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B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 
I. Informacje o instrumentach finansowych 
 
1.1 Podział instrumentów finansowych 
 
Zmiana stanu aktywów finansowych na dzień 31.12.2004 r. 

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

7 112 
 

. zmiana 
stanu 
śr.pien  

 

3 484 
 

3 628 

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu 

 
81 

 wycena 

 

16 

 
sprzedaż 81 

 
-

16 

Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży 123 - - - - 123 

Pożyczki udzielone i 
należności własne - - - - - -

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 

wymagalności 
- - - - - -

Zmiana stanu aktywów finansowych na dzień 31.12.2003 r. 

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

3 979 
 

zmiana stanu 
śr.pien. 

 
3 133 

 
7 112 

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu  

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 
- - - - - -

Aktywa finansowe według podziału przyjętego w bilansie na dzień 31.12.2004r. 

Wyszczególnienie 
Aktywa 

finansowe 
przeznaczon
e do obrotu 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu 
wymagalności 

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

- - - -

Długoterminowe aktywa finansowe  w pozostałych 
jednostkach: 
– udziały lub akcje 
– inne papiery wartościowe 
– udzielone pożyczki 

 

- 123 

 

- -
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Wyszczególnienie 
Aktywa 

finansowe 
przeznaczon
e do obrotu 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu 
wymagalności 

– 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 
– udziały lub akcje 
– inne papiery wartościowe 
– udzielone pożyczki 
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

 

16 

 

- - -

Środki pieniężne 3 628 - - -
*) nie wykazano w tej pozycji udziałów i akcji w podmiotach podporządkowanych 

 

Aktywa finansowe według podziału przyjętego w bilansie na dzień 31.12.2003r. 

Wyszczególnienie 
Aktywa 

finansowe 
przeznaczon
e do obrotu 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do 

terminu 
wymagalności 

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

- - - -

Długoterminowe aktywa finansowe  w pozostałych 
jednostkach: 
– udziały lub akcje 
– inne papiery wartościowe 
– udzielone pożyczki 
– inne długoterminowe aktywa finansowe 

 

- 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 

 

Zmiana stanu zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2004r. 

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

Zobowiązania 
finansowe 

przeznaczone do 
obrotu 

- wycena 124 - - 124 
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Pozostałe
zobowiązania 

finansowe 
- kredyty 
- weksle 

 

157 990 
26 650 

 

zaciągnięcie 

 

84 909 
 

spłata 

 

69 664 
11 906 

 

173 235 
14 744 

Zmiana stanu zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2003r. 

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 

Zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na dzień 31.12.2004 r. 

Wyszczególnienie 
Zobowiązania 

finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

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

 
- 35 185 

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

 

124 

 
138 050 
14 744 

-

Zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na dzień 31.12.2003 r. 

Wyszczególnienie 
Zobowiązania 

finansowe 
przeznaczone do 

obrotu 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

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

 
- 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 
-

1.2.1 a) Charakterystyka instrumentów finansowych 
 

Charakterystyka instrumentów finansowych posiadanych na 31.12.2004 r. 
Portfel Charakterystyka Wartość Ilość Warunki i terminy 

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Środki pieniężne 
 

3 628 
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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 

Wycena instrumentów 
finansowych 124 - - 

Pozostałe zobowiązania 
finansowe 

Kredyty i pożyczki 
długo- i 

krótkoterminowe oraz 
wyemitowane weksle 

własne 

187 979 - Patrz nota 19d, 20c i 20d 

Charakterystyka instrumentów finansowych posiadanych na 31.12.2003 r. 
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 

krótkoterminowe oraz 
wyemitowane weksle 

własne 

184 640 - Patrz nota 19d, 20c i 20d 

Charakterystyka instrumentów pochodnych na dzień 31.12.2004 r. 

 

Transakcje walutowe 
Lp. Zakres i 

charakter 
instrumentu 

Cel nabywanego 
instrumentu 

Waluta Kwota będąca 
podstawą
obliczenia 
przyszłych 
płatności 

Cena lub 
przedział cen 

realizacji 
instrumentu 

Suma 
przyszłych 

przychodów 
lub płatności 

kasowych 

Termin ustalania cen, 
zapadalności, wygaśnięcia lub 

wykonania instrumentu 

1 forward zabezpieczenie EUR/PLN 19 260,00 4,1863 80 628,14 2005-01-03 
2 forward zabezpieczenie EUR/PLN 1 240 991,90 4,0778 5 060 516,77 2005-01-05 
3 forward zabezpieczenie EUR/PLN 102 075,99 4,1080 419 328,17 2005-01-18 

4 forward zabezpieczenie EUR/PLN 22 554,00 4,2330 95 471,08 2005-01-31 

5 forward zabezpieczenie EUR/PLN 20 025,00 4,2460 85 026,15 2005-01-31 
6 forward zabezpieczenie EUR/PLN 21 762,00 4,2470 92 423,21 2005-01-31 
7 forward zabezpieczenie USD/PLN 1 065 039,58 2,9881 3 182 444,77 2005-01-11 
8 forward zabezpieczenie EUR/PLN 248 484,41 4,2490 -1 055 810,26 2005-01-06 
9 forward zabezpieczenie EUR/PLN 352 193,31 4,2539 -1 498 195,12 2005-01-21 
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Lp. Możliwość 
wcześniejszego 

rozliczenia  
(okres lub dzień), jeśli 

istnieją

Możliwość 
wymiany lub 
zamiany na 

inny składnik 
aktywów lub 

pasywów 

Ustaloną stopę
lub kwotę
odsetek, 

dywidendy lub 
innych 

przychodów 
oraz termin ich 

płatności  

Dodatkowe 
zabezpieczenia związane 

z tym instrumentem, 
przyjęte lub założone (w/w 

informacje również dla 
instrumentu, na który dany 

instrument może być
zamieniony) 

Inne 
warunki 

towarzyszą
ce danemu 
instrumento

wi 

Rodzaj ryzyka 
związanego z 
instrumentem

Suma 
istniejących 

zobowiązań z
tytułu zajętych 

pozycji w 
instrumentach

1 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

2 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

3 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

4 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

5 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

6 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

7 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

8 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

9 zawarcie transakcji 
odwrotnej 

- - - - walutowe - 

Swapy Walutowo – Procentowe 

Opis transakcji 
Stawka 

oprocentowa
nia płacona 

Stawka 
oprocentowania 

otrzymywana 

Termin 
ostateczne

go 
rozliczenia

Nominał w
PLN 

Nominał w
EUR 

Amortyzacja 
kapitału od 

którego 
naliczane są

odsetki  

Kurs 
wymiany 
płatności 

CCIRS 
EUR/P

LN 

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

WIBOR 3M+ 
0,08%  EURIBOR 3M 31-06-2006 -12 238 3 000 Liniowa 4,0795 

CCIRS 
EUR/P

LN 

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

WIBOR 3M+ 
0,08%  EURIBOR 3M 31-12-2009 -32 636 8 000 Liniowa 4,0795 

Charakterystyka instrumentów pochodnych na dzień 31.12.2003 r. 

Wyszczególnienie Instrument 
pochodny 

Instrument 
pochodny 

Instrument 
pochodny 

Instrument 
pochodny 

Zakres i charakter instrumentu swap swap forward forward 
Cel nabywania lub wystawiania 
instrumentu (np. zabezpieczenie) zabezpieczenie zabezpieczenie zabezpieczenie zabezpieczenie 

Kwotę (wielkość) będącą podstawą
obliczenia przyszłych płatności 450  tys. USD 150 tys. USD 109 tys. USD 32 tys. EUR 

Sumę i termin przyszłych przychodów lub 
płatności kasowych - 1.715 tys. zł - 560 tys. zł +406 tys. zł -150 tys. zł

Termin ustalania cen, zapadalności, 
wygaśnięcia lub wykonania instrumentu 12/01/04 02/01/04 16/01/04 09/01/04 

Możliwości wcześniejszego rozliczenia 
(okres lub dzień), jeśli istnieją

zawarcie transakcji 
odwrotnej 

zawarcie 
transakcji 
odwrotnej 

zawarcie transakcji 
odwrotnej zawarcie transakcji 

odwrotnej 

Cenę lub przedział cen realizacji 
instrumentu 3,8100 3,7300 3,7440 4,6870 

Możliwość wymiany lub zamiany na inny 
składnik aktywów lub pasywów - - - -

Ustaloną stopę lub kwotę odsetek, 
dywidendy lub innych przychodów oraz - - - -
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termin ich płatności 
Dodatkowe zabezpieczenia związane z 
tym instrumentem, przyjęte lub założone 
(w/w informacje również dla instrumentu, 
na który dany instrument może być
zamieniony) 

- -

-

-

Inne warunki towarzyszące danemu 
instrumentowi - - - -

Rodzaj ryzyka związanego z instrumentem walutowe walutowe walutowe walutowe 
Suma istniejących zobowiązań z tytułu
zajętych pozycji w instrumentach - - - -

Na koniec 2003 roku Spółka posiadała powyższe instrumenty zabezpieczające. Powołując się na zasadę
istotności Spółka nie wprowadziła ich wyceny do ksiąg.  
 
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 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 32 632 31.12.2005 3,70% Ryzyko przepływów 
środków pieniężnych 

Kredyt obrotowy 12 237  31.12.2005 3,50% Ryzyko przepływów 
środków pieniężnych 

Kredyt inwestycyjny 15 000 30.06.2006 7,35% Ryzyko przepływów 
środków pieniężnych 
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Na podstawie dokonanej analizy wrażliwości oszacowano, że zmiana poziomu rynkowych stóp 
procentowych o 1 punkt procentowy spowoduje zmianę wyniku za 2005r. o 598 tys. oraz zmianę przyszłych 
przepływów pieniężnych w 2004 r. o tę samą kwotę.

1.2.1.f)  Informacja na temat ryzyka kredytowego wynikającego z instrumentów finansowych 
 
W Ciech S.A. nie występuje istotne ryzyko kredytowe związane z instrumentami finansowymi. 
 
1.2.2 Informacje dotyczące aktywów finansowych zaliczonych do kategorii przeznaczonych do 
obrotu lub dostępnych do sprzedaży, dla których wartość godziwa nie może być wiarygodnie 
zmierzona 
 
Na dzień 31.12.2004r. Spółka posiadała następujące aktywa finansowe zaliczone do kategorii 
przeznaczonych od obrotu lub dostępnych do sprzedaży, które wyceniane są w cenie nabycia lub 
skorygowanej cenie nabycia, ponieważ brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia ich wartości godziwej: 

 
Stan na 31.12.2004 r. 

Instrument finansowy Wartość 
bilansowa 

Powód, dla którego nie można 
wiarygodnie zmierzyć wartości 

godziwej 

Szacowany przedział, w
którym wartość godziwa 

może się zawierać

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

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

Stan na 31.12.2003 r. 

Instrument finansowy Wartość 
bilansowa 

Powód, dla którego nie można 
wiarygodnie zmierzyć wartości 

godziwej 

Szacowany przedział, w
którym wartość godziwa 

może się zawierać

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

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

1.2.3 Aktywa i zobowiązania finansowe, których nie wycenia się według wartości godziwej. 
 
Wartość godziwa instrumentów finansowych wycenianych według (skorygowanego) kosztu nabycia 
 
Stan na 31.12.2004 r. 

Rodzaj instrumentów finansowych Wartość bilansowa Wartość godziwa 
Kredyty i pożyczki 173 234 173 235 
Weksle 14 744 14 744 

Stan na 31.12.2003 r. 
Rodzaj instrumentów finansowych Wartość bilansowa Wartość godziwa 

Kredyty i pożyczki 157 990 157 990 
Weksle 26 650 26 650 

1.2.4. Transakcje, w wyniku których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe 
lub umowy odkupu. 
 
Nie wystąpiły. 
 
1.2.5. Informacje na temat przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych według wartości 
godziwej do aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia 
 
Nie wystąpiły. 
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1.2.6. Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych 
 
Nie wystąpiły. 
 
1.2.7. Przychody odsetkowe wynikające z dłużnych instrumentów finansowych oraz pożyczek 
udzielonych i należności własnych 
 
Nie wystąpiły. 
 
1.2.8. Odsetki naliczone od aktywów finansowych, dla których dokonano odpisów aktualizujących. 
 
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 okres od 01.01.2004r. do 
31.12.2004r. 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 9 799 - - - 9 799 
Długoterminowe zobowiązania finansowe - - -- - - 

Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych, wyliczone za pomocą stóp 
procentowych wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na okres od 01.01.2003r. do 
31.12.2003r. 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 - - -- - - 

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

Nie wystąpiły zabezpieczenia w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń wynikających z rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
 
1.2.11. Zabezpieczenie planowanych transakcji i uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań

Nie wystąpiły zabezpieczenia w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń wynikających z rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
 
1.2.12. Zyski i straty z instrumentów zabezpieczających odniesione na kapitał (fundusz z aktualizacji 
wyceny) 
 
Zmiany wysokości kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w 
przypadku zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych nie wystąpiły. 
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2. Dane o pozycjach pozabilansowych  
 
Dane na temat udzielonych poręczeń i gwarancji przez CIECH S.A. zawiera Nota nr 23. Ogółem na 
31.12.2004 r. stan udzielonych  poręczeń i gwarancji wynosi: 
– poręczenia         23 530 tys. zł
– gwarancje               997 tys. zł

Na stan gwarancji na koniec grudnia 2004 r. składają się gwarancje udzielone dwóm spółkom zagranicznym: 
Polcommerce Wiedeń i Danske Unipol w łącznej kwocie 997 tys. zł jako zabezpieczenie kredytów na 
bieżącą działalność. Okres ważności gwarancji upływa 31.12.2005 r. 
 
Na stan poręczeń składają się poręczenia udzielone spółkom powiązanym jako zabezpieczenie 
zaciągniętych kredytów: 
– Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY  S.A.   4 185* tys. zł
– CHEMAN S.A.                 13 345 tys. zł
– Ciech Polfa Sp. z o.o.     6 000 tys. zł

* w ramach umowy poręczenia Ciech S.A. poręcza również spłatę odsetek od pożyczki zawartej na kwotę 16 740 tys. zł. Zgodnie z 
harmonogramem spłat pożyczki na koniec 2004 do spłaty pozostaje 4 740 tys. zł

W roku 2002 CIECH S.A. podpisał umowę faktoringową z Bankiem, zgodnie z którą dyskontuje należności 
handlowe wynikające z faktur. W par. 3 pkt. 3.4 umowy, jest klauzula stanowiąca, że w przypadku 
niezapłacenia przez Dłużnika kwoty faktury w ciągu okresu karencji tj. 11 dni od terminu wymagalności 
faktury, bank obciąża rachunek CIECH S.A. kwotą faktury wraz z odsetkami. Na dzień 31.12.2004r. wartość 
zdyskontowanych i niezapłaconych faktur wynosiła: 1 841 tys. EUR. Zarządowi nie są znane okoliczności 
związane z ryzykiem obciążenia Spółki wartością zdyskontowanych i niezapłaconych faktur. 

 
W roku 2004 w Ciech S.A.  nie zostały zakończone toczące się już w 2003 roku sprawy sądowe, z obcego 
powództwa. Przedstawiamy obecny stan tych postępowań:

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 57 tys. zł) za niewykonanie umowy przeniesienia udziałów 
Petrochemii Blachowni Sp. z o.o. przyrzeczonej w umowie przedwstępnej z dnia 09.07.1999 r. W dniu 27.05.2003 r. Sąd
Okręgowy w Warszawie wydał wyrok wstępny uznając roszczenie PCC AG za uzasadnione co do zasady, nie określając
jednocześnie kwoty samego odszkodowania. Od w/w wyroku wstępnego Ciech S.A. wniósł apelację w dniu 19.09.2003 r. 
zarzucając wyrokowi wstępnemu błędną ocenę prawną ustalonych okoliczności faktycznych oraz naruszenie prawa 
materialnego przez przyjęcie, że zamiarem stron było zawarcie umowy. Na rozprawie w dniu 12.08.2004 r. Sąd
Apelacyjny utrzymał w mocy zaskarżony wyrok wstępny Sądu Okręgowego tj. potwierdził zasadność roszczeń PCC nie 
wypowiadając się co do wysokości odszkodowania, które będzie przedmiotem dalszego postępowania. W listopadzie 
2004 Ciech S.A. wniósł kasację podnosząc zarzut naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i
niewłaściwe zastosowanie oraz przekroczenie przez Sąd Apelacyjny zasad swobodnej oceny dowodów niezgodne z 
dyrektywami unijnymi.  
W przypadku ewentualnego oddalenia kasacji PCC AG będzie musiało udowodnić kwotę dochodzonego odszkodowania 
– gdyż w ocenie Ciech S.A. – roszczenie PCC AG nie jest udokumentowane. 
 
Roszczenie Comexportu

Przedmiotem pozwu wniesionego we wrześniu 2003r. przez Comexport (Brazylia) do Sądu Arbitrażowego przy 
Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu są roszczenia odszkodowawcze z tytułu niepełnego wykonania dostaw 
polskiej siarki do Brazylii w latach 1993-1999. Pozew został skierowany przeciwko Ciech S.A. oraz Kopalniom Siarki w 
Tarnobrzegu i Grzybowie. Wartość przedmiotu sporu stanowi kwota 3.961.238 USD (równowartość 11.846 tys. zł) na 
którą składają się: utracone przez Comexport zyski od nie dostarczonych odbiorcom brazylijskim ilości przewidzianych w 
umowie, straty z tytułu zawyżonych kosztów frachtu itp. W listopadzie 2003 r. Ciech S.A. złożył odpowiedź na pozew 
wnosząc o oddalenie roszczeń Comexportu; podnosząc między innymi posiadanie certyfikatu siły wyższej 
potwierdzającego likwidację kopalni oraz restrukturyzację przemysłu siarkowego, zarzut przedawnienia roszczeń,
nieudokumentowanie roszczeń odszkodowawczych. Sąd Arbitrażowy wyznaczył jednego arbitra do rozpoznania sporu. 
Po zapoznaniu się ze sprawą arbiter ustalił harmonogram dalszego postępowania oraz wyznaczył termin rozprawy na 
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dzień 21 luty 2005r.  Jednak termin rozprawy ulegnie przesunięciu gdyż strony nie zakończyły jeszcze wymiany pism 
procesowych ustalonych przez Sąd Arbitrażowy w harmonogramie postępowania. Pierwotne terminy składania pism 
procesowych zostały przesunięte z uwagi na obszerną korespondencję istniejącą w tej sprawie oraz dużą ilość 
dokumentów składanych przez strony. Ciech S.A. jest reprezentowany w procesie przez renomowaną kancelarię, która 
we wcześniejszej opinii prawnej oceniła roszczenie Comexportu jako nieuzasadnione.  
 

Roszczenie Enapharm

Przedmiotem pozwu wniesionego w czerwcu 2004r. przez Likwidatora firmy Enapharm w Algierii jest kwota 172.879,84 
USD (równowartość 517 tys. zł) stanowiąca odszkodowanie za dostawę przez Ciech S.A.  leków w latach 1985-1991.  
Zdaniem powoda, Ciech S.A. nie dokonał wymiany niesprzedanych przez odbiorcę leków, które uległy przeterminowaniu 
– na przydatne do użytku – do czego był zobowiązany zgodnie z kontraktem. Natomiast Ciech S.A. twierdzi, że był
zwolniony z tego obowiązku, gdyż powód nie przekazywał należności za sprzedane leki na rynku algierskim. 
Sprawa toczy się przed sądem algierskim. Ciech S.A. jest reprezentowany przez miejscowego adwokata, którego 
nadzoruje renomowana kancelaria adwokacka w Paryżu. Rozprawa, która odbyła się w dniu 3 października 2004r. 
została odroczona bezterminowo i Ciech S.A. oczekuje aktualnie na wyznaczenie nowego terminu przez Sąd. 
 

Roszczenie „Mirada” Janina Wyciszczok (Cresco)

Przedmiotem sporu są odsetki w wysokości 4 050 tys. zł za nieterminowy - zdaniem powoda – zwrot kwoty  
246.420 tys. zł przekazanej przez Cresco Financial Advisers spółka z o.o. na konto Ciech S.A. w 2001r. Powyższa kwota 
stanowiła cenę za akcje serii C, które miała objąć firma Cresco. Z uwagi na to, że nie doszło do podwyższenia kapitału i
objęcia akcji, Ciech S.A. zwrócił należność, ale zdaniem Cresco po terminie.  CIECH S.A. podnosi, że zawarł w marcu 
2003 roku ugodę z Cresco, która zdaniem CIECH S.A. uregulowała wzajemne roszczenia stron. Wierzytelność została
nabyta przez powoda w drodze cesji od Jarosława Witkowskiego, który nabył do niej prawa poprzez cesję od firmy 
Cresco. Spór toczy się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Na rozprawie w dniu 
8 lutego 2005r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska w sprawie. Sąd uznał, że materiał dowodowy jest 
wystarczający i zamknął rozprawę. Jednocześnie Sąd wyznaczył obu stronom sporu termin jednego miesiąca do 
zawarcia ewentualnej ugody. W dniu 22 lutego 2005 strony uzgodniły warunki ugody, zgodnie z którą Ciech zapłaci 
firmie „Mirada” (Janina Wyciszczok) kwotę 1.855 tys. zł, która obejmuje wszystkie roszczenia strony powodowej.  W dniu 
24 lutego 2005 wraz z postanowieniem prostującym z dnia 1 marca 2005 Sąd Arbitrażowy wydał wyrok zasądzający 
zgodnie z zawartą między stronami ugodą.

Na dzień 31.12.2004 w księgach Spółki istnieje rezerwa w kwocie 10 000 tys. zł na potencjalne roszczenia w kwocie   
35. 582 tys. zł z tytułu wyżej wymienionych spraw sądowych. 
 

Na Spółce CIECH S.A. ciążą również następujące zadania i obowiązki nałożone przez MPW, wynikające z 
umów zakupu akcji Inowrocławskich Zakładów Chemicznych „Soda Mątwy” S.A. i Janikowskich Zakładów 
Sodowych „Janikosoda” S.A.  
 
– zobowiązania inwestycyjne,  
 
W okresie do dziesiątej rocznicy podpisania umów (tj. do 28 sierpnia 2006 roku) CIECH S.A. musi 
spowodować, że spółki wykonają inwestycje w wysokości co najmniej: 
 

Nazwa podmiotu Wartość zobowiązań
inwestycyjnych 

Wartość wykonanych 
zobowiąząń 

inwestycyjnych do 31 
grudnia  2004 roku

 

Stopień wykonania 
zobowiązań

inwestycyjnych 

IZCH „Soda Mątwy”S.A. 66,00 mln USD 77,15 mln USD 116,89%
JZS „Janikosoda”S.A. 63,49 mln USD 50,44 mln USD 95,20%

– zobowiązania inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska, 
 
W ramach powyższych, łącznych kwot nakładów inwestycyjnych, w okresie do dziesiątej rocznicy podpisania 
umów (tj. do 28 sierpnia 2006 roku)CIECH musi spowodować, że Spółki wykonają inwestycje w zakresie 
ochrony środowiska w wysokości co najmniej 
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Nazwa podmiotu Wartość zobowiązań
inwestycyjnych 

Wartość wykonanych 
zobowiąząń 

inwestycyjnych do 31 
grudnia  2004 roku

 

Stopień wykonania 
zobowiązań

inwestycyjnych 

IZCH „Soda Mątwy”S.A. 9,26 mln USD 19,30 mln USD 208,42% 
JZS „Janikosoda”S.A. 17,27 mln USD 20,33 mln USD 117,72%

– zobowiązania wynikające z inwestycyjnego charakteru nabycia akcji. 
 

CIECH jest zobowiązany w okresie 10 lat od dnia podpisania umów (tj. do 28 sierpnia 2006) do nie 
głosowania za obniżeniem kapitałów Spółek, bądź za rozwiązaniem Spółek. 
 
3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z 
tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 
 
W roku 2004 i okresie porównywalnym tj. w roku 2003 nie występują zobowiązania z tytułu prawa własności 
budynków i budowli w stosunku do budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. 
 
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub 
przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 
 
W roku  2004 roku nastąpiło przekazanie obrotów towarami organicznymi – barwnikami – na terenie kraju do 
firmy Boruta Color Sp. z o.o.. 
 
Przychody z obrotu  krajowego barwnikami wynosiły 163 tys. zł
Koszty do powyższych przychodów                   181 tys. zł
Wynik na działalności zaniechanej                                                            -18  tys. zł

W roku 2005 Spółka zamierza przekazać handel wybranymi towarami do Spółki zależnej CHEMAN S.A. z 
siedzibą w Warszawie. Zrealizowane wielkości związane z powyższymi towarami w roku 2004 kształtowały
się na następujących poziomach: 
 
Przychody ze sprzedaży 61 912 tys. zł
Koszty do powyższych przychodów                   57 146 tys. zł
Wynik na działalności zaniechanej                                                             4 766 tys. zł

W roku 2003 Ciech S.A. w pełni kontynuował zakres swojej działalności. 
 
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 
 
Ze względu na charakter działalności w CIECH S.A. nie występują tego rodzaju koszty. 
 
6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia 
bilansowego nakłady inwestycyjne w tym na niefinansowe aktywa trwałe

Poniesione nakłady inwestycyjne w  2004 roku. 

 
31.12.2004 

Poniesione łącznie nakłady inwestycyjne 10 886

w tym na niefinansowe aktywa trwałe 5 063

Poniesione nakłady na ochronę środowiska  -
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Dodatkowe wyszczególnienie poniesionych nakładów inwestycyjnych razem: 

 31.12.2004 

Wartości niematerialne i prawne 1 980 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 083 

Inwestycje kapitałowe* 5 823 

Razem poniesione nakłady inwestycyjne 10 886 

Planowane nakłady inwestycyjne w okresie 12 miesięcy  po dniu 31.12.2004 roku. 
 

31.12.2005 

Planowane łącznie nakłady inwestycyjne 52 171

w tym na niefinansowe aktywa trwałe 8 775

Planowane nakłady na ochronę środowiska  -

Dodatkowe wyszczególnienie planowanych nakładów inwestycyjnych razem: 

 30.06.2005 

Wartości niematerialne i prawne 3 578 

Rzeczowe aktywa trwałe 5 197 

Inwestycje kapitałowe* 43 396 

Pozostałe inwestycje  

Razem planowane nakłady inwestycyjne 52 171 
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7. Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych ( w tys. PLN)
Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi w 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 - 436 - - - - 100
Boruta-Kolor Sp. z o.o. 6 167 5 468 - - 222 1 118 128
Chemia.com S.A. 2 667 44 - - 7 244
Chemiepetrol GmbH - 945 - - 41 - 116
InChem Sp. z o.o. 1 - 14 - - 11 855 -
CIECH-Polfa Sp. z o.o. 988 132 325 - 75 32 -
CIECH-SERVICE Sp. z o.o. 11 3 720 119 - - 10 416
Daltrade Plc. 29 746 13 - - - 1 242 2
Danske Unipol A/S 5 934 967 - - 88 604 202
Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 76 927 1 470 - - - 14 571 110
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY"
Sp. z o.o.

78 406 13 642 - 1 1 201 2 802 1 811

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY
S.A.

1 551 226 079 - - 5 895 626 45 428

Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. 2 369 217 585 - - 11 863 620 40 027

Nordiska Unipol AB 13 1 181 - - - 257 309
Petrochemia-Blachownia S.A. 44 121 165 632 353 - 28 14 619 27 353
Polcommerce GmbH Wiedeń 5 712 324 - 3 - 927 111
Polcommerce Ltd. Budapeszt - 173 - - 178 - 32
Polsin Pte. Ltd. 2 299 160 - - 282 443 -
Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. 11 148 - 53 29 - 10 625 -
SODA MED. Sp. z o.o. - 1 - - - - 1
Transoda Sp. z o.o. - 3 - - - - 2
VITROSILICON S.A. 602 34 903 - - 80 95 3 960
Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. 76 708 25 725 - 22 34 4 968 3 938

B JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE I STOWARZYSZONE
Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. 4 331 - - 100 - 695
Suomen Unipol Oy 15 215 1 501 - - 64 2 390 405
Zach-Ciech Sp. z o.o. 239 - - 1 - - -
Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. 1 085 - - 17 - - -
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Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi w 2003 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 - 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 - - - 321 945 310
Ciech Petrol Sp. z o.o. 13 971 - 392 5 226 84
CIECH-SERVICE Sp. z o.o. 140 3 370 - - - 3 227
Daltrade Plc. 292 718 3 - - - 1498 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
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
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Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi w 2003 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. 1 888 -96 - 5 - - 30
Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. 6 130 - - 29 - 511 -
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Informacja o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia 
praw i zobowiązań

2004 rok (w tys. zł) istotne transakcje 
Lp. Nazwa podmiotu, z którym została

zawarta transakcja  
przedmiot transakcji wartość w tys. zł informacje 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

225 882 Umowa ramowa dot. zakupu na rachunek 
własny z 2.01.1997r. 

Zakup usług 74 Najem powierzchni, kurierskie 
1. Soda Mątwy 

Sprzedaż usług  3 146 W tym 609 za korzystanie ze znaku 
firmowego – 1% od wartości przychodów 
ze sprzedaży na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej Ciech, 
zgodnie z umową z dnia 05.12.2002 

2. Ciech Service  
Sprzedaż usług 4 Za korzystanie ze znaku firmowego – 1% 

od wartości przychodów ze sprzedaży na 
rzecz podmiotów innych niż podmioty 
Grupy Kapitałowej Ciech, zgodnie z 
umową z dnia 05.12.2002 

Sprzedaż usług 3 968 W tym 1 286 za korzystanie ze znaku 
firmowego – 1% od wartości przychodów 
ze sprzedaży na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej Ciech, 
zgodnie z umową z dnia 02.01.2003 

Zakup usług 65 Czynsz, inne 

3. Janikosoda 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

217 521 Umowa ramowa dot. zakupu na rachunek 
własny z 2.01.1997r. 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

165 632 Kontrakty; 
Umowa o współpracy z 1.12.2003r 

Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

42 831 Umowa kupna-sprzedaży z 18.12.2003r. 
 

4. Petrochemia Blachownia 

Sprzedaż usług 1 649 Umowa najmu powierzchni biurowej; 
za korzystanie ze znaku firmowego – 1% 
od wartości przychodów ze sprzedaży na 
rzecz podmiotów innych niż podmioty 
Grupy Kapitałowej Ciech, zgodnie z 
umową z dnia 05.12.2002 

Sprzedaż usług 1 026 W tym 603 za korzystanie ze znaku 
firmowego – 1% od wartości przychodów 
ze sprzedaży na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej Ciech, 
zgodnie z umową z dnia 02.02.2003 

5. Vitrosilicon 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

34 903 Umowa dot. zakupu na rachunek własny z 
4.07.2000r. 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

12 406 Umowa dot. kupno-sprzedaż nawozów i 
kwasu siarkowego z 1.8.2002r. 

Zakup usług 1 235 Umowa ramowa na usługi przeładunkowe
Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

77 194 Do produkcji nawozów 

6. GZNF Fosfory 

Sprzedaż usług 1 281 W tym 1 212 za korzystanie ze znaku 
firmowego – 1% od wartości przychodów 
ze sprzedaży na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej Ciech, 
zgodnie z umową z dnia 05.12.2003. 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

25 725 Umowa o współpracy w zakresie handlu z 
26.3.2002r. 

Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

75 956 Umowa o współpracy w zakresie handlu z 
26.3.2002r. 

7. Alwernia 

Sprzedaż usług 1 295 W tym 752 za korzystanie ze znaku 
firmowego – 1% od wartości przychodów 
ze sprzedaży na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej Ciech, 
zgodnie z umową z dnia 05.12.2003 

Zakup towarów, materiałów 
i produktów 

5 233 Umowa o współpracy w zakresie 
Imp.,Eksp.i O.kraj. z 28.6.2002r. 

Zakup usług 235 Najem powierzchni magazynowej 
8. Boruta-Kolor 

Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

5 597 Umowa o współpracy w zakresie 
Imp.,Eksp.i O.kraj. z 28.6.2002r 
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Sprzedaż usług 670 W tym 164 za korzystanie ze znaku 
firmowego – 1% od wartości przychodów 
ze sprzedaży na rzecz podmiotów innych 
niż podmioty Grupy Kapitałowej Ciech, 
zgodnie z umową z dnia 05.12.2002 

Sprzedaż usług 292 Najem powierzchni biurowej 
Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

10 972 Umowa z 21.12.1999r. - bezterminowa 9. Cheman S.A.   

Objęcie udziałów w 
podwyższonym kapitale 
spółki  

4 000 Zgodnie z rejestracją w KRS 04.03.2004 

10. ChemiaCom Zakup udziałów spółki 1 010
(wartość nabycia)

Zgodnie z umową sprzedaży z dnia 
02.06.2004 

11. Zach-Ciech Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

239   Doraźne zamówienie 

12. ZTIF w Złotym Stoku Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

1 086 Kontrakty 

Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

76 927 Umowa z 7.04.2004r. 
13. Elektrociepłownie Kujawskie 

Zakup usług 1 470 Usługi transportowe 
14. Polsin Pte Ltd. Sprzedaż towarów, 

materiałów i produktów 
2 299 Roczna umowa na dostawy TDI 

15. Daltrade Plc. 
Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

29 746   Kontrakty 

Sprzedaż towarów, 
materiałów i produktów 

5 920 Kontrakty 
16. Danske Unipol  

Zakup usług 967 Prowizja agenta 
17. Agrochem Dobre Miasto Zakup towarów, materiałów 

i produktów 
436 Doraźne zamówienia 

18. Transclean. Zakup towarów, materiałów 
I produktów 

4 329

Sprzedaż usług 1 395 Umowa najmu powierzchni biurowej; 
za korzystanie ze znaku firmowego 1% od 
wartości przychodów ze sprzedaży na 
rzecz podmiotów innych niż podmioty 
Grupy Kapitałowej Ciech – umowa z 
05.12.2002 

Zakup usług 133 Obsługa kontraktów 

19. Ciech Polfa  

Podwyższenie kapitału
podstawowego  

760 Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 
31.03.2004 

20. Polsin Karbid* Zakup produktów spółki 5 292 Zgodnie z umową w zakresie handlu 
* Spółka przestała być jednostką powiązaną z dniem 09.06.2004 – ogłoszenie upadłości 
 

2003 rok w (tys. zł) istotne transakcje 
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 Zgodnie z Umową z dn. 20 listopada 2001r. 
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2003 rok w (tys. zł) istotne transakcje 
Nazwa podmiotu, z którym została

zawarta transakcja Przedmiot transakcji Informacje 

ERP Oracle oraz CRM na kwotę 4 060  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 
produkcyjne spółki 4 319  Zgodnie z umową w zakresie handlu 

Polsin Pte. Ltd. Sprzedaż TDI na kwotę 5 410 tys. USD 
(21 185 tys. złotych) Zgodnie z umową w zakresie handlu 

„CIECH Petrol” Sprzedaż produktów i towarów 
petrochemicznych na kwotę 13 966  Zgodnie z umową z dnia 21.12.1999r 

„Zach Ciech” Sprzedaż surowców na potrzeby 
produkcyjne spółki 1 888  Zgodnie z umową w zakresie handlu. 

„Złoty Stok” Sprzedaż surowców na potrzeby 
produkcyjne spółki 4 971  Zgodnie z umową w zakresie handlu 

„POLSIN Karbid” Zakup produktów spółki w kwocie 5 292  Zgodnie z umową w zakresie handlu 

8. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 
 
Na dzień 31 grudnia 2004 roku oraz w okresie porównywalnym Ciech S.A. nie była stroną wspólnych 
przedsięwzięć.
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9. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe 
 

Przeciętne zatrudnienie w 2004r. Ogółem Kobiety Mężczyźni 
1. Pracownicy ogółem, w tym: 253 174 79

pracownicy umysłowi 250 174 76

pracownicy fizyczni 3 0 3

2. Pracownicy delegatur zagranicznych 8 2 6

3. Osoby przebywające na urlopach, w tym: 12 3 9

wychowawczych 3 3 0

bezpłatnych` 9 0 9

Przeciętne zatrudnienie w 2003r. Ogółem Kobiety Mężczyźni 
1. Pracownicy ogółem, w tym: 298 203 95

pracownicy umysłowi 293 203 90

pracownicy fizyczni 5 0 5

2. Pracownicy delegatur zagranicznych 13 3 10

3. Osoby przebywające na urlopach, w tym: 13 6 7

wychowawczych 3 3 0

bezpłatnych` 10 3 7

Do dnia 31 grudnia 2004 r.  Zarząd CIECH S.A. pełnił swoje funkcje w niezmienionym składzie tzn. 
Ludwik Klinkosz  Prezes Zarządu 
Jerzy Golis   Członek Zarządu 
Stefan Rojewski  Członek Zarządu 
 
Do dnia 17 sierpnia  2004 r. Rada Nadzorcza CIECH S.A.  pełniła swoje funkcje w niezmienionym 
składzie tzn.: 
Zygmunt Bosiakowski    Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrzej Buczak     Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Agnieszka Małocha    Członek Rady Nadzorczej 
Janusz Wiśniewski    Członek Rady Nadzorczej 
Roman Gawroński    Członek Rady Nadzorczej 
Dariusz Krajowski-Kukiel   Członek Rady Nadzorczej 
Marian Sewerski   Sekretarz Rady Nadzorczej 
Stanisław Danis   Członek Rady Nadzorczej 
 
W dniu 17 sierpnia 2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech S.A. odwołało ze składu Rady 
Nadzorczej: 

- Stanisława Danisa, 
- Romana Gawrońskiego, 
- Mariana Sewerskiego 

 
W tym samym dniu powołani zostali: 

- Bożena Dyjak, 
- Edmund Kozak, 
- Krzysztof Jasiński, 
- Olgierd Cieślik 
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10. INFORMACJE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI (W 
PIENIĄDZU, NATURZE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH LUB 
NALEŻNYCH, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 
EMITENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA 
 

2004r 
Lp Nazwisko i imię Płaca 

zasadnicza 
Wynagrodzenie 

chorobowe 
Nagroda 
roczna 

Nagroda 
jubileuszowa 

Ogółem 

1 GOLIS JERZY 179 43 222

2 KLINKOSZ LUDWIK 178 1 43 222

3 ROJEWSKI STEFAN 179 43 22 244

R a z e m 536 1 129 22 688

2003r 
Lp  

Wyszczególnienie 
 
Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 
organach zarządzających i nadzorujących 

spółek powiązanych 
1 Osoby zarządzające 595 14

2 Osoby nadzorujące 226 0

R a z e m 821 14

Członkowie Zarządu CIECH S.A. zatrudnieni są na podstawie umów o pracę. Wysokość 
wynagrodzenia Członków Zarządu w 2004r. ustalona została zgodnie z Art. 8 Ustawy z dnia 3 marca 
2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i wynosi sześciokrotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w 
czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
tj. zł 2.480,47 x 6 = 14.882,-zł brutto (słownie złotych: czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt
dwa). 
Nagroda roczna wypłacona została Członkom Zarządu w 2004r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania 
nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o 
przyznanie nagrody rocznej, w wysokości zł. 42.672,- brutto (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące 
sześćset siedemdziesiąt dwa) dla każdego Członka Zarządu, tj. trzykrotności ich przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. 
Jednemu Członkowi Zarządu została przyznana nagroda jubileuszowa, w wysokości  zł 22.320,- brutto 
(słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwadzieścia), zgodnie z § 2 ust.2 pkt 1) lit. c oraz  § 
3 ust.1 pkt 2) i ust. 2 Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003r. w sprawie 
szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym 
niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania. 

Lp Nazwisko i imię Wynagrodzenie 

1 BOSIAKOWSKI ZYGMUNT 30

2 BUCZAK ANDRZEJ 30

3 CIEŚLIK OLGIERD 9

4 DANIS STANISŁAW 21

5 DYJAK BOŻENA 9

6 GAWROŃSKI ROMAN 21

7 JASIŃSKI KRZYSZTOF 9

8 KOZAK EDMUND 9

9 KRAJOWSKI - KUKIEL DARIUSZ 30

10 MAŁOCHA AGNIESZKA 30

11 SEWERSKI MARIAN 21
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12 WIŚNIEWSKI JANUSZ 30

ogółem 249

Członkowie Rady Nadzorczej CIECH S.A. otrzymali w 2004r. wynagrodzenie, zgodnie z Art. 8 pkt 8 
Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w 
wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego  w kwocie 2.480.- zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt). 
 
W okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 osoby zarządzające i nadzorujące CIECH S.A. nie pełniły
funkcji we władzach Spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych podlegających 
konsolidacji, które uprawniałyby do pobierania z tego tytułu wynagrodzenia. 
 

11. INFORMACJE O WARTOŚCI NIE SPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POŻYCZEK, 
GWARANCJI, PORĘCZEŃ LUB INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO ŚWIADCZEŃ NA 
RZECZ CIECH S.A., JEDNOSTEK OD NIEGO ZALEŻNYCH WSPÓŁZALEŻNYCH I Z NIM 
STOWARZYSZONYCH OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM ORAZ ICH 
WSPÓŁMAŁŻONKOM, KREWNYM I POWINOWATYM DO DRUGIEGO STOPNIA. 
 
Spółka w okresie od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. i w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. 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). Spólka nie 
udzieliła też powyższym osobom pożyczek. 
 
12. INFORMACJA O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, 
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES. 
 
Zdarzenia takie nie wystąpiły. 
 
13. INFORMACJA O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 
 
Dnia 26 stycznia 2005 roku, stosownie do zapisu § 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Ciech S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu i 
przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji 
zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na 
rynku urzędowym. 
 
Dnia 3 lutego 2005 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przyznał spółce Ciech 
S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 
 
Dnia 10 lutego 2005 roku miał miejsce debiut akcji Ciech S.A. na giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie. W lutym 2005 roku spółki powiązane z Ciech S.A. sprzedały na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie akcje Ciech S.A. 
 
W dniu 16 lutym 2005 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XIX 
Wydział Gospodarczy KRS z dnia 15 lutego 2005r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału
zakładowego do kwoty 140 001 420 zł. Powstał on w wyniku emisji akcji serii C (8 203 984 szt.), która 
została skierowana do publicznego nabycia. 
 
Spółka wykonując obowiązki informacyjne przekazuje bieżące raporty, które dostępne są na stronie 
internetowej www.ciech.com.
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14. INFORMACJE O RELACJACH POMIĘDZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A EMITENTEM 
ORAZ O SPOSOBIE I ZAKRESIE PRZEJĘCIA AKTYWÓW I PASYWÓW 
 
CIECH S.A. nie posiada prawnych poprzedników. 
 
15. KOREKTY Z TYTUŁU INFLACJI 
 
Sprawozdanie finansowe za 2004 rok i porównywalne dane finansowe nie były korygowane 
wskaźnikiem inflacji. 
 

16. ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W 
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH, A 
UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI  
 
Dane za rok 2004 zostały opublikowane w raporcie za 4 kwartały 2004r. Obecnie publikowane 
sprawozdanie zawiera korekty audytora i korekty własne Spółki. Korekty te zostały przedstawione w 
punkcie 17 dodatkowych not objaśniających sprawozdania finansowego. 

 

17. INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I SPOSOBU 
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 
 
Poniższe tabele przedstawiają zmiany danych w stosunku do danych opublikowanych w raporcie za 
IV kwartał 2004 roku oraz do danych dotyczących 2003 roku opublikowanych w prospekcie emisyjnym 
Spółki 
 
Zmiany prezentacyjne

Zmiana prezentacyjna polega na przeniesieniu wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych 
dotyczących wartości niematerialnych i prawnych z pozycji rzeczowe aktywa trwałe do pozycji WNiP. 
 
Zmiana prezentacyjna polega na przeniesieniu wartości nadwyżki objętych akcji ponad wniesiony 
aport z pozycji kapitał własny (kapitał z aktualizacji wyceny) do pozycji rozliczenia międzyokresowe 
(inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe) 
 
Utworzenie odpisów

Dokonano korekty, utworzono odpis na wartość nabycia udziałów Spółki Nordiska Unipol. 
 
Korekta kosztów

Dokonano korekty, koszty roku 2004 zostały dodatkowo obciążone wartością zakupu kalendarzy na 
rok 2005. Skorygowano krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe i obciążono wynik netto roku 
2004. i doksięgowano faktury dotyczące 2004r.  
 
Korekta przychodów ze sprzedaży

Wprowadzono do ksiąg korekty faktur sprzedaży za udostępnienie znaku towarowego 
 
Korekta utworzonych rezerw 

Zwiększono wartość rezerwy z tytułu kosztów restrukturyzacji, dokonano korekty rezerwy na premię
za IV kwartał oraz skorygowano wartość rezerwy na koszty niezafakturowane 
 
Zmiana kalkulacji podatku odroczonego

Wyżej opisane korekty znalazły odzwierciedlenie w kalkulacji podatku odroczonego 
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AKTYWA stan na 2004-12-
31 publikowany

zmiany
prezentacyjne

utworzenie
odpisów

zmiana
kalkulacji
podatku

odroczonego

korekta
kosztów

korekta
przychodów
ze sprzedaży

pozostałe stan na 2004-12-31

A. Aktywa trwałe 492 981 -356 - 1 077 491 548
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 9 818 496 10 314
III. Rzeczowe aktywa trwałe 30 033 -496 29 537
V. Inwestycje długoterminowe 447 522 -356 447 166
3. Długoterminowe aktywa finansowe 436 276 -356 435 920
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 436 153 -356 435 797
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 608 -1 077 4 531
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 608 -1 077 4 531
B. Aktywa obrotowe 330 684 10 -131 330 563
I. Zapasy 18 441 19 18 460
II. Należności krótkoterminowe 307 280 345 -131 307 494
1. od jednostek powiązanych 67 942 -131 67 811
2. od pozostałych jednostek 239 338 345 239 683
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 319 -335 -19 965
A k t y w a, r a z e m 823 665 0 -356 -1 077 10 -131 0 822 111

PASYWA stan na 2004-12-
31 publikowany

zmiany
prezentacyjne

zmiana kalkulacji podatku
odroczonego

korekty utworzonych
rezerw korekta kosztów stan na 2004-12-31

A. Kapitał własny 358 231 -751 -1 458 356 022
V. Kapitał z aktualizacji wyceny 1 183 -751 432
IX. Zysk (strata) netto 20 903 -1 458 19 445
D. Zobowiązania i rezerwy 465 434 751 -425 134 195 466 089
I. Rezerwy na zobowiązania 20 325 -425 55 19 955
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 639 -425 214
3. Pozostałe rezerwy 17 184 55 17 239
b) krótkoterminowe 17 184 55 17 239
III. Zobowiązania krótkoterminowe 405 635 195 405 830
2. Wobec pozostałych jednostek 279 669 195 279 864
IV. Rozliczenia międzyokresowe 4 289 751 79 5 119
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 289 751 79 5 119
b) krótkoterminowe 4 289 751 79 5 119
P a s y w a, r a z e m 823 665 0 -1 883 134 195 822 111
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Powyższe korekty znalazły odzwierciedlenie w RZiS 
 

Rachunek zysków i strat okres od 2004-01-01 do 
2004-12-31 publikowany 

korekty okres od 2004-01-01 
do 2004-12-31  

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 1 470 038 -31 1 470 007

od jednostek powiązanych 359 352 -108 359 244
Przychody netto ze sprzedaży produktów  58 032 -48 57 984
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 412 006 17 1 412 023
Koszty sprzedanych produktów, towarów i  
materiałów, w tym: 1 318 743 14 1 318 757
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 405 14 419
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 151 295 -45 151 250
Koszty sprzedaży 66 852 -31 66 821
Koszty ogólnego zarządu 55 699 711 56 410
Zysk (strata) ze sprzedaży 28 744 -725 28 019
Pozostałe przychody operacyjne 30 171 330 30 501
Inne przychody operacyjne 30 137 330 30 467
Pozostałe koszty  operacyjne 27 334 -2 734 24 600
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 026 - 2 549 2 477
Inne koszty operacyjne 22 308 -185 22 123
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 581 2 339 33 920
Przychody finansowe 23 941 4 23 945
Odsetki, w tym: 3 116 3 3 119
Inne 634 1 635
Koszty finansowe 33 334 3 148 36 482
Odsetki, w tym: 10 475 3 10 478
Aktualizacja wartości inwestycji 9 362 355 9 717
Inne 13 497 2 790 16 287
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 22 188 -805 21 383
Zysk (strata) brutto  22 188 -805 21 383
Podatek dochodowy          1 285 653 1 938
a) część bieżąca 2 332 1 2 333
b) część odroczona -1 047 652 -395
Zysk (strata) netto 20 903 - 1 458 19 445

Odpowiednie korekty zostały uwzględnione w rachunku przepływów pieniężnych 
 

Doprowadzając do porównywalności dane zaprezentowane w sprawozdaniu na dzień 31.12. 2003 
skorygowano: 
 
Korekta księgowa bez wpływu na wynik finansowy
:
Zmiana prezentacyjna polega na przeniesieniu wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych 
dotyczących wartości niematerialnych i prawnych z pozycji rzeczowe aktywa trwałe do pozycji WNiP. 
 
Zmiana prezentacyjna polega na przeniesieniu wartości nadwyżki objętych akcji ponad wniesiony 
aport z pozycji kapitał własny (kapitał z aktualizacji wyceny) do pozycji rozliczenia międzyokresowe 
(inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe) 
 
Zmiana prezentacyjna polega na przeniesieniu wartości utworzonych odpisów aktualizujących wartość 
należności odsetkowych do kosztów finansowych (inne). 
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AKTYWA stan na 2003-12-31 
publikowany 

 

Korekta 
prezentacyjna 

 

stan na 2003-12-31 

A. Aktywa trwałe 501 577 0 501 577

I. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 417 7 796 11 213

III. Rzeczowe aktywa trwałe 40 285 -7 796 32 489

PASYWA stan na 2003-12-31 
publikowany 

 

Korekta 
prezentacyjna 

 

stan na 2003-12-31 

A. Kapitał własny 337 859 -292 337 567

V. Kapitał z aktualizacji wyceny 648 -292 356

D. Zobowiązania i rezerwy 478 136 292 478 428

IV. Rozliczenia międzyokresowe 3 186 292 3 478

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 186 292 3 478

b) krótkoterminowe 3 186 292 3 478

Rachunek zysków i strat okres od 2003-01-01 do 
2003-12-31 publikowany 

Korekta 
prezentacyjna 

okres od 2003-01-01 
do 2003-12-31  

Pozostałe koszty  operacyjne 11 349 -1 769 9 580
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 959 -1769 4 190
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 796 1 769 33 565
Koszty finansowe 23 865 1 769 25 634
Inne 1 396 1 769 3 165

Odpowiednie korekty zostały uwzględnione w rachunku przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian 
w kapitale własnym. 
 
18. DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ 
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I
FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ 

W okresie 01.01. – 31.12.2004r. i 01.01 –31.12.2003 nie dokonano korekt z tytułu błędów 
podstawowych. 
 
19. NIEPEWNOŚĆ, CO DO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI CIECH S.A. 
 
Nie istnieje zagrożenia kontynuacji działalności Ciech S.A. w rozumieniu ustawy o rachunkowości z 
dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 02.76.694) z późniejszymi zmianami. 
 
20. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK 
 
W okresie sprawozdawczym oraz w okresie danych porównywalnych nie nastąpiło połączenie spółek. 
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21. WYCENA POSIADANYCH UDZIAŁÓW I AKCJI W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 
METODĄ PRAW WŁASNOŚCI ORAZ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY. 
 

2004 2003 
Wartość bilansowa udziałów i akcji w cenie nabycia 436 716 437 680
Kapitał własny jednostek 789 532 772 753
Różnica pomiędzy wyceną wg metody praw własności a wartością bilansową 252 555 215 657

Udział w wyniku finansowym Spółek 68 697 50 516
Odpis wartości firmy/ujemnej wartości firmy 3 988 -378
Wpływ na wynik finansowy Ciech S.A. 64 709 50 138

22. EMITENT SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. 
 

23. INNE DODATKOWE INFORMACJE 

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Ciech S.A. w publikowanym raporcie bieżącym nr 22/2005 z dnia 27.01.2005 złożył
oświadczenie o wprowadzeniu i przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.  
 
Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonała Rada Nadzorcza  
uchwałą z dnia 28 września 2004 roku na podstawie upoważnienia zawartego w par. 21 statutu 
Spółki. Podmiotem uprawnionym do badania została firma Deloitte & Touche Audit Service Sp. z o.o., 
z którą Ciech Sa podpisał stosowna umowę w dniu 01 października 2004 roku. 
 


