publikuje prognoz wyników. 
 
7. Akcjonariusze Ciech S.A. posiadający co najmniej 5% akcji /głosów na WZ- stan aktualny  
 
Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa - 10 270 800 akcji, co stanowi 51,88% kapitału 
zakładowego CIECH S.A.; liczba głosów 10 270 800 co stanowi 51,88% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. 
 
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. - 2 290 080 akcji co stanowi 11,57% kapitału zakładowego CIECH S.A., 
liczba głosów 2 290 080 co stanowi 11,57% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. 
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Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji/głosów Ciech S.A.( co najmniej 5%). 
 

 Stan na 
31.12.2003 Akcje nabyte Akcje zbyte Stan na 

04.11.2004 
Skarb Państwa 10 270 800 - - 10 270 800
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 2 290 080 - - 2 290 080

 
Zmiany w strukturze własności pakietów akcji/głosów CIECH S.A, będących w posiadaniu jednostek powiązanych z 
CIECH S.A. 
 

 Stan na 
31.12.2003 Akcje nabyte Akcje zbyte Stan na 

04.11.2004 
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  2 290 080 - - 2 290 080
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy 
S.A 

335 924 - - 335 924

Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda” S.A. 440 260 - - 440 260
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory 
Sp. z o.o. 

190 200 - - 190 200

Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. 95 100 - - 95 100
Petrochemia Blachownia S.A. 383 880 - 147 002 236 878
Inchem Sp. z o.o.** 752 030 - - 752 030
Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Sp. z o.o.* 95 100  *

* - Udziały, posiadane przez CIECH S.A., Zakładów Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Sp. z o.o. zostały sprzedane przez CIECH S.A. w 
dniu 13 czerwca 2004 roku. Od tego dnia spółka ta nie jest jednostką powiązaną z CIECH S.A.,   ** - Spółka CIECH Inwestycje zmieniła 
nazwę na InChem Sp. z o.o. 

 
Zmiany w stanie akcji posiadanych przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Ciech S.A. 
 

 Stan na 31.12.2003 Akcje nabyte Akcje zbyte Stan na 04.11.2004 
Zarząd - 190 200 - 190 200
Rada Nadzorcza - - - -

 
 
8. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej wg. stanu na dzień 30.09.2004 roku. 
 
 
I. CIECH S.A. : 
 
Zobowiązania CIECH S.A. (krajowe i zagraniczne) zgłoszone do postępowania sądowego lub arbitrażowego: 
 
Roszczenie Petro Carbo Chem Aktiengesellschaft (PCC) 
Przedmiotem pozwu wniesionego przez PCC AG w 2000 roku jest roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 
21 364 tys. zł oraz 13 861,45 EURO (równowartość  61 tys. zł) za niewykonanie umowy przeniesienia udziałów 
Petrochemii Blachowni Sp. z o.o. (obecnie Petrochemia Blachownia S.A.) 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  co 
do zasady, nie określając jednocześnie kwoty samego odszkodowania. Od w/w wyroku wstępnego Ciech S.A. wniósł 
apelację w dniu 19.09.2003 r. zarzucając wyrokowi wstępnemu błędną ocenę prawną ustalonych okoliczności 
faktycznych oraz naruszenie prawa materialnego przez przyjęcie, że zamiarem stron było zawarcie umowy. Na 
rozprawie w dniu 12.08.2004 r. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy zaskarżony wyrok wstępny Sądu Okręgowego tj. 
potwierdził zasadność roszczeń PCC nie wypowiadając się co do wysokości odszkodowania, które będzie przedmiotem 
dalszego postępowania. Po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem Ciech S.A. wniesie 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. Ciech S.A. uważa wniesienie kasacji 
za uzasadnione i konieczne. Sprawa w toku. W świetle powyższych okoliczności i posiadanych informacji Zarząd nie jest 
w stanie wiarygodnie oszacować wysokość odszkodowania. 
 
Roszczenie Comexportu 
Przedmiotem pozwu wniesionego we wrześniu 2003r. przez Comexport (Brazylia) do Sądu Arbitrażowego przy 
Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu są roszczenia odszkodowawcze z tytułu niepełnego wykonania dostaw 
polskiej siarki do Brazylii w latach 1993-1999. Pozew został skierowany przeciwko Ciech S.A. oraz Kopalniom Siarki w 
Tarnobrzegu i Grzybowie. Wartość przedmiotu sporu stanowi kwota 3 961 238 USD (równowartość 14 090 tys. zł) na 
którą składają się: utracone przez Comexport zyski od nie dostarczonych odbiorcom brazylijskim ilości przewidzianych w 
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umowie, straty z tytułu zawyżonych kosztów frachtu itp. W listopadzie 2003 r. Ciech S.A. złożył odpowiedź na pozew 
wnosząc o oddalenie roszczeń Comexportu; podnosząc między innymi posiadanie certyfikatu siły wyższej 
potwierdzającego likwidację kopalni oraz restrukturyzację przemysłu siarkowego, zarzut przedawnienia roszczeń, 
nieudokumentowanie roszczeń odszkodowawczych. Sąd Arbitrażowy wyznaczył jednego arbitra do rozpoznania sporu. 
Po zapoznaniu się ze sprawą arbiter ustalił harmonogram dalszego postępowania oraz wyznaczył termin rozprawy  
w I kwartale 2005 r. Ciech S.A. jest reprezentowany w procesie przez renomowaną kancelarię, która we wcześniejszej 
opinii prawnej oceniła roszczenie Comexportu jako nieuzasadnione.  
 
Roszczenie Enapharm 
Przedmiotem pozwu wniesionego w czerwcu 2004r. przez Likwidatora firmy Enapharm w Algierii jest kwota 172 879,84 
USD (równowartość 615 tys. zł) stanowiąca odszkodowanie za dostawę przez Ciech S.A.  leków w latach 1985-1991.  
Zdaniem powoda, Ciech S.A. nie dokonał wymiany niesprzedanych przez odbiorcę leków, które uległy przeterminowaniu 
– na przydatne do użytku – do czego był zobowiązany zgodnie z kontraktem. Natomiast Ciech S.A. twierdzi, że był 
zwolniony z tego obowiązku, gdyż powód nie przekazywał należności za sprzedane leki na rynku algierskim. 
Sprawa toczy się przed sądem algierskim. Ciech S.A. jest reprezentowany przez miejscowego adwokata, którego 
nadzoruje renomowana kancelaria adwokacka w Paryżu. Rozprawa, która odbyła się w dniu 3 października 2004r. 
została odroczona i Ciech S.A. oczekuje na wyznaczenie nowego terminu przez Sąd. 
 
Roszczenie „Mirada” Janina Wyciszczok (Cresco) 
Przedmiotem sporu są odsetki w wysokości 4 050 tys. zł za nieterminowy - zdaniem powoda – zwrot kwoty 246 420 tys. 
zł przekazanej przez Cresco Financial Advisers spółka z o.o. na konto Ciech S.A. w 2001r. Powyższa kwota stanowiła 
cenę za akcje serii C, które miała objąć firma Cresco. Z uwagi na to, że nie doszło do podwyższenia kapitału i objęcia 
akcji, Ciech S.A. zwrócił należność, ale zdaniem Cresco po terminie. Wierzytelność została nabyta w drodze cesji przez 
powoda od Jarosława Witkowskiego, który nabyl do niej prawa poprzez cesję od firmy Cresco. Spór toczy się przed 
Sądem Arbitrażowym w Warszawie. Ciech S.A. podniósł zarzut niewłaściwości Sądu Arbitrażowego. Ponadto CIECH 
S.A. zawarł w marcu 2003 roku ugodę z Cresco, która zdaniem CIECH S.A. uregulowała wzajemne roszczenia stron. W 
zależności od rozstrzygnięcia zagadnienia proceduralnego podjęte będą zarzuty merytoryczne co do zasadności 
wniesionego pozwu.  
 
Na dzień 30.09.2004r. w księgach Spółki istnieje rezerwa na potencjalne roszczenia z tytułu ww. spraw sądowych w 
ogólnej kwocie 8 921 tys. zł. 
 
Roszczenia pracownicze 
Przeciwko Ciech S.A toczy się aktualnie pięć procesów pracowniczych z powództwa byłych pracowników zwolnionych z 
przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Przedmiotem sporów są roszczenia o przywrócenie do pracy. Rokowania, 
co do wyniku wyżej wymienionych procesów są korzystne. 
 
Wierzytelności CIECH S.A. (krajowe i zagraniczne): 
 
Wierzytelności zgłoszone do postępowania sądowego lub arbitrażowego  
Z tytułu zwrotu należności za towar i innych Ciech S.A  prowadzi dziewięć czynnych spraw cywilnych o zapłatę na łączną 
kwotę 1 423 tys. zł. Ponadto wniesione są dwa pozwy do Sądu Arbitrażowego w Moskwie o zapłatę USD 539 538 
(równowartość 1 919 tys. zł.) Rokowania korzystne. 
 
Wierzytelności dochodzone w postępowaniu administracyjnym 
Ciech S.A prowadzi siedem spraw przed NSA z tytułu zwrotu niesłusznie pobranej akcyzy oraz o zwrot należności 
celnych na łączną kwotę 871 tys. zł. Rokowania, co do wyniku korzystne. 
 
Pozostałe wierzytelności CIECH S.A. 
 
Wierzytelności z tytułu postępowań upadłościowych 
Do krajowych postępowań upadłościowych (osiemdziesiąt pięć postępowań) zostały skierowane wierzytelności na 
łączną kwotę 21 304 tys. zł. Do zagranicznych postępowań (dwa postępowania) Ciech S.A zgłosił USD 554 527 oraz 
EURO 352 279. (łącznie równowartość 3 515 tys. zł.) Rokowania, co do postępowań upadłościowych niekorzystne z 
uwagi na to, że wierzytelności Ciech S.A nie należą do uprzywilejowanych. 
 
Wierzytelności z tytułu postępowań egzekucyjnych i układowych 
W krajowych postępowaniach egzekucyjnych (trzydzieści cztery postępowania) Ciech S.A dochodzi od dłużników kwoty 
26 998 tys. zł. Największą pozycję 17 619 tys. zł stanowi postępowanie egzekucyjne przeciwko Sur5Net oraz 
postępowanie egzekucyjne na kwotę 6 275 tys. zł przeciwko PHU Starter – Bogusław Lepiarz Częstochowa.  
W zagranicznym postępowaniu egzekucyjnym znajduje się kwota EURO 71 704,93 (równowartość 314 tys. zł) 
Rokowania zróżnicowane w zależności od posiadanego majątku dłużników. W pięciu postępowaniach układowych 
znajduje się kwota 43 tys. zł. Rokowania, co do postępowań układowych korzystne. 
 
Przy przeliczaniu zobowiązań wyrażonych w walucie obcej przyjęto następujące kursy: 
Kurs USD 3,5569 
Kurs EUR 4,3832 
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II. Spółki zależne 
 
Soda Mątwy S.A Grupa Kapitałowa 
Wobec Soda Mątwy S.A. oraz spółek od niej zależnych nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mogące mieć 
istotne znaczenie dla ich działalności. Sprawy sądowe bierne (zobowiązania) zamykają się kwotą 71 tys. zł. Natomiast 
wierzytelności dochodzone od dłużników w procesach cywilnych przez Soda Mątwy S.A. i jej spółki zależne stanowią 
kwotę 9 798 tys. zł, z czego największą pozycję tj. kwotę 8 303 tys. zł stanowią wierzytelności wobec firmy B. Lepiarz z 
tytułu należności za towar. Według informacji Soda Mątwy S.A.– rokowania są niekorzystne. 
W postępowaniu egzekucyjnym znajduje się wyrok na rzecz Soda Mątwy S.A. wobec Biura Maklerskiego Sur5 Net na 
kwotę 5 663 tys. zł oraz odsetki. Postępowanie egzekucyjne jest zawieszone w związku z wystąpieniem Soda Mątwy 
S.A. z pozwem o ujawnienie majątku Sur5 Net. W postępowaniu egzekucyjnym znajduje się również wyrok uzyskany 
przez Soda Mątwy przeciwko B. Lepiarz na kwotę 13 511 tys. zł.  Pozostałe sprawy GK Soda Mątwy to postępowania 
upadłościowe na łączną kwotę 1 117 tys. zł oraz postępowania układowe na łączną kwotę 280 tys. zł.  
Soda Mątwy S.A. Grupa Kapitałowa utworzyła odpisy aktualizacyjne na toczące się postępowania w wysokości 31 697 
tys. zł. 
 
Janikosoda S.A. Grupa Kapitałowa 
Wobec Janikosoda S.A. oraz jej spółek  zależnych  nie zostały zgłoszone istotne roszczenia (zobowiązania) mogące 
mieć wpływ na ich działalność. Łączna kwota zobowiązań GK Janikosoda z tytułu postępowań biernych wynosi  
222 tys. zł. Wierzytelności GK Janikosoda wobec kilkudziesięciu dłużników w związku z prowadzoną działalnością 
stanowią kwotę 955 tys. zł. W postępowaniu egzekucyjnym dochodzone są wierzytelności na kwotę 2 119 tys. zł, z 
czego największą pozycję 2 104 tys. zł stanowi wyrok przeciwko B.Lepiarz. W postępowaniu upadłościowym 
dochodzona jest kwota 376 tys. zł.  
Janikododa S.A. Grupa Kapitałowa utworzyła odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się postępowania.  
 
Vitrosilicon S.A.  
Spółka nie odnotowała, wobec niej roszczeń (zobowiązań) mogących mieć wpływ na prowadzoną przez nią działalność 
handlową. Spółka dochodzi od dłużników wierzytelności z tytułu dostaw i usług w łącznej kwocie 879 tys. zł, z czego 
największą pozycję stanowią postępowania upadłościowe w wysokości 513.tys. zł oraz egzekucyjne w wysokości 243 
tys. zł. 
Vitrosilocon S.A. utworzyła odpis aktualizacyjny na kwotę 879 tys. zł 

 
Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. Grupa Kapitałowa 
Przeciwko GK Alwernia nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mogące mieć istotny wpływ na wynik jej 
działalności. Wobec Zakładów Chemicznych Alwenia S.A. zostało zgłoszone w czerwcu 2004. przez Leduc Chemie z 
Holandii roszczenie o zapłatę 16,3 tys. EURO (równowartość 71 tys. zł) z tytułu niewykonania kontraktu kupna 
sprzedaży. Sprawa toczy się przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie. ZCH Alwernia S.A. dochodzą od 
dłużników z tytułu wierzytelności za towar i odszkodowań na drodze sądowej i egzekucyjnej w łącznej kwocie 601 tys. zł, 
z czego największą pozycję stanowi odszkodowanie o zapłatę 301 tys. zł zgłoszone wobec TUiR Warta z tytułu awarii 
wspólnej, które od ponad dwóch lat toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdyni. Rokowania korzystne. 
Przy przeliczaniu zobowiązań Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. wobec Leduc Chemie przyjęto kurs EURO 4.3832  
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. GK utworzyły odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się postępowania. 
 
Cheman S.A. Grupa Kapitałowa 
Przeciwko GK Cheman nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mające istotny wpływ na wynik jej działalności., 
Spółka Cheman S.A. dochodzi na drodze sądowej wierzytelności od kilkudziesięciu swoich dłużników z tytułu 
prowadzonej działalności handlowej w łącznej kwocie 2 408 tys. zł z czego 1 021 tys. stanowią postępowania 
upadłościowe natomiast w postępowaniu egzekucyjnym Cheman S.A. dochodzi wierzytelności w kwocie 1 333 tys. zł. 
Rokowania korzystne – spółka odnotowuje spłaty częściowo odzyskiwanych wierzytelności. Cheman S.A. Grupa 
Kapitałowa utworzyła odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się postępowania.  
 
GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa 
Wobec spółek GK Fosfory nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mogące mieć istotny wpływ na wynik ich 
działalności handlowej. GK Fosfory dochodzi od kilkudziesięciu dłużników w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych 
wierzytelności na łączną kwotę 646 tys. zł, na którą został utworzony odpis aktualizacyjny. 
 
Petrochemia – Blachownia S.A. Grupa Kapitałowa 
GK Petrochemia Blachownia nie odnotowała wobec niej roszczeń (zobowiązań) o istotnym znaczeniu.  Petrochemia-
Blachownia S.A. dochodzi wierzytelności od kilkudziesięciu dłużników w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą na łączną kwotę 713 tys. zł będącą przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Do postępowań 
upadłościowych Petrochemia-Blachownia S.A.  zgłosiła kwotę 166 tys. zł. Prawdopodobieństwo odzyskania w/w kwot 
spółka ocenia jako niskie. Na całość powyższych należności utworzony został odpis aktualizacyjny. 
 
Ciech Service Sp. z o.o. 
Spółka jest stroną pozwaną w jednym sporze pracowniczym o zapłatę 100 tys. zł  + odsetki ustawowe, z powództwa 
byłego pracownika. Spółka utworzyła odpis aktualizacyjny na całą należność.  
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8. Informacje o zawarciu przez Ciech S.A. lub jednostkę od niej zależną, jednej lub wielu transakcji z podmiotami 
powiązanymi, nie będących transakcjami typowymi i rutynowymi 
 

Istotne warunki transakcji (tys. zł) 

Nazwa podmiotu z 
którym została 

zawarta transakcja 

Powiązanie 
spółki z 

podmiotem 
będącym stroną 

transakcji 

Przedmiot 
transakcji Warunki 

finansowe 

Specyficzne warunki 
charakterystyczne dla tej 
umowy, w szczególności 

odbiegające od warunków 
powszechnie stosowanych dla 

danego typu umowy 

Dodatkowe informacje

CIECH S.A.   

Cheman S.A. Spółka zależna 

objęcie udziałów 
w 

podwyższonym 
kapitale 

podstawowym 

4 000  

w 2003 roku została 
przekazana zaliczka na 
podwyższenie kapitału 
podstawowego spółki, 
rejestracja nastąpiła w 

marcu 2004 roku. 

CIECH  POLFA  
Sp. z o o. 
 

Spółka zależna 

objęcie 
udziałów w 

podwyższonym 
kapitale w 

zamian za aport

760   

CIECH Petrol 
Sp. z o.o. 

Spółka zależna 

redukcja i 
restrukturyzacja 

zadłużenia 
wobec CIECH 

S.A. 

2 702   

Petrochemia 
Blachownia SA Spółka zależna zakup akcji 

własnych 2 055  
Zakup akcji własnych w 

ramach Programu 
Pracowniczych Akcji 

Zakłady Azotowe w 
Tarnowie Mościcach 
S.A. 
 

Spółka 
niepowiązana 

zakup akcji 
własnych 4 121  

Zakup akcji własnych w 
ramach Programu 

Pracowniczych Akcji 

Cheman S.A. Spółka zależna 

objęcie udziałów 
podwyższonym 
kapitale spółki 

Cheman 

3 203  

Objecie wyemitowanych 
akcji w wyniku 

połączenia spółek 
Cheman Sp.zo.o i 

CIECH Petrol Sp.zo.o 
Alwernia S.A.      
Alwernia Chrom 
Spółka z o.o. 

Spółka zależna 
pośrednio 

Dopłata do 
udziałów 2 000 - dopłata zwrotna 

Alwernia Chrom 
Spółka z o.o. 

Spółka zależna 
pośrednio pożyczka 1 000 oprocentowanie 8 % w stosunku 

rocznym  

SODA MATWY S.A.      

Transoda Sp. z o.o Spółka zależna 
pośrednio 

udzielenie 
pożyczki 2 172 T/N Wibor + 0.7%  

Ciech S.A Podmiot 
dominujący 

Zakup 50 sztuk 
weksli 

komercyjnych o 
wartości 

nominalnej 100 
tys. PLN każdy 

4 907 

Data Opcji Nabywcy 24 listopada 
2004 r, cena nabycia 4 907 tys. 
złotych. Rentowność 7.5 % p.a 

kalkulowane w oparciu o WIBOR 
3M wraz z marżą na poziomie 

1% 

 

PETROCHEMIA 
BLACHOWNIA S.A.      

CIECH S.A Podmiot 
dominujący 

Zbycie akcji 
Ciech S.A 

Sprzedano 
147002 akcje 
po 13,98 PLN 
tj. za wartość 

2 055 

Sprzedający ponosi koszty 
związane z podpisaniem umowy 
oraz obowiązek uiszczenia PCC 

Wpłata na konto. Zapłata 
ceny nastapi do dnia 

31.12.2004 

JANIKOSODA S.A.      
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Istotne warunki transakcji (tys. zł) 

Nazwa podmiotu z 
którym została 

zawarta transakcja 

Powiązanie 
spółki z 

podmiotem 
będącym stroną 

transakcji 

Przedmiot 
transakcji Warunki 

finansowe 

Specyficzne warunki 
charakterystyczne dla tej 
umowy, w szczególności 

odbiegające od warunków 
powszechnie stosowanych dla 

danego typu umowy 

Dodatkowe informacje

CIECH S.A. Podmiot 
dominujący 

Zakup 50 sztuk 
weksli 

komercyjnych o 
wartości 

nominalnej 100 
tys. PLN każdy 

4 907 

Data Opcji Nabywcy 24 listopada 
2004 r, cena nabycia 4 907 tys. 
złotych. Rentowność 7.5 % p.a 

kalkulowane w oparciu o WIBOR 
3M wraz z marżą na poziomie 

1% 

 

 
10. Informacja o udzieleniu przez Ciech S.A. lub jednostkę od niego zależną, poręczeń kredytu lub pożyczki lub 
udzieleniu gwarancji  
 
Poręczenia i gwarancje udzielone 

Kwota 
poręczonych 

kredytów które w 
całości lub 

określonej części 
zostały poręczone 

Nazwa podmiotu 
któremu 

udzielono 
poręczenia 

waluta w tys. zł. 

Okres na jaki 
udzielono 

poręczenia 

Warunki finansowe na jakich 
udzielono poręczeń, z 

uwzględnieniem 
wynagrodzenia spółki za 

udzielone poręczenie 

Podmiot, za którego 
zobowiązania 

udzielone zostało 
poręczenie 

Charakter 
powiązań 

istniejących 
między Ciech 

S.A. a 
podmiotem który 
zaciągnął kredyt

CIECH S.A.       

NFOŚiGW w 
Warszawie  4 185 do 31.03.2006 r. 

wniesienie opłaty na rzecz 
Ciech S.A. w wysokości 1% 

wartości poręczenia 

Z.CH. Soda Mątwy 
S.A. jednostka zależna

KREDYT BANK 
S.A. Oddział w 
Sieradzu 

 4 500 do 31.08.2005 
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 

 2 150 do 31.08.2005 
wniesienie opłaty na rzecz 

Ciech S.A. w wysokości 1% 
wartości poręczenia 

Cheman S.A - 
Warszawa jednostka zależna

BANK 
HANDLOWY S.A.  1 200 do 01.05.2005 

wniesienie opłaty na rzecz 
Ciech S.A. W wysokości 1% 

wartości poręczenia 

CIECH-POLFA Sp. z 
o.o. jednostka zależna

BANK 
HANDLOWY S.A.  4 800 Do 01.05.2005 

wniesienie opłaty na rzecz 
Ciech S.A. W wysokości 1% 

wartości poręczenia 

CIECH-POLFA Sp. z 
o.o. jednostka zależna

BANK PKO S.A. I 
Oddział w 
Warszawie 

 2 000 do 31.07.2004 

wniesienie opłaty na rzecz 
Ciech S.A. W wysokości 1% 

wartości poręczenia, 
zabezpieczenie poręczenia 

przez Spółkę Cheman w 
formie weksla in blanco oraz 
cesji należności handlowych 

CHEMAN S.A. 
Warszawa 

jednostka zależna

Razem CIECH 
S.A.  18 835     

Petrochemia 
Blachownia S.A.        

Bank Ochrony 
Środowiska S.A.  2 000 

do 
grudnia 2005 

brak ZK Zdzieszowice Sp. 
z o.o. brak powiązania

Bank Zachodni 
WBK S.A.  375 

do 
grudnia 2007 

brak Bl-Trans Sp. z o.o. jednostka 
pośrednio zależna



Rozdział IX – Informacje dodatkowe 

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  545

Kwota 
poręczonych 

kredytów które w 
całości lub 

określonej części 
zostały poręczone 

Nazwa podmiotu 
któremu 

udzielono 
poręczenia 

waluta w tys. zł. 

Okres na jaki 
udzielono 

poręczenia 

Warunki finansowe na jakich 
udzielono poręczeń, z 

uwzględnieniem 
wynagrodzenia spółki za 

udzielone poręczenie 

Podmiot, za którego 
zobowiązania 

udzielone zostało 
poręczenie 

Charakter 
powiązań 

istniejących 
między Ciech 

S.A. a 
podmiotem który 
zaciągnął kredyt

PKO Bank Polski 
S.A  300 do lipca 2010 brak Bl-Trans Sp.z o. o. Jednostka 

pośrednio zależna

Razem 
Petrochemia 
Blachownia S.A. 

 
2 675 

 
    

SODA MĄTWY 
S.A.       

ING BSK Leasing 
S.A.  2 370 31.03.2007 brak Transoda Sp. z o.o jednostka zależna 

pośrednio 

Razem SODA 
MĄTWY S.A.  2 370     

JANIKOSODA 
S.A.       

BOŚ Poznań EUR 2 
991 13 109 

do 
16.11.2009 

bez wynagrodzenia Vitosilicon S.A. jednostka zależna

Razem 
JANIKOSODA  
S.A. 

 13 109     

Alwernia S.A.        

Alwernia S.A USD 400 1423 Do stycznia 2005 
Zabezpieczeniem jest lokata w 

BOŚ oprocentowana na 
warunkach rynkowych 

Alwernia Chrom 
Sp.zo.o 

jednostka zależna 
pośrednio 

Razem Alwernia 
S.A.  1 423     

Razem kwota 
poręczonych 
kredytów 

 38 412     

 
 

Łączna kwota 
poręczonych 

pożyczek które w 
całości lub 

określonej części 
zostały poręczone 

Nazwa 
podmiotu 
któremu 

udzielono 
poręczenia 

waluta w tys. zł. 

Okres na jaki 
udzielono 

poręczenia 

Warunki finansowe na jakich 
udzielono poręczeń, z 

uwzględnieniem 
wynagrodzenia spółki za 

udzielone poręczenia 

Podmiot, za 
którego 

zobowiązania 
udzielone 

zostało 
poręczenie 

Charakter 
powiązań 

istniejących 
między Ciech 

S.A. a 
podmiotem 

który zaciągnął 
pożyczkę 

SODA MĄTWY 
S.A.    

Narodowy 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska 

 2 500 
do 

31.12.2006 

w przypadku nie wywiązania się 
podmiotu ze spłaty spółka do 

wysokości zadłużenia nie płaci 
do UM podatku od 

nieruchomości 

Urząd Miasta w 
Inowrocławiu brak powiązania 

Razem SODA 
MĄTWY S.A.   2 500     

 
 
12. Inne istotne zdarzenia 
 
W trzech kwartałach kończących się 30.09.2004r. nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia. 
 
13. Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki w perspektywie najbliższego kwartału: 



Rozdział IX – Informacje dodatkowe 

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  546

 
Najistotniejsze czynniki związane z otoczeniem CIECH S.A., które będą miały wpływ na wyniki w najbliższej 
perspektywie czasowej to koniunktura gospodarcza zarówno w Europie jak i na świecie, w tym w szczególności w 
Polsce: 
– tempo wzrostu PKB,  
– zmieniające się stopy procentowe, 
– koniunktura w branży chemicznej oraz przemyśle szklarskim, 
– dopłaty bezpośrednie i fundusze strukturalne w rolnictwie. 
 
Istotny wpływ może mieć również koniunktura na rynku surowcowym, w tym głównie węgla, solanki, fosforytów i koksu 
(ceny koksu wzrosły ponad dwukrotnie od początku 2004r.) oraz kształtowanie się poziomu kursu walut w relacjach 
PLN/EURO oraz PLN/USD. Zmiany relacji kursów będą miały wpływ na wielkość i rentowność transakcji handlowych 
dokonywanych przez CIECH S.A. 
 
Z czynników wewnętrznych istotny wpływ na wyniki CIECH będzie miała realizacja strategii CIECH zakładająca 
skupienie się na produktach podstawowych w ramach dywizji produktowych oraz stopniowe wygaszanie handlu 
produktami nie podstawowymi.  
 
CIECH S.A. prowadzi rozmowy z bankiem PeKaO S.A. w sprawie restrukturyzacji obecnego zadłużenia z jednoczesnym 
uruchomieniem kredytu długoterminowego. Operacja ta ma zapewnić stabilne finansowanie Spółki w okresie 
najbliższych lat i poprawić strukturę zadłużenia CIECH S.A. 
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2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ciech za III kwartały 
2004 r. 

 
 

w tys. zł w tys. EUR 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
III kwartały 
narastająco 

01.01 -
30.09.2004 

III kwartały 
narastająco 

01.01 -
30.09.2004 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 740 999 376 725
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 122 829 26 578
III. Zysk (strata) brutto 104 017 22 508
IV. Zysk (strata) netto 71 730 15 521
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 72 749 15 742
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -54 703 -11 837
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 642 -1 437
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 11 404 2 468
IX. Aktywa razem  1 496 420 341 399
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 806 939 184 098
XI. Zobowiązania długoterminowe  35 024 7 991
XII. Zobowiązania krótkoterminowe  670 558 152 984
XIII. Kapitał własny  558 745 127 474
XIV. Kapitał zakładowy  98 982 22 582
XV. Liczba akcji  (w szt.) 19 796 016 19 796 016
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,62 0,78
XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -  - 
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)  28,23 6,44
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -  - 
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) -  - 

 
 

SKONSOLIDOWANY BILANS (tys. zł) 30.09.2004 
A k t y w a 
I. Aktywa trwałe 762 560
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 211
 - wartość firmy 31
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 4 195
3. Rzeczowe aktywa trwałe 667 876
4. Należności długoterminowe 220
4.1. Od jednostek powiązanych 0
4.2. Od pozostałych jednostek 220
5. Inwestycje długoterminowe 58 115
5.1. Nieruchomości 11 451
5.2. Wartości niematerialne i prawne 0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 46 664
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 44 236
 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 14 232
  - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją 30 004
b) w pozostałych jednostkach 2 428
5.4. Inne inwestycje długoterminowe 0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 944
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 795
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 149
II. Aktywa obrotowe 733 859
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SKONSOLIDOWANY BILANS (tys. zł) 30.09.2004 
A k t y w a 
1. Zapasy 140 069
2. Należności krótkoterminowe 535 493
2.1. Od jednostek powiązanych 7 164
2.2. Od pozostałych jednostek 528 329
3. Inwestycje krótkoterminowe 46 476
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 46 476
a) w jednostkach powiązanych 200
b) w pozostałych jednostkach 3 528
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 42 748
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 821
A k t y w a  r a z e m 1 496 420

 
SKONSOLIDOWANY BILANS (tys. zł) 30.09.2004 

P a s y w a 
I. Kapitał własny 558 745
1. Kapitał zakładowy 98 982
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -30 508
4. Kapitał zapasowy 326 127
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 10 198
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 83 454
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 2 048
a) dodatnie różnice kursowe 5 372
b) ujemne różnice kursowe -3 324
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 286
9. Zysk (strata) netto 71 730
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
II. Kapitały mniejszości 97 502
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 33 234
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 806 939
1. Rezerwy na zobowiązania 49 764
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 561
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 23 579
a) długoterminowa 22 245
b) krótkoterminowa 1 334
1.3. Pozostałe rezerwy 16 624
a) długoterminowe 0
b) krótkoterminowe 16 624
2. Zobowiązania długoterminowe 35 024
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 35 024
3. Zobowiązania krótkoterminowe 670 558
3.1. Wobec jednostek powiązanych 4 753
3.2. Wobec pozostałych jednostek 658 096
3.3. Fundusze specjalne 7 709
4. Rozliczenia międzyokresowe 51 593
4.1. Ujemna wartość firmy 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 51 593
a) długoterminowe 37 252
b) krótkoterminowe 14 341
P a s y w a  r a z e m 1 496 420
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Wartość księgowa 558 745

Liczba akcji 19 796 016 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 28,23

Rozwodniona liczba akcji - 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -

 
 

POZYCJE POZABILANSOWE  (tys. zł) 30.09.2004 

1. Należności warunkowe 1 800  
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) -
 - otrzymanych gwarancji i poręczeń -
 - innych należności warunkowych -
 - pozostałych należności pozabilansowych 1 800
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 800
 - otrzymanych gwarancji i poręczeń -
 - innych należności warunkowych 44 604
 - pozostałych należności pozabilansowych 1 071
2. Zobowiązania warunkowe 1 071
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) -
 - udzielonych gwarancji i poręczeń 43 533
 - innych zobowiązań warunkowych 41 208
 - pozostałych zobowiązań pozabilansowych 2 325
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5 225
 - udzielonych gwarancji i poręczeń 5 225
 - innych zobowiązań warunkowych 51 629
 - pozostałych zobowiązań pozabilansowych 1 800  
3. Inne (z tytułu) -
 - pozostałych zabezpieczeń kredytów -
 - inkasa importowe -
 - leasing operacyjny 1 800
 - akredytywa 1 800
 - inne -
Pozycje pozabilansowe, razem 44 604

 
 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (tys. zł)  01.01. -
30.09.2004 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 740 999
 - od jednostek powiązanych 27 808
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 118 206
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 622 793
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 314 960
 - od jednostek powiązanych 23 687
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 887 690
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 427 270
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 426 039
IV. Koszty sprzedaży 167 526
V. Koszty ogólnego zarządu 119 704
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 138 809
VII. Pozostałe przychody operacyjne 20 143
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0
2. Dotacje 34
3. Inne przychody operacyjne 20 109
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 36 123
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (tys. zł)  01.01. -
30.09.2004 

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 172
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11 018
3. Inne koszty operacyjne 24 933
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 122 829
X. Przychody finansowe 10 866
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 837
 - od jednostek powiązanych 796
2. Odsetki, w tym: 4 721
 - od jednostek powiązanych 9
3. Zysk ze zbycia inwestycji 28
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0
5. Inne 5 280
XI. Koszty finansowe 27 462
1. Odsetki, w tym: 16 040
 - dla jednostek powiązanych 27
2. Strata ze zbycia inwestycji 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 2 656
4. Inne 8 766

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych -1 763

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 104 470
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 0
1. Zyski nadzwyczajne 0
2. Straty nadzwyczajne 0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 5 173
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4 720
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 104 017
XVIII. Podatek dochodowy 23 206
a) część bieżąca 21 498
b) część odroczona 1 708
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -3 298

XXI. (Zyski) straty mniejszości -5 783
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 71 730

  
Zysk (strata) netto (zanualizowany)  -

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 19 796 016

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,62

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  -

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  -

 
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (tys. zł) 30.09.2004 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 482 156
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2 437
 b) korekty błędów  podstawowych 
c) zmiana skłdu jednostek objętych konsolidacją 
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 484 593
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 98 982
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
b) zmniejszenia (z tytułu) 



Rozdział IX – Informacje dodatkowe 

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  551

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (tys. zł) 30.09.2004 

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 98 982
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu 
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 
a) zwiększenia (z tytułu) 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu (26 547)
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych (3 961)
a) zwiększenia (z tytułu) 4 121
 - zakup akcji 
 - zmiana składu jednostek konsolidowanych i wycenianych metodą praw własności 4 121
b) zmniejszenia (z tytułu) 160
 - zmiana składu jednostek konsolidowanych i wycenianych metodą praw własności 160
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu (30 508)
4. Kapitał zapasowy 236 924
 - zmiany przyjętych zasad rachunkowości 
 - zmiana składu jednostek objętych konsolidacją 
4.1. Kapitał zapasowy na początek okresu 236 924
4.2. Zmiany kapitału zapasowego 89 203
a) zwiększenia (z tytułu) 96 148
 - z podziału zysku 85 111
 - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny 974
 - zmiany przyjętych zasad rachunkowości 
 - zmiana składu Grupy Kapitałowej 1 217
 - wycena metodą praw własności 275
 - korekty konsolidacyjne 
 - inne  8 570
b) zmniejszenia (z tytułu) 6 945
 - pokrycia straty 679
 - sprzedaż spółki konsolidowanej 
 - korekty konsolidacyjne 89
 - inne  6 177
4.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu 326 127
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 10 771
 - zmiana składu jednostek objętych konsolidacją 
 - zmiana przyjętych zasad rachunkowości 
5.1.  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 
5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny (573)
a) zwiększenia (z tytułu) 982
 - aktualizacji wyceny 434
 - likwidacja sprzedaży środków trwałych 89
 - korekty konsolidacyjne 
 - inne 459
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 555
 - aktualizacja środków trwałych 
 - likwidacja i sprzedaż środków trwałych 974
 - podatek odroczony 
 - zmiana składu jednostek objętych konsolidacją 
 - inne 581
5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 10 198
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 77 278
 - zmiana składu jednostek objętych konsolidacją 
6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (tys. zł) 30.09.2004 

6.2. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6 176
a) zwiększenia (z tytułu) 6 176
 - zmiana składu jednostek objętych konsolidacją 
 - podział zysku 
b) zmniejszenia (z tytułu) 6 176
 - pokrycie straty 
 - sprzedaż spółki konsolidowanej 
 - inne 
6.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 83 454
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 048
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 83 988
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 96 258
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 437
a) zwiększenia (z tytułu) 98 695
 - inne 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
 - podział zysku za rok ubiegły 87 924
 - wypłacona dywidenda 85 111
 - korekty konsolidacyjne 1 402
 - inne 
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 411
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 10 771
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 14 707
b) korekty błędów  podstawowych 
c) zmiana składu jednostek objętych konsolidacją 
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenia (z tytułu) 14 707
 - przeniesienie straty za rok ubiegły 29
 - zmiana skłasu jednostek objętych konsolidacją 
 - korekty konsolidacyjne 
 - instrumenty finansowe 
 - inne 
b) zmniejszenia (z tytułu) 29
 - pokrycie straty 679
 - podatek odroczony 679
 - korekty konsolidacyjne 
 - inne 
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 14 057
9. Wynik netto (3 286)
a) zysk netto 71 730
b) strata netto 71 730
c) odpisy z zysku 
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 558 745
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (tys. zł) 01.01. -
30.09.2004 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia    

I. Zysk (strata) netto 71 730
II. Korekty razem 1 019
1. Zyski (straty) mniejszości 5 783
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 3 298
3. Amortyzacja, w tym: 71 082
 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 453
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 563
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12 384
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 838
7. Zmiana stanu rezerw 7 957
8. Zmiana stanu zapasów -3 374
9. Zmiana stanu należności -127 276
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów 34 420
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 714
12. Inne korekty 3 184
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 72 749
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
I. Wpływy  8 065
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 946
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 3 393
a) w jednostkach powiązanych 3 094
 - zbycie aktywów finansowych 2 300
 - dywidendy i udziały w zyskach 794
 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
 - odsetki 0
 - inne wpływy z aktywów finansowych 0
b) w pozostałych jednostkach  299
 - zbycie aktywów finansowych 128
 - dywidendy i udziały w zyskach 171
 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
 - odsetki 0
 - inne wpływy z aktywów finansowych 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 2 726
II. Wydatki 62 768
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 57 216
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 4 682
a) w jednostkach powiązanych 1 063
 - nabycie aktywów finansowych 1 063
 - udzielone pożyczki długoterminowe 0
b) w pozostałych jednostkach  3 619
 - nabycie aktywów finansowych 3 619
 - udzielone pożyczki długoterminowe 0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0
5. Inne wydatki inwestycyjne 870
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -54 703
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
I. Wpływy  216 836
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
2. Kredyty i pożyczki 117 059
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 99 508
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (tys. zł) 01.01. -
30.09.2004 

4. Inne wpływy finansowe 269
II. Wydatki  223 478
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 4 121
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 051
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 25
4. Spłaty kredytów i pożyczek 97 236
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 102 249
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 998
8. Odsetki 14 778
9. Inne wydatki finansowe 20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -6 642
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 11 404
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11 404
 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  690
F. Środki pieniężne na początek okresu 31 344
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 42 748
 - o ograniczonej możliwości dysponowania 1 229

 
 

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
CIECH ZA TRZY KWARTAŁY 2004 ROKU 

 
1. Zasady rachunkowości i konsolidacji przyjęte przy sporządzeniu raportu okresowego za trzy kwartały 2004 
roku 
 
Skonsolidowany raport kwartalny za trzy kwartały 2004r. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości, z zastosowaniem wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na 
dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, w tym rezerwy z tytułu  odroczonego podatku dochodowego 
oraz odpisów aktualizujących wartości składników majątku. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rachunkowości i konsolidacji Grupy Kapitałowej Ciech zostały zawarte we 
wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej na  dzień 30.06.2004 roku w Rozdziale VIII 
Prospektu. 
 
Od dnia 01.01.2004 roku dokonano następujących zmian zasad rachunkowości w GK Ciech: 
 
Inwestycje w Nieruchomości i Wartości Niematerialne i Prawne: 
Stosowano zasadę:  Nieruchomości inwestycyjne i w wartości niematerialne i prawne nie były amortyzowane,  
a ich wycena na dzień bilansowy dokonywana była według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 
 
Od 01.01.2004 stosuje się zasadę: Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia 
się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub według ceny 
rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do 
inwestycji amortyzuje się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
 
Należności z tytułu dostaw i usług 
Stosowano zasadę: Należności wyrażone w walutach obcych wyceniano po kursie kupna danej waluty stosowanym w 
dniu bilansowym, przez bank, z którego usług korzystała jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego 
dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy. Jeżeli jednostka korzystała z usług kilku banków należało zastosować 
kurs banku wiodącego, w którym jednostka posiadała rachunek podstawowy. Jeżeli w dniu bilansowym publikowane były 
różne kusy do wyceny przyjmowany był kurs publikowany jako ostatni. 
 
Od 01.01.2004 stosuje się zasadę: Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień 
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.” 
 
Zobowiązania, z tytułu dostaw i usług: 
Stosowano zasadę: Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniano po kursie sprzedaży danej waluty 
stosowanym w dniu bilansowym, przez bank, z którego usług korzystała jednostka, nie niższym niż średni kurs ustalony 
dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Jeżeli jednostka korzystała z usług kilku banków należało zastosować kurs 



Rozdział IX – Informacje dodatkowe 

CIECH S.A.  Prospekt Emisyjny  555

banku wiodącego, w którym jednostka posiadała rachunek podstawowy. Jeżeli w dniu bilansowym publikowane były 
różne kusy do wyceny przyjmowany był kurs publikowany jako ostatni. 
 
Od 01.01.2004 stosuje się zasadę: Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten 
dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.” 
 
Przychody z dzierżawionej powierzchni: 
Stosowano zasadę: Przychody z tytułu dzierżawionej powierzchni prezentowane były w przychodach netto ze sprzedaży 
produktów i usług, natomiast koszty współmierne do tych przychodów obciążały koszty wytworzenia produktów i usług. 
Od 01.01.2004 stosuje się zasadę: Przychody z tytułu dzierżawionej powierzchni prezentowane są w pozostałych 
przychodów operacyjnych – w pozycji inne, natomiast koszty współmierne do tych przychodów obciążają pozycję – inne 
w pozostałych kosztach operacyjnych 
 
Na skonsolidowany kapitał własny GK Ciech  mają  również wpływ zmiany przepisów obowiązujących w spółkach 
ubezpieczeniowych dotyczących sposobu ewidencjonowania lokat oraz regresów. W GK Ciech, na niższym szczeblu 
konsolidacji, jest  wycena metodą praw własności spółka ubezpieczeniowa PTU Sp. z o.o. 
 
Poniżej przedstawiono korektę w ujęciu wartościowym dotyczącą zmiany zasad rachunkowości. 
 

tys. .zł 31.12.2003 
Kapitał własny przed przekształceniem (dane prezentowane na koniec ubiegłego roku): 482 156
korekta z tytułu wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych wg średniego kurs NBP 4 147
krekta dotycząca zmiany przepisów ewidencjonowania lokat i regresów (wycena metodą praw własności spółki 
ubezpieczeniowej) -1 710
Kapitał własny po przekształceniu wg nowych zasad rachunkowości (dane doprowadzone do 
porównywalności). 484 593

 
tys. zł 31.12.2003 

Zysk netto przed przekształceniem (dane prezentowane na koniec ubiegłego roku): 75 922
korekta z tytułu wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych wg średniego kurs NBP 1 992

korekta dotycząca zmiany przepisów ewidencjonowania lokat i regresów (wycena metodą praw własności spółki 
ubezpieczeniowej) -1 710
Zysk netto po przekształceniu wg nowych zasad rachunkowości (dane doprowadzone do porównywalności). 76 204

 
 
2. Wykaz jednostek z Grupy Kapitałowej Ciech objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności w 
trzech kwartałach 2004 roku.  
 
Podmioty konsolidowane metodą pełną: 
– CIECH S.A. – podmiot dominujący 
– Ciech Petrol Sp. z o.o., Błaszki (konsolidowany metodą pełną do dnia połączenia z Cheman S.A. czyli do dnia 8 

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

Sp. z o.o.) 
– Grupa Kapitałowa Alwernia., Alwernia 
– Vitrosilicon S.A., Iłowa 
– Ciech-Polfa Sp. z o.o. 
– Grupa Kapitałowa Petrochemia-Blachownia, Kędzierzyn-Koźle 
– Grupa Kapitałowa GZNF Fosfory, Gdańsk 
– Grupa Kapitałowa IZCh Soda Mątwy ,Inowrocław 
– Polsin Pte. Ltd., Singapur 
– Daltrade Plc, Wielka Brytania 
 
Podmioty wyceniane metodą praw własności: 
– Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o., Bydgoszcz 
– Zach-Ciech  Sp. z o.o., Chorzów 
– Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o., Złoty Stok - wyceniane do dnia sprzedaży 13.06.2004 
 
Od 2004 roku konsolidacją metoda pełną została objęta jednostka Alwernia Chrom Sp. z o. o., spółka zależna 
konsolidowana przez Grupę Kapitałową Alwernia. Spółka ta rozpoczęła swoją działalność w pierwszym kwartale 2004 
roku. 
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Z dniem 01.01.2004 roku CIECH S.A. przekazał cały handel towarami farmaceutycznymi do spółki zależnej Ciech Polfa 
Sp. z o.o. W związku z powyższym, w celu zachowania porównywalności danych, spółka zależna Ciech Polfa Sp. z o.o. 
(100%) z dniem 01.01.2004 roku została włączona do konsolidacji metodą pełną w Grupie Kapitałowej Ciech. 
 
Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych, poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone 
zostały na EURO według średniego kursu ogłoszonego na dzień bilansowy (30 wrzesień 2004 roku) przez Narodowy 
Bank Polski tj.4,3832. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczone zostały na EURO według kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO na ostatni dzień 
każdego zakończonego miesiąca tj. od stycznia do września 2004 roku odpowiednio: 4,7614 ; 4,8746; 4,7455; 4,8122; 
4,6509; 4,5422; 4,3759; 4,4465; 4,3832 dla okresu sprawozdawczego za trzy kwartały 2004 roku kurs 4,6214.  
 
Grupa Kapitałowa Ciech jest grupą krajowych i zagranicznych spółek o charakterze produkcyjno - handlowym 
działających w branży chemicznej. Podmiot dominujący CIECH S.A. jest odpowiedzialny za rozwijanie strategii  
i zarządzanie spółkami Grupy Kapitałowej. 
 
3. Ważniejsze dokonania CIECH S.A. i spółkach GK w trzech kwartałach 2004 r. 
 
– Podjęcie przez NWZA decyzji o wprowadzeniu akcji Spółki do publicznego obrotu oraz podwyższeniu kapitału 

zakładowego poprzez emisję obejmującą nie więcej niż 8 200 tys. akcji zwykłych serii C. 
– Nabycie 441.812 akcji własnych (w ramach realizacji decyzji NWZA w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do 

nabycia akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania w trybie art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 
utworzenia w Spółce kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.) 

– Złożenie prospektu emisyjnego CIECH S.A. w KPWiG. 
– Podjęcie przez WZA decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 5 groszy na jedną akcję zwykłą. 
– Opracowanie Strategii Grupy Kapitałowej Ciech we współpracy z firmą Roland Berger Strategy Consultants. W 

ramach realizacji strategii rozpoczęcie prac zmierzających do wewnętrznej konsolidacji segmentu sodowego oraz 
podpisanie listu intencyjnego z Zakładami Chemicznymi "POLICE" S.A. dotyczącego konsolidacji produkcji i handlu 
w zakresie nawozów fosforowych. 

– Podniesienie kapitału w Ciech Polfa z o.o. o kwotę 760 tys. zł pokryte aportem w postaci nieruchomości położonej w 
Ciechanowie (prawo wieczystego użytkowania gruntu, własność pozostałych nieruchomości i ruchomości). 

– Prowadzenie inwestycji na majątku produkcyjnym, których efektem ma być zwiększona sprzedaż i obniżenie 
kosztów produkcji w kolejnych okresach – Fosfory (m.in. budowa instalacji fosforanu paszowego, modernizacja 
instalacji kwasu siarkowego, budowa wieży suszącej), Alwernia (budowa instalacji oczyszczania kwasu 
ekstrakcyjnego, fosforanów paszowych), Petrochemia-Blachownia (modernizacja instalacji ciągłej destylacji 
benzolu) 

– Wykorzystanie dobrej koniunktury na rynku chemicznym; w szczególności w obszarach działalności spółek takich 
jak Soda Mątwy, Janikosoda, Petrochemia Blachownia, Alwernia, Vitrosilicon.  

– Grupa Kapitałowa Soda Mątwy uzyskała pozytywne wyniki audytów klientów. 
– Pomyślnie przeprowadzone audyty Zintegrowanego Systemu Zarządzania (zarządzanie jakością, środowiskiem 

oraz BHP) w spółce Petrochemia Blachownia 
– Inwestycje IT - Zakończenie wdrożenia  systemu finansowo-księgowego ERP w CIECH S.A. Rozpoczęcie 

wdrażania  systemu informacyjnego CRM w GZNF Fosfory. 
 
4. Omówienie skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Ciech 
 

Wybrane informacje finansowe (w  tys. zł) Trzy kwartały 2004 r.  

Przychody ze sprzedaży netto 1 740 999
Zysk z działalności operacyjnej 122 829
Zysk netto 71 730
Kapitał własny 558 745
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 72 749
Zysk netto na 1 akcję (w złotych) 3,62
 
W związku z tym, że nie były sporządzane kwartalne skonsolidowane raporty i półroczne sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej Ciech w 2003 roku nie mamy możliwości porównania danych osiągniętych w okresie trzech kwartałów roku 
2004 z trzema kwartałami roku 2003. 
 
Rachunek Zysków i Strat  
 
Przychody 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Grupy za dwa trzy  kwartały (narastająco) 2004 roku wyniosły: 
– przed wyłączeniami konsolidacyjnymi 2 639 442 tys. zł. 
– po wyłączeniach konsolidacyjnych      1 740 999 tys. zł. 
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Największy udział w przychodach Grupy (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi) za trzy kwartały (narastająco) 2004 roku 
posiada jednostka dominująca CIECH S.A. (42%), GK Soda Mątwy (13%), Janikosoda S.A. (11%) oraz GK Petrochemia 
Blachownia (8%). Decydujący wpływ na wypracowanie przychodów miała planowa realizacja kontraktów, wynikająca z 
wysokiego popytu na rynku artykułów chemicznych oraz kurs EURO. 
 
Zysk brutto ze sprzedaży 
Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży Grupy za trzy kwartały 2004 roku wyniósł: 
– przed wyłączeniami konsolidacyjnymi 433 559 tys. zł 
– po wyłączeniach konsolidacyjnych 426 039 tys. zł. 
 
Wielkość zysku na sprzedaży za trzy kwartały 2004 roku jest z jednej strony wynikiem dobrej koniunktury  
na rynku (a więc ponadplanowych sprzedaży), korzystnych dla Grupy kursów walutowych a z drugiej strony rezultatem 
dalszej kontynuacji podjętych jeszcze w 2002 roku działań restrukturyzacyjnych w Grupie Kapitałowej w obszarze 
redukcji kosztów. Redukcja kosztów następuje poprzez obniżenie wskaźników zużycia podstawowych surowców, 
prowadzenie skutecznych negocjacji w zakresie cen dostarczanych surowców i paliw oraz prowadzenie racjonalnej 
polityki remontowej i inwestycyjnej. 
 
Największy udział w zysku brutto ze sprzedaży Grupy (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi) posiada jednostka 
dominująca CIECH S.A. (26%), Janikosoda S.A.(17 %).GK Soda Mątwy (14%) oraz GK Fosfory (12 %)  
 
Zysk z działalności operacyjnej 
Za trzy kwartały 2004 roku Grupa zanotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości  
– przed wyłączeniami konsolidacyjnymi   122 532 tys. zł. 
– po wyłączeniach konsolidacyjnych        122 829 tys. zł. 
 
Największy udział w zysku z działalności operacyjnej (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi) wypracowały:  
Janikosoda S.A.(25%), GK Petrochemia Blachownia (19%), GK Soda Mątwy (15%), oraz CIECH S.A. (14%). 
 
Wielkość skonsolidowanego zysku na działalności operacyjnej jest z jednej strony skutkiem działań które spowodowały 
osiągnięcie zysku brutto na sprzedaży na poziomie 426 039 tysięcy złotych, z drugiej zaś strony poniesionymi kosztami 
sprzedaży i ogólnego zarządu w  łącznej kwocie 287 230 tysięcy złotych, oraz ujemnego skonsolidowanego wyniku na 
pozostałej działalności operacyjnej -15 980 tys. zł. 
 
Wskaźnik rentowności zysku netto ze sprzedaży (przed pozostałą działalnością operacyjną) wyniósł 8%. Wskaźnik 
rentowności pozostał na podobnym poziomie jak w roku 2003 Wskaźnik EBITDA ( liczony jako stosunek sumy zysku ze 
sprzedaży i amortyzacji bez odpisów wartości firmy i ujemnej wartości firmy z konsolidacji do przychodów do sprzedaży) 
wyniósł 12%.Wskaźnik ten jest efektem głównie przyrostu w trzech kwartałach 2004 zysku netto ze sprzedaży.  
 
Wynik netto 
Za trzy kwartały 2004 roku Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 71 730 tys. zł. Wypracowany zysk netto jest 
efektem wysokiego poziomu zysku netto na sprzedaży 138 809 tys. zł.  
 
Na poziom zysku netto za trzy kwartały 2004 roku oprócz czynników omawianych powyżej miała również wpływ strata na 
poziomie działalności finansowej. Strata ta wyniosła 16 596 tys. zł. Główną pozycja kosztową,  
tj 16 040 tys. zł, były odsetki od kredytów w rachunku bieżącym i kredytów inwestycyjnych. Na skonsolidowany wynik 
netto wpłynęła także strata na sprzedaży całości udziałów jednostki wycenianej metodą praw własności „Złoty Stok” Sp.  
z o. o., w wysokości 1 763 tys. zł. 
 
Bilans 
 
Struktura Kapitałowa 
Skonsolidowany kapitał własny Grupy Ciech zwiększył się na dzień 30 września 2004 roku w stosunku do 31 grudnia 
2003 roku (dane doprowadzone do porównywalności) o kwotę 74 152 tys. zł. Decydujący udział we wzroście miało 
wypracowanie zysku netto w Grupie za trzy kwartały 2004 roku w wysokości 71 730 tys. zł.  
 
Rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa  
W okresie trzech kwartałów 2004 roku w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Ciech ujęte zostały następujące 
korekty z tytułu utworzenia i rozwiązania rezerw oraz odpisów aktualizujących wartości składników majątku.  
 
Utworzone rezerwy tys. zł 
Rezerwa na podatek dochodowy 4 675
Rezerwa na odprawy emerytalne, urlopy, premie, rekompensaty i podobne 6 862
Rezerwa na przewidywane straty 6 494
Rezerwa na restrukturyzację 230
Rezerwa na przewidywane zobowiązania( koszty) 2 467
Razem 20 728
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Rozwiązane rezerwy tys. zł 
Rezerwa na podatek dochodowy 1 546

Rezerwa na odprawy emerytalne, urlopy, premie, rekompensaty i podobne 
5 965

Rezerwa na przewidywane straty 168
Rezerwa na restrukturyzację 1 464
Rezerwa na zobowiązania (koszty) 3 498
Razem 12 641

 
Odpisy aktualizujące aktywa (zwiększenie)  tys. zł 
Odpisy aktualizujące należności  9 518
Odpisy aktualizujące zapasy  2 937
Odpisy aktualizujące udziały/akcje 2 692
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 481
Razem 15 628

 
 
Odpisy aktualizujące aktywa (zmniejszenia) tys. zł 
Odpisy aktualizujące należności  9 040
Odpisy aktualizujące zapasy  1 947
Odpisy aktualizujące udziały/akcje 105
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 9 115
Razem 20 207

 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tys. zł 
Zwiększenie 8 311
Zmniejszenie 7 160

 
5. Akcjonariusze CIECH S.A. posiadający co najmniej 5% akcji /głosów na WZ- stan aktualny  
 
– Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa - 10 270 800 akcji,, co stanowi 51,88% kapitału 

zakładowego CIECH S.A.; liczba głosów 10 270 800 co stanowi 51,88% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. 
– Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - 2 290 080 akcji co stanowi 11,57% kapitału zakładowego CIECH S.A., 

liczba głosów 2 290 080 co stanowi 11,57% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. 
 
 
Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji/głosów CIECH S.A. ( co najmniej 5%). 
 

Akcjonariusz  Stan na 31.12.03 Akcje nabyte Akcje zbyte Stan na 15.11.04
Skarb Państwa 10 270 800 - - 10 270 800
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 2 290 080  2 290 080

 
Zmiany w strukturze własności pakietów akcji/głosów CIECH S.A, będących w posiadaniu jednostek powiązanych z 
CIECH S.A. 
 

Jednostki powiązane z CIECH S.A. Stan na 31.12.03 Akcje nabyte Akcje zbyte Stan na 15.11.04
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 2 290 080  2 290 080
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A 335 924 -  335 924
Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda” S.A. 440 260 -  440 260
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z 
o.o. 190 200 - 190 200
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. 95 100  95 100
Pertochemia Blachownia S.A. 383 880 147 002 236 878
InChem Sp. z o.o.** 752 030  752 030
Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Sp. z o.o.* 95 100  *

*- Udziały ,posiadane przez CIECH S.A., Zakładów Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Sp. z o.o. zostały sprzedane przez CIECH S.A. w 
dniu 13 czerwca 2004 roku. Od tego dnia spółka ta nie jest jednostka powiązaną z CIECH S.A., **- Spółka Ciech Inwestycje Sp. z o.o. 
zmieniła nazwę na InChem Sp. z o.o. 
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Zmiany w stanie akcji CIECH S.A. posiadanych przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej  
 

 Stan na 31.12.03 Akcje nabyte Akcje zbyte Stan na 15.11.04
Zarząd - 190 200 - 190 200
Rada Nadzorcza - - - -

 
 
6. Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansu 
 
W dniu 4 listopada 2004 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi, 
wykreślił spółkę Ciech-Petrol Sp. z o. o. z Krajowego Rejestru Sądowego.  
 
Po dacie bilansu nie wystąpiły żadne inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej Ciech. 
 
7. Realizacja wcześniej publikowanej prognozy wyników na dany rok 
 
Grupa Kapitałowa Ciech nie publikuje prognoz wyników. 
 
8. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej wg. stanu na dzień 30.09.2004 roku. 
 
I. CIECH S.A. : 
 
Zobowiązania CIECH S.A. (krajowe i zagraniczne) zgłoszone do postępowania sądowego lub arbitrażowego 
 
Roszczenie Petro Carbo Chem Aktiengesellschaft (PCC) 
Przedmiotem pozwu wniesionego przez PCC AG w 2000 roku jest roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 
21 364 tys. zł oraz 13 861,45 EURO (równowartość 61 tys. zł) za niewykonanie umowy przeniesienia udziałów 
Petrochemii Blachowni Sp. z o.o. (obecnie Petrochemia Blachownia S.A.) 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 co 
do zasady, nie określając jednocześnie kwoty samego odszkodowania. Od w/w wyroku wstępnego CIECH S.A. wniósł 
apelację w dniu 19.09.2003 r. zarzucając wyrokowi wstępnemu błędną ocenę prawną ustalonych okoliczności 
faktycznych oraz naruszenie prawa materialnego przez przyjęcie, że zamiarem stron było zawarcie umowy. Na 
rozprawie w dniu 12.08.2004 r. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy zaskarżony wyrok wstępny Sądu Okręgowego tj. 
potwierdził zasadność roszczeń PCC nie wypowiadając się co do wysokości odszkodowania, które będzie przedmiotem 
dalszego postępowania. Po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem CIECH S.A. zamierza wnieść 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 świetle powyższych 
okoliczności i posiadanych informacji Zarząd nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wysokość odszkodowania. 
  
Roszczenie Comexportu 
Przedmiotem pozwu wniesionego we wrześniu 2003r. przez Comexport (Brazylia) do Sądu Arbitrażowego przy 
Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu są roszczenia odszkodowawcze z tytułu niepełnego wykonania dostaw 
polskiej siarki do Brazylii w latach 1993-1999. Pozew został skierowany przeciwko CIECH S.A. oraz Kopalniom Siarki w 
Tarnobrzegu i Grzybowie. Wartość przedmiotu sporu stanowi kwota 3 961 238 USD (równowartość 14 090 tys. zł) na 
którą składają się: utracone przez Comexport zyski od nie dostarczonych odbiorcom brazylijskim ilości przewidzianych w 
umowie, straty z tytułu zawyżonych kosztów frachtu itp. W listopadzie 2003 r. CIECH S.A. złożył odpowiedź na pozew 
wnosząc o oddalenie roszczeń Comexportu; podnosząc między innymi posiadanie certyfikatu siły wyższej 
potwierdzającego likwidację kopalni oraz restrukturyzację przemysłu siarkowego, zarzut przedawnienia roszczeń, 
nieudokumentowanie roszczeń odszkodowawczych. Sąd Arbitrażowy wyznaczył jednego arbitra do rozpoznania sporu. 
Po zapoznaniu się ze sprawą arbiter ustalił harmonogram dalszego postępowania oraz wyznaczył termin rozprawy  
w I kwartale 2005 r. CIECH S.A. jest reprezentowany w procesie przez renomowaną kancelarię, która we wcześniejszej 
opinii prawnej oceniła roszczenie Comexportu jako nieuzasadnione.  
 
Roszczenie Enapharm 
Przedmiotem pozwu wniesionego w czerwcu 2004r. przez Likwidatora firmy Enapharm w Algierii jest kwota 172 879,84 
USD (równowartość 615 tys. zł) stanowiąca odszkodowanie za dostawę przez CIECH S.A.  leków w latach 1985-1991.  
Zdaniem powoda, CIECH S.A. nie dokonał wymiany niesprzedanych przez odbiorcę leków, które uległy 
przeterminowaniu – na przydatne do użytku – do czego był zobowiązany zgodnie z kontraktem. Natomiast CIECH S.A. 
twierdzi, że był zwolniony z tego obowiązku, gdyż powód nie przekazywał należności za sprzedane leki na rynku 
algierskim. 
Sprawa toczy się przed sądem algierskim. CIECH S.A. jest reprezentowany przez miejscowego adwokata, którego 
nadzoruje renomowana kancelaria adwokacka w Paryżu. Rozprawa, która odbyła się w dniu 3 października 2004r. 
została odroczona i CIECH S.A. oczekuje na wyznaczenie nowego terminu przez Sąd. 
 
Roszczenie „Mirada” Janina Wyciszczok (Cresco) 
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Przedmiotem sporu są odsetki w wysokości 4 050 tys. zł za nieterminowy - zdaniem powoda – zwrot kwoty 246 420 tys. 
zł przekazanej przez Cresco Financial Advisers spółka z o.o. na konto CIECH S.A. w 2001r. Powyższa kwota stanowiła 
cenę za akcje serii C, które miała objąć firma Cresco. Z uwagi na to, że nie doszło do podwyższenia kapitału i objęcia 
akcji, CIECH S.A. zwrócił należność, ale zdaniem Cresco po terminie. Wierzytelność została nabyta przez powoda w 
drodze cesji od Jarosława Witkowskiego, który nabył do niej prawa poprzez cesję od firmy Cresco. Spór toczy się przed 
Sądem Arbitrażowym w Warszawie. CIECH S.A. podniósł zarzut niewłaściwości Sądu Arbitrażowego. Ponadto CIECH 
S.A. zawarł w marcu 2003 roku ugodę z Cresco, która zdaniem CIECH S.A. uregulowała wzajemne roszczenia stron. W 
zależności od rozstrzygnięcia zagadnienia proceduralnego podjęte będą zarzuty merytoryczne co do zasadności 
wniesionego pozwu.  
 
Na dzień 30.09.2004 w księgach Spółki istnieje rezerwa na potencjalne roszczenia z tytułu ww. spraw sadowych w 
ogólnej kwocie 8.921 tys. zł. 
 
Roszczenia pracownicze 
Przeciwko CIECH S.A toczy się aktualnie pięć procesów pracowniczych z powództwa byłych pracowników zwolnionych z 
przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Przedmiotem sporów są roszczenia o przywrócenie do pracy. Rokowania, 
co do wyniku wyżej wymienionych procesów są korzystne. 
 
 
Wierzytelności CIECH S.A (krajowe i zagraniczne) 
 
Wierzytelności zgłoszone do postępowania sądowego lub arbitrażowego  
Z tytułu zwrotu należności za towar i innych CIECH S.A  prowadzi dziewięć czynnych spraw cywilnych o zapłatę na 
łączną kwotę 1 423 tys. zł. Ponadto wniesione są dwa pozwy do Sądu Arbitrażowego w Moskwie o zapłatę USD 539 538 
(równowartość 1 919 tys. zł.) Rokowania korzystne. 
 
Wierzytelności CIECH S.A. dochodzone w postępowaniu administracyjnym 
CIECH S.A  prowadzi siedem spraw przed NSA z tytułu zwrotu niesłusznie pobranej akcyzy oraz o zwrot należności 
celnych na łączną kwotę 871 tys. zł. Rokowania, co do wyniku korzystne. 
 
Pozostałe wierzytelności CIECH S.A. 
 
Postępowania upadłościowe 
Do krajowych postępowań upadłościowych (osiemdziesiąt pięć postępowań) zostały skierowane wierzytelności na 
łączną kwotę 21 304 tys. zł. Do zagranicznych postępowań (dwa postępowania) CIECH S.A zgłosił USD 554 527 oraz 
EURO 352 279. (łącznie równowartość 3 515 tys. zł.) Rokowania, co do postępowań upadłościowych niekorzystne z 
uwagi na to, że wierzytelności CIECH S.A nie należą do uprzywilejowanych. 
 
Postępowania egzekucyjne i układowe 
W krajowych postępowaniach egzekucyjnych (trzydzieści cztery postępowania) CIECH S.A dochodzi od dłużników kwoty 
26 998 tys. zł. Największą pozycję 17 619 tys. zł stanowi postępowanie egzekucyjne przeciwko Sur5Net oraz 
postępowanie egzekucyjne na kwotę 6 275 tys. zł przeciwko PHU Starter – Bogusław Lepiarz Częstochowa.  
W zagranicznym postępowaniu egzekucyjnym znajduje się kwota EURO 71 704,93 (równowartość 314 tys. zł) 
Rokowania zróżnicowane w zależności od posiadanego majątku dłużników. W pięciu postępowaniach układowych 
znajduje się kwota 43 tys. zł. Rokowania, co do postępowań układowych korzystne. 
 
Przy przeliczaniu zobowiązań wyrażonych w walucie obcej przyjęto następujące kursy: 
Kurs USD 3,5569 
Kurs EURO 4,3832 
 
II. Spółki zależne 
 
Soda Mątwy S.A  - grupa kapitałowa 
Wobec Soda Mątwy S.A. oraz spółek od niej zależnych nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mogące mieć 
istotne znaczenie dla ich działalności. Sprawy sądowe bierne (zobowiązania) zamykają się kwotą 71 tys. zł. Natomiast 
wierzytelności dochodzone od dłużników w procesach cywilnych przez Soda Mątwy S.A. i jej spółki zależne stanowią 
kwotę 9 798 tys. zł, z czego największą pozycję tj. kwotę 8 303 tys. zł stanowią wierzytelności wobec firmy B. Lepiarz z 
tytułu należności za towar. Według informacji Soda Mątwy S.A.– rokowania są niekorzystne. 
W postępowaniu egzekucyjnym znajduje się wyrok na rzecz Soda Mątwy S.A. wobec Biura Maklerskiego Sur5 Net na 
kwotę 5 663 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi. Postępowanie egzekucyjne jest zawieszone w związku z 
wystąpieniem Soda Mątwy S.A. z pozwem o ujawnienie majątku Sur5 Net. W postępowaniu egzekucyjnym znajduje się 
również wyrok uzyskany przez Soda Mątwy przeciwko B. Lepiarz na kwotę 13 511 tys. zł.  Pozostałe sprawy GK Soda 
Mątwy to postępowania upadłościowe na łączną kwotę 1 117 tys. zł oraz postępowania układowe na łączną kwotę 280 
tys. zł. Soda Mątwy S.A. Grupa Kapitałowa utworzyła odpisy aktualizacyjne na toczące się postępowania w wysokości 
31 697 tys. zł. 
 
Janikosoda S.A. - grupa kapitałowa 
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Wobec Janikosoda S.A. oraz jej spółek  zależnych  nie zostały zgłoszone istotne roszczenia (zobowiązania) mogące 
mieć wpływ na ich działalność. Łączna kwota zobowiązań GK Janikosoda z tytułu postępowań biernych wynosi 222 tys. 
zł. Wierzytelności GK Janikosoda wobec kilkudziesięciu dłużników w związku z prowadzoną działalnością stanowią 
kwotę 955 tys. zł. W postępowaniu egzekucyjnym dochodzone są wierzytelności na kwotę 2 119 tys. zł, z czego 
największą pozycję 2 104 tys. zł stanowi wyrok przeciwko B.Lepiarz. W postępowaniu upadłościowym dochodzona jest 
kwota 376 tys. zł. Janikododa S.A. Grupa Kapitałowa utworzyła odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się 
postępowania.  
 
Vitrosilicon S.A.  
Spółka nie odnotowała, wobec niej roszczeń (zobowiązań) mogących mieć wpływ na prowadzoną przez nią działalność 
handlową. Spółka dochodzi od dłużników wierzytelności z tytułu dostaw i usług w łącznej kwocie 879 tys. zł, z czego 
największą pozycję stanowią postępowania upadłościowe w wysokości 513.tys. zł oraz egzekucyjne w wysokości 243 
tys. zł. Vitrosilocon S.A. utworzyła odpis aktualizacyjny na kwotę 879 tys. zł 
 
Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. - grupa kapitałowa 
Przeciwko GK Alwernia nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mogące mieć istotny wpływ na wynik jej 
działalności. Wobec Zakładów Chemicznych Alwenia S.A. zostało zgłoszone w czerwcu 2004. przez Leduc Chemie z 
Holandii roszczenie o zapłatę 16,3 tys. EURO (równowartość 71 tys. zł) z tytułu niewykonania kontraktu kupna 
sprzedaży. Sprawa toczy się przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie. ZCH Alwernia S.A. dochodzą od 
dłużników z tytułu wierzytelności za towar i odszkodowań na drodze sądowej i egzekucyjnej w łącznej kwocie 601 tys. zł, 
z czego największą pozycję stanowi odszkodowanie o zapłatę 301 tys. zł zgłoszone wobec TUiR Warta z tytułu awarii 
wspólnej, które od ponad dwóch lat toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdyni. Rokowania korzystne. Przy 
przeliczaniu zobowiązań Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. wobec Leduc Chemie przyjęto kurs EURO 4.3832  
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. GK utworzyły odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się postępowania. 
  
Cheman S.A. - grupa kapitałowa 
Przeciwko GK Cheman nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mające istotny wpływ na wynik jej działalności., 
Spółka Cheman S.A. dochodzi na drodze sądowej wierzytelności od kilkudziesięciu swoich dłużników z tytułu 
prowadzonej działalności handlowej w łącznej kwocie 2 408 tys. zł z czego 1 021 tys. stanowią postępowania 
upadłościowe natomiast w postępowaniu egzekucyjnym Cheman S.A. dochodzi wierzytelności w kwocie 1 333 tys. zł. 
Rokowania korzystne – spółka odnotowuje spłaty częściowo odzyskiwanych wierzytelności. 
Cheman S.A. Grupa Kapitałowa utworzyła odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się postępowania.  
 
GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. - grupa kapitałowa 
Wobec spółek GK Fosfory nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mogące mieć istotny wpływ na wynik ich 
działalności handlowej. GK Fosfory dochodzi od kilkudziesięciu dłużników w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych 
wierzytelności na łączną kwotę 646 tys. zł, na którą został utworzony odpis aktualizacyjny. 
 
Petrochemia – Blachownia S.A. - grupa kapitałowa 
GK Petrochemia Blachownia nie odnotowała wobec niej roszczeń (zobowiązań) o istotnym znaczeniu.  Petrochemia-
Blachownia S.A. dochodzi wierzytelności od kilkudziesięciu dłużników w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą na łączną kwotę 713 tys. zł będącą przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Do postępowań 
upadłościowych Petrochemia-Blachownia S.A.  zgłosiła kwotę 166 tys. zł. Prawdopodobieństwo odzyskania w/w kwot 
spółka ocenia jako niskie. Na całość powyższych należności utworzony został odpis aktualizacyjny. 
 
Ciech Service Sp. z o.o. 
Spółka jest stroną pozwaną w jednym sporze pracowniczym o zapłatę 100 tys. zł  + odsetki ustawowe, z powództwa 
byłego pracownika. Spółka utworzyła odpis aktualizacyjny na całą należność.  
  
9. Informacje o zawarciu przez CIECH S.A. lub jednostkę od niej zależną, jednej lub wielu transakcji  
z podmiotami powiązanymi, nie będących transakcjami typowymi i rutynowymi 
  

Istotne warunki transakcji (tys. zł) 

Nazwa podmiotu z 
którym została 

zawarta transakcja 

Powiązanie 
spółki z 

podmiotem 
będącym 

stroną 
transakcji 

Przedmiot 
transakcji Warunki 

finansowe 

Specyficzne warunki 
charakterystyczne dla tej 
umowy, w szczególności 

odbiegające od warunków 
powszechnie stosowanych dla 

danego typu umowy 

Dodatkowe informacje 

CIECH S.A.   

Cheman Sp. z o.o. Spółka zależna 

objęcie udziałów 
w 

podwyższonym 
kapitale 

podstawowym 

4 000  

w 2003 roku została 
przekazana zaliczka na 
podwyższenie kapitału 
podstawowego spółki, 
rejestracja nastąpiła w 

marcu 2004 roku. 
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Istotne warunki transakcji (tys. zł) 

Nazwa podmiotu z 
którym została 

zawarta transakcja 

Powiązanie 
spółki z 

podmiotem 
będącym 

stroną 
transakcji 

Przedmiot 
transakcji Warunki 

finansowe 

Specyficzne warunki 
charakterystyczne dla tej 
umowy, w szczególności 

odbiegające od warunków 
powszechnie stosowanych dla 

danego typu umowy 

Dodatkowe informacje 

Ciech  Polfa  
Sp. z o o. 
 

Spółka zależna 

Objęcie 
udziałów w 

podwyższonym 
kapiate w 

zamian za aport

760   

Ciech Petrol 
Sp. z o.o. 

Spółka zależna 

redukcja i 
restrukturyzacja 

zadłużenia 
wobec CIECH 

S.A. 

2 702   

Petrochemia 
Blachownia SA Spółka zależna zakup akcji 

własnych 2 055  
Zakup akcji własnych w 

ramach Programu 
Pracowniczych Akcji 

Zakłady Azotowe w 
Tarnowie Mościcach 
S.A. 
 

Spółka 
niepowiązana 

zakup akcji 
własnych 4 121  

Zakup akcji własnych w 
ramach Programu 

Pracowniczych Akcji 

Cheman Sp. z o.o. Spółka zależna 

Objęcie udziałów 
podwyższonym 
kapitale spółki 

Cheman 

3 203  

Objecie wyemitowanych 
akcji w wyniku połączenia 
spółek Cheman Sp.z o.o i 

Ciech Petrol Sp.z o.o 
Alwernia S.A.      
Alwernia Chrom 
Spółka z o.o. 

Spółka zależna 
pośrednio 

Dopłata do 
udziałów 2 000 - dopłata zwrotna 

Alwernia Chrom 
Spółka z o.o. 

Spółka zależna 
pośrednio pożyczka 1 000 oprocentowanie 8 % w stosunku 

rocznym  

SODA  MĄTWY S.A.      

Transoda Sp. z o.o Spółka zależna 
pośrednio 

udzielenie 
pożyczki 2 172 T/N WIBOR + 0.7%  

CIECH S.A Podmiot 
dominujący 

Zakup 50 sztuk 
weksli 

komercyjnych o 
wartości 

nominalnej 100 
tys. zł każdy 

4 907 

Data Opcji Nabywcy 24 listopada 
2004 r, cena nabycia 4 907 tys. 

zł. Rentowność 7.5 % p.a 
kalkulowane w oparciu o WIBOR 

3M wraz z marżą na poziomie 
1% 

 

Petrochemia 
Blachownia S.A.      

CIECH S.A Podmiot 
dominujący 

Zbycie akcji 
CIECH S.A 

Sprzedano 
147002 akcje 
po 13,98 PLN 
tj. za wartość 

2 055 

Sprzedający ponosi koszty 
związane z podpisaniem umowy 
oraz obowiązek uiszczenia PCC 

Wpłata na konto. Zapłata 
ceny nastąpi do dnia 

31.12.2004 

JANIKOSODA S.A.      

CIECH S.A. Podmiot 
dominujący 

Zakup 50 sztuk 
weksli 

komercyjnych o 
wartości 

nominalnej 100 
tys. zł każdy 

4 907 

Data Opcji Nabywcy 24 listopada 
2004 r, cena nabycia 4 907 tys. 

zł. Rentowność 7.5 % p.a 
kalkulowane w oparciu o WIBOR 

3M wraz z marżą na poziomie 
1% 
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10. Informacja o udzieleniu przez CIECH S.A. lub jednostkę od niego zależną, poręczeń kredytu lub pożyczki lub 
udzieleniu gwarancji  
 
Poręczenia i gwarancje udzielone  

Kwota poręczonych 
kredytów które w 

całości lub określonej 
części zostały 

poręczone 

Nazwa podmiotu 
tóremu 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 

CIECH S.A.       

NFOŚiGW w 
Warszawie  4 185 do 31.03.2006 r. 

wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH S.A. w wysokości 1% 

wartości poręczenia 

Z.CH. Soda 
Mątwy S.A. 

jednostka 
zależna 

KREDYT BANK S.A. 
Oddział w Sieradzu  4 500 do 31.08.2005 

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  2 150 Do 31.08.2005 

wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH S.A. w wysokości 1% 

wartości poręczenia 

Cheman S.A - 
Warszawa 

jednostka 
zależna 

BANK HANDLOWY 
S.A.  1 200 do 01.05.2005 

wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH S.A. W wysokości 1% 

wartości poręczenia 

Ciech-Polfa  
Sp. z o.o. 

jednostka 
zależna 

BANK HANDLOWY 
S.A.  4 800 Do 01.05.2005 

wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH S.A. W wysokości 1% 

wartości poręczenia 

Ciech-Polfa  
Sp. z o.o. 

jednostka 
zależna 

BANK PKO S.A. I 
Oddział w Warszawie  2 000 do 31.07.2004 

wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH S.A. W wysokości 1% 

wartości poręczenia, 
zabezpieczenie poręczenia 

przez Spółkę Cheman w 
formie weksla in blanco oraz 
cesji należności handlowych 

Chemna S.A. jednostka 
zależna 

Razem CIECH S.A.  18 835     

Petrochemia 
Blachownia S.A.        

Bank Ochrony 
Środowiska S.A.  2 000 

do 
grudnia 2005 

brak 
ZK 

Zdzieszowice 
 Sp. z o.o. 

brak powiązania

Bank Zachodni WBK 
S.A.  375 

do 
grudnia 2007 

brak Bl-Trans Sp. z 
o. o. 

jednostka 
pośrednio 
zależna 

PKO Bank Polski S.A  300 do lipca 2010 brak Bl-Trans Sp. z 
o. o. 

Jednostka 
pośrednio 
zależna 

Razem Petrochemia 
Blachownia S.A.  

2 675 
 

    

SODA MĄTWY S.A.       

ING BSK Leasing 
S.A.  2 370 31.03.2007 brak Transoda Sp. 

z o.o 

jednostka 
zależna 

pośrednio 
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Kwota poręczonych 
kredytów które w 

całości lub określonej 
części zostały 

poręczone 

Nazwa podmiotu 
tóremu 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 

Razem SODA 
MĄTWY S.A.  2 370     

JANIKOSODA S.A.       

BOŚ Poznań EUR 2 991 13 109 
do 

16.11.2009 
bez wynagrodzenia Vitosilicon 

S.A. 
jednostka 
zależna 

Razem Janikosoda  
S.A.  13 109     

Alwernia S.A.        

Alwernia S.A USD 400 1423 Do stycznia 2005 
Zabezpieczeniem jest lokata w 

BOŚ oprocentowana na 
warunkach rynkowych 

Alwernia 
Chrom 

 Sp. z o.o 

jednostka 
zależna 

pośrednio 

Razem Alwernia S.A.  1 423     

Razem kwota 
poręczonych 
kredytów 

 38 412     

 
 
 

Łączna kwota 
poręczonych 

pożyczek które w 
całości lub 

określonej części 
zostały poręczone 

Nazwa 
podmiotu 
któremu 

udzielono 
poręczenia 

waluta w tys. zł. 

Okres na jaki 
udzielono 

poręczenia 

Warunki finansowe na jakich 
udzielono poręczeń, z 

uwzględnieniem wynagrodzenia 
spółki za udzielone poręczenia 

Podmiot, za 
którego 

zobowiązania 
udzielone 

zostało 
poręczenie 

Charakter 
powiązań 

istniejących 
między 

CIECH S.A. a 
podmiotem 

który 
zaciągnął 
pożyczkę 

SODA MĄTWY 
S.A.    

Narodowy 
Fundusz 
Ochrony 
Środowiska 

 2 500 
do 

31.12.2006 

w przypadku nie wywiązania się 
podmiotu ze spłaty spółka do 

wysokości zadłużenia nie płaci do 
UM podatku od nieruchomości 

Urząd Miasta w 
Inowrocławiu 

brak 
powiązania 

Razem SODA 
MĄTWY S.A.   2 500     

 
 
11. Informacja dodatkowa 
 
W oparciu o art. 58 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Ustawy o rachunkowości odstąpiono od konsolidacji pozostałych spółek 
Grupy Kapitałowej Ciech. Przy wyborze jednostek do konsolidacji Zarząd jednostki dominującej kierował się kryterium 
istotności ich danych finansowych dla realizacji obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i 
finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej. Przyjęto założenie, że podmioty, których suma bilansowa i 
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów oraz operacji finansowych są nieistotne w stosunku do 
analogicznych wielkości jednostki dominującej, a ich dane łączne są niższe niż 5% odpowiednich wielkości łącznych 
(wszystkich spółek zależnych w GK Ciech), są niematerialnie a tym samym nieistotne dla realizacji obowiązku 
wynikającego z art. 4 ust. Ustawy o rachunkowości. 
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Jednostki nie objęte 
konsolidacją 

Udziały 
CIECH S. A. 

w spółce 
(bezpośredn

ie + 
pośrednie) 

Przychody netto 
ze sprzedaży 

towarów i 
produktów oraz 

operacji 
finansowych ** 

Suma 
bilansow
a danej 

jednostki
/ Grupy**

Zysk / 
Strata 
netto 

Procent 
przychodów 
CIECH S.A. 

Procent 
sumy 

bilansowej 
CIECH 

S.A. 

Stopień 
zależności od 
CIECH S. A. 

1) Chemia.com S.A. 100,00 % 168 532 (12)  0,01% 0,06% Spółka zależna 
2) Polcommerce GmbH, 
Austria 100,00 % 14 483 3 476  88 1,29% 0,41% Spółka zależna

3) Ciech-Service Sp. z 
o.o. 100,00 % 3 024 2 039  106  0,27% 0,24% Spółka zależna

4) Boruta-Kolor Sp. z o.o. 100,00 % 16 821 21 613 409 1,50% 2,55% Spółka zależna
5) Polcommerc Ltd., 
Węgry 100,00 % 2 245 1 245  266 0,20 % 0,15% Spółka zależna

6) Grupa Kapitałowa 
Soda Mątwy       

6.1.) Soda-Med. Sp. z 
o.o. 90,96 % 730 2 815 28 0,06% 0,33% Spółka zależna 

pośrednio
7) Grupa Kapitałowa 
Janikosoda       

7.1.) Jantrans - Janikowo 
Sp. z o.o. 90,31 % 9 713 11 030 (11) 0,86% 1,30% Spółka zależna 

pośrednio

8) Nordiska Unipol AB 82,22 % 1 476 795  (143)  0,13% 0,09% 
Spółka

zależna
9) Grupa Kapitałowa 
Alwernia       

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

pośrednio
9.2.) Oczyszczalnia 
Alwernia Sp. z o.o. 71,45 % 214 673  5  0,02% 0,08% Spółka zależna 

pośrednio

9.3.) Soc-Al. Sp. z o.o. 69,88 % 1 426 1 688  3 0,13% 0,20% Spółka zależna 
pośrednio

10) Chemiepetrol GmbH 60,00 % 26 721 6 737  166 2,38% 0,79% Spółka zależna
11) Danske UmipolA/S 55,00 % 14 180 2 970 533 1,26% 0,35% Spółka zależna
12) Grupa Kapitałowa 
Cheman     

12.1.) Chemo Sp z o.o. 51,28 % 11 053 4 243 122 0,98% 0,50% Spółka zależna 
pośrednio

* jednostka nie prowadzi działalności, ** przychody narastająco od 1 stycznia 2004 do 30 września 2004 roku, suma bilansowa na dzień 
30 czerwca 2004 roku.  

Łączna wartość Jednostki nie objęte 
konsolidacją 

Grupa Ciech 
(bez wyłączeń) 

Udział w % 

Sum bilansowych 59 906 2 302 086 2,60 %
Przychodów netto ze sprzedaży towarów i 
produktów oraz operacji finansowych 102 254 2 898 817 3,53 %  

 
Dodatkowo nie wyceniono metodą praw własności spółki stowarzyszonej pośrednio w Grupie Kapitałowej Ciech. 
Suomen Unipol Oy  oraz spółki współzależnej InChem Sp. z o.o. Wycena tych podmiotów w skonsolidowanym 
sprawozdaniu nie jest istotna.  
 

Jednostki nie wyceniane 
metodą praw własności 

Udziały  
bezpośrednie 
CIECH S.A. w 

spółce 

Udziały CIECH 
S.A. w spółce 

(bezpośrednie+ 
pośrednie). 

Kapitał własny na dzień 
30.09.2004 

przypadający GK Ciech 
(tys. zł) 

Wartość 
nabycia (tys. 

zł) 

Odpisy 
aktualizujące 

wartość nabycia 
(tys. zł) 

1) Suomen Unipol Oy 15,00% 24,78% 654 141 0
2) InChem Sp. z o. o. 50,00% 50,00% 531 2 702 2 702

 

Jednostki nie wyceniane 
metodą praw własności 

Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i produktów oraz 

operacji finansowych danej 
jednostki (tys. zł) 

Suma bilansowa danej 
jednostki (tys. zł) Zysk / (strata) netto (tys. zł) 

1) Suomen Unipol Oy 27 735 9 038 172 
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2) InChem Sp. z o. o. 3 253 12 509 486 
 
CIECH S.A. posiada dodatkowo akcje/udziały jednostek nad którymi nastąpiło ograniczenie lub utrata sprawowania 
kontroli: 
– Calanda Polska Sp. z o.o.- spółka w likwidacji, 95,70% udziałów/głosów bezpośrednio posiada CIECH S.A.  
– ZAO-Polfa Ciech, Rosja – spółka w upadłości, 65,00 % udziałów/głosów bezpośrednio posiada CIECH S.A.  
– Polsin-Karbid Sp. z o. o – spółka w upadłości, 22,76% łącznych udziałów/głosów posiada CIECH S.A, udziały/głosy 

(bezpośrednie+pośrednie) poprzez CIECH S.A. i Polsin Pte.Ltd. 
– K.Foster & Son Ltd.- utrata kontroli powołany zarząd administratorów pod koniec 2003 roku- 
– 46,51%, udziały/głosy pośrednie CIECH S.A. poprzez Daltrade Plc. 
– Polfa Nigeria - utrata kontroli, brak kontaktu ze spółką, 20% udział bezpośredni CIECH S.A. 
 
12. Inne istotne wydarzenia  
 
W trzech kwartałach 2004 roku nie wystąpiły żadne inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowe CIECH. 
 
13. Czynniki, które mogą mieć  wpływ na wyniki w perspektywie najbliższego kwartału: 
 
Najistotniejsze czynniki związane z otoczeniem Grupy Kapitałowej Ciech, które będą miały wpływ na wyniki w najbliższej 
perspektywie czasowej to koniunktura gospodarcza zarówno w Europie jak i na świecie, w tym w szczególności  
w Polsce: 

- tempo wzrostu PKB  
- zmieniające się stopy procentowe 
- koniunktura w branży chemicznej oraz przemyśle szklarskim 
- dopłaty bezpośrednie i fundusze strukturalne w rolnictwie 

 
Istotny wpływ może mieć również koniunktura na rynku surowcowym, w tym głównie węgla, solanki, fosforytów i koksu 
(ceny koksu wzrosły ponad dwukrotnie od początku 2004r.) oraz kształtowanie się poziomu kursu walut w relacjach 
PLN/EURO oraz PLN/USD. Zmiany relacji kursów będą miały wpływ na wielkość i rentowność transakcji handlowych 
dokonywanych przez Grupę.  
 
Wśród czynników wewnętrznych najbardziej istotny wpływ na wyniki CIECH i Grupy będzie miała realizowana strategii 
wzrostu, w tym realizacja poszczególnych projektów inwestycyjnych oraz wdrożenie projektów poprawy efektywności 
realizowana poprzez poszczególne podmioty Grupy Ciech: 
- rozpoczęcie działania Dywizji Sodowej,  
- zmiana struktury organizacyjnej CIECH S.A., 
- redukcja kosztów wytwarzania przez zastosowanie np. innych surowców,  
- poprawa wydajności i jakości,  
- reorientacja produkcji na bezodpadową, co spowoduje zmniejszenie opłat za składowanie i wywóz odpadów,  

 
Istotne znaczenie dla wyników Grupy może mieć również planowana sprzedaż akcji CIECH S.A. posiadanych przez 
niektóre spółki Grupy, która powinna mieć miejsce łącznie z planowaną przez CIECH S.A. emisją akcji zwykłych serii C. 
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Załącznik 2 – Uchwała NWZA Emitenta z dnia 19 maja 2004 r. o emisji Akcji Serii C    
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z emisją Akcji Serii C    

 
 

Uchwała Nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CIECH S.A. 

z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 maja 2004 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego CIECH S.A. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na 
podstawie art. 431 § 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 w zw. z 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 9  
Statutu Spółki uchwala, co następuje: 

§1 
 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 98.981.500 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset 
osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych do kwoty nie większej niż 140.001.420 (słownie: sto czterdzieści 
milionów tysiąc czterysta dwadzieścia) złotych to jest o kwotę nie większą niż 41.019.920 (słownie: czterdzieści 
jeden milionów dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia) złotych. 

 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję obejmującą  nie więcej aniżeli 8.203.984 

(słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji serii C o wartości 
nominalnej 5 (pięć) złotych każda. 

 
3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
 
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy 2004, od dnia 1 stycznia 2004 r. 
 

5. Akcje serii C pokryte zostaną wyłącznie gotówką. 
 
6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze publicznej subskrypcji w warunkach publicznego obrotu 

papierami wartościowymi. 
 
7. Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 
§2  

 
1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do 

wszystkich akcji serii C. 
 
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH. 

zawiera następującą treść: 
 

OPINIA ZARZĄDU 
CIECH SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO 

AKCJI SPÓŁKI SERII C 
ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII C 

 
Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia 
swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii 
C. 
 

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest w pełni 
uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na 
rozwój działalności Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej, co umożliwi jej przeprowadzenie 
planowanych projektów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu środki pozostające w dyspozycji 
dotychczasowych akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów gospodarczych. 
Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż niezbędne środki mogą być pozyskane wyłącznie w drodze publicznej emisji 
akcji, a następnie ich wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Dlatego 
Zarząd uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki. 
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2. Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona w toku publicznej emisji akcji w oparciu o mechanizm budowania 
książki popytu (book-building). Po zaprezentowaniu Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać 
deklaracje zainteresowania nabyciem akcji serii C. W tych deklaracjach będą musieli określić liczbę akcji serii 
C, jaką chcieliby objąć oraz cenę emisyjną, po której są gotowi objąć daną liczbę akcji serii C. Na podstawie 
zestawienia wielu deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji serii C oraz ustali ich 
cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji. 

 
§3  
 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 
 

1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, 
2) dokonania podziału akcji serii C na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii C 

pomiędzy transzami, 
3) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii C w poszczególnych transzach, w tym 

ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na akcje serii C w ramach poszczególnych transz, 
4) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, 
5) ustalenia zasad przydziału akcji serii C w ramach poszczególnych transz, 
6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej 

subskrypcji kapitału zakładowego, 
7) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii C do 

publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 

 
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do podpisania umowy o subemisję usługową lub umowy o subemisję 

inwestycyjną, jeżeli w ocenie Zarządu zawarcie takich umów będzie służyło interesowi Spółki. 
 

 
§4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
 

 
 

Uchwała Nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CIECH S.A. 

z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 maja 2004 roku 

 
§1 

 
W związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 18 pkt.4 
Statutu Spółki, zmienia się § 7 Statutu Spółki w następujący sposób:  
 
1. Ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
 
 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 140.001.420 (słownie: sto czterdzieści milionów tysiąc czterysta 
dwadzieścia) złotych i podzielony jest na  nie więcej niż 28.000.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów) akcji o 
wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym: 
– 20.816  (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
– 19.775.200 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela 

serii B, 
– nie więcej aniżeli 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C.” 
 

2/ dotychczasowy ustęp 2 skreśla się. 
3/ dotychczasowy ustęp 3 oznacza się numerem 2. 

 
§2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Załącznik 3 – Uchwała NWZA Emitenta z dnia 19 maja 2004 r. o wyrażeniu zgody na   
wprowadzenie Akcji Serii A i Akcji Serii B do publicznego obrotu 
papierami wartościowymi  

 
 
 

Uchwała Nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CIECH S.A.  

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 19 maja 2004 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi 
 
 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraża zgodę na wprowadzenie wszystkich akcji Spółki, tj. 
20.816 (dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 00001 do A 
20816 oraz 19.775.200 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji na 
okaziciela serii B o numerach od  B 00000001 do B 19775200 o wartości nominalnej 5 złote każda akcja - do 
publicznego obrotu papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 roku nr 47, poz. 449 ze zm.). 

 
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających 

na celu wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi. 
 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Załącznik 4 – Statut Emitenta 
 

 
Statut 

CIECH Spółka Akcyjna 
 

Tekst jednolity 
 
Z uwzględnieniem zmian tekstu jednolitego z dnia 14 stycznia 1997 roku (Akt Notarialny, Repertorium A Nr 290/97) 
wprowadzonych protokółami sporządzonymi w formie Aktów Notarialnych z dnia 02 czerwca 1998 roku (Repertorium A 
Nr 9719/98), z dnia 24 maja 2000 roku (Repertorium A Nr 8777/2000), z dnia 27 czerwca 2001r. (Repertorium A Nr 
19647/2001), z dnia 19 października 2001 r. (Repertorium A Nr 32749/2001), z dnia 14 lutego 2002 r. (Repertorium A Nr 
3510/2002) przez Notariusza Pawła Błaszczaka z Kancelarii w Warszawie oraz z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Repertorium 
A Nr 21080/2003 ) przez Notariusza Pawła Błaszczaka z Kancelarii w Warszawie. 
 
 
 
I. Postanowienia ogólne. 

§ 1 
 
1.   Firma spółki brzmi: „CIECH Spółka Akcyjna”. 
2.   Spółka może używać nazwy skróconej, w brzmieniu: „CIECH S. A.” 
 

§ 2 
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

§ 3 
Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 
 

§ 4 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 

§ 5 
Spółka może tworzyć i likwidować na terenie swojego działania oddziały, przedstawicielstwa, delegatury i inne placówki. 
 
 
II. Działalność Spółki. 

§ 6 
1.    Przedmiotem działania Spółki jest: 
 
– działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12 Z) 
– działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie 

indziej nie sklasyfikowanych (PKD 51.18 Z) 
– działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19 Z) 
– sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych (PKD 51.46 Z) 
– sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51 Z) 
– sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55 Z) 
– sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56 Z) 
– pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B) 
– przeładunek towarów w portach morskich (PKD 63.11.A) 
– przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 63.11.B) 
– przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C) 
– magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (PKD 63.12.A) 
– magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (PKD 63.12.B) 
– magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C) 
– pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22 Z) 
– pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23 Z) 
– zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11 Z) 
– kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12 Z) 
– wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20 Z) 
– badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13 Z) 
– doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A) 
– działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15 Z) 
– pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B) 
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2. W przypadku, gdyby wykonywanie któregokolwiek z rodzajów działalności przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki 

wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia 
lub koncesji. 

 
 
III. Zasady gospodarki finansowej. 
 

§ 7 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 98.981.500 złotych (słownie dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset 

osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 19.796.016 (słownie dziewiętnaście milionów siedemset 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy szesnaście) akcji o wartości nominalnej 5 złotych (słownie pięć złotych) każda. 

2. Akcje serii A w ilości 20.816 (dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) o numerach od A 00001 do A 20816 są 
akcjami na okaziciela. Akcje serii B w ilości 19.775.200 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć 
tysięcy dwieście) o numerach od B 00000001 do B 19775200 są akcjami na okaziciela. Akcje pozostałych serii 
mogą być akcjami na okaziciela lub imiennymi. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zasady 
zamiany akcji imiennych poszczególnych serii na akcje na okaziciela określa uchwałą Walne Zgromadzenie. 

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji. 
 
 

§ 8 
1. Akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona. 
2. Akcje mogą być umorzone bez wynagrodzenia.  
3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.  
4. W zamian za umorzone akcje Spółka może wydawać świadectwa użytkowe. 
 

§ 9 
Spółka tworzy: 
– kapitał zapasowy; 
– kapitał rezerwowy; 
– fundusze celowe; 
– inne fundusze przewidziane przepisami prawa. 
 

§ 10 
Kapitał zapasowy tworzy się, z przeznaczeniem na pokrycie straty, z odpisów   w wysokości co najmniej 8% zysku netto 
za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość 
odpisów określa Walne Zgromadzenie. 
 

§ 11 
Kapitały rezerwowe tworzy się z odpisów z zysku netto za dany rok obrotowy, niezależnie od kapitału zapasowego, z 
przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółki. 
 

§ 12 
O użyciu kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału 
zapasowego do wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w 
sprawozdaniu finansowym. 
 

§ 13 
1. Fundusze celowe są tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
2. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku do podziału i innych środków i mogą być przeznaczone na 

potrzeby rozwojowe Spółki, potrzeby socjalne pracowników Spółki, wynagrodzenie Zarządu i pracowników Spółki za 
roczne osiągnięcia w pracy i inne cele związane z potrzebami Spółki.  

3. Funduszami celowymi gospodaruje Zarząd Spółki na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd i 
zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. 

 
§ 14 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku netto wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok 
obrotowy, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.  

2. Zysk netto za dany rok obrotowy może być przeznaczony w szczególności na: 
– kapitał zapasowy; 
– kapitały rezerwowe; 
– fundusze celowe; 
– wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; 
– inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
 
3. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy określa uchwałą Walne Zgromadzenie. 
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§ 15 
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku 

obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie 
finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.  

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy po zaopiniowaniu 
przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.   

 
IV. Organy Spółki. 
 

§ 16 
Organami Spółki są: 
 
a)    Walne Zgromadzenie; 
b)    Rada Nadzorcza; 
c)    Zarząd. 
 

§ 17 
1. Walne Zgromadzenie stanowi najwyższą władzę Spółki. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze lub ich 

pełnomocnicy posiadający pisemne pełnomocnictwa.  
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek 

Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza ma 
prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w trybie przewidzianym 
Statutem lub przepisami prawa.  

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami 
prawa. 

5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie 
nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 
Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia.  

6. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co 
najmniej 1/10 kapitału zakładowego mają prawo do wniesienia do Zarządu wniosku o umieszczenie określonych 
spraw w porządku obrad. Wniosek ten powinien zostać złożony na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed 
proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 18 

1.   Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 
 
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 

rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 
– podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat; 
– zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej; 
– zmiana Statutu Spółki; 
– zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; 
– zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego 

prawa rzeczowego; 
– powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady 

Nadzorczej; 
– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz ustalanie dla nich zasad 

wynagradzania i wysokości wynagrodzeń; 
– podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 
– podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji  obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje; 
– połączenie Spółki z innymi spółkami i przekształcenie Spółki; 
– rozwiązanie i likwidacja Spółki; 
– uchwalanie sposobu i warunków umarzania akcji; 
– podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego Statutu. 
 

§ 19 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek 
handlowych nie przewidują surowszych warunków. 
 

§ 20 
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.  
2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.  
3. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwoływani w sposób przewidziany dla ich 

powoływania.  
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4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne 
Zgromadzenie regulaminu.  

5. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby jego 
zastępcę oraz sekretarza.  

 
§ 21 

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 
– ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w 

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących 
podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania 
z wyników tej oceny;  

– opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki; 
– zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 
– zatwierdzanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi Spółki; 
– wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym 

Prezesa Zarządu; 
– wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania finansowego Spółki oraz przeprowadzenia 

skonsolidowanego badania finansowego grupy kapitałowej Spółki.  
 
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu 

i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.  
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.  
 

§ 22 
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu 

Rady Nadzorczej, przy czym  w przypadku oddania równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia 
uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Rady.  

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, 
Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej oraz zawieszania w czynnościach członków Zarządu, 
w tym Prezesa Zarządu. 

 
§ 23 

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób.  
2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.  
3. Umowę o pracę z członkami Zarządu lub umowę o zarządzanie na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej 

zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie 
dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.  

4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. 
 

§ 24 
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy i decyzje gospodarcze i inne nie zastrzeżone przepisami Kodeksu 
spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady 
Nadzorczej.   
 

§ 25 
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch 
członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie     z prokurentem.  
 
 
V. Przepisy końcowe. 
 

§ 26 
Spółka zamieszcza ogłoszenia zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych. 
 

§ 27 
W zakresie nie uregulowanym niniejszym Statutem - do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych 
i innych obowiązujących przepisów prawa. 
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Załącznik 5 – Uchwała NWZA Emitenta z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie nabycia 
akcji własnych  

 
 

Uchwała nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. 

 z dnia 17 sierpnia 2004 roku 
 

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia 
akcji własnych Spółki w celu  ich zaoferowania 

w trybie art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych 
 oraz  utworzenia w Spółce kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych 

 
 
Na podstawie art. 362 § 1 pkt 2), § 2 pkt 3) oraz 393 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie CIECH Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”) uchwala, co następuje:  

 
§ 1  

 
Upoważnia się Zarząd Spółki do:  
 
1. ustalenia imiennej listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje Spółki obejmującej:  
 

1) pracowników CIECH S.A. pozostających w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, jeśli ich zatrudnienie 
spełnia łącznie trzy następujące przesłanki: 

 
a) są pracownikami CIECH S.A. w dniu złożenia oferty; 
b) okres zatrudnienia w CIECH S.A. jest nie krótszy niż sześć miesięcy bezpośrednio poprzedzających 

dzień złożenia oferty;  
c) nie wchodzą w skład Zarządu CIECH S.A. i nie wchodzili w skład Zarządu CIECH – Centrala 

Importowo – Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. lub CIECH S.A; 
 

2) osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez okres łącznie co najmniej trzech lat w CIECH – 
Centrala Importowo – Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. lub CIECH S.A., jeśli ich zatrudnienie spełniało łącznie 
trzy następujące przesłanki: 

 
a) jakakolwiek cześć wyżej określonego trzyletniego okresu zatrudnienia przypadała na okres pomiędzy 1 

stycznia 1994 r. a dniem poprzedzającym dzień złożenia oferty; 
b) zatrudnienie nie ustało z powodu porzucenia pracy lub rozwiązania umowy o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika z przyczyn określonych w kodeksie pracy; 
c) nie wchodzili w skład Zarządu CIECH – Centrala Importowo – Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. lub 

CIECH S.A.; 
 

Osoby, o których mowa wyżej, zwane są dalej „Uprawnionymi”;  
 
2. nabycia nie więcej niż 1 235 307 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedem) akcji własnych Spółki  
    (zwanych dalej „Akcjami”) za łączną kwotę nie większą niż 6.176.533 (sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć   
    tysięcy pięćset trzydzieści trzy) złotych w celu zaoferowania Uprawnionym; 

 
 
3. określenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, zasad, na podstawie których nastąpi zaoferowanie Akcji Uprawnionym; 
 
4. ustalenia liczby Akcji, które zostaną zaoferowane każdemu Uprawnionemu; 
 
5. zaoferowania Akcji Uprawnionym w ramach publicznej oferty, po cenie równej 5 (pięć) złotych za jedną Akcję. 
 

 
§ 2 

 
Oferta nabycia Akcji zostanie skierowana do Uprawnionych nie wcześniej niż siódmego dnia od dnia doręczenia Spółce 
zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wprowadzenie Akcji do obrotu publicznego oraz nie później aniżeli w 
terminie 12 miesięcy od dnia nabycia Akcji przez Spółkę.  
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§ 3  

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tworzy w Spółce kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu 
spółek handlowych, w kwocie 6.176.533 (sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) 
złotych w celu sfinansowania kosztów nabycia akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane Uprawnionym na 
warunkach określonych w § 1 niniejszej uchwały.    
  

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik 6  –  Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 28 września 2004 r. oraz 
uchwała Zarządu Emitenta z dnia 23 września 2004 r. w sprawie 
zasad zaoferowania akcji własnych uprawnionym pracownikom i 
byłym pracownikom CIECH S.A.  

 
 

UCHWAŁA Nr 48/IV/2004 
Rady Nadzorczej CIECH S.A. 

z dnia 28 września 2004 r. 
 

w sprawie: 
zasad zaoferowania akcji własnych CIECH SA pracownikom i byłym pracownikom Spółki 

 
 
Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 2) Statutu CIECH S.A. oraz § 1 ust. 3 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych 
Spółki w celu ich zaoferowania w trybie art. 362 § 1 pkt 2 KSH, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
 
Rada Nadzorcza CIECH S.A. wyraża zgodę na zaoferowanie akcji własnych CIECH S.A. pracownikom i byłym 
pracownikom Spółki na zasadach określonych w Uchwale Zarządu CIECH S.A. z dnia 23 września 2004 r. w sprawie 
określenia zasad zaoferowania akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2 KSH. 
 
„Zasady zaoferowania akcji własnych CIECH S.A. pracownikom i byłym pracownikom Spółki” stanowią załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2004r. w sprawie określenia zasad zaoferowania akcji 
własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2 KSH  
 
 
 
 

Uchwała Zarządu CIECH S.A. 
z dnia 23 września 2004 r. 

w sprawie określenia zasad zaoferowania  
akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt.2 KSH 

 
 
Na podstawie §1 ust. 3 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 17 sierpnia 2004 r. w 
sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania w trybie art. 362 § 1 
Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd CIECH S.A. uchwala niniejszym „Zasady zaoferowania akcji własnych Spółki 
pracownikom i byłym pracownikom Spółki”, ustalając ich treść jak następuje:  
 

§1 
 

1. Na  mocy wyżej powołanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki  został upoważniony do 
nabycia nie więcej niż 1.235.307 (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedem) akcji własnych w celu 
ich zaoferowania: 

 
1) pracownikom CIECH S.A. pozostających w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, jeśli ich zatrudnienie  

spełnia łącznie trzy następujące przesłanki: 
 

a) są pracownikami CIECH S.A. w dniu złożenia oferty; 
b) okres zatrudnienia w CIECH S.A. jest nie krótszy niż sześć miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień 

złożenia oferty; 
c) nie wchodzą w skład Zarządu CIECH S.A. i nie wchodzili w skład Zarządu CIECH – Centrala Importowo – 

Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. lub CIECH S.A; 
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2) osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez okres łącznie co najmniej trzech lat w CIECH 

– Centrala Importowo – Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. lub CIECH S.A., jeśli ich zatrudnienie spełniało łącznie 
trzy następujące przesłanki: 

 
a) jakakolwiek część wyżej określonego trzyletniego okresu zatrudnienia przypadała na okres pomiędzy 1 

stycznia 1994 r. a dniem poprzedzającym dzień złożenia oferty; 
b) zatrudnienie nie ustało z powodu porzucenia pracy lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 

pracownika z przyczyn określonych w kodeksie pracy; 
c) nie wchodzili w skład Zarządu CIECH – Centrala Importowo – Eksportowa Chemikalii Sp. z o.o. lub Zarządu 

CIECH S.A. 
 
2. Osoby, o których mowa w ust.2, zwane są dalej „Uprawnionymi”.   
 
3. Oferta nabycia Akcji po cenie 5 zł za jedną akcję zostanie skierowana do Uprawnionych nie wcześniej niż siódmego 

dnia od dnia doręczenia Spółce zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wprowadzenie Akcji do obrotu 
publicznego oraz nie później aniżeli w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia Akcji przez Spółkę. 

 
§ 2 

    
1. Biorąc pod uwagę opinie pracowników Spółki wyrażone w referendum, ustala się, że akcje własne, które Spółka  

nabędzie na podstawie wyżej powołanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną zaoferowane  
Uprawnionym w czterech następujących transzach: 

   
– 21% ogółu oferowanych akcji własnych zostanie zaoferowanych osobom określonym w § 1 ust. 1 pkt 2 (Transza 1),  
– 54% ogółu oferowanych akcji własnych zostanie zaoferowanych pracownikom określonym § 1 ust. 1 pkt 1 z 

wyłączeniem osób objętych Transzą 3 i 4 (Transza 2),  
– 13% ogółu oferowanych akcji własnych zostanie zaoferowanych pracownikom określonym § 1 ust. 1 pkt 1, którzy w 

dniu skierowania oferty będą zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych wymienionych w załączniku do niniejszej 
uchwały (Transza 3),  

– 12% ogółu oferowanych akcji własnych zostanie zaoferowanych pracownikom określonym § 1 ust. 1 pkt 1, którzy w 
dniu skierowania oferty będą zatrudnieni na stanowiskach dyrektorskich wymienionych w załączniku do niniejszej 
uchwały (Transza 4), 

 
2. W przypadku, gdy liczba akcji obliczona dla poszczególnych transz stosownie do udziału procentowego tych transz w 

ogólnej liczbie akcji, określonego w ust. 1 nie będzie liczbą całkowitą, Zarząd dokona podziału ogółu akcji na transze 
w sposób, który ustali liczbę akcji w każdej transzy w liczbach całkowitych, które będą oddawały w najwyższym 
stopniu ww. udział procentowy.  

3. Ułamkowe części akcji nie będą przyznawane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń, zostaną przydzielone 
wskazanym przez Zarząd Uprawnionym. 

4. Oferta akcji, o której mowa w niniejszym paragrafie jest dalej określana mianem „pierwszej oferty”. 
 

§ 3 
 

1. W przypadku, gdy nie na wszystkie akcje zaoferowane w pierwszej ofercie zostaną złożone zapisy w terminie 
określonym w tej ofercie, Zarząd skieruje drugą ofertę nabycia akcji do tych wszystkich osób, które odpowiadając na 
pierwszą ofertę, złożyły zapis na przynajmniej jedną akcję („druga oferta”).  

2. Zarząd dokona przydziału akcji oferowanych w ramach drugiej oferty stosownie do możliwości wynikających ze 
stosunku liczby akcji oferowanych do liczby akcji, na które złożono zapisy w drugiej ofercie. Ułamkowe części akcji 
nie będą przyznawane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń, zostaną przydzielone wskazanym przez Zarząd 
osobom uprawnionym stosownie do ust.1.  

3. W przypadku, gdy nie wszystkie akcje zaoferowane w pierwszej i drugiej ofercie zostaną nabyte w terminie 
określonym w tych ofertach, Zarząd skieruje trzecią ofertę nabycia akcji wybranym przez niego osobom spośród 
osób będących pracownikami Spółki w dniu złożenia trzeciej oferty.  

 
§ 4 

 
1. Oferty kierowane do pracowników Spółki będą zawierały warunek przewidujący, iż nabywca akcji zobowiąże się: 

1) nie zbywać nabytych akcji przez okres określony w ust. 2 oraz 
2) złożyć dyspozycję ustanowienia blokady akcji w rejestrze sponsora prowadzonym przez Millennium 

Dom Maklerski S.A., jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt. 1). 
 
2. Okres blokady, o której mowa w ust. 1,  wynosić będzie dla nabywców: 
– Transzy 2:       6 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW 
– Transzy 3 i 4:  9 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na GPW 
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3. Nabywca, który nabył akcje w ofercie, o której mowa w § 3, zobowiązany jest złożyć dyspozycję ustanowienia 
blokady akcji na okres właściwy dla transzy, do której zalicza się nabywca.    

 
 
 
Załącznik do Uchwały Zarządu z dnia 23 września 2004r. w sprawie określenia zasad zaoferowania akcji 
własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2 KSH  
 
Transza 3 obejmuje osoby zatrudnione na stanowiskach: 
1. kierownik zespołu 
2. menadżer 
3. koordynator 
 
Transza 4 obejmuje osoby zatrudnione na stanowiskach: 
1. dyrektor biura 
2. zastępca dyrektora biura 
3. kierownik samodzielnej jednostki organizacyjnej 
4. doradca 
5. koordynator zespołu radców prawnych 
6. zastępca głównego księgowego 
7. dyrektor przedstawicielstw zagranicznych 
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Załącznik 7 – Formularz zapisu na Akcje Oferowane w ramach Publicznej Oferty 
Otwartej 

Formularz zapisu  
 
Niniejszy formularz stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela spółki CIECH S.A. oferowane w Publicznej Ofercie 
Otwartej. W ramach Publicznej Oferty Otwartej oferowanych jest 8.203.984 Akcji Serii C oraz 3.350.892 Akcji 
Sprzedawanych Serii A i B. Podstawą prawną emisji jest uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z dnia 19 maja 2004 roku. Przedmiotem publicznej subskrypcji jest 8.203.984 Akcji Serii C, o wartości 
nominalnej 5,00 zł każda.  
 

1. Imię i nazwisko lub firma osoby prawnej: ........................................................................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba osoby prawnej:................................................................................... 

3. Adres do korespondencji..................................................................................................................................................... 

4. Status dewizowy:                                                 rezydent                                          nierezydent  

5. Rezydent: osoba fizyczna – seria i numer dowodu tożsamości oraz PESEL / dla osób prawnych – numer KRS, numer 
REGON lub inny numer identyfikacyjny:................................................................................................................................. 

6. Nierezydent: osoba fizyczna – seria i numer paszportu / dla osób prawnych – numer rejestru właściwy dla kraju 
zarejestrowania:...................................................................................................................................................................... 

7. Określenie transzy, w której zapis jest składany:         Transza Kwalifikowana               Transza Indywidualna  

8. Cena emisyjna:...............................................zł............ gr 

9. Liczba akcji objętych zapisem:.......................................... 
(słownie:..........................................................................................................................................................................) 

10. Kwota wpłaty na akcje:.................................zł............ gr  
(słownie:..........................................................................................................................................................................) 

11. Sposób zapłaty:                                                gotówka                                               przelew    

12. Wskazanie rachunku do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części: 
na rachunek nr ........................................................................................................ prowadzony przez 

................................................................................................................................................................................................ 
(pełna nazwa podmiotu  prowadzącego rachunek) 

 
12. Adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C:..........           
................................................................................................................................................................................................ 

Oświadczenia osoby składającej zapis 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Prospektu spółki CIECH S.A. i akceptuję warunki Publicznej Oferty 
Otwartej. 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść. 
Oświadczam, że zgadam się na przydzielenie mniejszej liczby akcji nie objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, 
zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
emisji Akcji Serii C oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. 
Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 
 
 

Data i podpis składającego zapis    Data, pieczęć i podpis przyjmującego zapis  
 

Dyspozycja Deponowania Akcji 
Ja niżej podpisany(a) proszę o zdeponowanie przydzielonych mi Akcji Serii C na moim rachunku inwestycyjnym  

nr....................................................................... prowadzonym przez  ..........................................................................................................  
 
 
 

Data i podpis składającego dyspozycję    Data, pieczęć i podpis przyjmującego dyspozycję 
 
 
Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi 
osoba składająca zapis. 
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Załącznik 8 – Wykaz Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje 
oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej    

 

Punkty Obsługi Klienta Millennium Dom Maklerski S.A.  
 Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon 

1 Białystok Al. J. Piłsudskiego 13/1 15-444 (0-85) 651-13-41 
2 Bielsko-Biała Partyzantów 22 43-300 (0-33) 812-38-65 
3 Bydgoszcz Słowackiego 1 85-008 (0-52) 335-19-10 
4 Gdańsk Okopowa 7 80-819 (0-58) 323-36-13 
5 Gdynia Batorego 28/32 81-366 (0-58) 620-97-26 
6 Katowice Mickiewicza 15 40-951 (0-32) 351-12-71 
7 Łódź Sienkiewicza 72 90-318 (0-42) 638-07-50 
8 Olsztyn Mickiewicza 9 10-550 (0-89) 522-24-90 
9 Poznań Szkolna 19 61-832 (0-61) 850-81-10 

10 Szczecin Rayskiego 40 70-426 (0-91) 488-31-30 
11 Toruń Szosa Chełmińska 17 87-100 (0-56) 658-63-94 
12 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 00-828 (0-22) 697-77-98 

 
 

Punkty Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego PKO Bank Polski S.A.  
 Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon 

1 BDM Bełchatów  Wojska Polskiego 65 97-400 (0-44) 635-05-99  
2 BDM Białystok Rynek Kościuszki 16 15-426 (0-85) 653-77-72, 678-61-24, 
3 Biała Podlaska Piłsudskiego 15 21-500 (0-83) 344-60-56, 344-60-10 
4 BDM Bielsko-Biała 11 Listopada 15 43-300 (0-33) 822-82-19 
5 BDM Bydgoszcz Gdańska 21 85-005 (0-52) 349-36-28 
6 Chełm Gen. G. Orlicz Dreszera 3 22-100 - 
7 Ciechanów Pułtuska 20 06-400 (0-23) 671-24-42, 671-24-73 
8 Częstochowa Al. N.M.P.19 42-200 - 
9 BDM Dębica Piłsudskiego 2 39-200 (0-14) 677-69-38 

10 BDM Elbląg 1 Maja 1 82-300 tel. /0-55/ 239-65-13, 239-65-14 
11 BDM Gdańsk Okopowa 3 80-958 (0-58) 301-70-90 
12 BDM Gdynia Wójta Radtkego 53 81-354 (0-58) 661-81-25  
13 Gliwice Dolnych Wałów 11 44-100 (0-32) 231-82-08 
14 BDM Gorzów Wlkp. Jagiełły 3 66-400 (0-95) 720-73-64  
15 BDM Jelenia Góra Bankowa 19 58-500 (0-75) 643-61-72, 764-76-72           
16 Kalisz Górnosląska 80 62-800 (0-62) 76-81-262 
17 BDM Katowice Chopina 1 40-093 (0-32) 357-99-01, 357-99-00 
18 Kielce Sienkiewicza  33/35 25-005 (0-41) 344-92-21 w. 235, 262 
19 Konin 11 listopada 20 a 62-510 (0-63) 240-22-45, 240-22-47 
20 BDM Koszalin Jana Pawła II 23/25 75-841 (0-94) 343-00-54  
21 BDM Kraków Wielopole 19/21 30-942 (0-12) 431-00-97 
22 BDM Kraków Lubicz 23 31-503 (0-12) 629-62-00, 629-62-05/09 
23 Krosno Bieszczadzka 3 38-400 (0-13) 436-48-11 w. 115 
24 BDM Kutno Pl. Wolności 8/9 99-300 (0-24) 254-34-55  
25 BDM Legnica Pl. Klasztorny 1 59-220 (0-76) 851-29-29 
26 Leszno Sikorskiego 7a 64-100 (0-65) 525-53-78 
27 BDM LUBLIN Krakowskie Przedmieście 14 20-002 (0-81) 537-33-95  
28 Łomża Niemcewicza 4 18-404 218-06-61 w. 155 
29 BDM Łódź Piotrkowska 173 90-447 (0-42) 636-04-55 
30 Nowy Sącz Długosza 16 33-300 (18) 448-32-10, 448-35-52 
31 Nowy Targ Rynek 29/30 34-400 (18) 266-84-691 w. 120, 136 
32 BDM Olsztyn Mickiewicza 21/23 10-508 (0-89) 534-06-80 
33 BDM Opole Damrota 1/2a 45-952 (0-77) 454-71-72 
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 Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon 
34 Ostrołęka Bogusławskiego 22 07-400 (0-29) 764-26-96 
35 Piła Bydgoska 2 64-920 (0-67) 210-47-70 
36 Piotrków Trybunalski Słowackiego 9 97-300 (0-44) 649-53-50 w. 234, 228 
37 BDM Płock Tumska 20a 09-400 (0-24) 264-00-88, 262-08-83 
38 Płońsk Młodzieżowa 17 09-100 (0-23) 662-67-95 w.320, 325, 324 
39 BDM Poznań Stary Rynek 44 61-772 (0-61) 855-54-28 
40 BDM Puławy Partyzantów 3 24-100 (0-81) 880-48-65, 888-04-81 
41 Przemyśl Mickiewicza 2 37-700 (0-16) 676-45-04, 676-45-65 
42 BDM Racibórz Pracy 21 47-400 (0-32) 415-33-39, 415-27-94 
43 Radom Czachowskiego 21A 26-600 (0-48) 363-46-58 w. 450, 519 
44 BDM Rybnik J. F. Białych 3 44-200 (0-32) 429-35-99, 429-36-00 
45 BDM Rzeszów Krzyżanowskiego 6 35-329 (0-17) 862-60-07 
46 Siedlce Bp. Ignacego  Świrskiego 45 08-110 (0-25) 640-03-04 
47 Sieradz Plac Wojewódzki 1 98-200 (0-43) 827-17-63, 822-38-10 
48 BDM Słupsk 11 Listopada 2 76-200 (0-59) 843-57-88 
49 Skierniewice Rawska 3/9 96-100 (0-46) 833-62-01 w.220, 277, 256 
50 BDM Sosnowiec Kilińskiego 20 41-200 (0-32) 785-51-53, 266-53-86 
51 BDM Suwałki Noniewicza 89 16-400 (0-87) 566-22-18 
52 BDM Szczecin Matejki 22 70-530 (0-91) 433-44-59, 459-74-21 
53 Tarnobrzeg Sienkiewicza 55 39-400 (0-15) 823-38-08, 823-01-71 
54 Tarnów Słoneczna 28/30 33-100 (0-14) 622-85-91 
55 BDM Toruń Szeroka 16 87-100 (0-56) 621-04-56 
56 BDM Wałbrzych Rynek 23 58-300 (0-74) 843-91-15, 849-44-19 
57 Wałbrzych Kusocińskiego 4 58-309 (0-74) 664-27-10, 665-95-90 
58 Włocławek S.Okrzei 64 87-800 (0-54) 237-84-06 
59 BDM Warszawa Puławska 15 02-515 (0-22) 521-87-10 do 17 
60 BDM Warszawa Sienkiewicza 12/14 00-010 (0-22) 525-42-43, 525-45 27 
61 XXIX O Warszawa Grochowska 207 00-991 (0-22) 603-894-930, 696-408-244 
62 XXII O Warszawa Kijowska 11 03-743 (0-22) 618 22-86 w. 301, 619-06-93 
63 II OC Warszawa Mickiewicza 25 01-551 (0-22) 525-54-16, 525-54-15 
64 IX OC Warszawa Nowogrodzka 35/41 00-950 (0-22) 525-63-01, 525-64-18 
65 BDM Wrocław Rynek 33 50-102 (0-71) 371-26-19, 371-22-02 
66 Zamość Partyzantów 15 22-400 (0-84) 67-75-224, 67-75-223 
67 Zielona Góra Żeromskiego 2 65-066 (0-68) 328-52-20, 328-51-92 
68 Żywiec Rynek 8 34-300 - 
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Załącznik 9 – Wykaz Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje 
oferowane w Publicznej Ofercie Zamkniętej 

Punkty Obsługi Klienta Millennium Dom Maklerski S.A.  
 Miasto Ulica Kod pocztowy 

1 Białystok Al. J. Piłsudskiego 13/1 15-444 
2 Bielsko-Biała Partyzantów 22 43-300 
3 Bydgoszcz Słowackiego 1 85-008 
4 Gdańsk Okopowa 7 80-819 
5 Gdynia Batorego 28/32 81-366 
6 Katowice Mickiewicza 15 40-951 
7 Łódź Sienkiewicza 72 90-318 
8 Olsztyn Mickiewicza 9 10-550 
9 Poznań Szkolna 19 61-832 

10 Szczecin Rayskiego 40 70-426 
11 Toruń Szosa Chełmińska 17 87-100 
12 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 00-828 
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Załącznik 10 – Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Akcje Serii A 20.816 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł 
każda,  

Akcje Serii B 19.775.220 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 5,00 
zł każda 

Akcje Serii C 8.203.984 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 zł, 
emitowanych na podstawie uchwały nr 4 NWZA Emitenta z dnia 19 maja 2004r. i 
oferowanych w drodze publicznej subskrypcji na zasadach określonych w 
niniejszym Prospekcie. 

Akcje Sprzedawane 3.350.892 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 zł, w tym: 
3.220 akcji zwykłych na okaziciela Serii A i 3.347.982 akcji zwykłych na okaziciela 
Serii B oferowane w Publicznej Ofercie Otwartej.   

Akcje Pracownicze 441.812 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 zł, w tym: 310 
akcji zwykłych na okaziciela Serii A i 441.502 akcji zwykłych na okaziciela Serii B, 
nabytych Spółkę na podstawie uchwały nr 3 NWZA z dnia 17 sierpnia 2004 r., 
które Spółka oferuje do sprzedaży zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu 
Spółki z dnia 23 sierpnia 2004 r. 

Biegły Rewident KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (do dnia 10 maja 2004 
KPMG Polska Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w 
Warszawie 

Doradca Prawny Kancelaria Prawnicza A.Całus, A.Kratiuk, M.Szmelter i Wspólnicy Spółka 
Komandytowa z siedzibą w Warszawie 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent, CIECH S.A., Spółka CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – emitent akcji oferowanych na 
podstawie niniejszego Prospektu 

CAD Dolar kanadyjski – jednostka monetarna Kanady 

CHF Frank Szwajcarski – jednostka monetarna Konfederacji Szwajcarii 

DEM Marka niemiecka – jednostka monetarna Republiki Federalnej Niemiec do 30 
czerwca 2002r.,   

EUR, Euro Euro – jednostka monetarna Unii Europejskiej  

GBP Funt Brytyjski - jednostka monetarna Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna  

Grupa, Grupa Kapitałowa, Grupa 
Kapitałowa Ciech, Grupa Ciech, 
GK Ciech 

Grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w skład której wchodzą 
na dzień aktualizacji prospektu: CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie (jednostka 
dominująca), oraz 31 spółek zależnych (bezpośrednio i pośrednio), w tym: 
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w 
Inowrocławiu, Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. z siedzibą w 
Janikowie, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku, Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. z siedzibą w Alwerni, 
Vitrosilicon S.A. z siedzibą w Iłowej, Petrochemia-Blachownia S.A. z siedzibą w 
Kędzierzynie Koźlu, Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. z siedzibą w 
Warszawie, Ciech Polfa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Chemia.com S.A. z 
siedzibą w Warszawie, Boruta-Kolor Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, Ciech 
Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Soda-Med. Sp. z o.o. z siedzibą w 
Janikowie, Jantrans-Janikowo Sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie, Oczyszczalnia 
Alwernia Sp. z o.o. z siedzibą w Alwerni, Soc-Al. Sp. z o.o. z siedzibą w Alwerni, 
Alwernia Chrom Sp. z o.o. z siedzibą w Alwerni, Alwernia Fosforany Sp. z o.o. z 
siedzibą w Alwerni, Polcommerce GmbH z siedzibą w Austrii, Polcommerce Ltd. z 
siedzibą na Węgrzech, Nordiska Unipol AB z siedzibą w Szwecji, Chemiepetrol 
GmbH z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, Danske Unipol A/S z siedzibą 
w Danii, Transoda Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, Elektrociepłownie 
Kujawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, BL-Trans Sp. z o.o. z siedzibą w 
Kędzierzynie Koźlu, Agrochem Dobre Miasto Sp. z o.o. z siedzibą w  Dobrym 
Mieście , Agrochem Człuchów Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie, Polsin Pte. Ltd. 
z siedzibą w Singapurze, Daltrade PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Calanda 
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Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Radomiu.  

HUF Forint węgierski – jednostka monetarna Republiki Węgierskiej 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Cywilny, K.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93, z 
późn. zm.) 

Kodeks Handlowy, K.h. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 
roku Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, 
K.s.h. 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 
poz. 1037 ze zm.) 

Komisja, KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy, 
NWZA, NWZA Spółki, NWZA 
Emitenta, NWZ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CIECH S.A.  

NLG Gulden holenderski – jednostka monetarna Królestwa Niderlandów 

NOK Korona norweska – jednostka monetarna Królestwa Norwegii 

NSA Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie 

Oferujący, Millennium DM S.A.  Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Osoby Uprawnione  Osoby uprawnione do nabycia Akcji Sprzedawanych zgodnie z postanowieniami  
uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 września 2004 r. 

Publiczna Oferta Otwarta Publiczna subskrypcja Akcji Serii C oraz publiczna oferta sprzedaży Akcji 
Sprzedawanych 

Publiczna Oferta Zamknięta Publiczna oferta sprzedaży, w ramach której oferowanych jest 441.812 Akcji 
Pracowniczych 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

POK Punkt Obsługi Klienta 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178) 

Prawo o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi, 
Prawo o Publicznym Obrocie, 
Ustawa, PPOPW 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447) 

Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy, jedynie prawnie wiążący dokument, sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem o Prospekcie, zawierający informacje i Ofercie i Spółce 

Publiczna Subskrypcja Publiczna subskrypcja Akcji Serii C  

Rada Nadzorcza, Rada 
Nadzorcza Emitenta, Rada 
Nadzorcza Spółki 

Rada Nadzorcza CIECH S.A. 

Rozporządzenie o Prospekcie  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz 
skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568, z późn. zm.) 

SEK Korona Szwedzka – jednostka monetarna Królestwa Szwecji 

SGD Dolar singapurski – jednostka monetarna Republiki Singapuru 

Statut, Statut Emitenta, Statut 
Spółki 

Statut CIECH S.A. 
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Spółki Sodowe Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. z siedzibą w Inowrocławiu 
oraz Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. z siedzibą w Janikowie.  

Transza Indywidualna Oferta objęcia 1.200.000 akcji, w której maksymalna wysokość zapisu wynosi 
10.000 akcji   

Transza Kwalifikowana Oferta objęcia 10.354.876 akcji, kierowana do inwestorów, którzy uczestniczyli w 
procesie budowania księgi popytu lub składających zapis na więcej niż 10.000 
akcji    

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej  

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity 
tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. Nr 122, poz. 1319, ze zm.) 

Ustawa o Opłacie Skarbowej Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, 
ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(Dz. U. Nr 86, poz. 959, ze zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.) 

Wprowadzający W Publicznej Ofercie Otwartej podmiotami wprowadzającymi są: 
– Alwernia S.A. z siedzibą w Alwerni, który oferuje do sprzedaży 100 akcji 

zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każda oraz 
95.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł 
każda, 

– GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ktróry oferuje do sprzedaży 
200 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każda 
oraz 190.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 
zł każda,  

– JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie, który oferuje do sprzedaży 100 
akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każda oraz 
440.160 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł 
każda,  

– Petrochemia-Blachownia S.A z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, któryoferuje 
do sprzedaży 236.878 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 5,00 zł każda,  

– SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, który oferuje do sprzedaży 
100 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każda 
oraz 335.824 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 
zł każda,  

– InChem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który oferuje do sprzedaży 2.410 
akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każda oraz 
749.620 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł 
każda,  

– PTU S.A. z siedzibą w Warszawie, który oferuje do sprzedaży 1.300.500 akcji 
zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł każda.   

W Publicznej Ofercie Zamknietej podmiotem wprowadzającym jest CIECH S.A. z 
siedzibą w Warszawie, który oferuje do sprzedaży 441.812 akcji zwykłych na 
okaziciela o wartości nominalnej 5,00 każda (Akcje Pracownicze) 

WZA, Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, Walne 
Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CIECH S.A. 
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YEN JPY Jen japoński - – jednostka monetarna Japonii 

Zarząd, Zarząd Spółki Zarząd CIECH S.A. 
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