Skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapita owej Ciech za IV kwarta 2004r.
INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY
KAPITA0OWEJ CIECH ZA CZWARTY KWARTA0 2004 ROKU
1. Zasady rachunkowo4ci i konsolidacji przyj5te przy sporz6dzeniu raportu okresowego za czwarty kwarta 2004
roku
Skonsolidowany raport kwartalny za czwarty kwarta 2004r. zosta sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi zasadami
rachunkowo ci, z zastosowaniem wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto okre lonych na
dzie# bilansowy, z uwzgl$dnieniem korekt z tytu u rezerw, w tym rezerwy z tytu u odroczonego podatku dochodowego oraz
odpisów aktualizuj cych warto ci sk adników maj tku.
Szczegó owe informacje dotycz ce zasad rachunkowo ci i konsolidacji Grupy Kapita owej Ciech zosta y zawarte we
wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapita owej na dzie# 30.06.2004 roku w Rozdziale VIII
Prospektu Grupy Kapita owej Ciech.
Od dnia 01.01.2004 roku dokonano nast$puj cych zmian zasad rachunkowo ci w Grupie Kapita owej Ciech:
Inwestycje w Nieruchomo ci i Warto ci Niematerialne i Prawne:
Stosowano zasad$:
Nieruchomo ci inwestycyjne i w warto ci niematerialne i prawne nie by y amortyzowane,
a ich wycena na dzie# bilansowy dokonywana by a wed ug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytu u trwa ej utraty
warto ci.
Od 01.01.2004 stosuje si$ zasad$: Nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia si$
wed ug zasad, stosowanych do rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych, lub wed ug ceny rynkowej b d3
inaczej okre lonej warto ci godziwej. Nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
amortyzuje si$ wed ug zasad, stosowanych do rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych.
Nale4no ci z tytu u dostaw i us ug
Stosowano zasad$: Nale4no ci wyra4one w walutach obcych wyceniano po kursie kupna danej waluty stosowanym w dniu
bilansowym, przez bank, z którego us ug korzysta a jednostka, nie wy4szym jednak od kursu redniego ustalonego
dla danej waluty przez NBP na dzie# bilansowy. Je4eli jednostka korzysta a z us ug kilku banków nale4a o zastosowa7 kurs
banku wiod cego, w którym jednostka posiada a rachunek podstawowy. Je4eli w dniu bilansowym publikowane by y ró4ne
kusy do wyceny przyjmowany by kurs publikowany jako ostatni.
Od 01.01.2004 stosuje si$ zasad$: Nale4no ci wyra4one w walutach obcych wycenia si$ po obowi zuj cym na ten dzie#
rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.”
Zobowi zania, z tytu u dostaw i us ug:
Stosowano zasad$: Zobowi zania wyra4one w walutach obcych wyceniano po kursie sprzeda4y danej waluty stosowanym
w dniu bilansowym, przez bank, z którego us ug korzysta a jednostka, nie ni4szym ni4 redni kurs ustalony dla danej waluty
przez NBP na ten dzie#. Je4eli jednostka korzysta a z us ug kilku banków nale4a o zastosowa7 kurs banku wiod cego, w
którym jednostka posiada a rachunek podstawowy. Je4eli w dniu bilansowym publikowane by y ró4ne kusy do wyceny
przyjmowany by kurs publikowany jako ostatni.
Od 01.01.2004 stosuje si$ zasad$: Zobowi zania wyra4one w walutach obcych wycenia si$ po obowi zuj cym na ten dzie#
rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.”
Przychody z dzier4awionej powierzchni:
Stosowano zasad$: Przychody z tytu u dzier4awionej powierzchni prezentowane by y w przychodach netto ze sprzeda4y
produktów i us ug, natomiast koszty wspó mierne do tych przychodów obci 4a y koszty wytworzenia produktów i us ug.

Od 01.01.2004 stosuje si$ zasad$: Przychody z tytu u dzier4awionej powierzchni prezentowane s w pozosta ych
przychodów operacyjnych – w pozycji inne, natomiast koszty wspó mierne do tych przychodów obci 4aj pozycj$ – inne w
pozosta ych kosztach operacyjnych
Na skonsolidowany kapita w asny Grupy Kapita owej Ciech maj równie4 wp yw zmiany przepisów obowi zuj cych w
spó kach ubezpieczeniowych dotycz cych sposobu ewidencjonowania lokat oraz regresów. W Grupie Kapita owej Ciech,
na ni4szym szczeblu konsolidacji, jest wycena metod praw w asno ci spó ka ubezpieczeniowa PTU Sp. z o.o.

Poni4ej przedstawiono korekt$ w uj$ciu warto ciowym dotycz c zmiany zasad rachunkowo ci.
tys. .z
Kapita w asny przed przekszta ceniem (dane prezentowane na koniec ubieg ego roku):
korekta z tytu u wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych wg redniego kurs NBP
krekta dotycz ca zmiany przepisów ewidencjonowania lokat i regresów (wycena metod praw w asno ci
spó ki ubezpieczeniowej)
Kapita w asny po przekszta ceniu wg nowych zasad rachunkowo4ci (dane doprowadzone do
porównywalno ci).
tys. z
Zysk netto przed przekszta ceniem (dane prezentowane na koniec ubieg ego roku):
korekta z tytu u wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych wg redniego kurs NBP

31.12.2003
482 156
4 147
-1 710
484 593
31.12.2003
75 922
1 992

korekta dotycz ca zmiany przepisów ewidencjonowania lokat i regresów (wycena metod praw w asno ci
spó ki ubezpieczeniowej)

-1 710

Zysk netto po przekszta ceniu wg nowych zasad rachunkowo4ci (dane doprowadzone do
porównywalno ci).

76 204

Grupa Kapita owa Ciech nie sporz dza a i nie publikowa a skonsolidowanego raportu za IV kwarta 2003 roku. Dane
skonsolidowane dotycz ce IV kwarta u 2003 zosta y sporz dzone w celu zaprezentowania danych porównywalnych do IV
kwarta u 2004 roku, przy zastosowaniu jednolitych zasad rachunkowo ci i konsolidacji obowi zuj cych w Grupie
Kapita owej Ciech na koniec 2004 roku.
2. Wykaz jednostek z Grupy Kapita owej Ciech obj5tych konsolidacj6 lub wycen6 metod6 praw w asno4ci w
czwartym kwartale 2004 roku.
Grupa Kapita owa Ciech jest grup krajowych i zagranicznych spó ek o charakterze produkcyjno - handlowym dzia aj cych
w bran4y chemicznej. Podmiot dominuj cy Ciech SA jest odpowiedzialny za rozwijanie strategii i zarz dzanie spó kami
Grupy Kapita owej.
Podmioty konsolidowane metod pe n :
– Ciech SA – podmiot dominuj cy
– Ciech Petrol Sp. z o.o., B aszki (konsolidowany metod pe n do dnia po czenia z Cheman SA czyli do dnia 8 lipca
2004roku)
– JZS Janikosoda SA, Janikowo
–
Przedsi$biorstwo Chemiczne Cheman SA, Warszawa (od dnia 9 lipca 2004 roku spó ka po czona z Ciech Petrol Sp. z
o.o.)
–
Grupa Kapita owa Alwernia, Alwernia
–
Vitrosilicon SA, I owa
–
Ciech-Polfa Sp. z o.o., Warszawa
–
Grupa Kapita owa Petrochemia-Blachownia, K$dzierzyn-Ko3le
–
Grupa Kapita owa GZNF Fosfory, Gda#sk
– Grupa Kapita owa IZCh Soda M twy, Inowroc aw
–
Polsin Pte. Ltd., Singapur
–
Daltrade Plc, Wielka Brytania
Podmioty wyceniane metod praw w asno ci:
–
Przedsi$biorstwo Transportowo-Us ugowe TRANSCLEAN Sp. z o.o., Bydgoszcz
–
Zach-Ciech Sp. z o.o., Chorzów
–
Zak ady Tworzyw i Farb Sp. z o.o., Z oty Stok – spó ka wyceniana do dnia sprzeda4y 13.06.2004

Od 2004 roku konsolidacj metoda pe n zosta a obj$ta jednostka Alwernia Chrom Sp. z o. o., spó ka zale4na
konsolidowana przez Grup$ Kapita ow Alwernia. Spó ka ta rozpocz$ a swoj dzia alno 7 w pierwszym kwartale 2004 roku.
Z dniem 01.01.2004 roku Ciech SA przekaza ca y handel towarami farmaceutycznymi do spó ki zale4nej Ciech Polfa Sp. z
o.o. W zwi zku z powy4szym, w celu zachowania porównywalno ci danych, spó ka zale4na Ciech Polfa Sp. z o.o. (100%) z
dniem 01.01.2004 roku zosta a w czona do konsolidacji metod pe n w Grupie Kapita owej Ciech.
Dla celów sporz dzenia wybranych danych finansowych, poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone
zosta y na EURO wed ug redniego kursu og oszonego na dzie# bilansowy (31 grudnia 2004 roku) przez Narodowy Bank
Polski tj. 4,0790. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczone zosta y na EURO wed ug kursu stanowi cego
redni arytmetyczn
rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO na ostatni dzie# ka4dego
zako#czonego miesi ca tj. od stycznia do grudnia 2004 roku odpowiednio: 4,7614 ; 4,8746; 4,7455; 4,8122; 4,6509;
4,5422; 4,3759; 4,4465; 4,3832; 4,3316; 4,2150; 4,0790. Dla okresu sprawozdawczego za cztery kwarta y 2004 roku jest to
kurs 4,5182.

3. Wa@niejsze dokonania Ciech SA i spó ek Grupy Kapita owej w czwartym kwartale 2004 r.
1.

Dopuszczenie akcji Ciech SA do publicznego obrotu przez KPWiG.

W dniu 30 listopada 2004r. Komisja Papierów Warto ciowych i Gie d podj$ a decyzj$ o dopuszczeniu akcji Ciech SA do
obrotu publicznego. Do publicznego obrotu wprowadzono cznie 28 000 000 akcji Ciech SA, w tym:
•
20.816 akcji zwyk ych na okaziciela serii A o warto ci nominalnej 5,00 z oty ka4da,
•
19.775.200 akcji zwyk ych na okaziciela serii B o warto ci nominalnej 5,00 z oty ka4da,
•
8.203.984 akcji zwyk ych na okaziciela serii C z nowej emisji o warto ci nominalnej 5,00 z oty ka4da,
Oferta publiczna obj$ a 11.996.688 akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej 5,00 z oty ka4da i cznej warto ci
nominalnej 59.983.440 z , w tym:
•
3.220 akcji zwyk ych na okaziciela serii A o warto ci nominalnej 5,00 z ka4da,
•
3.789.484 akcji zwyk ych na okaziciela serii B o warto ci nominalnej 5,00 z ka4da,
•
8.203.984 akcji zwyk ych na okaziciela serii C z nowej emisji o warto ci nominalnej 5,00 z ka4da.
Obrót akcjami Ciech SA na Warszawskiej Gie dzie Papierów Warto ciowych rozpocz si$ 10 lutego 2005.
Rejestracja 8.203.984 akcji zwyk ych na okaziciela serii C z nowej emisji nast pi a 16 lutego 2005.
2.

Powstanie Dywizji Sodowej, która zapocz tkowa a dzia alno 7 nowej struktury organizacyjnej Ciech SA.

Zarz d Ciech SA decydowa o dostosowaniu struktury organizacyjnej spó ki do przyj$tej w 2004 roku strategii rozwoju.
Prace koncepcyjne i przygotowawcze zosta y przeprowadzone w II po owie 2004 roku. Kluczowa zmiana polega na
koncentracji w jednej strukturze organizacyjnej ca o ci biznesu zwi zanego z dan grup produktow . Obecnie w ramach
Grupy funkcjonuj 2 dywizje: Sodowa, obejmuj ca produkty sodowe oraz FosChem obejmuj ca biznes fosforowy,
organiczny oraz nieorganiczny poza sod .
3.

Prowadzenie/zako#czenie projektów inwestycyjnych zwi$kszaj cych efektywno 7 dzia ania podmiotów Grupy
Kapita owej Ciech

Znacz ce inwestycje realizowa y w IV kwartale nast$puj ce spó ki:
•
•
•

•
•

Alwernia SA - kontynuacja modyfikacji technologii produkcji soli fosforowych na bazie ekstrakcyjnego kwasu
fosforowego; zako#czenie budowy instalacji fosforanów paszowych,
Petrochemia Blachownia SA - zako#czenie modernizacji Instalacji Ci g ej Destylacji Benzolu,
GZNF Fosfory Sp. z o.o. - w zakresie inwestycji w fosforan paszowy rozpocz$to dostawy urz dze# technologicznych
na instalacj$ i prowadzono dalsze prace budowlane; w ramach projektu „kwas fosforowy” zako#czono prace zwi zane
z reaktorem, zako#czono budow$ konstrukcji stalowej zbiornika V-3500 m3, prowadzono dalsze prace zwi zane z
budow „tacy” do za adunku kwasu na cysterny kolejowe; Nabrze4e Chemików – zako#czono dzia ania zwi zane z
uzyskaniem pozwolenia na u4ytkowanie Nabrze4a, zako#czono projekty ruroci gów technologicznych,
IZCh Soda M twy SA - realizacja projektu dokruszanie kamienia wapiennego, przekazanie do eksploatacji
nowoczesnej pakowaczki sody,
PTU Transclean Sp. z o.o. - nabycie nowych rodków towarowego transportu samochodowego.

Prowadzone projekty przynios y lub przynios w najbli4szej przysz o ci popraw$ efektywno ci dzia alno ci wymienionych
podmiotów, co prze o4y si$ na zwi$kszon sprzeda4 oraz wzrost osi ganych wyników finansowych.
4.

Wykorzystanie dobrej koniunktury w IV kwartale 2004 roku na wybrane produkty, w tym przede wszystkim przez
Petrochemi$ Blachowni$ SA oraz spó ki sodowe: IZCh Soda M twy SA oraz JZS Janikosoda SA.

5.

Po procesie recertyfikacji Ciech SA ponownie uzyska od firmy KEMA Quality BV certyfikat na zgodno 7 systemu
zarz dzania jako ci z normami ISO 9001:2000.

6.

Uzyskanie pozytywnego wyniku auditów klientów prowadzonych przez Soda M twy, które potwierdzi y dobre
funkcjonowanie systemów jako ci spó ki.

4. Omówienie skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapita owej Ciech
w tys. z .
Wybrane informacje finansowe (w tys. z )

IV kwarta
2004

4-ry kwarta y
2004

4-ry kwarta y
IV kwarta
2003- dane
2003- dane
(narastaj6co) porównywalne porównywalne
(narastaj6co)

Dynamika
kwarta ów

Przychody ze sprzeda4y netto

585 151

2 326 150

483 817

1 909 329

Zysk brutto ze sprzeda4y

124 044

550 083

132 641

530 574

-6,48%

22 001

144 830

26 234

144 769

-16,14%
347,34%

Zysk z dzia alno ci operacyjnej
Zysk (strata) netto
Kapita w asny
Zysk netto na 1 akcj$ (w z otych)
ród o: Ciech S.A.

20,94%

9 904

81 634

2 214

76 204

567 270

567 270

484 593

484 593

17,06%

0,50

4,12

0,11

3,85

347,34%

Przychody ze sprzeda@y
Grupa Kapita owa Ciech realizuje dzia alno 7 o charakterze produkcyjnym zwi zan ze sprzeda4 produktów i surowców
chemicznych oraz dzia alno 7 handlow zwi zan z obrotem chemikaliami.
Warto 7 przychodów ze sprzeda4y netto Grupy Kapita owej Ciech w czwartym kwartale 2004 wynios a 585 151 tys. z . W
stosunku do czwartego kwarta u roku 2003 przychody te wzros y o 20,94%. G ównym powodem wzrostu przychodów ze
sprzeda4y by a dobra koniunktura na rynku chemikaliów oraz przeprowadzenie w Grupie Kapita owej restrukturyzacji
handlu w zakresie wybranych towarów/produktów oraz zmiana formy sprzeda4y ze sprzeda4y komisowej na sprzeda4 w
rachunku w asnym.
Portfel produktów i towarów Grupy Kapita owej Ciech odznacza si$ wysokim stopniem dojrza o ci i sprzeda4 kszta tuje si$
w oparciu o trwa e relacje z klientami. G ównym rynkiem zbytu pozostaje rynek krajowy natomiast g ównym rynkiem
eksportowym pozostaje Europa. Blisko 7 geograficzna i brak barier handlowych sprawia, i4 gospodarki Unii Europejskiej s
naturalnymi rynkami dla produktów Grupy Kapita owej Ciech. Oznacza to uzale4nienie poziomu rentowno ci sprzeda4y
eksportowej od koniunktury w tym obszarze oraz kursu EUR/PLN.
Struktura przychodów ze sprzeda@y w czwartym kwartale 2004 roku.
W ramach dzia alno ci produkcyjnej Grupy Kapita owej Ciech, kluczowe znaczenie ma produkcja wyrobów zaliczanych do
chemii nieorganicznej, takich jak: soda kalcynowania, zwi zki fosforu oraz sól warzona. Poza produktami chemii
nieorganicznej istotne znaczenie dla Grupy Kapita owej Ciech ma produkcja wyrobów zaliczanych do produktów
petrochemicznych, w tym przede wszystkim etylobenzenu i benzenu. Trzecim g ównym 3ród em przychodów dla Grupy
Kapita owej Ciech s
produkty agrochemiczne, w tym w szczególno ci produkcja nawozów fosforowych i
wielosk adnikowych. Dzia alno 7 handlowa Grupy Kapita owej Ciech obejmuje obrót wyrobami chemicznymi na rynku
wewn$trznym oraz handel mi$dzynarodowy chemikaliami, takimi jak: paliwa p ynne, tworzywa oraz rodki farmaceutyczne,
w tym przede wszystkim leki gotowe. Dzia alno 7 handlowa prowadzona jest w formie sprzeda4y towarów na rachunek
w asny oraz w formie komisu. Udzia sprzeda4y komisowej w przychodach Grupy Kapita owej Ciech systematycznie maleje,
co zwi zane jest z polityk Grupy zwi$kszania sprzeda4y na rachunek w asny, która charakteryzuje si$ mo4liwo ci
osi gni$cia wy4szych mar4.

Struktur$ sprzeda4y Grupy Kapita owej Ciech, w czwartym kwartale 2004 roku, z wyodr$bnieniem g ównych produktów i
towarów przedstawia poni4szy diagram.

IV kwarta 2004
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Zysk brutto ze sprzeda@y
Zysk brutto na sprzeda4y Grupy Kapita owej Ciech SA w czwartym kwartale roku 2004 ukszta towa si$ na poziomie 124
044 tys. z . W stosunku czwartego kwarta u 2003 roku, oznacza to spadek o 6,48%
Spadek wielko ci zysku na sprzeda4y w czwartym kwartale 2004 roku, w stosunku do czwartego kwarta u 2003 roku,
spowodowany jest spadkiem kursu EUR/PLN - redni kurs w czwartym kwartale 2004 wyniós 4,21 natomiast w czwartym
kwartale 2003 wynosi 4,70. Ponadto spadek zysku brutto ze sprzeda4y spowodowany jest wzrostem cen podstawowych
surowców wykorzystywanych do produkcji.
Zysk z dzia alno4ci operacyjnej
Zysk z dzia alno ci operacyjnej Grupy Kapita owej Ciech w czwartym kwartale roku 2004 wyniós 22 001 tys. z . Oznacza
to spadek w stosunku do zysku uzyskanego w czwartym kwartale 2003 roku o 16,1%. Decyduj cy wp yw na poziom zysku
z dzia alno ci operacyjnej mia y wyniki wypracowane na poziomie zysku na sprzeda4y.

Wynik netto
Zysk netto w czwartym kwartale 2004 roku wyniós 9 904 tys. z . W stosunku do zysku uzyskanego w czwartym kwartale
2003 roku oznacza to wzrost o 7 690 tys. z otych. G ównymi przyczynami niskiego wyniku netto w czwartym kwartale 2003
by a strata na utracie kontroli nad spó k K. Foster & Son Ltd. (spó ka zale4na od Daltrade Plc) w kwocie 5 497 tys. z .
Dodatkowo pozytywny wp yw na wynik czwartego kwarta u 2004 (w wysoko ci 1 136 tys. z ) ma spadek odpisów warto ci
firmy jednostek podporz dkowanych.
Struktura kapita owa
Kapita w asny Grupy Kapita owej Ciech zwi$kszy si$ na koniec 2004 roku w stosunku do stanu na 31 grudnia 2003 roku o
kwot$ 82 677 tysi ce z otych. Decyduj cy wp yw na zmian$ kapita u w asnego Grupy Kapita owej Ciech mia wypracowany
w 2004 roku zysk netto w wysoko ci 81 634 tysi ce z otych.
Zad u@enie
Poziom zobowi za# (d ugo i krótkoterminowe cznie) Grupy Kapita owej Ciech na dzie# 31.12.2004 wyniós 660 186
tysi$cy z otych co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2003 o kwot$ 3 286 tysi$cy z otych. Powodem wzrostu
zobowi za# by o zwi$kszenie stanu zobowi za# krótkoterminowych o charakterze handlowym.
Wska3nik zad u4enia (liczony jako stosunek zad u4enia do sumy bilansowej) na dzie# 31.12.2004 roku wyniós
oznacza spadek o 3 punkty procentowe w stosunku do roku 2003.

45% co

D3wignia finansowa (stosunek zad u4enia do zad u4enia plus kapita y w asne liczone wg warto ci ksi$gowej) na dzie# 31
grudnia 2004 roku wyniós 54%. Wska3nik ten w roku ubieg ym kszta towa si$ na poziomie 58%.
Wska3nik bie4 cej p ynno ci (liczony jako iloraz maj tku obrotowego razem i zobowi za# krótkoterminowych razem)
wyniós 1,14 i wiadczy o poprawie w stosunku do roku 2003, gdzie kszta towa si$ na poziomie 1,0.
Rezerwy i odpisy aktualizuj6ce warto4E aktywów – dotyczy okresu 01.10.2004 – 31.12.2004
W czwartym kwartale 2004r. w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapita owej Ciech. uj$te zosta y nast$puj ce korekty z
tytu u utworzenia i rozwi zania rezerw oraz odpisów aktualizuj cych warto 7 sk adników maj tku.
Utworzone rezerwy w IV kwartale 2004

tys. z

Rezerwa na podatek dochodowy

2 357

Rezerwa na odprawy emerytalne, urlopy, premie, rekompensaty i podobne

6 834

Rezerwa na przewidywane straty

8 705

Rezerwa na restrukturyzacj$

1 390

Rezerwa na przewidywane zobowi zania( koszty)

5 576

Razem
Rozwi6zane rezerwy w IV kwartale 2004

24 862
tys. z

Rezerwa na podatek dochodowy

432

Rezerwa na odprawy emerytalne, urlopy, premie, rekompensaty i podobne

1 831

Rezerwa na przewidywane straty

6 820

Rezerwa na zobowi zania (koszty)

959

Razem
Odpisy aktualizuj6ce aktywa (zwi5kszenie) w IV kwartale 2004

10 042
tys. z

Odpisy aktualizuj ce nale4no ci

4 534

Odpisy aktualizuj ce zapasy

1 639

Odpisy aktualizuj ce rzeczowe aktywa trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne
Razem

450
6 623

Odpisy aktualizuj6ce aktywa (zmniejszenia) w IV kwartale 2004

tys. z

Odpisy aktualizuj ce nale4no ci

24 543

Odpisy aktualizuj ce zapasy

2 178

Odpisy aktualizuj ce rzeczowe aktywa trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne

3 284

Razem

30 005

Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego w IV kwartale 2004

tys. z

Zwi$kszenie

2 333

Zmniejszenie

1 233

5. Akcjonariusze Ciech S.A. posiadaj6cy co najmniej 5% akcji /g osów na Walnym Zgromadzeniu – stan na dzieI
01.03.2005r.
Skarb Pa#stwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Pa#stwa - 10 270 800 akcji, co stanowi 36,68 % kapita u
zak adowego CIECH S.A.; liczba g osów 10 270 800, co stanowi 36,68% udzia u w ogólnej liczbie g osów na
Walnym Zgromadzeniu.
Franklin Resources, Inc i jego spó ki stowarzyszone, do których nale4 Franklin Mutual Advisers, LLC, Templeton
Worldwide, Inc i ich spó ki stowarzyszone – 2 000 000 akcji, co stanowi 7,15% kapita u zak adowego CIECH S.A.;
liczba g osów 2 000 000, co stanowi 7,15% udzia u w ogólnej liczbie g osów na Walnym Zgromadzeniu.
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK – 1 450 000 akcji co stanowi 5,18 % kapita u
zak adowego CIECH S.A., liczba g osów 1 450 000, co stanowi 5,18% udzia u w ogólnej liczbie g osów na Walnym
Zgromadzeniu.
Zmiany w strukturze w asno4ci znacznych pakietów akcji/g osów Ciech SA (co najmniej 5%).
Stan na 15.11.04
Skarb Pa#stwa
Franklin Resources, Inc i jego spó ki stowarzyszone, do
których nale4 Franklin Mutual Advisers, LLC,
Templeton Worldwide, Inc i ich spó ki stowarzyszone
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH
CU WBK
Polskie Towarzystwo Ubezpiecze# S.A.

Akcje nabyte

Akcje zbyte

Stan na 01.03.05

10 270 800

10 270 800

-

2 000 000

2 290 080

-

2 000 000

1 450 000

-

1 450 000

-

1 300 500

989 580

Zmiany w strukturze w asno4ci pakietów akcji/g osów Ciech SA, b5d6cych w posiadaniu jednostek powi6zanych z
Ciech SA.
Stan na 15.11.04
Polskie Towarzystwo Ubezpiecze# S.A.

Akcje nabyte

Akcje zbyte

Stan na 01.03.05

2 290 080

-

1 300 500

989 580

Inowroc awskie Zak ady Chemiczne Soda M twy SA

335 924

-

335 924

0

Janikowskie Zak ady Sodowe „Janikosoda” SA

440 260

-

440 260

0

Gda#skie Zak ady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z
o.o.

190 200

-

190 200

0

95 100

-

95 100

0

Pertochemia Blachownia SA

236 878

-

236 878

0

InChem Sp. z o.o.*

752 030

-

752 030

0

Zak ady Chemiczne Alwernia SA

*- Spó ka Ciech Inwestycje Sp. z o.o. zmieni a nazw na InChem Sp. z o.o.
Zmiany w stanie akcji Ciech SA posiadanych przez cz onków Zarz6du oraz Rady Nadzorczej
Stan na 15.11.04
Zarz d

190 200

Akcje nabyte
193 053

Akcje zbyte

Stan na 01.03.05
-

383 253

Rada Nadzorcza

-

-

-

-

6. Wa@niejsze wydarzenia po dacie bilansu
Dnia 10 lutego 2005 r. mia miejsce debiut akcji Ciech SA na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie. W lutym
2005 roku spó ki powi zane z Ciech SA sprzeda y na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie akcje Ciech SA.
Szczegó owe informacje o sprzeda4y tych akcji zamieszczone s w punkcie 5 niniejszej informacji dodatkowej.
7. Realizacja wcze4niej publikowanej prognozy wyników na dany rok
W dniu 17 stycznia 2005 (raport bie4 cy nr 5/2005) zosta a opublikowana prognoza finansowa dla Grupy Kapita owej Ciech
na rok 2004. Zarz d Ciech SA oczekiwa osi gni$cia na poziomie skonsolidowanym nast$puj cych wyników:
- przychody
- zysk netto

2 150 mln z
82 mln z

Skonsolidowany wynik netto za rok 2004 (82 mln z ) zosta wypracowany zgodnie z opublikowan prognoz na rok 2004.
Skonsolidowane przychody ze sprzeda4y netto zosta y wypracowane w wysoko ci 2 326 mln z . Oznacza to wzrost o 8% w
stosunku do przedstawionej prognozy. Zwi$kszenie przychodów w du4ej mierze wynika o ze zmiany formy rozlicze# tj.
zamiany sprzeda4y komisowej na sprzeda4 w rachunku w asnym. Dodatkowo wzrost przychodów zwi zany jest z wi$ksz
ni4 zaplanowano wielko ci sprzeda4y poza Grup .

8. Post5powania tocz6ce si5 przed s6dem, organem w a4ciwym dla post5powania arbitra@owego lub organem
administracji publicznej wed ug stanu na dzieI 31.12.2004 roku.
I. CIECH SA:
Zobowi6zania CIECH SA (krajowe i zagraniczne) zg oszone do post5powania s6dowego lub arbitra@owego
Roszczenie Petro Carbo Chem Aktiengesellschaft (PCC)
Przedmiotem pozwu wniesionego przez PCC AG w 2000 roku jest roszczenie o zap at$ odszkodowania w wysoko ci
21.364 tys. z oraz 13.861,45 EURO (równowarto 7 57 tys. z ) za niewykonanie umowy przeniesienia udzia ów Petrochemii
Blachowni Sp. z o.o. przyrzeczonej w umowie przedwst$pnej z dnia 09.07.1999 r. W dniu 27.05.2003 r. S d Okr$gowy w
Warszawie wyda wyrok wst$pny uznaj c roszczenie PCC AG za uzasadnione co do zasady, nie okre laj c jednocze nie
kwoty samego odszkodowania. Od w/w wyroku wst$pnego Ciech SA wniós apelacj$ w dniu 19.09.2003 r. zarzucaj c
wyrokowi wst$pnemu b $dn ocen$ prawn ustalonych okoliczno ci faktycznych oraz naruszenie prawa materialnego przez
przyj$cie, 4e zamiarem stron by o zawarcie umowy. Na rozprawie w dniu 12.08.2004 r. S d Apelacyjny utrzyma w mocy
zaskar4ony wyrok wst$pny S du Okr$gowego tj. potwierdzi zasadno 7 roszcze# PCC nie wypowiadaj c si$ co do
wysoko ci odszkodowania, które b$dzie przedmiotem dalszego post$powania. W listopadzie 2004 Ciech SA wniós kasacj$
podnosz c zarzut naruszenia prawa materialnego przez b $dn jego wyk adni$ i niew a ciwe zastosowanie oraz
przekroczenie przez S d Apelacyjny zasad swobodnej oceny dowodów niezgodne z dyrektywami unijnymi.
W przypadku ewentualnego oddalenia kasacji PCC AG b$dzie musia o udowodni7 kwot$ dochodzonego odszkodowania –
gdy4 w ocenie Ciech SA – roszczenie PCC AG nie jest udokumentowane.
Roszczenie Comexportu
Przedmiotem pozwu wniesionego we wrze niu 2003r. przez Comexport (Brazylia) do S du Arbitra4owego przy
Mi$dzynarodowej Izbie Handlowej w Pary4u s roszczenia odszkodowawcze z tytu u niepe nego wykonania dostaw polskiej
siarki do Brazylii w latach 1993-1999. Pozew zosta skierowany przeciwko Ciech S.A. oraz Kopalniom Siarki w Tarnobrzegu
i Grzybowie. Warto 7 przedmiotu sporu stanowi kwota 3.961.238 USD (równowarto 7 11.846 tys. z ) na któr sk adaj si$:
utracone przez Comexport zyski od nie dostarczonych odbiorcom brazylijskim ilo ci przewidzianych w umowie, straty z
tytu u zawy4onych kosztów frachtu itp. W listopadzie 2003 r. Ciech SA z o4y odpowied3 na pozew wnosz c o oddalenie
roszcze# Comexportu; podnosz c mi$dzy innymi posiadanie certyfikatu si y wy4szej potwierdzaj cego likwidacj$ kopalni
oraz restrukturyzacj$ przemys u siarkowego, zarzut przedawnienia roszcze#, nieudokumentowanie roszcze#
odszkodowawczych. S d Arbitra4owy wyznaczy jednego arbitra do rozpoznania sporu. Po zapoznaniu si$ ze spraw
arbiter ustali harmonogram dalszego post$powania oraz wyznaczy termin rozprawy na dzie# 21 luty 2005r. Jednak termin

rozprawy ulegnie przesuni$ciu gdy4 strony nie zako#czy y jeszcze wymiany pism procesowych ustalonych przez S d
Arbitra4owy w harmonogramie post$powania. Pierwotne terminy sk adania pism procesowych zosta y przesuni$te z uwagi
na obszern korespondencj$ istniej c w tej sprawie oraz du4 ilo 7 dokumentów sk adanych przez strony. Ciech SA jest
reprezentowany w procesie przez renomowan kancelari$, która we wcze niejszej opinii prawnej oceni a roszczenie
Comexportu jako nieuzasadnione.
Roszczenie Enapharm
Przedmiotem pozwu wniesionego w czerwcu 2004r. przez Likwidatora firmy Enapharm w Algierii jest kwota 172.879,84
USD (równowarto 7 517 tys. z ) stanowi ca odszkodowanie za dostaw$ przez Ciech SA leków w latach 1985-1991.
Zdaniem powoda, Ciech SA nie dokona wymiany niesprzedanych przez odbiorc$ leków, które uleg y przeterminowaniu –
na przydatne do u4ytku – do czego by zobowi zany zgodnie z kontraktem. Natomiast Ciech SA twierdzi, 4e by zwolniony z
tego obowi zku, gdy4 powód nie przekazywa nale4no ci za sprzedane leki na rynku algierskim.
Sprawa toczy si$ przed s dem algierskim. Ciech SA jest reprezentowany przez miejscowego adwokata, którego nadzoruje
renomowana kancelaria adwokacka w Pary4u. Rozprawa, która odby a si$ w dniu 3 pa3dziernika 2004r. zosta a odroczona
bezterminowo i Ciech SA oczekuje aktualnie na wyznaczenie nowego terminu przez S d.
Roszczenie „Mirada” Janina Wyciszczok (Cresco)
Przedmiotem sporu s odsetki w wysoko ci 4 050 tys. z za nieterminowy - zdaniem powoda – zwrot kwoty
246.420 tys. z przekazanej przez Cresco Financial Advisers spó ka z o.o. na konto Ciech SA w 2001r. Powy4sza kwota
stanowi a cen$ za akcje serii C, które mia a obj 7 firma Cresco. Z uwagi na to, 4e nie dosz o do podwy4szenia kapita u i
obj$cia akcji, Ciech SA zwróci nale4no 7, ale zdaniem Cresco po terminie. CIECH S.A. podnosi, 4e zawar w marcu 2003
roku ugod$ z Cresco, która zdaniem CIECH S.A. uregulowa a wzajemne roszczenia stron. Wierzytelno 7 zosta a nabyta
przez powoda w drodze cesji od Jaros awa Witkowskiego, który naby do niej prawa poprzez cesj$ od firmy Cresco. Spór
toczy si$ przed S dem Arbitra4owym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Na rozprawie w dniu 8 lutego 2005r.
strony podtrzyma y swoje dotychczasowe stanowiska w sprawie. S d uzna , 4e materia dowodowy jest wystarczaj cy i
zamkn rozpraw$. Jednocze nie S d wyznaczy obu stronom sporu termin jednego miesi ca do zawarcia ewentualnej
ugody. W dniu 22 lutego 2005 strony uzgodni y warunki ugody, zgodnie z któr Ciech zap aci firmie „Mirada” (Janina
Wyciszczok) kwot$ 1.855 tys. z , która obejmuje wszystkie roszczenia strony powodowej. Strony powiadomi y S d
Arbitra4owy o tre ci ugody i aktualnie oczekuj na dor$czenie wyroku sankcjonuj cego ugod$.
Na dzie# 31.12.2004 w ksi$gach Spó ki istnieje rezerwa na potencjalne roszczenia z tytu u ww. spraw s dowych w ogólnej
kwocie 10.000 tys. z .
Roszczenia pracownicze
Przeciwko Ciech SA toczy si$ aktualnie pi$7 procesów pracowniczych z powództwa by ych pracowników zwolnionych z
przyczyn le4 cych po stronie zak adu pracy. Przedmiotem sporów s roszczenia o przywrócenie do pracy. Rokowania, co
do wyniku wy4ej wymienionych procesów s korzystne.
Wierzytelno4ci Ciech SA (krajowe i zagraniczne)
Wierzytelno0ci zg oszone do post powania s1dowego lub arbitra2owego
Z tytu u zwrotu nale4no ci za towar i innych Ciech SA prowadzi czterna cie czynnych spraw cywilnych o zap at$ na czn
kwot$ 902 tys. z . Ponadto wniesiony jest pozew do S du Arbitra4owego w Moskwie o zap at$ USD 354.927,58
(równowarto 7 1.061 tys. z .) Rokowania korzystne.
Wierzytelno0ci dochodzone w post powaniu administracyjnym
Ciech S.A prowadzi trzy sprawy przed NSA z tytu u zwrotu nies usznie pobranej akcyzy oraz o zwrot nale4no ci celnych na
czn kwot$ 427 tys. z . Rokowania, co do wyniku korzystne.
Wierzytelno0ci z tytu u post powa3 upad o0ciowych
Do krajowych post$powa# upad o ciowych (sze 7dziesi t sze 7 post$powa#) zosta y skierowane wierzytelno ci na czn
kwot$ 19.494 tys. z . Do zagranicznych post$powa# upad o ciowych Ciech SA zg osi wierzytelno ci w kwocie USD
539.854 oraz EURO 478.403 ( cznie równowarto 7 3.566 tys. z .) z czego najwi$ksz pozycj$ stanowi post$powania
upad o ciowe Chemapol – Praga (1.056 ty z ) oraz Petromex – Bratys awa (673 tys. z ) Rokowania, co do post$powa#
upad o ciowych niekorzystne z uwagi na to, 4e wierzytelno ci Ciech SA nie nale4 do uprzywilejowanych.

Wierzytelno0ci z tytu u post powa3 egzekucyjnych i uk adowych
W krajowych post$powaniach egzekucyjnych (dwadzie cia siedem post$powa#) Ciech SA dochodzi od d u4ników kwoty
26.878 tys. z . Najwi$ksz pozycj$ 17.619 tys. z stanowi post$powanie egzekucyjne przeciwko Sur5Net oraz post$powanie
egzekucyjne na kwot$ 6.275 tys. z
przeciwko PHU Starter – Bogus aw Lepiarz Cz$stochowa.
Rokowania zró4nicowane w zale4no ci od posiadanego maj tku d u4ników. W pi$ciu post$powaniach uk adowych znajduje
si$ kwota 43 tys. z . Rokowania, co do post$powa# uk adowych korzystne.
Przy przeliczaniu zobowi za# wyra4onych w walucie obcej przyj$to nast$puj ce kursy:
Kurs USD
2,9904
Kurs EURO
4,0790

II. Spó ki zale@ne
Soda M twy SA Grupa Kapita owa
Wobec Soda M twy SA oraz spó ek od niej zale4nych nie zosta y zg oszone roszczenia (zobowi zania) mog ce mie7
istotne znaczenie dla ich dzia alno ci. Sprawy s dowe bierne (zobowi zania) zamykaj si$ kwot 62 tys. z . Natomiast
wierzytelno ci dochodzone od d u4ników przez Soda M twy SA i jej spó ki zale4ne w post$powaniu egzekucyjnym
stanowi kwot$ 27.477 tys. z , z czego najwi$ksz pozycj$ tj. kwot$ 21.814 tys. z stanowi wierzytelno ci wobec firmy B.
Lepiarz z tytu u nale4no ci za towar. Wed ug informacji Soda M twy SA– rokowania s niekorzystne.
W post$powaniu egzekucyjnym znajduje si$ równie4 wyrok na rzecz Soda M twy SA wobec Biura Maklerskiego Sur5 Net
na kwot$ 5.663 tys. z wraz z odsetkami ustawowymi. Post$powanie egzekucyjne jest zawieszone w zwi zku z
wyst pieniem Soda M twy SA z pozwem o ujawnienie maj tku Sur5 Net. Pozosta e sprawy GK Soda M twy to
post$powania upad o ciowe na czn kwot$ 1.116 tys. z oraz post$powania uk adowe na czn kwot$ 271 tys. z .
Soda M twy SA Grupa Kapita owa utworzy a odpisy aktualizacyjne na tocz ce si$ post$powania w wysoko ci 32.435 tys.
z.
Janikosoda SA Grupa Kapita owa
Wobec Janikosoda S.A. oraz jej spó ek zale4nych nie zosta y zg oszone istotne roszczenia (zobowi zania) mog ce mie7
wp yw na ich dzia alno 7. Przed Naczelnym S dem Administracyjnym tocz si$ trzy post$powania w wyniku skarg
Janikosody SA na wydane w latach 1999-2000 decyzje G ównego Inspektora Ochrony Trodowiska nak adaj ce na
Janikosod$ SA kary w kwocie 2.330 tys. z z tytu u przekroczenia dopuszczalnej emisji substancji zanieczyszczajacych
powietrze. Post$powania w w/w sprawach s od 2002 roku zawieszone na zgodny wniosek stron.
U czna kwota pozosta ych zobowi za# GK Janikosoda z tytu u post$powa# biernych wynosi 531 tys. z . Wierzytelno ci GK
Janikosoda wobec kilkudziesi$ciu d u4ników w zwi zku z prowadzon dzia alno ci handlow stanowi kwot$ 470 tys. z .
W post$powaniu egzekucyjnym dochodzone s wierzytelno ci na kwot$ 2.119 tys. z , z czego najwi$ksz pozycj$ 2.104
tys. z stanowi wyrok przeciwko B.Lepiarz. W post$powaniu upad o ciowym dochodzona jest kwota 376 tys. z , natomiast
do post$powa# uk adowych zosta a zg oszona kwota 464 tys. z .
Janikododa SA Grupa Kapita owa utworzy a odpis aktualizacyjny na kwot$ 3.268 tys. z .
Vitrosilicon SA
Spó ka nie odnotowa a, wobec niej roszcze# (zobowi za#) mog cych mie7 wp yw na prowadzon przez ni dzia alno 7
handlow . Spó ka dochodzi od d u4ników wierzytelno ci z tytu u dostaw i us ug w cznej kwocie 1.317 tys. z , z czego
najwi$ksz pozycj$ stanowi post$powania egzekucyjne w wysoko ci 611 tys. z . oraz upad o ciowe w wysoko ci 470 tys.
z
Vitrosilocon SA utworzy a odpis aktualizacyjny na wszystkie tocz ce si$ post$powania.
Zak ady Chemiczne „Alwernia” SA Grupa Kapita owa
Przeciwko GK Alwernia nie zosta y zg oszone roszczenia (zobowi zania) mog ce mie7 istotny wp yw na wynik jej
dzia alno ci. GK Alwernia SA dochodzi od d u4ników z tytu u wierzytelno ci za towar i odszkodowa# na drodze s dowej i
egzekucyjnej w cznej kwocie 584 tys. z . Do post$powania upad o ciowego zg oszona zosta a wierzytelno 7 w kwocie
687 tys. z .
Zak ady Chemiczne Alwernia SA GK utworzy y odpis aktualizacyjny na wszystkie tocz ce si$ post$powania.

Cheman SA
Przeciwko Cheman SA nie zosta y zg oszone roszczenia (zobowi zania) maj ce istotny wp yw na wynik jej dzia alno ci.,
Spó ka Cheman SA dochodzi na drodze s dowej wierzytelno ci od kilkudziesi$ciu swoich d u4ników z tytu u prowadzonej
dzia alno ci handlowej w cznej kwocie 4.017 tys. z z czego w post$powaniu egzekucyjnym znajduje si$ kwota 1.906 tys.,
natomiast do post$powania upad o ciowego zosta y zg oszone wierzytelno ci na kwot$ 766 tys. z . Z tytu u spraw
s dowych czynnych Cheman S.A. dochodzi kwoty 1.266 tys. z . stanowi cej nale4no 7 za towar i us ugi.
Cheman SA utworzy odpis aktualizacyjny na wszystkie tocz ce si$ post$powania.
GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. Grupa Kapita owa
Wobec spó ek GK Fosfory nie zosta y zg oszone roszczenia (zobowi zania) mog ce mie7 istotny wp yw na wynik ich
dzia alno ci handlowej. GK Fosfory dochodzi od kilkudziesi$ciu d u4ników w post$powaniach s dowych i egzekucyjnych
wierzytelno ci na czn kwot$ 2.769 tys. z , na któr zosta utworzony odpis aktualizacyjny.
Petrochemia – Blachownia SA Grupa Kapita owa
GK Petrochemia Blachownia nie odnotowa a wobec niej roszcze# (zobowi za#) o istotnym znaczeniu. PetrochemiaBlachownia S.A. dochodzi wierzytelno ci od kilkudziesi$ciu d u4ników w zwi zku z prowadzon dzia alno ci gospodarcz
na czn kwot$ 543 tys. z b$d c przedmiotem post$powania egzekucyjnego. Do post$powa# upad o ciowych
Petrochemia-Blachownia SA zg osi a kwot$ 170 tys. z .
Na ca o 7 powy4szych nale4no ci utworzony zosta odpis aktualizacyjny.
Ciech Service Sp. z o.o.
Spó ka jest stron pozwan w jednym sporze pracowniczym o zap at$ 100 tys. z + odsetki ustawowe, z powództwa by ego
pracownika.
Spó ka utworzy a odpis aktualizacyjny na ca nale4no 7.

9. Informacje o zawarciu przez Ciech SA lub jednostk5 od niej zale@n6, jednej lub wielu transakcji z podmiotami
powi6zanymi, nie b5d6cych transakcjami typowymi i rutynowymi (zgodnie z informacj przekazan przez spó ki)

Nazwa podmiotu z
którym zosta a
zawarta transakcja

Powi6zanie
spó ki z
podmiotem
b5d6cym
stron6
transakcji

Istotne warunki transakcji (tys. z )
Przedmiot
transakcji

Warunki
finansowe

Specyficzne warunki
charakterystyczne dla tej
umowy, w szczególno4ci
odbiegaj6ce od warunków
powszechnie stosowanych dla
danego typu umowy

Dodatkowe informacje

Ciech SA

Cheman Sp. z o.o.

obj$cie udzia ów
w
spó ka zale4na podwy4szonym
kapitale
podstawowym

4 900

w 2004 roku przekazana
zaliczka na podwy4szenia
kapita u podstawowego
spó ki, którego rejestracja
nast pi w 2005 roku

5 000

data Opcji Nabywcy
rentowno 7 7.5 % p.a
24 listopada 2004 r, cena
kalkulowane w oparciu o WIBOR
nabycia 4 907 tys. z .
3M wraz z mar4 na poziomie zrealizowane dyskonto 93
1%
tys. PLN

Soda M6twy SA

Ciech SA

Janikosoda SA

podmiot
dominuj cy

realizacja
transakcji
wykupu 50 sztuk
weksli
komercyjnych o
warto ci
nominalnej 100
tys. z . ka4dy

Nazwa podmiotu z
którym zosta a
zawarta transakcja

Ciech SA

Istotne warunki transakcji (tys. z )

Powi6zanie
spó ki z
podmiotem
b5d6cym
stron6
transakcji

Przedmiot
transakcji

podmiot
dominuj cy

realizacja
transakcji
wykupu 50 sztuk
weksli
komercyjnych o
warto ci
nominalnej 100
tys. z . ka4dy

5 000

podmiot
dominuj cy

Ciech SA
przekaza firmie
Cheman S.A.
kwot$ 4 900 tys.
z na
podwy4szenie
kapita u
zak adowego

4 900

Warunki
finansowe

Specyficzne warunki
charakterystyczne dla tej
umowy, w szczególno4ci
odbiegaj6ce od warunków
powszechnie stosowanych dla
danego typu umowy

Dodatkowe informacje

data Opcji Nabywcy
rentowno 7 7.5 % p.a
24 listopada 2004 r, cena
kalkulowane w oparciu o WIBOR
nabycia 4 907 tys. z .
3M wraz z mar4 na poziomie zrealizowane dyskonto 93
1%
tys. PLN

Cheman SA

Ciech SA

10. Informacja o udzieleniu przez Ciech SA lub jednostk5 od niego zale@n6, por5czeI kredytu lub po@yczki lub
udzieleniu gwarancji (zgodnie z informacj przekazan przez spó ki)
Por5czenia i gwarancje udzielone

Nazwa podmiotu
tóremu udzielono
por5czenia

Kwota por5czonych
kredytów które w
ca o4ci lub okre4lonej
cz54ci zosta y
por5czone
waluta

Okres na jaki
udzielono
por5czenia

w tys. z .

Charakter
powi6zaI
Warunki finansowe na jakich
Podmiot, za którego istniej6cych
udzielono por5czeI, z
zobowi6zania
mi5dzy Ciech
uwzgl5dnieniem
SA a
udzielone zosta o
wynagrodzenia spó ki za
podmiotem
por5czenie
udzielone por5czenie
który zaci6gn6
kredyt

Ciech SA
NFOTiGW w
Warszawie

4 185

do 31.03.2006 r.

Z.CH. Soda M twy
S.A.

jednostka
zale4na

KREDYT BANK S.A.
Oddzia w Sieradzu

4 500

do 31.08.2005

wniesienie op aty na rzecz
Ciech SA w wysoko ci 1%
warto ci por$czenia

Cheman SA Warszawa

jednostka
zale4na

KREDYT BANK S.A.
Oddzia w Sieradzu

2 150

do 31.08.2005

wniesienie op aty na rzecz
Ciech SA w wysoko ci 1%
warto ci por$czenia

Cheman SA Warszawa

jednostka
zale4na

BANK HANDLOWY
S.A.

1 200

do 01.05.2005

wniesienie op aty na rzecz
Ciech SA W wysoko ci 1%
warto ci por$czenia

Ciech-Polfa

jednostka
zale4na

BANK HANDLOWY
S.A.

4 800

do 01.05.2005

wniesienie op aty na rzecz
Ciech SA W wysoko ci 1%
warto ci por$czenia

Ciech-Polfa

Sp. z o. o.

Sp. z o. o.

jednostka
zale4na

Nazwa podmiotu
tóremu udzielono
por5czenia

Kwota por5czonych
kredytów które w
ca o4ci lub okre4lonej
cz54ci zosta y
por5czone
waluta

PKN ORLKEN S.A.

BRE BANK S.A.

USD 500

Okres na jaki
udzielono
por5czenia

w tys. z .

Charakter
powi6zaI
Warunki finansowe na jakich
Podmiot, za którego istniej6cych
udzielono por5czeI, z
mi5dzy Ciech
zobowi6zania
uwzgl5dnieniem
udzielone zosta o
SA a
wynagrodzenia spó ki za
podmiotem
por5czenie
udzielone por5czenie
który zaci6gn6
kredyt

1 200

bezterminowo

wniesienie op aty na rzecz
Ciech SA W wysoko ci 1%
warto ci por$czenia

Cheman SA Warszawa

jednostka
zale4na

1 495

do 14.10.2005

wniesienie op aty na rzecz
Ciech SA W wysoko ci 1%
warto ci por$czenia

Cheman SA Warszawa

jednostka
zale4na

do 31.07.2005

wniesienie op aty na rzecz
Ciech SA w wysoko ci 1%
warto ci por$czenia (od 2 mln
z .) + PLN 10,000 od
podwy4szenia

Cheman SA

jednostka
zale4na

BANK PKO S.A. I
Oddzia w Warszawie

4 000

Razem Ciech SA

23 530

Petrochemia
Blachownia SA
Bank Ochrony
Trodowiska S.A.

2 000

Bank PKO BP S.A

300

do
grudnia 2005
do
lipca 2010

brak

brak

ZK Zdzieszowice
Sp. z o.o.
Bl-Trans
Sp. z o.o.

brak powi zania
jednostka
zale4na
po rednio

2 300

Razem Petrochemia
Blachownia SA
Soda M6twy SA
ING BSK Leasing
S.A.

2 370

Razem Soda M6twy
SA

2 370

do 31.03.2007

brak

Transoda Sp. z o. o.

jednostka
zale4na
po rednio

bez wynagrodzenia

Vitrosilicon SA

jednostka
zale4na

Janikosoda SA
BOT Pozna#
Razem Janikosoda
SA

EUR 2 846

11 611

do
16.11.2009

11 611

Alwernia SA

BOT Kraków

1 000

Razem Alwernia SA

1 000

Razem kwota
por5czonych
kredytów

40 811

do stycznia 2005

zabezpieczeniem jest lokata w
BOT w wysoko ci 400 tys.
USD oprocentowana na
warunkach rynkowych

Alwernia Chrom
Sp. z o. o.

jednostka
zale4na
po rednio

06czna kwota
por5czonych
po@yczek które w
ca o4ci lub
okre4lonej cz54ci
zosta y por5czone

Nazwa
podmiotu
któremu
udzielono
por5czenia

waluta

Okres na jaki
udzielono
por5czenia

Warunki finansowe na jakich
udzielono por5czeI, z
uwzgl5dnieniem wynagrodzenia
spó ki za udzielone por5czenia

Podmiot, za
którego
zobowi6zania
udzielone
zosta o
por5czenie

Charakter
powi6zaI
istniej6cych
mi5dzy Ciech SA a
podmiotem który
zaci6gn6
po@yczk5

wierzytelno ci przys uguj ce
Urz$dowi Miasta w Inowroc awiu z
tytu u podatku od nieruchomo ci

Urz d Miasta w
Inowroc awiu

brak powi zania

w tys. z .

Soda M6twy
SA
Narodowy
Fundusz
Ochrony
Trodowiska

1 800

Razem Soda
M6twy SA

1 800

do
31.12.2006

11. Informacja dodatkowa
W oparciu o art. 58 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Ustawy o rachunkowo ci odst piono od konsolidacji pozosta ych spó ek Grupy
Kapita owej Ciech. Przy wyborze jednostek do konsolidacji Zarz d jednostki dominuj cej kierowa si$ kryterium istotno ci
ich danych finansowych dla realizacji obowi zku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji maj tkowej i finansowej oraz
wyniku finansowego Grupy Kapita owej. Przyj$to za o4enie, 4e podmioty, których suma bilansowa i przychody netto ze
sprzeda4y towarów i materia ów oraz operacji finansowych s nieistotne w stosunku do analogicznych wielko ci jednostki
dominuj cej, a ich dane czne s ni4sze ni4 5% odpowiednich wielko ci cznych (wszystkich spó ek zale4nych w GK
Ciech), s niematerialnie, a tym samym nieistotne dla realizacji obowi zku wynikaj cego z art. 4 ust. 1 Ustawy o
rachunkowo ci.

Jednostki nie obj5te
konsolidacj6

Udzia y Ciech
SA w spó ce
(bezpo4rednie
+ po4rednie)

Przychody
netto ze
sprzeda@y
towarów i
produktów
oraz operacji
finansowych
**

Suma
bilansowa
danej
jednostki/
Grupy**

Zysk /
Strata
netto

Procent
przychodów
Ciech SA

Procent
sumy
bilansowej
Ciech SA

StopieI
zale@no4ci
od Ciech
SA

1) Chemia.com SA

100,00%

958

948

63

0,06%

0,12%

spó ka
zale4na

2) Polcommerce GmbH,
Austria

100,00%

22 573

4 050

197

1,51%

0,49%

spó ka
zale4na

3) Ciech-Service Sp. z o.o.

100,00%

4 316

2 056

14

0,29%

0,25%

spó ka
zale4na

4) Boruta-Kolor Sp. z o.o.

100,00%

21 920

21 428

504

1,47%

2,60%

spó ka
zale4na

5) Polcommerc Ltd., W$gry

100,00%

3 134

1 334

387

0,21%

0,16%

spó ka
zale4na

90,96%

1 010

5 632

39

0,07%

0,68%

spó ka
zale4na
po rednio

6) Grupa Kapita owa Soda
M twy
6.1.) Soda-Med. Sp. z o.o.
7) Grupa Kapita owa
Janikosoda

Jednostki nie obj5te
konsolidacj6

Udzia y Ciech
SA w spó ce
(bezpo4rednie
+ po4rednie)

Przychody
netto ze
sprzeda@y
towarów i
produktów
oraz operacji
finansowych
**

Suma
bilansowa
danej
jednostki/
Grupy**

Zysk /
Strata
netto

Procent
przychodów
Ciech SA

Procent
sumy
bilansowej
Ciech SA

StopieI
zale@no4ci
od Ciech
SA

7.1.) Jantrans - Janikowo
Sp. z o.o.

90,31%

13 516

11 086

124

0,86%

1,30%

spó ka
zale4na
po rednio

8) Nordiska Unipol AB

97,78%

1 877

797

-79

0,90%

1,35%

spó ka
zale4na

9.1.) Alwernia Fosforany
Sp. z o.o.*

73,75%

0

50

0

0,00%

0,01%

spó ka
zale4na
po rednio

9.2.) Oczyszczalnia
Alwernia Sp. z o.o.

71,46%

282

681

6

0,02%

0,08%

spó ka
zale4na
po rednio

9.3.) Soc-Al. Sp. z o.o.

69,88%

1 999

1 725

4

0,13%

0,21%

spó ka
zale4na
po rednio

10) Chemiepetrol GmbH

60,00%

37 189

6 775

691

2,49%

0,82%

spó ka
zale4na

11) Danske UmipolA/S

55,00%

19 967

2 909

484

1,34%

0,35%

spó ka
zale4na

9) Grupa Kapita owa
Alwernia

* jednostka nie prowadzi dzia alno0ci
** przychody narastaj1co od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku, suma bilansowa na dzie3 31 grudnia 2004 roku.

Jednostki nie obj5te
konsolidacj6

06czna warto4E
Sum bilansowych
Przychodów netto ze sprzeda4y towarów i produktów
oraz operacji finansowych

Grupa Ciech (bez
wy 6czeI)

Udzia w %

59 471

2 235 914

2,66%

128 741

3 876 276

3,32%

Dodatkowo nie wyceniono metod praw w asno ci spó ki stowarzyszonej po rednio w Grupie Kapita owej Ciech. Suomen
Unipol Oy oraz spó ki wspó zale4nej InChem Sp. z o.o. Wycena tych podmiotów w skonsolidowanym sprawozdaniu nie jest
istotna.

Jednostki nie wyceniane
metod6 praw w asno4ci

Udzia y
bezpo4rednie
Ciech SA w
spó ce

Udzia y Ciech
S.A. w spó ce
(bezpo4rednie+
po4rednie).

Kapita w asny na dzieI
31.12.2004
przypadaj6cy GK Ciech
(tys. z )

Warto4E
nabycia (tys.
z)

Odpisy
aktualizuj6ce
warto4E nabycia
(tys. z )

1) Suomen Unipol Oy

15,00%

24,78%

744

132

0

2) InChem Sp. z o. o.

50,00%

50,00%

243

2 702

2 702

Jednostki nie wyceniane
metod6 praw w asno4ci

Przychody netto ze sprzeda@y
towarów i produktów oraz
operacji finansowych danej
jednostki (tys. z )

Suma bilansowa danej
jednostki (tys. z )

Zysk / (strata) netto (tys. z )

1) Suomen Unipol Oy

45 347

8 043

589

2) InChem Sp. z o. o.

3 258

12 464

441

Ciech SA posiada dodatkowo akcje/udzia y jednostek nad którymi nast pi o ograniczenie lub utrata sprawowania kontroli:
–
Calanda Polska Sp. z o.o.- spó ka w likwidacji, 95,70% udzia ów/g osów bezpo rednio posiada Ciech SA
–
ZAO-Polfa Ciech, Rosja – spó ka w upad o ci, 65,00 % udzia ów/g osów bezpo rednio posiada Ciech SA
–
Polsin-Karbid Sp. z o. o – spó ka w upad o ci, 22,76% cznych udzia ów/g osów posiada Ciech SA, udzia y/g osy
(bezpo rednie+po rednie) poprzez Ciech SA i Polsin Pte.Ltd.
–
K.Foster & Son Ltd.- utrata kontroli powo any zarz d administratorów pod koniec 2003 roku, 46,51%, udzia y/g osy
po rednie Ciech SA poprzez Daltrade Plc.
–
Polfa Nigeria - utrata kontroli, brak kontaktu ze spó k , 20% udzia bezpo redni Ciech SA.
12. Inne informacje
W czwartym kwartale 2004 roku nie wyst pi y 4adne inne istotne zdarzenia w Grupie Kapita owe Ciech.
13. Czynniki, które mog6 mieE wp yw na wyniki w perspektywie najbli@szego kwarta u:
Najistotniejsze czynniki zwi zane z otoczeniem Grupy Kapita owej Ciech, które b$d mia y wp yw na wyniki w najbli4szej
perspektywie czasowej to koniunktura gospodarcza zarówno w Europie jak i na wiecie, w tym w szczególno ci w Polsce:
tempo wzrostu PKB
zmieniaj ce si$ stopy procentowe
koniunktura w bran4y chemicznej oraz przemy le szklarskim
dop aty bezpo rednie i fundusze strukturalne w rolnictwie
ceny podstawowych surowców
kursy walut w relacjach PLN/EUR oraz PLN/USD
Istotny wp yw b$dzie mia o równie4 dopuszczenie akcji Ciech SA do publicznego obrotu i pozyskanie
publicznego rynku kapita owego.

rodków z

Z czynników wewn$trznych istotny wp yw na wyniki Grupy Kapita owej Ciech b$d mia y:
•

realizacja strategii Ciech zak adaj ca skupienie si$ na produktach podstawowych w ramach dywizji produktowych
oraz stopniowe wygaszanie handlu produktami niepodstawowymi, rentowno 7 których jest ni4sza ni4 produktów z
portfela podstawowego.

•

realizacja projektów inwestycyjnych o charakterze technologicznym, w tym: budowa instalacji monohydratu,
zwi$kszenie mocy produkcyjnych krzemianów i krzemionek, budowa drugiej linii do produkcji pustaków szklanych,
stworzenie ogólnopolskiego systemu dystrybucji soli warzonej; celem inwestycji technologicznych jest
podniesienie jako ci i w a ciwo ci wytwarzanych produktów (inwestycja monohydrat), zwi$kszenie zdolno ci
produkcyjnych produktów wysokorentownych (krzemiany, pustaki szklane) oraz wprowadzenie na rynek nowych
produktów, które maj szans$ pe ni7 rol$ liderów rynkowych (fosforany paszowe); projekt w zakresie soli warzonej
ma umo4liwi7 wej cie na rynek dystrybucji soli warzonej i kreacj$ w asnej marki handlowej.

•

realizacja programów poprawy doskona o ci operacyjnej w spó kach Grupy Kapita owej Ciech.

•

od I kwarta u 2005 r. Grupa Kapita owa Ciech b$dzie prezentowa a okresowe skonsolidowane raporty zgodnie z
Mi$dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej.

