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1. CZ
1.1

OGÓLNA

Charakterystyka Spó ki CIECH SA

Spó ka powsta a w 1945 roku jako „Importowo-Eksportowa Centrala Chemikalii i Aparatury Chemicznej Sp. z o.o.”
Uchwa ! Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 1995 r. Spó ka zosta a przekszta cona w spó k3 akcyjn! pod firm!
CIECH Spó ka Akcyjna. Pocz!tkowo profil dzia alno/ci CIECH SA koncentrowa si3 na dzia alno/ci handlowej
obejmuj!cej obrót towarami chemicznymi na rynku wewn3trznym oraz w eksporcie i imporcie. Dzi3ki inwestycjom
kapita owym dokonywanym w latach 90-tych przez CIECH SA obejmuj!cym mi3dzy innymi zakup kontrolnych pakietów
akcji w spó kach bran2y chemicznej o profilu typowo produkcyjnym takich jak: IZCh Soda M!twy SA, Janikosoda SA,
Vitrosilicon SA oraz GZNF Fosfory Sp. z o.o., Grupa Kapita owa CIECH sta a si3 jednym z najwi3kszych krajowych
producentów wyrobów chemicznych w Polsce.
Podstawowym przedmiotem dzia alno/ci Spó ki, zgodnie ze statutem, jest prowadzenie dzia alno/ci gospodarczej
obejmuj!cej dzia alno/7 handlow!, inwestycyjn!, produkcyjn!, us ugow! oraz operacje finansowe, ze szczególnym
uwzgl3dnieniem dzia alno/ci w zakresie handlu zagranicznego i krajowego chemikaliami oraz dzia alno/ci z tym
zwi!zanej (PKD 5170B). Spó ka mo2e prowadzi7 dzia alno/7 przedstawicielsk! na rzecz firm krajowych i zagranicznych.
CIECH SA sprzedaje chemikalia na rynku krajowym oraz odgrywa znacz!c! rol3 w obrotach polskiego handlu
zagranicznego w zakresie eksportu i importu produktów bran2y chemicznej. G ówne produkty sprzedawane za
po/rednictwem CIECH SA w kraju to: soda kalcynowana, fosfor 2ó ty, fosforyty, sól, etylen, toluen i tworzywa sztuczne.
Do najwa2niejszych towarów eksportowanych przez CIECH SA nale2!: soda kalcynowana, nawozy fosforowe
i wielosk adnikowe, siarka, sól, izocyjaniany (TDI), soda oczyszczona, barwniki, szkliwo sodowe, epichlorohydryna
i polichlorek winylu. Najwi3kszymi zagranicznymi rynkami zbytu dla towarów CIECH SA s! kraje Europy Zachodniej oraz
Europy Jrodkowo-Wschodniej.
Na dzie4 31.12.2005 Zarz!d CIECH SA pe ni swoje funkcje w sk adzie:
Ludwik Klinkosz
Prezes Zarz!du
Jerzy Golis
Cz onek Zarz!du
Stefan Rojewski
Cz onek Zarz!du
Prokurentem Spó ki jest Dyrektor Finansowy Kazimierz Prze omski.
Na dzie4 31.12.2005 Rada Nadzorcza CIECH SA pe ni a swoje funkcje w sk adzie:
Zygmunt Bosiakowski
Przewodnicz!cy Rady Nadzorczej
Andrzej Buczak
Zast3pca Przewodnicz!cego Rady Nadzorczej
Agnieszka Ma ocha
Sekretarz Rady Nadzorczej
Janusz Wi/niewski
Cz onek Rady Nadzorczej
Dariusz Krajowski-Kukiel
Cz onek Rady Nadzorczej
Bo2ena Dyjak,
Cz onek Rady Nadzorczej
Edmund Kozak
Cz onek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Jasi4ski
Cz onek Rady Nadzorczej,
Olgierd Cie/lik
Cz onek Rady Nadzorczej
1.2

Omówienie wyników finansowych CIECH SA

Poni2sze zestawienie przedstawia wybrane elementy bilansu i rachunku wyników CIECH SA wraz z podstawowymi
wska+nikami finansowymi roku 2004 i roku poprzedniego.
Tabela 1. Wybrane informacje finansowe (tys. z )
Dynamika
2004/2003

I-XII 2004

I-XII 2003

Przychody netto ze sprzeda8y

1 470 007

1 202 194

22,3%

Koszty operacyjne

1 441 988

1 168 199

23,4%

28 019

33 995

-17,6%

Zysk (strata) z dzia alno/ci operacyjnej

33 920

33 565

-1,1%

Zysk (strata) brutto

21 383

16 124

32,6%

Zysk (strata) netto

19 445

8 718

123,0%

EBITDA

42 837

43 246

-0,9%

Zysk ze sprzeda8y
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I-XII 2004

I-XII 2003

Dynamika
2004/2003

Maj!tek trwa y

491 548

501 577

-2,0%

Maj!tek obrotowy

330 563

314 418

5,1%

18 460

27 840

-33,7%

w tym m.in.
zapasy

307 494

277 736

10,7%

WartoAB aktywów

nale no ci

822 111

815 995

0,7%

Kapita y w asne

356 022

337 567

5,5%

Rezerwy

19 955

10 077

98,0%

Zobowi!zania d ugoterminowe

35 185

38 979

-9,7%

Zobowi!zania krótkoterminowe

405 830

425 894

-4,7%

I-XII 2004

I-XII 2003

Dynamika
2004/2003

Wska+nik rentowno/ci dzia alno/ci
podstawowej

1,91%

2,83%

-32,5%

Wska+nik rentowno/ci netto

1,32%

0,73%

80,8%

Wska+nik p ynno/ci bie2!cej

0,81

0,74

9,5%

Wska+nik p ynno/ci podwy2szonej

0,77

0,67

14,9%

56,7%

58,6%

-3,2%

Wska+nik zad u2enia maj!tku
ród o: CIECH SA

*EBITDA – liczony jako zysk (strata) z dzia alno/ci operacyjnej plus amortyzacja
Przychody ze sprzeda8y
W roku 2004 przychody ze sprzeda2y CIECH SA wynios y 1 470 007 tys. z i by y wy2sze od zanotowanych w roku 2003
o ponad 22%. Wzrost dotyczy sprzeda2y w kraju i z zagranic!. Zwi3kszenie przychodów eksportowych by o w du2ej
mierze efektem restrukturyzacji i zmian zasad handlu wybranymi towarami (zmiana sprzeda2y komisowej na sprzeda2
w rachunku w asnym). Wzrost sprzeda2y krajowej by przede wszystkim efektem wi3kszych przychodów ze sprzeda2y
towarów petrochemicznych.
Struktura geograficzna przychodów ze sprzeda8y
Portfel towarów CIECH SA odznacza si3 wysokim stopniem dojrza o/ci, a sprzeda2 kszta tuje si3 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, i2 pa4stwa Unii Europejskiej s! naturalnymi rynkami
zbytu dla CIECH SA. Oznacza to uzale2nienie poziomu rentowno/ci sprzeda2y eksportowej od koniunktury w tym
obszarze oraz waha4 kursu EURO. W 2004 roku w zwi!zku z handlowym charakterem Spó ki ponad 96% przychodów
stanowi y przychody ze sprzeda2y towarów i materia ów. W strukturze przychodów dominowa a sprzeda2 krajowa, która
wynios a 830 939 tys z , co stanowi 56% sprzeda2y ogó em. Sprzeda2 eksportowa wynios a 639 068 tys. z , co stanowi
odpowiednio 44% przychodów ogó em.
Struktura towarowa przychodów ze sprzeda8y
Struktura przychodów CIECH SA jest w du2ym stopniu odzwierciedleniem struktury sprzeda2y Grupy Kapita owej.
Znaczna cz3/7 produktów wytwarzanych w spó kach Grupy Kapita owej sprzedawana jest za po/rednictwem CIECH SA.
W efekcie w strukturze przychodów CIECH SA dominuje sprzeda2 g ównych produktów Grupy Kapita owej, m.in. sody
kalcynowanej i etylobenzenu. Ze wzgl3du na powi!zania operacyjne pomi3dzy CIECH SA i spó kami zale2nymi,
obejmuj!ce m.in. koordynacj3 polityki zaopatrzeniowej, w strukturze sprzeda2y CIECH SA istotne miejsce zajmuje
zaopatrzenie spó ek zale2nych od CIECH SA w surowce energetyczne (w3giel, etylen). Po/rednictwo komisowe
realizowane jest przez CIECH SA w przypadku towarów nie wytwarzanych w Grupie Kapita owej. Tabela 4 w punkcie 2.1
prezentuje dalsze szczegó y dotycz!ce struktury sprzeda2y spó ki.
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Przychody za 2004 rok w podziale na segmenty dzia alno/ci kszta towa y si3 w nast3puj!cy sposób
Tabela 2. Przychody CIECH SA w podziale na segmenty dzia alnoAci (tys. z )
Przychody ze
sprzeda2y
Segment Chemikalia Nieorganiczne
568 081
Segment Chemikalia Organiczne
227 077
Segment Agrochemiczny
308 421
Segment Petrochemiczny
361 907
Segment Farmaceutyczny
184
Segment energetyczny
0
Pozosta y
4 337
RAZEM
1 470 007

Struktura (%)
38,6
15,4
21,0
24,6
0,0
0,0
0,3
100,0

ród o: CIECH SA

Rysunek 1. Struktura przychodów ze sprzeda8y w podziale na g ówne towary

Pozosta e
18%

Soda kalcynowana
25%

Chlorek wapnia
1%
Siarka
Zwi!zki fosforu
2%
2%
Soda oczyszczona
Sole2%
potasowe
2%
Krzemiany sodu
3%
Olefiny
3%
TDI
3%
Fosforyty
4%
Fosfór 2ó ty
Sól
4%
4%

W3glowodory
aromatyczne
11%

PVC
5%

W3giel
6%
Nawozy fosforowe
5%

ród o: CIECH SA

Zysk brutto ze sprzeda8y
Spó ka osi!gn3 a zysk brutto na sprzeda8y na poziomie 151 250 tys. z . W roku poprzednim wynik by wy2szy
o 10 887 tys. z . Bezpo/redni! przyczyn! spadku zysku brutto na sprzeda2y w roku 2004 by o przekazanie z ko4cem
2003 roku handlu farmaceutykami do spó ki zale2nej CIECH-Polfa Sp. z o.o. By o to dzia anie w ramach restrukturyzacji
Grupy Kapita owej CIECH zgodne z realizowan! strategi!.
Zysk z dzia alnoAci operacyjnej
W roku 2004 zysk z dzia alno/ci operacyjnej wyniós 33 920 tys. z i by o oko o 1% wy2szy ni2 w roku poprzednim.
Wielko/7 zysku na dzia alno/ci operacyjnej jest z jednej strony skutkiem dzia a4 które spowodowa y osi!gni3cie zysku
brutto na sprzeda2y na poziomie 151 250 tysi3cy z otych, z drugiej za/ strony poniesionymi kosztami sprzeda2y
i ogólnego zarz!du w !cznej kwocie 123 231 tysi3cy z otych oraz wyniku na pozosta ej dzia alno/ci operacyjnej.
Wynik na pozosta ej dzia alno/ci operacyjnej by w roku 2004 dodatni i wynosi 5 901 tys. z (rok wcze/niej zanotowano
wynik ujemny). Pozosta e przychody operacyjne by y równe 30 501 tys. z , a ich g ównymi pozycjami by y: rozwi!zanie
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odpisów aktualizuj!cych nale2no/ci (15 679 tys. z ), rozwi!zanie rezerw na przewidywane straty (5 942 tys. z ) oraz
przychody z wynajmu (4 650 tys. z ). Pozosta e koszty operacyjne wynios y 24 600 tys. z , w tym w szczególno/ci:
14 307 tys. z - rezerwy na przewidywane straty, 2 477 tys. z – aktualizacja aktywów niefinansowych, oraz 2 454 tys. z –
koszty dotycz!ce wynajmu.
Zysk brutto
W roku 2004 Spó ka osi!gn3 a zysk brutto w wysoko/ci 21 383 tys. z , co oznacza wzrost w porównaniu do roku 2003 o oko o
33%. G ównym +ród em zysku brutto by a – podobnie jak przed rokiem - dzia alno/7 podstawowa .
Dzia alno/7 finansowa w 2004 r. przynios a wynik ujemny w kwocie 12 537 tys. z (rok wcze/niej strata by a o 4 904
tys. z wi3ksza). W przychodach finansowych (23 945 tys. z ) dominowa y dywidendy od spó ek powi!zanych (20 151 tys.
z ) oraz odsetki (3 119 tys. z – g ównie od nieterminowych p atno/ci). Koszty finansowe by y równe 36 482 tys. z ,
a z o2y y si3 na nie przede wszystkim: strata na zrealizowanych ró2nicach kursowych i wycenie rozrachunków
walutowych (11 727 tys. z ), odsetki od kredytów bankowych (9 800 tys. z ) oraz koszty aktualizacji warto/ci inwestycji
(9 717 tys. z ).
W roku 2004 w Spó ce nie wyst!pi y zyski i straty nadzwyczajne
Wynik netto
Za 2004 rok Spó ka odnotowa a zysk netto w wysoko/ci 19 445 tys. z , co oznacza wzrost w porównaniu do roku 2003
o oko o 123%. Tabela poni2ej przedstawia kluczowe rodzaje dzia alno/ci maj!ce wp yw na kszta towanie wyniku netto
wraz z danymi porównywalnymi za rok 2003.
Tabela 3. Wyniki finansowe osiFgane na kolejnych rodzajach dzia alnoAci (tys. z )
dynamika
I-XII 2004
I-XII 2003
2004/2003
1. wynik na sprzeda2y

28 019

33 995

-17,6%

2. wynik na pozosta ej dzia alno/ci
operacyjnej

5 901

-430

-

3. wynik na dzia alno/ci finansowej

-12 537

-17 441

-28,1%

4. wynik brutto (1+2+3)

21 383

16 124

32,6%

5. podatek dochodowy

1 938

7 406

-73,8%

6. wynik netto (4-5)

19 445

8 718

123,0%

ród o: CIECH SA

Bilans
Struktura kapita owa
W roku 2004 nast!pi wzrost kapita ów w asnych o kwot3 18 455 tys. z tj. o oko o 6% w stosunku do roku poprzedniego,
co by o wynikiem zanotowania zysku netto równego 19 445 tys. z . Kapita y w asne stanowi y ponad 43% pasywów.
G ównym +ród em finansowania maj!tku w roku 2004 by y zobowi!zania krótkoterminowe, równe na koniec roku
405 830 tys. z , w których dominowa y zobowi!zania handlowe (61% zobowi!za4 krótkoterminowych).
WartoAB majFtku na dzie4 31.12.2004 wynios a 822 111 tys. z . W porównaniu do ko4ca roku 2003 aktywa utrzyma y
si3 na zbli2onym poziomie.
W strukturze aktywów – podobnie jak rok wcze/niej – dominowa maj!tek trwa y, który stanowi 60% aktywów ogó em.
G ównym sk adnikiem maj!tku trwa ego by y d ugoterminowe aktywa finansowe równe 435 920 tys. z . Wed ug stanu na
31.12.2003 pozycja ta by a o 6 181 tys. z wy2sza; spadek wynika g ównie z dokonania w roku 2004 aktualizacji warto/ci
inwestycji. Ogólna warto/7 maj!tku obrotowego osi!gn3 a warto/7 330 563 tys. z . W porównaniu do roku poprzedniego
aktywa obrotowe zwi3kszy y si3 o 5%. Bezpo/redni! przyczyn! wzrostu by a zwi3kszona sprzeda2 w roku 2004. Z uwagi
na handlowy charakter Spó ki, w aktywach obrotowych dominuj! nale2no/ci. Ich poziom na dzie4 31 grudnia 2004 roku
by równy 307 494 tys. z .
Zad u2enie Spó ki
Zobowi!zania (d ugo i krótkoterminowe !cznie) CIECH SA wynios y na dzie4 31.12.2004 roku warto/7 441 015 tys. z ,
co oznacza spadek w porównaniu z rokiem 2003 o kwot3 23 858 tys. z .
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Stan zad u2enia d ugoterminowego zmniejszy si3 o 3 794 tys. z . W grudniu 2004 roku spó ka w ramach nowego kredytu
d ugoterminowego refinansowa a kredyty zaci!gni3te na zakup spó ek sodowych. Nowy kredyt zosta udzielony do ko4ca
2009 roku. Pozwoli to Spó ce na obni2enie rocznych sp at rat kapita owych o ponad po ow3.
Zobowi!zania krótkoterminowe spad y o 20 064 tys. z . Decyduj!cym tego powodem by o zmniejszenie zobowi!za4
z tytu u dostaw i us ug oraz spadek zobowi!za4 z tytu u emisji d u2nych papierów warto/ciowych.
Zad u2enie netto na dzie4 31.12.2004 roku (liczone jako kredyty bankowe, po2yczki, zobowi!zania z tytu u d u2nych
papierów warto/ciowych, zobowi!zania z tytu u leasingu finansowego pomniejszone o /rodki pieni32ne) wynios o
184 474 tys. z (na 31 grudnia 2003 roku: 178 179 tys. z ). Wska+nik zad u2enia netto Spó ki (liczony jako stosunek
zad u2enia netto do sumy bilansowej) wzrós z 21,8% do 22,4%.
Wska+nik ogólnego zad u2enia (liczony jako stosunek zobowi!za4 d ugoterminowych i krótkoterminowych do ca o/ci
aktywów) spad z 57% do 53,6%.
D+wignia finansowa Spó ki (stosunek zad u2enia netto do zad u2enia netto plus kapita y w asne liczone wg warto/ci
ksi3gowej) na dzie4 31 grudnia 2004 roku wynios a 34,1%. Na koniec 2003 roku wska+nik ten wynosi 34,5 %.
Handlowy charakter dzia alno/ci Spó ki sprawia, 2e zobowi!zania krótkoterminowe w znacznym stopniu finansuj!
dzia alno/7 Spó ki. W efekcie, w roku 2004 wska+niki p ynno/ci – pomimo poprawy – pozostawa y na poziomie ni2szym
od wielko/ci standardowych. W kolejnych latach CIECH SA b3dzie zwi3ksza7 poziom zysku na podstawowej dzia alno/ci
poprzez wzrost wolumenu obrotów. Wzrost zysku ma by7 osi!gni3ty m.in. poprzez rozwój Grupy Kapita owej (zakupy
inwestycyjne), co umo2liwi! /rodki z emisji akcji CIECH SA na GPW.
WskaHniki
WskaHnik rentownoAci dzia alnoAci podstawowej liczony jako stosunek zysku na sprzeda2y netto do przychodów ze
sprzeda2y wyniós w roku 2004 1,91%. W 2003 roku rentowno/7 wynosi a 2,83%. Spadek wska+nika wynika
z restrukturyzacji handlu wybranymi towarami polegaj!cej na zamianie sprzeda2y komisowej na sprzeda2 w rachunku
w asnym.
WskaHnik rentownoAci netto b3d!cy ilorazem wyniku netto i przychodów ze sprzeda2y wzrós z 0,73% w 2003 roku do
1,32% w 2004 roku.
WskaHnik bie8Fcej p ynnoAci liczony jako iloraz maj!tku obrotowego i zobowi!za4 krótkoterminowych na dzie4
31.12.2004 osi!gn! poziom 0,81 (przed rokiem 0,74).
WskaHnik p ynnoAci podwy2szonej b3d!cy stosunkiem maj!tku obrotowego pomniejszonego o zapasy oraz rozliczenia
mi3dzyokresowe do zobowi!za4 krótkoterminowych by równy 0,77 (w roku 2003 0,67).
Zobowi!zania warunkowe i post3powania s!dowe
Zobowi!zania warunkowe Spó ki na 31 grudnia 2004 roku wynios y 24 527 tys. z . Warto/7 ta zwi3kszy a si3
w porównaniu z 2003 rokiem o 5 864 tys. z . Szczegó owe informacje na temat zobowi!za4 warunkowych zamieszczone
s! w Za !czniku nr 1 do niniejszego Sprawozdania
Na koniec roku 2004 stan zobowi!za4 CIECH SA zg oszonych do post3powania s!dowego lub arbitra2owego wynosi
35 582 tys. z . Na roszczenia te by a utworzona rezerwa w kwocie 10 000 tys. z .

1.3

Czynniki majFce wp yw na wyniki finansowe CIECH SA

Podstawowym makroekonomicznym czynnikiem maj!cym pozytywny wp yw na dzia alno/7 CIECH SA by o wst!pienie
Polski do Unii Europejskiej, które wp yn3 o na o2ywienie krajowego rynku oraz eksportu chemikaliów. Konsekwencjami
akcesji i bezpo/rednimi czynnikami wp ywaj!cymi na dzia alno/7 CIECH SA :
•
u atwienia w wymianie handlowej pomi3dzy Polsk! i UE (u atwienie przep ywu towarów i us ug w krajach UE),
•
perspektywa poprawy sytuacji polskiego rolnictwa i tym samym zwi3kszony popyt na agrochemikalia ze strony
tego sektora gospodarki.
Inne czynniki pozytywne
•
•
•

Utrzymanie si3 dobrej koniunktury w europejskim przemy/le szklarskim (dalszy wzrost krajowej produkcji tego
sektora – g ównego odbiorcy sody kalcynowanej).
Kontynuacja dynamicznego wzrostu popytu na krajowym rynku tworzyw (zaspokajanego w du2ej mierze
importem, w którym uczestniczy CIECH SA).
Utrzymanie si3 dobrej koniunktury w przemy/le nawozów sztucznych (szczególnie wielosk adnikowych
i fosforowych – wzrost wolumenu eksportu i cen).
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•

Os abienie z otego wzgl3dem EURO w pierwszej po owie roku, co w znacznym stopniu poprawi o op acalno/7
eksportu .

Inne czynniki negatywne
•
•
•
•
•

Spadek warto/ci USD wzgl3dem Euro (negatywny wp yw na pro-eksportow! produkcj3 chemiczn! pa4stw
strefy Euro, dla której CIECH SA dostarcza surowce).
Znaczny wzrost cen koksu skutkuj!cy wzrostem kosztów produkcji sody kalcynowanej.
Umacnianie si3 warto/ci z otego w drugiej po owie roku i tym samym stopniowe pogarszanie op acalno/ci
eksportu CIECH SA.
Znaczny wzrost cen ropy naftowej powoduj!cy obni2anie konkurencyjno/ci importu surowców
petrochemicznych przez CIECH SA.
Utrzymywanie si3 s abej koniunktury w budownictwie, które jest odbiorc! wielu produktów chemicznych.

2

CZ

2.1

SZCZEGÓIOWA

Informacje o podstawowych produktach, towarach lub us ugach

W ofercie CIECH SA znajduj! si3 przede wszystkim produkty Grupy Kapita owej CIECH, które s! sprzedawane za
po/rednictwem CIECH SA na zewn!trz Grupy Kapita owej. CIECH SA tak2e prowadzi zaopatrzenie spó ek Grupy
Kapita owej w niektóre surowce oraz materia y do produkcji. Oprócz tego prowadzi po/rednictwo, na zasadach umów
komisowych z dostawcami spoza Grupy Kapita owej, w sprzeda2y towarów na eksport.
Tabela 4. Struktura przychodów ze sprzeda8y Spó ki CIECH SA (tys. z )
01.01.2004 - 31.12.2004

Nazwa produktu, lub grup produktów, towaru , us ug

Ilo/7 w tys.
ton

Sprzeda8 towarów i materia ów
Soda kalcynowana
W3glowodory aromatyczne
W3giel
Nawozy fosforowe

Warto/7
sprzeda2y netto
w tys.PLN

Udzia %

1 412 023

96,1

522,2

371 968

25,3

2,1

168 179

11,4

611,5

81 182

5,5

29,9

69 684

4,7

168,3

69 151

4,7

PVC

14,5

67 973

4,6

Fosfór 2ó ty

11,6

62 901

4,3

299,7

58 697

4,0

7,4

45 616

3,1

Sól

Fosforyty
TDI
Paliwa p ynne

9,9

44 488

3,0

Olefiny

15,5

41 700

2,8

Krzemiany sodu

53,1

37 315

2,5

Sole potasowe

56,8

32 527

2,2

Soda oczyszczona

39,3

27 684

1,9

Zwi!zki fosforu

11,7

23 788

1,6

Chlorek wapnia

32,8

21 652

1,5

187 519

12,8

Sprzeda8 us ug

57 984

3,9

Prowizja tytu u po/rednictwa w sprzeda2y siarki

23 746

1,6

Prowizja tytu u po/rednictwa w sprzeda2y TDI

6 244

0,4

Prowizja tytu u po/rednictwa w sprzeda2y EPI

1 946

0,1

Prowizja tytu u po/rednictwa w sprzeda2y pozosta ych

15 845

1,1

Inne us ugi

10 203

0,7

1 470 007

100,0

Pozosta e

RAZEM
ród o: CIECH SA
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2.2

Informacje o zmianach rynków zbytu

Odbiorcy produktów oraz towarów sprzedawanych przez CIECH SA s! bardzo liczni i mocno zdywersyfikowani.
Sprzeda2 do poszczególnych odbiorców nie przekracza 10% sprzeda2y ogó em za wyj!tkiem spó ki Dwory SA, do której
sprzeda2 w roku 2004 stanowi a 11% przychodów ogó em, a 19,7% przychodów ze sprzeda2y krajowej. W/ród
odbiorców zagranicznych najwi3ksz! sprzeda2 zanotowano do spó ki Landhandel – oko o 3% przychodów ogó em
CIECH SA, co stanowi 6,8% sprzeda2y zagranicznej CIECH SA.
G ównych odbiorców CIECH SA - w podziale na krajowych i zagranicznych - przedstawiaj! poni2sze tabele.
Tabela 5. Istotni odbiorcy krajowi CIECH SA (tys. z )
01.01.2004 - 31.12.2004
Odbiorca krajowy
Dwory SA
Fosfory sp. z o.o. Gda4sk
Elektrociep ownie Kujawskie
Z-dy Chemiczne Alwernia
Petrochemia Blachownia
Owens-Ilinois Polska SA
Siarkopol SA Grzybów
PPH Dexpol SA
Guardian Industries Poland
Saint-Gobain Glass D!browa Górnicza
Piklington Polska
PZ Cussons Polska SA
Rokita SA
Siarkopol Tarnobrzeg
Rexam Szk o Gosty4 SA
Henkel Polska
Lotos Oil SA
Zachem SA
Pozosta e
Razem sprzeda8 krajowa
ród o: CIECH SA

Warto/7
sprzeda2y
netto w tys.z
163 813
78 406
76 927
76 708
44 121
42 215
26 002
25 995
19 439
17 454
14 096
11 484
11 064
10 824
10 108
10 011
9 544
9 184
173 544
830 939

Charakter powi!zania z CIECH
Udzia
S.A
w sprzeda2y
krajowej
19,7%
Brak powi!zania
9,4%
Spó ka zale2na
9,3%
Po/rednio zale2na
9,2%
Spó ka zale2na
5,3%
Spó ka zale2na
5,1%
Brak powi!zania
3,1%
Brak powi!zania
3,1%
Brak powi!zania
2,3%
Brak powi!zania
2,1%
Brak powi!zania
1,7%
Brak powi!zania
1,4%
Brak powi!zania
1,3%
Brak powi!zania
1,3%
Brak powi!zania
1,2%
Brak powi!zania
1,2%
Brak powi!zania
1,1%
Brak powi!zania
1,1%
Brak powi!zania
20,9%
100,0%

Tabela 6. Istotni odbiorcy zagraniczni CIECH SA (tys. z )
01.01.2004 - 31.12.2004
Odbiorca zagraniczny

Landhandel
Daltrade Plc
Minexis SAS
Fertichim NV
Interore SA
Procter and Gamble Materials
Suomen Unipol OY
Kemira Kemi AB
Spolana AS
Glaverbel Czech AS
Vetropack Moravia Glass AS
Falconbridge Nikkelverk AS
Conagra
Kablo Elektro
Simar SA
Nouva Zama
PPG Industries Chemicals BV
Metrac
Rexam Glass Limmared AB
Vereinigte Kreidewerke Dammann KG
Pozosta e
Razem sprzeda8 zagraniczna
ród o: CIECH SA

Warto/7
sprzeda2y
netto
w tys.PLN
43 198
29 746
28 435
24 207
22 905
21 057
20 382
20 322
19 286
14 628
14 363
13 510
11 582
11 571
9 679
9 678
8 972
8 887
8 626
7 062
290 972
639 068

Charakter powi!zania z CIECH
Udzia
S.A
w sprzeda2y
zagranicznej
6,8%
4,7%
4,4%
3,8%
3,6%
3,3%
3,2%
3,2%
3,0%
2,3%
2,2%
2,1%
1,8%
1,8%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,1%
45,5%
100,0%

Brak powi!zania
Spó ka zale2na
Brak powi!zania
Brak powi!zania
Brak powi!zania
Brak powi!zania
Brak powi!zania
Spó ka stowarzyszona
Brak powi!zania
Brak powi!zania
Brak powi!zania
Brak powi!zania
Brak powi!zania
Brak powi!zania
Brak powi!zania
Brak powi!zania
Brak powi!zania
Brak powi!zania
Brak powi!zania
Brak powi!zania
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2.3

Informacje o zmianach Hróde zaopatrzenia w materia y do produkcji, w towary i us ugi.

G ównymi dostawcami CIECH SA s! spó ki zale2ne: Soda M!twy SA, Janikosoda SA oraz Petrochemia Blachownia SA
Spó ki sodowe dostarczaj! przede wszystkim trzy g ówne produkty: sod3 kalcynowan!, sól warzon! oraz sod3
oczyszczon! b3d!ce cz3/ci! segmentu nieorganicznego. Petrochemia Blachownia SA dostarcza takie produkty jak
benzen, etylobenzen, toluen, nale2!ce do segmentu petrochemicznego. Warto/7 dostaw oraz udzia w dostawach
ogó em przedstawia poni2sza tabela
Tabela 7. Dostawcy CIECH SA przekraczajFcy 10% wartoAci dostaw (tys. z )
Nazwa dostawcy
Soda-M!twy SA
Janikosoda SA
Petrochemia-Blachownia SA
Pozosta e
Razem
ród o: CIECH SA

01.01.2004 - 31.12.2004
Warto/7 zakupu netto
224 146,50
217 050,50
165 929,40
689 953,54
1 297 079,94

Udzia (%)
17,28
16,73
12,79
53,19
100%

Charakter powi!zania
z CIECH SA

Tabela 8. Jród a zaopatrzenia CIECH SA w towary i us ugi w uk adzie geograficznym
01.01.2004 - 31.12.2004
Warto/7 zakupu netto w tys. z
towary
Kraj
1 055 139,73
241 535,71
import:
-Unia Europejska
161 711,16
-Pozosta a Europa
5 997,10
-Afryka
58 264,70
-Azja
15 546,00
-Pozosta e
16,7
ród o: CIECH SA

2.4

Spó ka zale2na
Spó ka zale2na
Spó ka zale2na

us ugi
404,5

Umowy znaczFce dla dzia alnoAci Spó ki

Najistotniejsze znaczenie dla Spó ki maj! umowy handlowe, szczególnie d ugoletnie umowy ramowe. Specyfik!
prowadzenia dzia alno/ci Spó ki jest zawieranie d ugoletnich umów ramowych z najwi3kszymi odbiorcami i dostawcami
towarów.
Umowy handlowe zawarte ze spó kami powi!zanymi : :
•
Umowa na zakup wyrobów z Soda M!twy SA na rachunek w asny CIECH SA w celu dalszej odsprzeda2y
z dnia 2.01.1997. Umowa ramowa zawarta na czas nieokre/lony
•
Umowa na zakup wyrobów Janikosoda SA na rachunek w asny CIECH SA w celu dalszej odsprzeda2y z dnia
2.01.1997. Umowa ramowa zawarta na czas nieokre/lony
•
Umowa ramowa o wspó pracy, trójstronna pomi3dzy CIECH SA Petrochemia Blachownia SA i Firm!
Chemiczn! Dwory, zawarta na okres od 01.12.2003 r. do 31.12.2005 r na zakup i sprzeda2 etylobenzenu.
•
Umowa na zakup wyrobów ALWERNIA SA na rachunek w asny CIECH SA w celu dalszej sprzeda2y; sprzeda2
surowców z importu na potrzeby produkcyjne ALWERNIA SA z dnia 26.03.2002 roku
•
Umowa na sprzeda2 surowców krajowych i z importu do produkcji nawozów fosforowych (fosforyty, sole
potasowe, siarczanu amonu) z GZNF Fosfory Sp. z o.o. z dnia 1.08.2002 roku.
•
Umowa na sprzeda2 w3gla energetycznego we w asnym imieniu i na w asny rachunek CIECH SA do
Elektrociep owni Kujawskich Sp z o.o. z dnia 23.01.2003 roku. Umowa obowi!zuje do dnia 31.12.2004 r.,
z mo2liwo/ci! dalszego przed u2enia.
•
Umowa na zakup wyrobów Vitrosilicon SA w imieniu i na rachunek w asny CIECH SA w celu dalszej sprzeda2y
na rynkach krajowym i zagranicznych z dnia 4.07.2000 roku
Umowy handlowe zawarte ze spó kami spoza Grupy Kapita owej CIECH :
•
Umowa na sprzeda2 wyrobów ZACHEM SA na zasadach komisu oraz zakup na rachunek w asny CIECH SA
w celu dalszej sprzeda2y z dnia 24.11.2003. Umowa ramowa zawarta na czas nieokre/lony.
•
Umowa na sprzeda2 wyrobów w imieniu CIECH SA , na rachunek Kopalni i Zak adów Chemicznych „Siarkopol”
SA z dnia 9.06.1999 Umowa ramowa zawarta na czas nieokre/lony.
•
Umowa na sprzeda2 siarki we w asnym imieniu i na rachunek Kopalni i Zak adów Chemicznych „Siarkopol” SA.
z firm! Maroc Phosphore SA zawarta na czas okre/lony od 1.1.2003 do 31.12.2010 roku.
•
Umowa na sprzeda2 sody kalcynowanej i chlorku wapnia, we w asnym imieniu i na w asny rachunek CIECH SA
z firm! Landhandel zawarta na czas okre/lony do 30.12.2007 roku.
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•

Umowa na sprzeda2 wyrobów na eksport w imieniu CIECH SA, na rachunek ZCh POLICE z dnia 13.02.1995
zawarta na czas nieokre/lony.
2.5

Wa8niejsze osiFgniLcia w dziedzinie badaM i rozwoju

Prowadzone przez CIECH SA prace rozwojowe zwi!zane by y przede wszystkim z wdra2aniem nowych rozwi!za4
informatycznych, których celem by o podnoszenie jako/ci /wiadczonych us ug, unowocze/nianie posiadanych narz3dzi
informatycznych oraz wspomaganie dzia a4 maj!cych na celu wyj/cie naprzeciw oczekiwa4 rynkowych oraz
dostosowywanie posiadanych narz3dzi informatycznych do nowych wymaga4 otoczenia zewn3trznego.
Do g ównych prac w tym zakresie nale2y zaliczy7:
•
Oddanie do eksploatacji systemu OeBS klasy ERP oraz dalszy jego rozwój.
•
Wdro2enie rozwi!za4 informatycznych obs uguj!cych sprawozdania INTRASTAT, EKSTRASTAT
•
Uruchomienie hurtowni danych zasilanej z systemu OeBS.
2.6

Dzia alnoAB inwestycyjna

2.6.1

Inwestycje realizowane w 2004 roku

W 2004 dokonywano g ównie inwestycji zwi!zanych z informatyzacj! CIECH SA. Oddano do eksploatacji system obs ugi
finansowo-ksi3gowej klasy ERP. Prowadzono prace nad wdra2aniem niezb3dnych rozszerze4 do eksploatowanego
systemu. Rozpocz3to projekt wdro2enia systemu automatyzacji konsolidacji sprawozda4 finansowych Grupy Kapita owej
CIECH, zako4czono wdro2enie systemu automatyzacji procesu bud2etowania i analiz finansowych. Wydatki na
informatyzacj3 wynios y 1 980 tys. z . S!cznie warto/7 inwestycji rzeczowych wynios a w 2004 roku 5 063 tys. z .
Inwestycje rzeczowe obejmowa y modernizacje nieruchomo/ci b3d!cych w asno/ci! CIECH SA
2.6.2

Inwestycje planowane na najbli sze 12 miesi cy

Inwestycje planowane na najbli2sze 12 miesi3cy zwi!zane s! z rozwojem informatycznym CIECH SA i Grupy
Kapita owej. Rozbudowana zostanie infrastruktura sieciowa pomi3dzy CIECH SA a Spó kami Grupy Kapita owej.
Zostanie zako4czone wdro2enie systemu automatycznej konsolidacji finansowej w oparciu o narz3dzia Business
Inteligence firmy Oracle. Nadal b3dzie rozwijany eksploatowany w CIECH SA system ERP. Rozpocznie si3 proces
podniesienia wersji obecnie eksploatowanego systemu ERP. Wydatki na informatyzacj3 zaplanowano w kwocie
5 975 tys. z , a !czna kwota inwestycji rzeczowych planowanych na 2005 rok wynosi 8 775 tys. z .
2.7

Zmiany w powiFzaniach organizacyjnych, opis g ównych inwestycji kapita owych

W 2004 roku kontynuowane by y dzia ania inwestycyjne i dezinwestycyjne, podj3te w poprzednim roku, zgodne
z kierunkami rozwoju Grupy Kapita owej CIECH, polegaj!ce na konsolidacji pakietów akcji/udzia ów posiadanych przez
CIECH SA oraz porz!dkowaniu struktury Grupy.
•

Zak ady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. w Z otym Stoku – udzia y Spó ki b3d!ce w asno/ci! CIECH SA zosta y
w ca o/ci sprzedane, na podstawie Umowy z dnia 11 czerwca 2004r. Transakcja zosta a dokonana po warto/ci
zbli2onej do warto/ci ksi3gowej i nie mia a wp ywu na wyniki finansowe CIECH SA.

•

Postanowieniem S!du Rejonowego w Katowicach z dnia 9.06.2004r. og oszono upad o/7 spó ki POLSINKARBID Sp. z o.o., z siedzib! w Chorzowie, obejmuj!c! likwidacj3 maj!tku Spó ki Udzia y Polsin Karbid obj3te
by y w pe ni odpisem aktualizuj!cym w latach poprzednich. Upad o/7 Spó ki nie mia a wp ywu na wyniki roku
2004.

•

CIECH SA naby od „Paged” SA 3 500 udzia ów stanowi!cych 15,56% udzia w kapitale zak adowym Spó ki
Nordiska Unipol Ab, Szwecja. Bior!c pod uwag3 fakt, i2 zarówno CIECH SA, jak i Spó ka Nordiska Unipol Ab s!
udzia owcami Spó ki Suomen Unipol Oy, Finlandia, wzrós procent sk adany posiadany przez CIECH SA
w fi4skiej Spó ce (udzia bezpo/redni CIECH SA - 15% plus udzia po/redni przez Nordiska Unipol Ab - 9,78%)
z 23,22% do 24,78%.
2.7.1

Inwestycje kapita owe realizowane w 2004 roku

W ramach podejmowanych dzia a4 zmiany dotyczy y:
CHEMAN S.A - z dniem 4 marca 2004 roku zarejestrowano podwy2szenie kapita u zak adowego Spó ki
obejmuj!ce emisj3 akcji serii F w kwocie 4 000 tys. z , w ca o/ci obj3tej przez CIECH SA. W wyniku decyzji
Zarz!du CIECH SA o inkorporacji spó ki CIECH-PETROL Sp. z o.o., CHEMAN jako podmiot przejmuj!cy
przeprowadzi fuzj3 obu spó ek. Nast!pi o przeniesienie ca ego maj!tku spó ki CIECH-PETROL Sp. z o.o. do
spó ki CHEMAN SA Zak ada si3, i2 przej3cie aktywów CIECH-PETROL Sp. z o.o. wp ynie korzystnie na
popraw3 efektywno/ci wykorzystania sieci stacji paliw oraz zagospodarowania posiadanego przez Spó k3
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terenu na Centrum Dystrybucji CHEMAN SA Kapita zak adowy CHEMAN SA wzrós o kwot3 3 200 tys. z .
W dniu 8 lipca 2004 r. dokonano rejestracji w KRS po !czenia obu spó ek. Kontynuuj!c restrukturyzacj3
kapita ow! Spó ki podj3to dzia ania zmierzaj!ce do obni2enia kapita u zak adowego o 10% warto/ci kapita u
poprzez obni2enie ceny nominalnej jednej akcji z 10 z na 9 z oraz do jednoczesnego podwy2szenia kapita ów
Spó ki o kwot3 4 900 tys. z poprzez emisj3 98 000 akcji, nowej serii H, które w ca o/ci zosta y obj3te przez
CIECH SA. Nadwy2ka wynikaj!ca z ró2nicy mi3dzy cen! emisyjn! a cen! nominaln! (zgodnie z Art. 396
§ 2 KSH) zosta a przekazana na zasilenie kapita u zapasowego Spó ki z przeznaczeniem na pokrycie straty
z lat ubieg ych.
CIECH – PETROL Sp. z o.o. - w dniu 2.06.2004 r. NZW CIECH–PETROL Sp. z o.o. podj3 o decyzj3
o po !czeniu Spó ki (podmiot przejmowany) z CHEMAN SA S!d Rejonowy w Warszawie postanowieniem
z dnia 8 lipca 2004 roku dokona rejestracji w KRS po !czenia obu spó ek. Z dniem 4 listopada 2004 roku spó ka
CIECH-PETROL Sp. z o.o. zosta a wykre/lona z KRS.
CIECH POLFA Sp. z o.o. - podwy2szono kapita zak adowy Spó ki o kwot3 760 tys. z . Nowe udzia y zosta y
obj3te przez CIECH SA w zamian za wk ad niepieni32ny (w formie prawa u2ytkowania wieczystego
nieruchomo/ci). Rejestracja podwy2szenia kapita u zak adowego nast!pi a z dniem 27.05.2004r.
Chemia.com SA - Umow! z dnia 2.06.2004 roku CIECH SA naby 35 000 akcji imiennych Chemia.com SA i sta
si3 100% w a/cicielem Spó ki. Akcje zosta y obj3te za wierzytelno/ci CIECH SA od spó ki Inchem Sp z o.o.
Spó ka Chemia.com SA prowadzi ‘outsourcing’ us ug informatycznych w Grupie CIECH oraz koordynuje
wdro2enia nowych projektów w obszarze informatyzacji Grupy.
Spó ka Nordiska Unipol Ab, Szwecja. - CIECH SA naby od „Paged” SA 3 500 udzia ów stanowi!cych 15,56%
udzia w kapitale zak adowym Spó ki. Po transakcji CIECH SA posiada 22 000 udzia ów o !cznej warto/ci
nominalnej 2 200 tys. SEK, stanowi!cych 97,78% udzia w kapitale zak adowym i tyle2 g osów na Walnym
Zgromadzeniu Spó ki.
2.7.2

Inwestycje kapita owe planowane na najbli sze 12 miesi cy

W celu sfinansowania planowanej strategii rozwoju i realizacji celów inwestycyjnych, CIECH SA zamierza
wykorzysta7 ró2ne +ród a finansowania, w tym przede wszystkim:
• /rodki z emisji publicznej Akcji Serii C,
• /rodki ze sprzeda2y wybranych spó ek zale2nych i stowarzyszonych,
• /rodki w asne w postaci generowanej nadwy2ki finansowej,
• /rodki o charakterze d u2nym.
W okresie najbli2szych 12 miesi3cy CIECH SA zamierza realizowa7 inwestycje zgodnie z przyj3t! strategi!
rozwoju, wp ywaj!ce na wzrost warto/ci Spó ki. Prowadzone s! prace zmierzaj!ce do pozyskania nowych
projektów inwestycji kapita owych, zarówno w kraju jak i za granic!.
Dzia ania te nakierowane s! na przej3cia krajowych i zagranicznych producentów wybranych wyrobów
chemicznych, którzy wzmocni! pozycj3 Grupy CIECH w obecnych obszarach jej dzia ania (np. dywizji
sodowej oraz pozwol! na rozbudow3 dzia alno/ci w pozosta ych segmentach i wzmocni! budow3 dywizji:
fosforowej, nieorganicznej i organicznej.
W ramach realizacji przyj3tych projektów na 2005 roku CIECH SA zamierza rozpocz!7 negocjacje w sprawie
osi!gni3cia 100% udzia w kapitale zak adowym spó ek: Soda M!twy SA i Janikosoda SA Zgodnie
z zapisami umów prywatyzacyjnych obu spó ek, CIECH SA ma prawo nabycia obu pakietów za kwot3 oko o
40 mln PLN.
2.8

Transakcje z podmiotami powiFzanymi

Transakcje z podmiotami powi!zanymi prowadzone s! w ramach dzia alno/ci handlowej g ównie poprzez zakup
produktów spó ek zale2nych z przeznaczeniem na eksport lub sprzeda2 w kraju. CIECH SA dokonywa tak2e zakupów
zaopatrzeniowych na potrzeby spó ek zale2nych z importu i w kraju.
Szczegó owe zestawienie dokonanych w 2004 roku transakcji z podmiotami powi!zanymi zawiera pkt. 7 dodatkowych
not obja/niaj!cych do jednostkowego sprawozdania finansowego.
2.9

Informacje o zaciFgniLtych kredytach, umowach po8yczek, oraz o udzielonych porLczeniach
i gwarancjach.

Informacje na temat zaci!gni3tych kredytów i po2yczek znajduj! si3 w notach obja/niaj!cych nr 19d i 20c sprawozdania
finansowego.
Szczegó owe informacje na temat udzielonych por3cze4 i gwarancji zosta y przedstawione w za !czniku nr 1 do
niniejszego sprawozdania.
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2.10

Informacje o udzielonych po8yczkach

W 2004 roku CIECH SA nie udziela po2yczek.
2.11

Informacja o emisji papierów wartoAciowych.

W roku 2004 CIECH SA dokonywa emisji papierów d u2nych jedynie w celu refinansowania zapadaj!cych poprzednich
emisji. W II kwartale 2004 roku CIECH SA zako4czy wspó prac3 z WestLB w ramach Programu Emisji Weksli
Krótkoterminowych. W pierwszym pó roczu 2004 r. wykupiono papiery o warto/ci nominalnej 12 tys. z . W 2004 roku
przeprowadzono 4 emisje krótkoterminowych papierów d u2nych w ramach umowy Programu Weksli Komercyjnych
zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na koniec 2004 r. saldo wyemitowanych Krótkoterminowych Weksli
Komercyjnych w ramach Programu Emisji prowadzonego przez BGK wynios o 15 000 tys. z .
2.12

Informacja o zakupie akcji w asnych

Na podstawie Uchwa y nr 3 NWZA CIECH SA z dnia 17 sierpnia 2004 roku w sprawie upowa2nienia Zarz!du Spó ki do
nabycia akcji w asnych Spó ki w celu ich zaoferowania w trybie art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spó ek handlowych Spó ka
naby a 441.812 akcji w asnych, których warto/7 w cenie nabycia wynios a 6 176 tys. z . Akcje zosta y nabyte w celu
sprzeda2y w ramach „Pracowniczego Programu Akcji’ i zosta y zaoferowane uprawnionym pracownikom w publicznej
ofercie zamkni3tej.
Xród em finansowania zakupu akcji w asnych by y /rodki pochodz!ce z funduszu celowego pod nazw! ‘fundusz
prywatyzacyjny’ utworzonego Ichwa ! nr 4 z dnia 30 maja 1995 roku Zgromadzenia Wspólników CIECH – Centrala
Importowo-Eksportowa Chemikalia Sp z o.o. z podzia u zysku za 1994 rok w wysoko/ci 4 052,2 tys. z . Fundusz zosta
zasilony kwot! 2 124,3 tys. z z podzia u zysku za lata obrotowe sk adaj!ce si3 na rok kalendarzowy 1995.
Sprzeda2 akcji w asnych nie mia a wp ywu na wynik finansowy 2004 roku.
2.13

ZarzFdzanie zasobami finansowymi w Spó ce

Ocena zarz!dzania zasobami finansowymi zosta a przeprowadzona na bazie wyników 2004 roku. Ocen3 sporz!dzono
na bazie analizy wska+nikowej, opartej o wska+niki rentowno/ci, p ynno/ci, rotacji maj!tku oraz zad u2enia.
Ocena zyskowno/ci i rentowno/ci CIECHSA
W 2004 roku nast!pi wzrost przychodów ze sprzeda2y spowodowany g ównie zmian! formy handlu wybranymi towarami
polegaj!c! na przej/ciu z komisu na rachunek w asny. Zysk netto by znacznie wy2szy od osi!gni3tego w analogicznym
okresie roku poprzedniego. Znacz!cy wp yw na ukszta towanie si3 poziomu zysku netto mia y otrzymane dywidendy od
spó ek zale2nych. Za rok 2004 spó ka odnotowuje wzrost rentowno/ci netto oraz rentowno/ci aktywów i kapita ów
w asnych w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2004 spó ka odnotowa a ni2szy poziom zysku ze sprzeda2y
w stosunku do roku 2003. Zmniejszenie si3 rentowno/ci na sprzeda2y wynika o g ównie z: (a) restrukturyzacji
dzia alno/ci handlowej , polegaj!cej na przekazaniu do spó ki zale2nej CIECH Polfa handlu farmaceutykami (w ramach
restrukturyzacji dzia alno/ci Grupy Kapita owej CIECH); oraz (b) zmiany zasad ksi3gowania zysków z wynajmu
powierzchni biurowej.
Podstawowe informacje w zakresie osi!gni3tych wyników finansowych i poziomu rentowno/ci przedstawiono
w poni2szych tabelach:
Tabela 9. WskaHniki rentownoAci CIECH S. A.
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzeda2y netto

12 miesiLcy 2004 r.

12 miesiLcy 2003 r.

1 470 007

1 202 194

Zysk ze sprzeda2y

28 019

33 995

Zysk operacyjny

33 920

33 565

Zysk netto

19 445

8 718

Rentowno/7 sprzeda2y (w %)

1,91%

2,83%

Rentowno/7 dzia alno/ci operacyjnej (w %)

2,31%

2,79%

Rentowno/7 netto (w %)

1,32%

0,73%

Rentowno/7 aktywów ogó em (w %)

2,37%

1,07%

Rentowno/7 kapita u w asnego (w %)

5,46%

2,58%

ród o: CIECH SA
Zasady wyliczania wska*ników:
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wska*niki rentowno ci – stosunek odpowiednich wielko ci zysku ze sprzeda y, zysku operacyjnego oraz zysku netto za dany okres do
przychodów ze sprzeda y netto produktów, us ug, towarów i materia ów,
wska*nik rentowno ci aktywów (ROA) – zysk netto / stan aktywów na koniec danego okresu),
wska*nik rentowno ci kapita u w asnego (ROE) – zysku netto / stan kapita ów w asnych na koniec danego okresu.

Ocena p ynno/ci CIECH SA
W 2004 roku sytuacja CIECH SA w zakresie p ynno/ci finansowej by a bezpieczna, pomimo, 2e wielko/7 wska+ników
p ynno/ci odbiega a od zalecanych norm. Rodzaj dzia alno/ci, CIECH SA, wynegocjowane terminy regulacji zobowi!za4
oraz /ci!galno/7 nale2no/ci pozwala y w du2ym stopniu oprze7 finansowanie /rodków obrotowych zobowi!zaniami
o charakterze handlowym. Jednocze/nie Spó ka korzysta a z krótkoterminowych kredytów bankowych zapewniaj!c
odpowiedni poziom p ynno/ci finansowej. W roku 2004 wiarygodno/7 CIECH SA wobec banków wzros a ze wzgl3du na
osi!gni3te wyniki w Spó ce i w Grupie Kapita owej CIECH. Poprawa wska+ników p ynno/ci wynika a ze zmniejszenia
zad u2enia krótkoterminowego, spowodowanego refinansowaniem cz3/ci zobowi!za4 inwestycyjnych kredytem
d ugoterminowym. Podstawowe wska+niki p ynno/ci przedstawiono w poni2szych tabelach:
Tabela 10. WskaHniki p ynnoAci
Wyszczególnienie

12 miesiLcy 2004 r.

12 miesiLcy 2003 r.

Wska+nik bie2!cej p ynno/ci

0,81

0,74

Wska+nik szybkiej p ynno/ci

0,77

0,67

ród o: CIECH SA
Zasady wyliczania wska*ników:
wska*nik bie 9cej p ynno ci – stosunek stanu maj9tku obrotowego do sumy stanu zobowi9za: bie 9cych na koniec danego okresu;
obrazuje zdolno < firmy do regulowania bie 9cych zobowi9za: przy wykorzystaniu aktywów bie 9cych.
wska*nik szybkiej p ynno ci – stosunek stanu maj9tku obrotowego pomniejszonego o zapasy do stanu zobowi9za: bie 9cych na koniec
okresu; obrazuje zdolno < zgromadzenia w krótkim czasie rodków pieni> nych na pokrycie zobowi9za: o wysokim stopniu
wymagalno ci

Kapita obrotowy i wska+niki rotacji CIECH SA
Struktura finansowania dzia alno/ci Spó ki wynika g ównie z handlowego charakteru dzia alno/ci CIECH SA. Podmioty
handlowe wi3ksz! cz3/7 aktywów obrotowych finansuj! zobowi!zaniami o charakterze handlowym, a pozosta !
kredytami krótkoterminowymi. Zapotrzebowanie na /rodki obrotowe wynios o na koniec 2004 roku 73 882 tys. z . Tak!
struktur3 finansowania /rodków obrotowych CIECH SA uzyska dzi3ki ukszta towaniu terminów sp ywu nale2no/ci w
stosunku do uzyskanych terminów p atno/ci swoich zobowi!za4. Ujemny poziom kapita u obrotowego (-75 267 tys. z )
wynika z: (a) wykazywania w krótkoterminowych zobowi!zaniach krótkoterminowej cz3/ci kredytów d ugoterminowych
oraz (b) kredytów krótkoterminowych wynikaj!cych w znacznej mierze ze zdarze4, które mia y miejsce w Spó ce w roku
2001. Wydatkowano wówczas znaczne kwoty na dzia alno/7 pozahandlow! zwi3kszaj!c zad u2enie krótkoterminowe
w celu ich sfinansowania.
Na wysok! warto/7 nale2no/ci i zobowi!za4 handlowych w CIECH SA w stosunku do wykazywanych przychodów ma
wp yw forma sprzeda2y (komis) realizowana w dzia alno/ci handlowej.
Poziom kapita u obrotowego oraz +ród a jego finansowania, a tak2e podstawowe wska+niki rotacji przedstawiaj!
poni2sze tabele.
Tabela 11. Kapita obrotowy CIECH S. A. (tys. z )
Wyszczególnienie
1. Aktywa obrotowe

12 miesiLcy 2004 r.

12 miesiLcy 2003 r.

330 563

314 418

3 644

7 193

326 919

307 225

4. Zobowi!zania krótkoterminowe

405 830

425 894

5. Kredyty krótkoterminowe i inne zobowi!zania finansowe

152 793

145 802

6. Zobowi!zania krótkoterminowe skorygowane (4-5)

253 037

280 092

7. Kapita obrotowy (1-4)

-75 267

-111 476

73 882

27 133

-149 149

-138 609

2. Jrodki pieni32ne i inne inwestycje krótkoterminowe
3. Aktywa obrotowe skorygowane (1-2)

8. Zapotrzebowanie na /rodki obrotowe (3-6)
9. Saldo netto /rodków pieni32nych (7-8)
ród o: CIECH SA
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Tabela 12. Cykle rotacji g ównych sk adników kapita u obrotowego CIECH S. A. (liczba dni)
Wyszczególnienie

12 miesiLcy 2004 r.

Cykl rotacji zapasów

12 miesiLcy 2003 r.
5

8

Cykl rotacji nale2no/ci

77

84

Cykl rotacji zobowi!za4 z tytu u dostaw i us ug

63

85

Cykl operacyjny

82

92

Cykl konwersji gotówki

19

7

ród o: CIECH SA
Zasady wyliczania wska*ników:
cykl rotacji zapasów – stosunek stanu zapasów na koniec danego okresu do przychodów ze sprzeda y netto za dany okres,
pomno ony przez liczb> dni w okresie,
cykl rotacji nale no ci – stosunek stanu nale no ci krótkoterminowych na koniec danego okresu do przychodów ze sprzeda y netto za
dany okres, pomno ony przez liczb> dni w okresie,
cykl rotacji zobowi9za: – stosunek stanu zobowi9za: krótkoterminowych niefinansowych na koniec danego okresu do przychodów ze
sprzeda y netto w danym okresie, pomno ony przez liczb> dni w okresie,cykl operacyjny - suma cyklu rotacji zapasów i cyklu rotacji
nale no ci,
cykl konwersji gotówki – ró nica pomi>dzy cyklem operacyjnym a cyklem rotacji zobowi9za: z tytu u dostaw i us ug.

Ocena zad u2enia CIECH SA
W 2004 roku CIECH SA charakteryzowa znaczny poziom zad u2enia, jakkolwiek ni2szy ni2 w roku poprzednim. Warto/7
wszystkich zobowi!za4 przekracza a 50% warto/ci aktywów. Bior!c pod uwag3 fakt, i2 na zad u2enie ogó em sk adaj!
si3 przede wszystkim zobowi!zania handlowe oraz poziom generowanych /rodków pieni32nych z dzia alno/ci
operacyjnej jest to poziom w pe ni bezpieczny. Podstawowe wska+niki zad u2enia przedstawia poni2sza tabela.
Tabela 13. WskaHniki zad u8enia
Wyszczególnienie
Wska+nik ogólnego zad u2enia

12 miesiLcy 2004 r.

12 miesiLcy 2003 r.

53,6%

57,0%

Wska+nik zad u2enia d ugoterminowego

4,3%

4,8%

Wska+nik zad u2enia kapita u w asnego

123,9%

137,7%

43,3%

41,4%

Wska+nik pokrycia maj!tku kapita ami w asnymi
ród o: CIECH SA

Zasady wyliczania wska*ników:
wska*nik ogólnego zad u enia – stosunek zobowi9za: krótko i d ugoterminowych do aktywów ogó em; obrazuje udzia zewn>trznych
*róde finansowania dzia alno ci spó ki.
wska*nik zad u enia d ugoterminowego – relacja zobowi9za: d ugoterminowych do ogólnej sumy aktywów; okre la udzia zobowi9za:
d ugoterminowych w finansowaniu dzia alno ci.
wska*nik zad u enia kapita u w asnego – stosunek zobowi9za: ogó em do kapita ów w asnych.
wska*nik pokrycia maj9tku kapita ami w asnymi – stosunek kapita ów w asnych do aktywów ogó em; przedstawia udzia rodków
w asnych w finansowaniu dzia alno ci.

2.14

ZarzFdzanie ryzykiem

CIECH SA stara si3 aktywnie zarz!dza7 ryzykiem operacyjnym i finansowym. Spó ka poprzez dzia ania zmierzaj!ce do
identyfikacji i skwantyfikowania ryzyk d!2y do optymalizacji przep ywów pieni32nych, oraz maksymalizowania warto/ci
rynkowej Spó ki.
W szczególno/ci w zarz!dzaniu ryzykiem spó ka koncentruje si3 na nast3puj!cych kategoriach ryzyk:
- ryzyko walutowe ,
- ryzyko kredytowe,
- ryzyko zmiany stóp procentowych
Ryzyko zmian kursów walutowych
Ryzyko walutowe jest nieodzownym elementem prowadzenia dzia alno/ci handlowej denominowanej w walutach obcych.
CIECH SA ze wzgl3du na charakter przeprowadzanych operacji importowo-eksportowych posiada ekspozycj3 walutow!.
Dzi3ki stosowaniu wewn3trznych procedur zabezpiecze4 Spó ka w istotnym stopniu ogranicza swoje ryzyko walutowe,
zwi3kszaj!c jednocze/nie stabilno/7 swej podstawowej dzia alno/ci. CIECH SA systematycznie zawiera transakcje
zabezpieczaj!ce w celu ograniczenia wp ywu zmian kursów walutowych na rachunek wyników.
Spó ka wykorzystuje naturalny hedging (zabezpieczenie) polegaj!cy na równowa2eniu przep ywów importowych
i eksportowych oraz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka walutowego. Do realizacji transakcji
zabezpieczaj!cych przep ywy pieni32ne wykorzystywano transakcje zabezpieczaj!ce typu Forward umo2liwiaj!ce
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zabezpieczenie przep ywu pieni32nego po okre/lonym kursie. W 2004 roku zawarto swapy walutowo-procentowe, które
maj! na celu wyeliminowanie wp ywu ryzyka walutowego na wycen3 kredytów d ugoterminowych zaci!gni3tych przez
Spó k3.
Instrumenty finansowe zosta y szczegó owo przedstawione w dodatkowych notach obja/niaj!cych do sprawozdania
finansowego za 2004 rok w punkcie 1.2.1. a)
Ryzyko kredytowe
CIECH SA jest nara2ona na ryzyko kredytowe zwi!zane z wiarygodno/ci! kredytowa klientów, z którymi zawierane s!
transakcje sprzeda2y produktów i towarów. Ryzyko to ograniczane jest poprzez stosowanie wewn3trznych procedur
zarz!dzania nale2no/ciami od odbiorców. Ocena ryzyka nast3puje przed zawarciem umowy oraz cyklicznie przy
kolejnych dostawach towarów zgodnie z obowi!zuj!cymi w Spó ce procedurami. Dla ka2dego kontraktu, wysy ki towaru
lub partii wysy ek jest sporz!dzana kalkulacja op acalno/ci uwzgl3dniaj!ca zarówno potencjalne koszty kredytu
kupieckiego jak i dotychczasow! histori3 p atno/ci kontrahenta. Kalkulacja ta jest podstaw! decyzji o zawarciu kontraktu
lub wysy ce towaru. W CIECH SA nie wyst3puje istotne ryzyko kredytowe zwi!zane z instrumentami finansowymi
Ryzyko zmian stóp procentowych
CIECH SA jest nara2ona na ryzyko zmian stóp procentowych, z powodu istniej!cego zad u2enia. W 2004 roku Spó ka
nie zabezpiecza a si3 przed ryzykiem zmian stóp procentowych. Ekspozycj3 na ryzyko stopy procentowej prezentowana
jest w dodatkowych notach obja/niaj!cych do sprawozdania finansowego w punkcie 1.2.1 e)
2.15

Zmiany w podstawowych zasadach zarzFdzania Spó kF

CIECH SA wraz z Grup! Kapita ow!, przygotowuj!c si3 do debiutu na warszawskiej GPW oraz w obliczu zmian
w otoczeniu biznesowym, zdecydowa o opracowaniu i wdro2eniu nowej strategii dzia ania oraz przeprowadzenia
zasadniczych zmian w Grupie.
Proces zmian rozpocz! si3 od wyboru modelu biznesowego. Przyj3ty przez CIECH SA model biznesowy zak ada
koncentracj3 na wybranych segmentach rynku. Dokonano wyboru produktów, w których Grupa b3dzie docelowo si3
specjalizowa7. Analiz! obj3to produkty i towary obecne w ofercie Grupy Kapita owej CIECH oraz potencjalne nowe
produkty – w efekcie wyselekcjonowano produkty i towary, które znajd! si3 w docelowym portfelu holdingu – tak zwanym
portfelu podstawowym. Produkty i towary, które zosta y uznane w d u2szej perspektywie za nieatrakcyjne nazwano
produktami niepodstawowymi. Maj!c na uwadze sk ad portfela podstawowego zbadano i opracowano program
akwizycyjny CIECH SA o spó ki, które wzbogaci yby Grup3 o produkty portfela podstawowego.
W oparciu o kryterium docelowego portfela produktów przeprowadzona zosta a tak2e weryfikacja spó ek znajduj!cych
si3 w Grupie – wyselekcjonowano te które b3d! rozwijane, gdy2 ich profil jest zgodny ze strategi! oraz te, które b3d!
przeznaczone do dezinwestycji. Zmiany sk adu Grupy b3d! mie7 charakter ewolucyjny - docelowy sk ad Grupa
Kapita owa CIECH powinna osi!gn!7 do roku 2008. Tempo prowadzenia akwizycji zale2y w du2ym stopniu od
czynników zewn3trznych, w tym polityki Skarbu Pa4stwa (tempo prowadzenia prywatyzacji).
By wesprze7 realizacj3 planowanych zamierze4 Zarz!d CIECH SA zdecydowa o dostosowaniu struktury organizacyjnej
spó ki oraz o zmianie sposobu zarz!dzania spó kami produkcyjnymi w Grupie CIECH. Ze spó ki, która powsta a jako
Centrala Handlu Zagranicznego, CIECH SA przeobrazi si3 w holding strategiczny z wyodr3bnionymi dywizjami: Sodow!
i FosChem. Kluczowa zmiana polega na koncentracji w jednej strukturze ca o/ci biznesu zwi!zanego z dan! grup!
produktow!. Docelowo, w ramach Grupy maj! funkcjonowa7 4 dywizje: Sodowa, Fosforowa, Organiczna
i Nieorganiczna. Zal!2ki dywizji Fosforowej, Nieorganicznej i Organicznej, jako jednostki biznesowe, b3d! funkcjonowa7
w ramach przej/ciowej Dywizji FosChem.
Wyra+nie wyodr3bniono tak2e Centrum Korporacyjne, stanowi!ce fundament zarz!dczy ca ej Grupy. W sk ad Centrum
Korporacyjnego wchodz! jednostki organizacyjne CIECH SA maj!ce za zadanie podnoszenie warto/ci ca ej Grupy
Kapita owej CIECH. Równocze/nie wspieraj! one dzia alno/7 poszczególnych dywizji.
2.16

Zatrudnienie w CIECH SA

W 2004 roku w CIECH SA kontynuowano proces restrukturyzacji zatrudnienia, jako jeden z obszarów realizacji nowej
strategii dzia ania Spó ki, ukierunkowanej na podwy2szanie efektywno/ci dzia ania i konkurencyjno/ci na rynku.
W wyniku tego procesu przeci3tne zatrudnienie w CIECH SA wynios o w 2004 roku 253 osoby. W stosunku do
przeci3tnego zatrudnienia w 2003 roku spadek wyniós 15,1%. Prowadzony proces restrukturyzacji zatrudnienia obok
obni2enia poziomu zatrudnienia skutkuje tak2e zmianami w poziomie kwalifikacji zatrudnionych pracowników, co
prowadzi do poprawy efektywno/ci dzia ania.
Koszty wynagrodze4, ubezpiecze4 spo ecznych oraz pozosta ych /wiadcze4 na rzecz pracowników w CIECH SA w 2004
roku wynios y 22 338 tys. z i obni2y y si3 o 8,3% w porównaniu do 2003 roku. Stan rezerwy na planowan! kontynuacj3
restrukturyzacji zatrudnienia w CIECH SA na dzie4 31grudnia 2004 roku wynosi 1.255 tys. z .
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2.17

Zmiany w sk adzie osób zarzFdzajFcych i nadzorujFcych w ciFgu 2004 roku

Informacje na temat zmian w sk adzie Zarz!du i Rady Nadzorczej Spó ki zosta y przedstawione w Dodatkowych notach
obja/niaj!cych do sprawozdania finansowego w punkcie 9.
2.18

OkreAlenie Fcznej liczby i wartoAci nominalnej wszystkich akcji Spó ki oraz akcji i udzia ów
w jednostkach powiFzanych, bLdFcych w posiadaniu osób zarzFdzajFcych i nadzorujFcych

Prezes Spó ki CIECH SA Ludwik Klinkosz posiada 383 253 akcje Spó ki o warto/ci nominalnej 5 z otych ka2da.
Pozostali cz onkowie Zarz!du CIECH SA i cz onkowie Rady Nadzorczej CIECH SA nie posiadaj! akcji Spó ki. Yadna
z osób zarz!dzaj!cych i nadzoruj!cych nie posiada akcji ani udzia ów spó ek powi!zanych.
2.19

Informacja o akcjonariuszach posiadajFcych co najmniej 5% w ogólnej liczbie g osów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy CIECH SA.

Informacje na temat akcjonariuszy posiadaj!cych co najmniej 5% w ogólnej liczbie g osów Spó ki zosta y przedstawione
w nocie obja/niaj!cej do sprawozdania finansowego nr 12a.
2.20

Informacje o umowach mogFcych wp ynFB na zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez
dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Przed publiczn! subskrypcj! i sprzeda2! akcji CIECH SA, najwi3kszym akcjonariuszem by Skarb Pa4stwa, który
posiada 10 270 800 akcji Spó ki. Drugim najwi3kszym akcjonariuszem by o Polskie Towarzystwo Ubezpiecze4 SA
(PTU), które posiada o 2 290 080 akcji Spó ki. Posiadane pakiety uprawnia y, odpowiednio do 51,88% oraz 11,57%
g osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spó ki.
Po rejestracji podwy2szenia kapita u zak adowego Spó ki w wyniku emisji akcji serii C, w dniu 16.02.2005, oraz
sprzeda2y w ofercie publicznej cz3/ci akcji posiadanych przez PTU, pakiet akcji Skarbu Pa4stwa w ilo/ci 10 270 800
uprawnia do 36,68% g osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CIECH SA.
Zgodnie z informacj! uzyskan! przez Zarz!d CIECH SA dnia 10 lutego 2005 roku PTU SA sprzeda o posiadane akcje
i obecnie liczba akcji, posiadanych przez PTU uprawnia do mniej ni2 5% g osów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy CIECH SA
2.21

Wa8niejsze zdarzenia majFce znaczFcy wp yw na dzia alnoAB oraz wyniki finansowe Spó ki
w 2004 lub których wp yw jest mo8liwy w nastLpnych okresach

Do wa2niejszych czynników maj!cych wp yw na dzia alno/7 oraz wyniki finansowe CIECH SA nale2a y :
•
•
•
•

Znaczny wzrost cen koksu (szczególnie w I-ej po owie 2004r.) skutkuj!cy wzrostem kosztów produkcji sody
kalcynowanej.
Zniesienie akcyzy na sól po wej/ciu Polski do Unii Europejskiej (na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku
o podatku akcyzowym), które poprawi o konkurencyjno/7 soli krajowej wytwarzanej przez Grup3.
Wprowadzenie kontyngentów na import chlorku potasu (z Rosji, Bia orusi i Ukrainy bez ce antydumpingowych)
umo2liwi o utrzymanie w 2004 roku konkurencyjno/ci tego surowca sprowadzanego przez CIECH SA na polski
rynek.
Znacz!ce wahania kursu z otego wzgl3dem EUR (szczególnie umocnienie z otego w ko4cu roku 2004).

3. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAIALNO CI SPÓIKI
Perspektywy rozwoju CIECH SA i Grupy CIECH zale2! w du2ej mierze od mo2liwo/ci i tempa realizacji za o2onej
strategii rozwoju oraz kszta towania si3 czynników zewn3trznych, g ównie o charakterze makroekonomicznym. Po
uzyskaniu /rodków z emisji publicznej realizacja strategii ulegnie przyspieszeniu, dzi3ki czemu nast!pi szybsza
realizacja zak adanych projektów inwestycyjnych oraz uwidocznienie zwi!zanych z nimi efektów finansowych. W ocenie
CIECH SA korzystne trendy makroekonomiczne oraz zak adane parametry najwa2niejszych projektów inwestycyjnych
stwarzaj! podstawy do uzyskania zasadniczych celów strategicznych, w tym w szczególno/ci wzrostu osi!ganej
rentowno/ci prowadzonej dzia alno/ci w okresie najbli2szych dwóch, trzech lat.
Zamierzeniem krótkoterminowym CIECH SA i Grupy CIECH jest wzmocnienie obecnej pozycji rynkowej
w podstawowych segmentach dzia alno/ci oraz g ównych produktach. Znaczn! cz3/7 produktów CIECH SA stanowi! tak
zwane produkty dojrza e (soda kalcynowana, sól warzona, soda oczyszczona) o ugruntowanej pozycji rynkowej
i stabilnej dynamice wzrostu rynku. Dzia ania CIECH SA w zakresie tej grupy produktów b3d! obejmowa7:
•

zmiany w organizacji zakupów surowców oraz sprzeda2y i logistyki produktów,
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•
•

pozyskiwanie tanich surowców z krajów Europy Wschodniej i Azji, umo2liwiaj!ce uzyskanie obni2ki
jednostkowych kosztów wytwarzanych produktów,
wspó prac3 z producentami w Europie Zachodniej wytwarzaj!cymi produkty specjalistyczne na bazie
pó produktów wytwarzanych przez Grup3 CIECH, w celu uzyskania mo2liwo/ci ich produkcji i dystrybucji na
rynku krajowym przez CIECH SA

W stosunku do produktów o szybszej dynamice wzrostu (m.in. 2ywice epoksydowe, TDI, benzen, szkliwo sodowe)
zamierzeniem CIECH SA jest dzia alno/7 w zakresie zwi3kszenia sprzeda2y tych produktów i zwi3kszenia posiadanych
udzia ów rynkowych.
W perspektywie d ugoterminowej dzia ania CIECH SA i Grupy CIECH b3d! koncentrowa7 si3 na:
•
•

pionowej koncentracji produkcji (od zapewnienia sobie tanich +róde surowca do dotarcia do ko4cowego
odbiorcy z wykorzystaniem, tam gdzie b3dzie to uzasadnione ekonomicznie, w asnej sieci dystrybucji),
podejmowaniu produkcji wyrobów maksymalnie przetworzonych o perspektywicznych rynkach zastosowa4,
zdefiniowanych jako tzw. „portfel podstawowy”.

3.1. Istotne czynniki ryzyka i zagro8eM oraz stopieM nara8enia na nie Spó ki
Ryzyko odwrócenia pozytywnych tendencji w zakresie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce
Dzia alno/7 CIECH SA i Grupy CIECH zwi!zana jest z wieloma segmentami bran2y chemicznej w Polsce, które s!
bezpo/rednio skorelowana z koniunktur! ogólnogospodarcz!. Pomimo, 2e wyniki 2004r. i prognozy na 2005r. wskazuj!
na dalsze mo2liwe uzyskiwanie wysokiego tempa wzrostu mierzonego wska+nikiem PKB, nie mo2na wykluczy7 ryzyka
os abienia koniunktury w Polsce. Do najwa2niejszych czynników mog!cych negatywnie wp yn!7 na krajow! gospodark3
wymienia si3 niepewno/7 co do mo2liwo/ci konkurowania krajowych podmiotów na rynkach UE oraz ryzyko napi37
bud2etowych wynikaj!cych z braku pewno/ci co do tempa i zakresu wdra2ania reform w zakresie finansów publicznych.
Os abienie popytu na produkty chemiczne mo2e negatywnie wp yn!7 na uzyskiwane przez CIECH SA przychody
i spowodowa7 pogorszenie wyników.
Ryzyko stagnacji gospodarczej w Europie i na Awiecie
Dzia alno/7 handlowa CIECH SA opiera si3 w znacznej cz3/ci na eksporcie produktów chemicznych. Aktywno/7
handlowa CIECH, w tym w szczególno/ci poziom realizowanego eksportu jest zale2na od koniunktury gospodarczej
w Europie i na /wiecie. Os abienie /wiatowej koniunktury gospodarczej mo2e wp yn!7 na obni2enie realizowanych
obrotów handlowych na rynkach zagranicznych w eksporcie i tym samym obni2y7 przychody z dzia alno/ci handlowej
w poszczególnych segmentach dzia alno/ci CIECH SA.
Ryzyko silnej konkurencji krajowej i zagranicznej w zakresie dostaw chemikaliów na rynek polski
Dostaw! chemikaliów na rynek polski zajmuje si3 wiele podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Istnieje
ryzyko, i2 warunki handlowe proponowane przez CIECH SA oka2! si3 ma o konkurencyjne co spowoduje obni2enie
obrotu w zakresie importu chemikaliów na rynek krajowy, a w konsekwencji mo2e przyczyni7 si3 do obni2enia tej grupy
przychodów. Ryzyko to jest ograniczone poniewa2 znaczna cz3/7 produktów grupy korzysta z renty miejsca (np. soda
kalcynowana i sól), a import towarów przez CIECH SA ma tendencj3 malej!c!. .
Ryzyko kursowe
CIECH SA i Grupa CIECH oko o 40% przychodów realizuje w eksporcie - g ównie w Euro. Wysoki poziom kursu Euro
w stosunku do PLN zwi3ksza op acalno/7 sprzedawanych na rynkach zagranicznych produktów Grupy CIECH. Ponadto
wysoki kurs Euro w stosunku do PLN sprzyja zwi3kszeniu sprzeda2y eksportowej przez partnerów handlowych
CIECH SA, co przek ada si3 na wzrost obrotów towarów w eksporcie realizowanych przez CIECH SA. Natomiast spadek
warto/ci Euro w stosunku do PLN powoduje pogorszenie si3 op acalno/ci sprzeda2y eksportowej oraz spadek obrotów
handlowych CIECH SA. Os abienie si3 Euro w stosunku do PLN mo2e spowodowa7 pogorszenie zyskowno/ci
sprzeda2y oraz obni2enie sprzeda2y i wyników finansowych. CIECH SA stale monitoruje poziom ryzyka kursowego, a
w odniesieniu do du2ych transakcji realizowanych w walutach obcych stosuje dzia ania zabezpieczaj!ce w postaci
transakcji terminowych oraz zabezpieczaj!cych strategii opcyjnych.
3.2. Charakterystyka zewnLtrznych i wewnLtrznych czynników istotnych dla rozwoju Spó ki
Czynniki zewnLtrzne
Koniunktura gospodarcza w Europie i na Awiecie
Dzia alno/7 CIECH SA i Grupy CIECH obejmuje swoim zakresem szeroko rozumian! bran23 chemiczn!. Bran2a
chemiczna jest jedn! z podstawowych ga 3zi przemys u w gospodarce /wiatowej. Wahania w koniunkturze
ogólnogospodarczej wp ywaj! tym samym na mo2liwo/ci rozwojowe sektora chemicznego w poszczególnych krajach na
/wiecie. Poziom aktywno/ci gospodarczej w bran2y chemicznej przek ada si3 bezpo/rednio na popyt na wyroby
chemiczne oraz obrót chemikaliami. Poniewa2 w dzia alno/ci Grupy CIECH istotn! rol3 odgrywa eksport, gdzie lokowana
jest znaczna cz3/7 sprzeda2y, koniunktura gospodarcza na rynkach /wiatowych ma istotne znaczenie dla mo2liwo/ci
eksportowych Spó ki. W opinii CIECH SA istniej! przes anki dla utrzymania, co najmniej obecnego tempa wzrostu
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gospodarczego na /wiecie, o czym mog! /wiadczy7 wska+niki wzrostu PKB najwi3kszych gospodarek /wiata (USA,
Unia Europejska). Utrzymanie obecnej dynamiki wzrostu gospodarczego powinno wp yn!7 korzystnie na popyt na
surowce i produkty chemiczne, w tym równie2 wytwarzane przez Grup3 CIECH i sprzedawane na rynkach
zagranicznych. W przypadku natomiast os abienia koniunktury gospodarczej mo2e nast!pi7 spadek popytu na surowce
i produkty chemiczne, co mo2e oznacza7 zmniejszenie popytu na produkty Grupy CIECH.
Koniunktura gospodarcza w Polsce oraz sytuacja w bran8ach bLdFcych odbiorcami produktów Spó ki
Do bezpo/rednich najwi3kszych krajowych odbiorców produktów Grupy CIECH nale2! bran2e: chemiczna, przemys
szklarski oraz tworzyw sztucznych. Rozwój tych sektorów gospodarki zale2y od koniunktury gospodarczej w Polsce.
Bran2a chemiczna w Polsce decyduje o ponad 10% ca ej produkcji sprzedanej sektora przemys owego. Kondycja
sektora przemys owego wp ywa, zatem bezpo/rednio na popyt na produkty chemiczne. Przy czym dane statystyczne
wskazuj!, i2 produkcja chemiczna jest silnie, dodatnio skorelowana z ogóln! koniunktur! gospodarcz! i przemys ow!.
Wzrost produkcji przemys owej w cenach sta ych w 2004 roku wyniós 12,3%, natomiast wzrost produkcji sprzedanej
przemys u chemicznego wyniós 9,7% w zakresie produkcji wyrobów chemicznych i 13,7% w zakresie produkcji wyrobów
gumowych i z tworzyw sztucznych. CIECH SA oczekuje, i2 rosn!ce tempo wzrostu gospodarczego w Polsce (w 2004
roku wzrost PKB o 5,4%) znajdzie swoje odzwierciedlenie we wzro/cie sprzeda2y sektora chemicznego. Bior!c pod
uwag3 zachodz!c! korelacj3 pomi3dzy wzrostem PKB a wzrostem produkcji sektora chemicznego, CIECH SA zak ada,
2e wzrost sprzeda2y w sektorze chemicznym przekroczy prognozowany wzrost PKB w Polsce. W przypadku realizacji
pozytywnego scenariusza w zakresie dalszego wzrostu gospodarczego mo2na oczekiwa7 utrzymania dobrej koniunktury
równie2 w bran2ach b3d!cych bezpo/rednimi odbiorcami produktów Grupy Kapita owej, co powinno prze o2y7 si3 na
utrzymanie du2ego popytu na produkty wytwarzane przez Grup3 CIECH. Natomiast gorsza koniunktura w gospodarce
skutkowa7 mo2e s absz! kondycj! bran2y chemicznej, szklarskiej i tworzyw sztucznych i mniejszym popytem na
produkty Grupy CIECH.
Sytuacja bran8y chemicznej w Polsce i na Awiecie
Na przychody CIECH SA i Grupy CIECH bezpo/redni wp yw b3dzie mia a koniunktura oraz zmiany w bran2y chemicznej
zarówno w Polsce jak i na /wiecie. Pomimo zachodz!cych zmian w strukturze krajowego przemys u udzia sektora
chemicznego w ca o/ci produkcji przemys owej w Polsce jest ni2szy ni2 w pa4stwach Europy Zachodniej. Tak2e warto/7
zu2ywanych w naszym kraju chemikaliów jest stosunkowo niewielka (szacowna na oko o 300 USD na osob3)
i kilkukrotnie ni2sza ni2 w krajach Europy Zachodniej. CIECH SA oczekuje zmian w strukturze krajowego przemys u na
korzy/7 wzrostu udzia u sektora chemicznego oraz utrzymania dotychczasowej dynamiki wzrostu rynku chemicznego
w Europie. Wed ug prognoz CEFIC (Europejskiej Rady Przemys u Chemicznego) w latach 2004-2005 nast!pi wzrost
produkcji europejskiego przemys u nieorganicznego na poziomie 2% rocznie. Realizacja pozytywnych prognoz
w zakresie rozwoju bran2y chemicznej w Polsce i na /wiecie skutkowa7 b3dzie wzrostem popytu na produkty Grupy
CIECH. Pogorszenie si3 koniunktury mo2e objawi7 si3 zmniejszeniem popytu na surowce i produkty chemiczne, w tym
równie2 wytwarzane przez Grup3 CIECH.
Kondycja finansowa rolnictwa
Cz3/7 przychodów CIECH SA i Grupy CIECH obejmuj!ca przede wszystkim nawozy fosforowe, nawozy
wielosk adnikowe, koncentraty paszowe oraz /rodki ochrony ro/lin realizowana jest do sektora rolniczego. Popyt
generowany z tego sektora wp ywa, zatem na mo2liwo/ci sprzeda2y produktów CIECH SA i Grupy CIECH. Popyt na
produkty agrochemiczne uzale2niony jest przede wszystkim od mo2liwo/ci finansowych rolników oraz zmian w strukturze
sektora rolniczego. Krajowy sektor rolniczy podlega w ostatnich latach dynamicznym zmianom, które obejmuj! miedzy
innymi: obni2anie si3 op acalno/ci produkcji rolnej, procesy koncentracji i specjalizacji produkcji rolnej w du2ych
gospodarstwach, zmniejszanie si3 wielko/ci u2ytków rolnych. W opinii CIECH SA wielko/7 popytu na nawozy mineralne
w Polsce powinna utrzymywa7 si3 na stabilnym poziomie z tendencj! wzrostu znaczenia nawozów wielosk adnikowych.
W opinii CIECH SA do czynników, które b3d! sprzyja7 zwi3kszeniu popytu na produkty agrochemiczne nale2!: czynniki
ekonomiczne - stosowanie nawozów wielosk adnikowych sprzyja obni2ce kosztów si y roboczej i energii oraz zapewnia
kompleksowe nawo2enie, prawne - tzw. ustawa azotowa ograniczaj!ca zu2ycie nawozów azotowych zredukuje
stosowanie azotu jako jedynego czynnika plonotwórczego i zwi3kszy zu2ycie fosforu i potasu, a tak2e procesy
poprawiaj!ce kondycj3 finansow! i rentowno/7 produkcji rolnej, w tym: kwotowanie produkcji oraz dop aty bezpo/rednie.
Poprawa kondycji finansowej rolnictwa powinna prze o2y7 si3 na wzrost popytu na produkty agrochemiczne wytwarzane
przez Grup3 CIECH, w tym w szczególno/ci nawozy wielosk adnikowe i /rodki ochrony ro/lin, a w konsekwencji na
wzrost przychodów Grupy. Brak natomiast istotnej poprawy w sile nabywczej sektora rolniczego oznacza7 mo2e
stagnacj3 popytu na nawozy i /rodki ochrony ro/lin i tym samym stagnacj3 przychodów Grupy CIECH w zakresie
produktów agrochemicznych.
Koniunktura na rynku surowcowym
W ramach dzia alno/ci CIECH SA i Grupy CIECH istotn! cz3/7 obrotów handlowych stanowi import surowców
chemicznych do Polski. Rynki surowcowe charakteryzuj! si3 du2! cykliczno/ci! zwi!zan! z wahaniami koniunktury
w gospodarce /wiatowej. Rosn!ce ceny surowców powoduj! z jednej strony obni2k3 mar2 po/redników handlowych,
s abn!cy popyt u odbiorców. z drugiej strony malej!ce ceny s! najcz3/ciej oznak! s abn!cego popytu i pocz!tków
dekoniunktury. Na rynku krajowym, surowce podlegaj! podobnym tendencjom. z tego te2 wzgl3du najbardziej
po2!danym scenariuszem z punktu widzenia producentów surowców i pó produktów chemicznych jest stabilny wzrost
gospodarczy na /rednim poziomie nie powoduj!cy gwa townego wzrostu cen surowców. CIECH SA spodziewa si3, 2e
/rednioroczny wzrost PKB kszta towa si3 b3dzie w przypadku Polski na poziomie oko o 5%, a w odniesieniu do Europy
w granicach 2-3%. W przypadku utrzymania stabilnego tempa wzrostu i stabilnych cen surowców chemicznych b3dzie
to mia o pozytywny skutek na dzia alno/7 handlow! Grupy CIECH w zakresie importu surowców chemicznych do Polski.
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Znaczne wahania popytu i cen spowodowane b!d+ szybkim wzrostem gospodarczym b!d+ stagnacj! gospodarcz! b3d!
negatywnie oddzia ywa7 na dzia alno/7 w zakresie obrotu surowcami chemicznymi przez Grup3 CIECH.
Kontynuacja procesu restrukturyzacji przedsiLbiorstw tzw. „wielkiej syntezy chemicznej”
W ramach strategii CIECH SA zak ada si3 aktywne dzia ania w zakresie koncentracji w Grupie CIECH portfela produktów
o wysokiej warto/ci dodanej b!d+ dynamicznym i perspektywicznym rynku zastosowa4. z tego punktu widzenia
zamiarem CIECH SA jest uczestnictwo w prywatyzacji wybranych przedsi3biorstw chemicznych w Polsce, w tym równie2
przedsi3biorstw z grupy tzw. „wielkiej syntezy chemicznej”. Terminowy i szybki proces restrukturyzacji tej ga 3zi sektora
chemicznego stworzy dla CIECH SA mo2liwo/7 realizacji przyj3tej strategii w zakresie budowy dywizji fosforowej oraz
dywizji organicznej. W opinii CIECH SA, ze wzgl3du na wi3ksz! efektywno/7 dzia ania i mo2liwo/ci rozwojowe
podmiotów prywatnych, proces prywatyzacji krajowych przedsi3biorstw z bran2y chemicznej b3dzie kontynuowany.
W przypadku realizacji zaplanowanych przez CIECH SA inwestycji kapita owych w wybrane przedsi3biorstwa mo2na
oczekiwa7 znacznego wzrostu przychodów i wyników finansowych Grupy CIECH. W przypadku odroczenia procesu
prywatyzacji i inwestycji Grupy CIECH z tym zwi!zanych, mo2na oczekiwa7 braku efektów tzn znacz!cego wzrostu
przychodów i wyników finansowych oraz b3dzie to stwarza o konieczno/7 weryfikacji za o2e4 w zakresie planowanych
inwestycji.
PrzystFpienie Polski do struktur UE
Przyst!pienie Polski do struktur UE spowodowa o zmian3 warunków funkcjonowania oraz konkurowania krajowych
podmiotów gospodarczych na rynku krajowym i rynkach europejskich. Do g ównych, negatywnych w d u2szej
perspektywie czasu, czynników istotnych dla spó ek z sektora chemicznego (zwi!zanych z wej/ciem do UE) nale2!:
–
obowi!zek rejestracji produktów chemicznych,
–
pozwolenia zintegrowane,
–
wymogi zwi!zane z ochron! /rodowiska.
Obowi!zkowi rejestracji produktów w tzw. systemie REACH b3d! podlega7 produkty produkowane b!d+ importowane do
UE w okre/lonej ilo/ci. Wymogi zwi!zane z rejestracj! chemikaliów oznacza7 b3d! koszty poniesione przez krajowych
producentów i importerów chemikaliów na: procedur3 rejestracji, koszty bada4 i prac laboratoryjnych oraz koszty
prowadzenia dokumentacji. Obecnie nie s! znane jeszcze szczegó owe rozwi!zania w a/ciwej dyrektywy UE w zakresie
wysoko/ci op at zwi!zanych z systemem REACH. W opinii CIECH SA dodatkowe koszty zwi!zane z systemem
rejestracji dotkn! g ównie ma e firmy produkcyjne.
Do g ównych, pozytywnych, czynników zwi!zanych z wej/ciem do Unii Europejskiej nale2!:
–
likwidacja ce na niektóre produkty chemiczne,
–
preferencyjne w stosunku do krajowych taryfy celne przy imporcie produktów chemicznych z pa4stw trzecich na
teren UE,
–
po/rednictwo Unii Europejskiej w rozwi!zywaniu sporów handlowych z pa4stwami spoza UE.
W opinii CIECH SA skutki finansowe pozytywnych czynników s! w chwili obecnej trudne do oszacowania, jednak ich
skala zdaniem CIECH SA nie b3dzie mie7 istotnego wp ywu na wyniki finansowe CIECH SA bior!c pod uwag3 pozycje
rynkow! i ofert! produktow! Grupy i braku barier handlowych w ramach UE.
Dopuszczenie do publicznego obrotu i pozyskanie Arodków z publicznego rynku kapita owego
Prowadzona strategia dynamicznego rozwoju Grupy CIECH generuje znaczne zapotrzebowanie na zewn3trzne +ród a
finansowania. Dotychczas posiadane +ród a finansowania Spó ki w postaci osi!ganej nadwy2ki finansowej oraz /rodków
zewn3trznych w postaci kredytów bankowych i emisji d u2nych papierów warto/ciowych nie s! wystarczaj!ce do
odpowiednio szybkiej realizacji przyj3tej strategii. Ponadto charakter prowadzonej przez CIECH SA i jego Grup3
Kapita ow! dzia alno/ci, w szczególno/ci specyfika inwestycji produkcyjnych (wysoka kapita och onno/7), wymaga
anga2owania znacznych /rodków finansowych, aby utrzyma7 zak adany wzrost wyników finansowych i realizowan!
stop3 zwrotu w d ugim okresie. Czynnikiem istotnym wp ywaj!cym na termin realizacji strategii rozwoju i uzyskania
zak adanych przyrostów wyników finansowych jest pozyskany kapita na rynku publicznym, który zostanie przeznaczony
na wybrane projekty inwestycyjne. Jednocze/nie CIECH SA oczekuje, i2 osi!gni3ty wzrost kapita ów w asnych w wyniku
emisji zwi3kszy mo2liwo/ci kredytowe, a obecno/7 Spó ki na publicznym rynku kapita owym zwi3kszy jej wiarygodno/7
w/ród kontrahentów.
Czynniki wewnLtrzne
Mo8liwoAB realizacji strategii rozwoju, w szczególnoAci zwiFzanej ze stworzeniem pozosta ych dywizji
W ramach realizowanej strategii rozwoju Grupa Kapita owa CIECH zamierza obok stworzonej dywizji sodowej budowa7
pozosta e trzy dywizje obejmuj!ce najwa2niejsze dla Grupy obszary sektora chemicznego: dywizj3 fosforow!, dywizj3
nieorganiczn! oraz dywizj3 organiczn!. Dywizja fosforowa ma by7 drugim, silnym filarem o charakterze produkcyjnym,
specjalizuj!cym si3 w produkcji nawozów fosforowych i wielosk adnikowych (tzw. projekt fosforowy). Projekt „fosforowy”
realizowany b3dzie poprzez inwestycje rzeczowe w spó kach zale2nych GZNF Fosfory Sp. z o.o. i ZCh Alwernia SA oraz
w wyniku inwestycji kapita owych w bran2y nawozów fosforowych. Po !czenie potencja ów produkcyjnych GZNF
FOSFORY Sp. z o.o. z nowym podmiotem umo2liwi wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy CIECH na rynku nawozów
w kraju i Europie oraz podniesienie rentowno/ci dzia ania w wyniku wykorzystania efektów skali. Mo2liwo/7 oraz
terminowo/7 realizacji tego projektu b3dzie mia a istotny wp yw na realizacj3 strategii rozwoju CIECH SA i Grupy CIECH.
Realizacja projektu „fosforowego” w latach 2005-2006 umo2liwi, istotny wzrost przychodów i wyników finansowych Grupy
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Kapita owej. W przypadku niezrealizowania projektu nale2y si3 spodziewa7 zmiany w zakresie sposobu budowy dywizji
fosforowej b!d+ wyboru innego projektu inwestycyjnego.
Mo8liwoAB realizacji projektów inwestycyjnych o charakterze technologicznym, w tym: budowa instalacji
monohydratu, zwiLkszenie mocy produkcyjnych krzemianów i krzemionek, budowa drugiej linii do produkcji
pustaków szklanych, stworzenie ogólnopolskiego systemu dystrybucji soli warzonej
Celem inwestycji technologicznych planowanych w Grupie CIECH jest podniesienie jako/ci i w a/ciwo/ci wytwarzanych
produktów (inwestycja monohydrat), zwi3kszenie zdolno/ci produkcyjnych produktów wysokorentownych (krzemiany,
pustaki szklane) oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów, które maj! szans3 pe ni7 rol3 liderów rynkowych
(fosforany paszowe). Projekt w zakresie soli warzonej ma umo2liwi7 natomiast Grupie CIECH wej/cie na rynek
dystrybucji soli warzonej i kreacj3 w asnej marki handlowej. Realizacja projektu obejmowa7 b3dzie wzrost mo2liwo/ci
konfekcjonowania soli poprzez inwestycje kapita owe lub rzeczowe oraz stworzenie ogólnopolskiej sieci dystrybucji.
Realizacja tych projektów b3dzie mia a istotne znaczenie dla zachowania przewagi konkurencyjnej oraz umocnienia
pozycji rynkowej w wybranych segmentach dzia alno/ci Grupy CIECH. W przypadku realizacji planowanych inwestycji
o charakterze technologicznym, CIECH SA oczekuje: utrzymania dominuj!cej pozycji na rynku sody kalcynowanej
w Polsce, wzrostu sprzeda2y i rentowno/ci produktów krzemianowych, wzmocnienie pozycji w sektorze agrochemicznym
oraz zdobycie znacz!cej pozycji na rynku dystrybucji soli warzonej. Osi!gni3cie zak adanych celów powinno przynie/7
wzrost przychodów oraz wzrost rentowno/ci sprzeda2y, w szczególno/ci w zakresie produktów krzemianowych oraz soli
warzonej. Niepowodzenia w realizacji zak adanych inwestycji technologicznych mog! spowodowa7 powolne pogorszenie
pozycji Grupy CIECH na rynku sody kalcynowanej oraz brak poprawy rentowno/ci sprzeda2y.
Skuteczne przeprowadzenie wewnLtrznej konsolidacji segmentu sodowego
Projekt konsolidacji segmentu sodowego polega na: (i) kontynuacji prowadzonej restrukturyzacji kosztowej
w JANIKOSODA SA oraz SODA MZTWY SA (ii) ugruntowaniu dzia ania w nowej strukturze w ramach dywizji sodowej
oraz (iii) osi!gni3ciu 100% udzia ów w JANIKOSODA SA oraz SODA MZTWY SA w wyniku odkupu kilkuprocentowych
pakietów tych spó ek od Skarbu Pa4stwa i drobnych akcjonariuszy, a nast3pnie ich inkorporacji w struktury CIECH SA
Skuteczne zrealizowanie tego projektu istotne jest dla dalszej dzia alno/ci CIECH SA oraz realizacji przyj3tej strategii
rozwoju, gdy2 umo2liwi on podniesienie konkurencyjno/ci poprzez zwi3kszenie efektywno/ci sprzeda2y i obni2k3
kosztów wytwarzania. Warunkiem przeprowadzenia inkorporacji jest osi!gni3cie przez CIECH SA 100% udzia ów w tych
spó kach, za/ rozpocz3cie dzia a4 w tym kierunku planowane jest w 2005r. Efekty finansowe zwi!zane z realizacj! tego
projektu ju2 s! widoczne, za/ pe na ich warto/7 pojawi si3 najpó+niej w 2006 roku. W przypadku natomiast tylko
cz3/ciowej realizacji tego projektu tj. bez inkorporacji tzw. „spó ek sodowych”, osi!gni3te efekty finansowe mog! okaza7
si3 mniejsze od zamierzonych.
JakoAB i stabilnoAB kadry zarzFdzajFcej oraz pracowników
Pozycja rynkowa produktów Spó ki oraz Grupy CIECH w sektorze chemicznym jest w du2ej mierze zas ug! wysokiej
jako/ci kadry zarz!dzaj!cej oraz pracowników /redniego szczebla. Znaczna cz3/7 produktów Spó ki to tzw. produkty
dojrza e (soda kalcynowana, sól), których pozycja rynkowa poza czynnikami kosztowymi zale2y g ównie od stabilnej
jako/ci i pewno/ci dostaw. Warunek ten mo2e by7 spe niony tylko przy dysponowaniu wysokiej jako/ci i stabiln! kadr!
pracowników. Mo2liwo/ci realizacji strategii rozwoju zale2! w du2ym stopniu od zapewnienia stabilno/ci kluczowym
pracownikom Grupy CIECH, którzy gwarantuj! odpowiedni poziom jako/ci produktów i us ug. W opinii CIECH SA,
prowadzona przez niego polityka personalna gwarantuje pracownikom stabilizacj3 i mo2liwo/7 rozwoju zawodowego
oraz sta e podnoszenie swoich kwalifikacji. Dlatego te2, zdaniem CIECH SA w przysz o/ci zostanie utrzymany wysoki
poziom kadry zarz!dzaj!cej i pracowników, co prze o2y si3 na pozytywne efekty w zakresie jako/ci produktów oraz
sprawno/ci operacyjnej dzia ania Grupy CIECH.
3.3. Strategia na najbli8sze lata
Strategia rozwoju CIECH SA ma na celu maksymalizacj3 warto/ci Spó ki i Grupy CIECH w wyniku stworzenia silnego
regionalnego koncernu chemicznego skoncentrowanego na wybranych segmentach rynkowych obejmuj!cych produkty
o wysokiej warto/ci dodanej, du2ym potencjale wzrostu rynku oraz komplementarnym charakterze.
Po realizacji wizji strategicznej CIECH SA przekszta ci si3 w koncern chemiczny o wyodr3bnionych czterech dywizjach
obejmuj!cych najwa2niejsze dla Grupy obszary sektora chemicznego: dywizj3 sodow!, dywizj3 fosforow!, dywizj3
nieorganiczn! oraz dywizj3 organiczn!. W ramach ka2dej dywizji Grupa posiada7 b3dzie zdefiniowany portfel produktów
o parametrach zapewniaj!cych osi!gni3cie poziomu przychodów Grupy Kapita owej CIECH w granicach 700 mln Euro
rocznie oraz uzyskania rentowno/ci EBITDA wi3kszej ni2 12%.
Realizacja strategii rozwoju obejmowa7 b3dzie nast3puj!ce elementy:
–
–
–
–

osi!gni3cie wzrostu warto/ci dodanej w sektorze sodowym w wyniku wewn3trznej konsolidacji segmentu sodowego
w ramach dywizji sodowej oraz inwestycjom technologicznym,
uzyskanie wiod!cej pozycji w Polsce na rynku nawozów i produktów fosforowych oraz nawozów wielosk adnikowych
w wyniku rozbudowy dywizji fosforowej poprzez inwestycje rzeczowe w spó kach zale2nych GZNF Fosfory Sp. z o.o.
i ZCh Alwernia SA oraz w wyniku inwestycji kapita owych w bran2y nawozów fosforowych,
rozbudow3 dywizji nieorganicznej w oparciu o spó k3 zale2n! Vitrosilicon SA przede wszystkim dzi3ki inwestycjom
rzeczowym w rozbudow3 zdolno/ci produkcyjnych, a tak2e w d u2szej perspektywie poprzez inwestycje kapita owe,
rozszerzenie udzia u Grupy CIECH w tworzeniu a4cucha warto/ci produktów organicznych poprzez przej3cie fazy
produkcji wybranych produktów (budowa dywizji organicznej) jako wynik inwestycji kapita owych zmierzaj!cych do
nabycia krajowych producentów chemikaliów organicznych.
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Docelowo dzia alno/7 Grupy CIECH obejmowa7 b3dzie produkcj3 i handel niemal wy !cznie produktami tworz!cymi tzw.
„portfel podstawowy” , które spe nia7 b3d! wymogi w zakresie wnoszonej warto/ci dodanej. Proces porz!dkowania
portfela b3dzie przebiega na dwóch p aszczyznach - z jednej strony w portfelu Grupy CIECH b3dzie stopniowo
zmniejsza si3 udzia produktów i towarów uznane za niepodstawowe, z drugiej za/ strony portfel ten b3dzie wzbogacany
o produkty spoza oferty Grupy, uznane za atrakcyjne.
Proces porz!dkowania portfela produktów b3dzie mia swoje bezpo/rednie prze o2enie na decyzje strategiczne
dotycz!ce sk adu Grupy. Grupa Kapita owa CIECH b3dzie d!2y7 do przej3cia podmiotów (lub ich cz3/7) zajmuj!cych si3
wytwarzaniem produktów, które zosta y zakwalifikowane jako podstawowe. Jednocze/nie podmioty wchodz!ce w sk ad
Grupy CIECH b3d! wdra2a y programy inwestycyjne zmierzaj!ce do wzrostu produkcji produktów podstawowych (wzrost
organiczny).
W dalszym ci!gu b3dzie kontynuowany handel produktami niepodstawowymi, które s! wysokorentowne, pomimo, 2e nie
wesz y one w sk ad portfela podstawowego.
Jednocze/nie w ramach rezygnacji z portfela niepodstawowego, CIECH SA b3dzie przeprowadza dezinwestycje
wybranych spó ek produkcyjnych i handlowych wchodz!cych obecnie w sk ad Grupy. Konieczno/7 ich sprzeda2y wynika
z jednej strony z ch3ci skupienia si3 na swojej podstawowej dzia alno/ci (portfelu podstawowym), a z drugiej strony
z konieczno/ci pozyskania /rodków na planowane akwizycje i inwestycje. Równolegle b3dzie nast3powa7 stopniowe
zmniejszanie handlu towarami niepodstawowymi, o niskiej rentowno/ci, prowadzonego obecnie przez CIECH SA
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ZAITCZNIK NR 1 INFORMACJA O POR CZENIACH I GWARANCJACH
PorLczenia i gwarancje udzielone

Nazwa podmiotu
któremu udzielono
porLczenia

Kwota porLczonych
kredytów które
w ca oAci lub
okreAlonej czLAci
zosta y porLczone
waluta

Okres na jaki
udzielono
porLczenia

Warunki finansowe na
jakich udzielono
porLczeM,
z uwzglLdnieniem
wynagrodzenia spó ki za
udzielone porLczenie

Podmiot, za
którego
zobowiFzania
udzielone
zosta o
porLczenie

Charakter
powiFzaM
istniejFcych
miLdzy CIECH SA
a podmiotem
który zaciFgnF
kredyt

Z.CH. Soda
M!twy SA

jednostka zale2na

w tys. z .

CIECH SA
NFOJiGW
w Warszawie

4 185*

do 31.03.2006 r.

KREDYT BANK SA
Oddzia w Sieradzu

4 500

do 31.08.2005

Wniesienie op aty na rzecz
CIECH SA w wysoko/ci 1%
warto/ci por3czenia

Cheman S.A Warszawa

jednostka zale2na

KREDYT BANK SA
Oddzia w Sieradzu

2 150

do 31.08.2005

wniesienie op aty na rzecz
CIECH SA w wysoko/ci 1%
warto/ci por3czenia

Cheman S.A Warszawa

jednostka zale2na

BANK HANDLOWY
SA

1 200

do 01.05.2005

wniesienie op aty na rzecz
CIECH SA w wysoko/ci 1%
warto/ci por3czenia

CIECH-Polfa

BANK HANDLOWY
SA

4 800

do 01.05.2005

wniesienie op aty na rzecz
CIECH SA w wysoko/ci 1%
warto/ci por3czenia

CIECH-Polfa

PKN ORLEN SA

1 200

bezterminowo

wniesienie op aty na rzecz
CIECH SA w wysoko/ci 1%
warto/ci por3czenia

Cheman S.A Warszawa

jednostka zale2na

1 495

do 14.10.2005

wniesienie op aty na rzecz
CIECH SA w wysoko/ci 1%
warto/ci por3czenia

Cheman S.A Warszawa

jednostka zale2na

do 31.07.2005

Wniesienie op aty na rzecz
CIECH SA w wysoko/ci 1%
warto/ci por3czenia (od 2
mln z .) + PLN 10,000 od
podwy2szenia

Cheman SA

jednostka zale2na

BRE BANK SA

USD 500

BANK PKO SA
i Oddzia
w Warszawie

4 000

Razem CIECH SA

23 530

Sp. z o. o.

Sp. z o. o.

jednostka zale2na

jednostka zale2na

* W ramach umowy por>czenia CIECH SA por>cza równie sp at> odsetek od po yczki zawartej na kwot> 16.740 tys. z . Zgodnie
z harmonogramem sp at po yczki na koniec 2004 do sp aty pozostaje 4.740 tys. z
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Nazwa podmiotu
któremu udzielono
gwarancje

Kwota udzielonych
gwarancji w asnych,
które w ca oAci lub
okreAlonej czLAci
zosta y gwarantowane
waluta

Okres na jaki
udzielono
gwarancji

w tys. z .

Charakter
powiFzaM
Warunki finansowe na
istniejFcych
jakich udzielono gwarancji Podmiot, za którego
miLdzy CIECH
zobowiFzania
w asnych,
S.A, a podmiotem
udzielona zosta a
z uwzglLdnieniem
za którego
wynagrodzenia spó ki za
gwarancja
zobowiFzania
udzielone gwarancje
udzielono
gwarancji

RBP SA Warszawa

EURO 110

449

wniesienie op aty na rzecz
CIECH SA w wysoko/ci 1%
Polcommerce GmbH - jednostka zale2na
do 31.12.2005r.
warto/ci gwarancji oraz
pokrycie kosztów RBP BP

RBP SA Warszawa

DKK

548

do 31.12.2005r.

Razem udzielone
gwarancje w asne

700

wniesienie op aty na rzecz
CIECH SA w wysoko/ci 1%
warto/ci gwarancji oraz
pokrycie kosztów RBP BP

Danske Umipol A/S

jednostka zale2na

997

24

Sprawozdanie Zarz du z dzia alno ci CIECH SA za 2004 rok

Warszawa, 4 marca 2005 r.
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Ludwik Klinkosz - Prezes Zarz du CIECH SA
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Stefan Rojewski - Cz onek Zarz du CIECH SA
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Jerzy Golis - Cz onek Zarz du CIECH SA
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