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I. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Ciech  
(wszystkie prezentowane poniżej sprawozdania finansowe zawierają korekty wynikające ze zmian zasad rachunkowości oraz korekty błędu, opisanych w punkcie III.22). 

1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Grupy Ciech 

 01.01.-31.03.2010* 01.01.-31.03.2009* 

w tysiącach złotych Działalność kontynuowana Działalność kontynuowana 

Przychody netto ze sprzedaży  962 004  991 759 

Koszt własny sprzedaży (824  091) (782  064) 

Zysk/strata brutto na sprzedaży 137 913 209 695 

Pozostałe przychody operacyjne 33 771 17 658 

Koszty sprzedaży (58 744) (55 384) 

Koszty ogólnego zarządu (61 028) (68 375) 

Pozostałe koszty operacyjne (10 254) (18 105) 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 41 658 85 489 

Przychody finansowe 29 696 71 448 

Koszty finansowe  (65 627) (160 109) 

Przychody / Koszty finansowe netto (35 931) (88 661) 

Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności  516 (1 467) 

Zysk/strata przed opodatkowaniem 6 243 (4 639) 

Podatek dochodowy (9 391) (7 954) 

Zysk/strata netto (3 148) (12 593) 

Zysk/strata na sprzedaży dotyczący działalności zaniechanej - - 

Zysk/strata netto za rok obrotowy (3 148) (12 593) 

w tym:  

Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej (2 783) (13 864) 

Zysk/strata netto akcjonariuszy mniejszościowych  (365) 1 271 
   
Zysk na jedną akcję (w złotych):  

Podstawowy (0,10) (0,50) 

Rozwodniony (0,10) (0,50) 
 

* W prezentowanym okresie nie wystąpiła działalność zaniechana. 
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2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Pełnego Dochodu Grupy Ciech 
 

01.01.-31.03.2010 01.01.-31.03.2009 
w tysiącach złotych Działalność 

kontynuowana 
Działalność 

kontynuowana 

Wynik netto za rok obrotowy  (3 148)  (12 593)

Pozostały Pełen Dochód Brutto    

Różnice kursowe z przewalutowania spółek zagranicznych  9 398   (19 452)

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych  20 105   (4 185)

Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych - -

Aktualizacja wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 7 440  12 170 

Różnice kursowe z inwestycji netto w podmiocie zagranicznym  (17 220)  - 

Inne składniki pozostałego pełnego dochodu  -  68 

Podatek dochodowy dotyczący pozostałych składników Pełnego Dochodu  (3 673)  (704) 

Pozostały pełen dochód netto  16 050   (12 103)

PEŁEN DOCHÓD  12 902   (24 696)

    

Pełen dochód, w tym przypadający:  12 902   (24 696)

Właścicielom jednostki dominującej  13 079   (25 972)

Udziały mniejszości  (177)  1 276 
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3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Pozycji Finansowej Grupy Ciech 
w tysiącach złotych 
AKTYWA  31.03.2010  31.12.2009 31.03.2009  

Aktywa trwałe  

Rzeczowe aktywa trwałe 2  201 961 2 272 055 2  348 014

Prawo wieczystego użytkowania 136 466 137 302 138 428

Wartości niematerialne, w tym: 155 602 164 862 204 397

- wartość firmy 50 061 52 343 58 999

Nieruchomości inwestycyjne 8 532 8 935 22 151

Należności długoterminowe 39 015 23 586 3 962
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych 
wycenianych metodą praw własności 34 615 34 436 35 769

Pozostałe inwestycje długoterminowe 102 660 96 159 107 816

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 566 20 723 40 490

Aktywa trwałe razem 2  693 417 2 758 058 2  901 027

Aktywa obrotowe  

Zapasy 330 083 314 228 418 297

Inwestycje krótkoterminowe 2 125 2 529  378

Należności z tytułu podatku dochodowego 17 660 16 175 29 842

Należności handlowe i pozostałe 846 776 801 000 1022 659

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 111 535 131 638 70 523

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży  500 500 79 570

Aktywa obrotowe razem 1  308 679 1 266 070 1  621 269

Aktywa,  razem 4  002 096 4 024 128 4  522 296
 
PASYWA 31.03.2010  31.12.2009 31.03.2009  

Kapitał akcyjny 164 115 164 115 164 115

Akcje własne - -  - 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 151 328 151 328 151 328

Elementy kapitału dotyczące aktywów przeznaczonych do sprzedaży - -  -

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń 33 525 15 688 (43 261)

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych 2 577  (3 458) (13 109)

Kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - -  -

Pozostałe kapitały rezerwowe 78 521 78 521 78 521

Różnice kursowe z inwestycji netto w podmiocie zagranicznym (27 426) (10 206) -

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (48 665)  (57 876) (70 416)

Zyski zatrzymane 482 056 484 840 554 733

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 836 031 822 952 821 911

Udziały mniejszości 37 055 37 232 52 185

Kapitał własny razem  873 086 860 184 874 096

Zobowiązania   

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów 
dłużnych 661 901 665 876 379 294

Inne zobowiązania długoterminowe 235 811 269 153 378 694

Świadczenia pracownicze 64 577 64 254 61 323

Rezerwy (pozostałe długoterminowe) 71 591 72 617 110 608

Rezerwa na podatek odroczony 109 462 107 761 140 278

Zobowiązania długoterminowe razem 1  143 342 1 179 661 1  070 197
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PASYWA 31.03.2010  31.12.2009 31.03.2009  

Kredyt w rachunku bieżącym 78 593 78 640 78 011
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów 
dłużnych 921 647 921 242 1 366 248

Zobowiązania handlowe i pozostałe 934 747 919 198 1 020 383

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 23 291 33 656 24 176
Rezerwy (krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze i 
rezerwy pozostałe) 27 390 31 547 89 185

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do 
sprzedaży - - -

Zobowiązania krótkoterminowe razem 1  985 668 1 984 283 2  578 003

Zobowiązania razem 3  129 010 3 163 944 3  648 200

Pasywa,  razem 4  002 096 4 024 128 4  522 296
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4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych Grupy Ciech 

w tysiącach złotych 01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2009 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

Zysk (strata) netto za okres (3 148) (12 593)

Korekty  

Amortyzacja 58 931 62 150

Utworzenie / odwrócenie odpisów aktualizujących  43 -

Zyski / straty z tytułu różnic kursowych 13 193 (59 356)

Zmiana wyceny nieruchomości inwestycyjnych - -

Zyski / straty z tytułu działalności inwestycyjnej  437 (7 048)

Zyski / straty ze sprzedaży środków trwałych (3 052) 1 654

Dywidendy i odsetki 34 006 24 232

Podatek dochodowy naliczony 9 391 7 954

Zysk  / strata z udziałów w spółkach wycenianych metodą praw własności ( 516) 1 467

Wynik operacyjny przed zmianą kapitału obrotowego oraz rezerw 109 285 18 460

Zmiana stanu należności (60 874) (75 403)

Zmiana stanu zapasów (17 626) 23 303

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 65 683 33 236

Zmiana stanu rezerw i świadczeń pracowniczych (5 945) 9 211

Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 90 523 8 807

Odsetki zapłacone (27 153) (17 911)

Wpływy z kontraktów budowlanych (kawerny) - -

Podatek dochodowy zapłacony (11 418) (14 196)

Zysk / strata na sprzedaży działalności zaniechanej - -

Przepływy z tytułu realizacji opcji  - (42 377)

Wycena instrumentów finansowych o charakterze pochodnym (25 401) 101 504

Inne korekty (w tym korekta prezentacyjna przepływów z tytułu realizacji opcji) (379) 39 453

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 172 75 280

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

Wpływy  (in "+") 5 173 6 408

Zbycie spółki zależnej 226 -

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 763 3 458

Zbycie aktywów finansowych - -

Zbycie nieruchomości inwestycyjnych - -

Dywidendy otrzymane - -

Odsetki otrzymane 184 2 900

Wpływy ze spłaty pożyczek - -

Pozostałe wpływy - 50

Wydatki (in "-") (58 308) (152 554)

Nabycie spółki zależnej (po potrąceniu przejętych środków pieniężnych) - (64 418)

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (57 951) (86 621)

Nabycie aktywów finansowych ( 189) ( 189)

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych - -

Wydatki na badania i rozwój  ( 166)  174

Wydatki na podwyższenie i dopłaty do kapitału - (1 000)

Wypłacone pożyczki - ( 500)

Inne ( 2) -

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (53 135) (146 146)
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w tysiącach złotych 01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2009 

   

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

Wpływy  (in "+") 35 038 109 770
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału - -

Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek 35 038 109 770

Otrzymane dotacje - -

Emisja dłużnych papierów wartościowych - -

Inne wpływy finansowe - -

Wydatki (in "-") (24 645) (94 990)

Nabycie akcji własnych - -

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -

Dywidendy wypłacone udziałowcom mniejszościowym - -

Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek (22 136) (89 783)

Wykup dłużnych papierów wartościowych - -

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (2 509) (5 134)

Inne wydatki finansowe - (73)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 10 393 14 780

   

Przepływy pieniężne netto, razem (16 570) (56 086)

   

Środki pieniężne na początek okresu 52 998 45 797

Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych (3 486) 2 801

Środki pieniężne na koniec okresu 32 942 (7 488)
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5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym Grupy Ciech 

 
 
 

 Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej    

w tysiącach złotych Kapitał 
akcyjny 

Akcje 
własne 

Kapitał z 
emisji akcji 

powyżej 
ich 

wartości 
nominalnej 

Elementy 
kapitału 

dotyczące 
aktywów 

przeznaczo- 
nych do 

sprzedaży 

Kapitał z tytułu 
stosowania 

rachunkowości 
zabezpieczeń 

Kapitał z 
aktualizacji wyceny 

aktywów 
finansowych 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Różnice 
kursowe z 
inwestycji 
netto w 

podmiocie 
zagrani- 
cznym 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 
jednostek 

podporządko- 
wanych 

Zyski 
zatrzymane

Kapitał 
własny 

akcjonariuszy 
jednostki 

dominującej 

Udziały 
mniejszości 

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał własny na 
dzień 01/01/2010     

 
 

Wykazane  
poprzednio  164 115    151 328   - 15 688 (3 458)  78 521  (10 206) (57 876) 484 840 822 952 37 232 860 184 

Zmiany zasad 
rachunkowości  - - - - - - - - - - - -   

-
  

Korekty błędów 
poprzednich okresów  - - - - - - - - - - - -   

-
    

Kapitał własny 
(po przekształceniu) 
na dzień: 01/01/2010  

 164 115  -   151 328   - 15 688 (3 458)   78 521  (10 206) (57 876)  484 840 822 952 37 232  860 184  

Pełen dochód 
dla roku 20010  - - - - 17 837 6 035 - (17 220) 9 211 (2 784) 13 079 (177) 12 902  

Kapitał własny na 
dzień 31/03/2010  164 115 -  151 328  - 33 525 2 577 78 521 (27 426) (48 665)  482 056 836 031 37 055 873 086 
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 Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej    

w tysiącach złotych Kapitał 
akcyjny 

Akcje 
własne 

Kapitał z 
emisji akcji 

powyżej 
ich 

wartości 
nominalnej 

Elementy 
kapitału 

dotyczące 
aktywów 

przeznaczo- 
nych do 

sprzedaży 

Kapitał z tytułu 
stosowania 

rachunkowości 
zabezpieczeń 

Kapitał z 
aktualizacji wyceny 

aktywów 
finansowych 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Różnice 
kursowe z 
inwestycji 
netto w 

podmiocie 
zagrani- 
cznym 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 
jednostek 

podporządko- 
wanych 

Zyski 
zatrzymane

Kapitał 
własny 

akcjonariuszy 
jednostki 

dominującej 

Udziały 
mniejszości 

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał własny na 
dzień 01/01/2009     

 
 

Wykazane  
poprzednio  164 115    151 328   - (111 700) (22 887)  78 521  - (50 961) 656 460 864 876 49 412 914 288  

Zmiany zasad 
rachunkowości  - - - - - - - - - (15 496) (15 496) - (15 496) 

Korekty błędów 
poprzednich okresów  - - - - 70 934 - - - - (70 934) - -  -  

Kapitał własny 
(po przekształceniu) 
na dzień: 01/01/2009  

 164 115  -   151 328   - (40 766) (22 887)   78 521  - (50 961)  570 030 849  380 49 412  898 792  

Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - - (6 466) (6 466) 

Korekty związane z 
ujemnym kapitałem 
mniejszości 

- - - - - - - - 567 567 (567)  -  

Zmiana składu Grupy - - - - - - - - - - - 105 105 

Pełen dochód 
dla roku 2009  - - - - 56 454 19 429 - (10 206) (6 915) (85 757) (26 995) (5 252) (32 247)  

Kapitał własny na 
dzień 31/12/2009  164 115 -  151 328  -  15 688 (3 458) 78 521 (10 206)  (57 876)  484 840  822 952  37 232   860 184  
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 Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej    

 w tysiącach złotych   Kapitał 
akcyjny 

 Akcje 
własne  

 Kapitał z 
emisji akcji 
powyżej ich 

wartości 
nominalnej  

 Elementy 
kapitału 

dotyczące 
aktywów 

przeznaczo- 
nych do 

sprzedaży  

 Kapitał z 
tytułu 

stosowania 
rachunkowości 
zabezpieczeń 

 Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 
aktywów 

finansowych 

 Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe  

 Różnice 
kursowe z 
inwestycji 
netto w 

podmiocie 
zagrani- 
cznym  

 Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 
jednostek 

podporządko- 
wanych  

 Zyski 
zatrzymane 

 Kapitał 
własny 

akcjonariuszy 
jednostki 

dominującej 
razem  

 Udziały 
mniejszości  

 Kapitał 
własny 
ogółem  

Kapitał własny  
na dzień  
01/01/2009:  

                  

Wykazane  
poprzednio  164 115   

-  151 328         -  (111 700) (22 887)  78 521  - (50 961) 656 460 864 876 49 412 914 288  

Zmiany zasad 
rachunkowości  - - - - - - - - - (15 496) (15 496) - (15 496) 

Korekty błędów 
poprzednich okresów  - - - - 70 934 - - - - (70 934) - -  -  

Kapitał własny (po 
przekształceniu) na 
dzień: 01/01/2009 

164 115  -   151 328  - (40 766) (22 887)   78 521  - (50 961)  570 030 849  380 49 412  898 792  

Pokrycie ujemnych 
kapitałów spółki US 
Govora  

- - - - - - - - -  (1 497)  (1 497) 1 497   -  

Pełen dochód za okres  - - - -  (2 495)  9 778 - -  (19 455)  (13 800)  (25 972) 1 276  (24 696) 
Kapitał własny 
na dzień 
31/03/2009:  

164 115  -  151 328  -  (43 261)  (13 109)  78 521   -  (70 416)  554 733  821 911  52 185   874 096  
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II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Rozszerzonego 
Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Ciech 

1. Podstawa sporządzenia Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Ciech 

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku, 
wraz z danymi porównywalnymi, zostało zatwierdzone przez Zarząd CIECH S.A. w dniu 14 maja 2010 roku do 
publikacji w dniu 17 maja 2010 roku. 
 
Niniejsze sprawozdanie skonsolidowane obejmuje sprawozdania finansowe jednostki dominującej CIECH S.A. oraz jej 
jednostek zależnych (zwanych łącznie „Grupą Ciech”; „Grupą”), a także udziały Grupy w jednostkach 
stowarzyszonych.  
 
Zakres informacji prezentowany w Rozszerzonym Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym jest zgodny z wymogami: 

• Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 – śródroczna sprawozdawczość finansowa, 
• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 
 
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu profesjonalnych osądów, szacunków i 
założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz 
kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz różnych innych 
czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego 
osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna 
wartość może różnić się od wartości szacowanej. 
 
Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest 
rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeżeli dotyczy to wyłącznie tego okresu, lub w okresie 
bieżącym i przyszłym, jeżeli zmiany dotyczą zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych. 
 
Profesjonalne osądy dokonywane przez Zarząd, które mają istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, a także szacunki powodujące istotne ryzyko znaczących zmian w przyszłych latach, zostały przedstawione  
w części III w punkcie 10 i 14 niniejszego Raportu. 

2. Oświadczenie o zgodności 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech oraz sprawozdania finansowe wszystkich jednostek zależnych 
i stowarzyszonych z CIECH S.A. za prezentowany okres oraz okresy porównywalne zostały sporządzone zgodnie ze 
wszystkimi  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi do stosowania w Unii 
Europejskiej według stanu na dzień 31 marca 2010 roku. 
 
Zarząd jednostki dominującej wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do wyboru standardów i interpretacji, jak również 
metod i zasad wyceny poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ciech zgodnie  
z MSSF na dzień 31 marca 2010 roku wraz z danymi porównywalnymi. Przedstawione poniżej zestawienia  
i objaśnienia zostały ustalone przy dołożeniu należytej staranności. Zaprezentowane dane finansowe nie podlegały 
badaniu audytora.  

3. Przyjęte zasady rachunkowości 

Przyjęte w Grupie Ciech zasady rachunkowości zostały zaprezentowane w Skonsolidowanym Raporcie Grupy Ciech 
za 2009 rok, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2010 roku. W wyżej wymienionym Raporcie 
zostały przedstawione szczegółowe informacje dotyczące zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru 
wyniku finansowego i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i danych porównywalnych. Zasady te są 
stosowane w sposób ciągły przy sporządzaniu wszystkich skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Ciech 
od dnia przejścia na MSSF, czyli od dnia 1 stycznia 2004 roku, poza zmianami opisanymi poniżej. 
 
Grupa Ciech dokonała uaktualnienia zasad konsolidacji sprawozdań finansowych do znowelizowanych standardów 
sprawozdawczości finansowej - MSSF 3 „Połączenia jednostek” oraz MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe 
sprawozdania finansowe”. Zmiany wprowadzone w tych standardach nie miały wpływu na skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe, poza przypisaniem do udziałów niekontrolujących strat danego okresu. Dotychczas, w 
przypadku, gdy straty dotyczące udziałów mniejszości przewyższały udziały mniejszości w kapitale własnym danej 
jednostki zależnej, wówczas były przypisywane właścicielom jednostki dominującej. Począwszy od 2010 roku 
wszystkie straty udziałów mniejszości przypisywane są do udziałów niekontrolujących.   
 
Dodatkowo nastąpiła zmiana prezentacji informacji o segmentach działalności, polegająca na wydzieleniu nowego 
segmentu działalności „Funkcje Korporacyjne”. W ramach tego segmentu prezentowana jest wszelka działalność 
CIECH S.A. związana z realizacją funkcji wspólnych, które dotychczas dzielone były kluczami narzutu na 
poszczególne Dywizje. Zarząd CIECH S.A. podjął decyzję, że taki sposób prezentowania poszczególnych pozycji 
przychodów oraz kosztów odzwierciedla przyjęte w Grupie rozwiązania zarządcze oraz zapewnia bardziej przejrzystą 
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prezentację, weryfikację oraz ocenę działalności i realizacji celów sprzedażowo-produkcyjnych dla każdej z Dywizji 
(segmentu) oraz osobnych celów np. redukcji kosztów dla struktur centralnych realizujących funkcje wspólne zarówno 
dla CIECH S.A., jak i całej Grupy. Ponadto w związku z podpisaną umową kredytów w segmencie „Funkcje 
Korporacyjne” prezentowane będą koszty finansowania Grupy. Powyższą zmianę prezentacji segmentów Grupa Ciech 
zastosowała również do danych porównywalnych. 
  

4. Waluta funkcjonalna oraz waluta prezentacji i zasady przeliczeń 

Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą prezentowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty 
polski. Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w tysiącach złotych polskich  
(tys. zł), o ile nie jest to wskazane inaczej. 
 
Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych, poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu 
przeliczone zostały na EURO według średniego kursu ogłoszonego na dzień bilansowy (31 marca 2010 roku) przez 
Narodowy Bank Polski tj. 3,8622. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczone zostały na EURO według 
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO na 
ostatni dzień każdego miesiąca tj. od stycznia do marca 2010 roku odpowiednio: 4,0616; 3,9768; 3,8622. Dla 
prezentowanego okresu sprawozdawczego jest to kurs 3,9669. 
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III. Noty objaśniające do Rozszerzonego Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Ciech 

1. Najważniejsze zdarzenia w Grupie Ciech od dnia 1 stycznia 2010 roku do daty sporządzenia niniejszego 
sprawozdania 

Dywizja Sodowa: 
 W dniu 25 marca 2010 roku podpisany został aneks do umowy wieloletniej z dnia 15 kwietnia 2008 roku zawartej 

między Soda Polska Ciech Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, a Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w 
Katowicach, regulujący dostawy i ceny węgla energetycznego w 2010 roku. Wartość umowy w 2010 roku szacuje 
się na ok. 175 000 tys. zł netto. Informacja została przekazana w raporcie bieżącym nr 8 z dnia 25 marca 2010 
roku. 

 
Dywizja Organika: 
 W dniu 9 lutego 2010 roku przedstawiciele Grupy Ciech uzgodnili  z amerykańską Grupą Air Products  warunki 

dostaw aminy (TDA) dla spółki zależnej  ZACHEM S.A. w Bydgoszczy. Amina wykorzystywana będzie do 
produkcji TDI. ZACHEM S.A. jest jedynym w Polsce producentem TDI. Roczna wartość dostaw TDA 
realizowanych przez Air Products szacowana jest na ok. 80 000 tys. USD, a łączna wartość umowy osiągnie 
500 000 tys. USD. Dzięki nowym warunkom współpracy dostawy do ZACHEM S.A. realizowane będą w systemie 
ciągłym zapewniając stabilność zaopatrzenia bydgoskiego zakładu w wysokiej jakości surowiec. Biorąc pod 
uwagę obserwowaną odbudowę popytu na rynku TDI, Spółka oczekuje, iż współpraca przyczyni się do wzrostu 
efektywności wytwarzania głównego produktu ZACHEM S.A., wnosząc pozytywną kontrybucję do wyników Grupy 
na przestrzeni najbliższych lat. Umowa, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2018 
roku, gwarantuje dostawę surowca na poziomie zgodnym z potrzebami spółki. Kontrakt jest renegocjowaną 
wersją  umowy z dnia 25 października 2007 roku (raport bieżący 67/2007), dotyczącej współpracy z Grupą Air 
Products w zakresie dostaw TDA. Informacja została przekazana w raporcie bieżącym nr 4 z dnia 9 lutego 2010 
roku. 

 
Dywizja Krzemiany i Szkło: 
 W dniu 30 marca 2010 roku CIECH S.A. podpisał aneks do kontraktu wieloletniego na lata 2002-2010, zawartego 

w dniu 6 września 2002 roku pomiędzy CIECH S.A. i marokańskim odbiorcą, firmą Maroc Phosphore S.A., 
regulujący warunki sprzedaży siarki w 2010 roku. Wartość kontraktu na rok 2010 wynosi około 35 000 tys. USD 
(około 100 000 tys. zł). Dostawcą krajowym jest firma KiZChS Siarkopol S.A. Informacja została przekazana w 
raporcie bieżącym nr 11 z dnia 2 kwietnia 2010 roku. 

 
Centrum Korporacyjne: 
• W dniu 5 stycznia 2010 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy CIECH S.A. a Skarbem Państwa 

dotyczące zmiany warunków nabycia Pozostałych Akcji posiadanych w Spółkach ZCh Organika Sarzyna SA i ZCh 
ZACHEM SA przez Skarb Państwa, przewidzianych w Ofercie. W myśl Porozumienia, okres waloryzacji został 
wydłużony o kolejne 12 miesięcy i kończy się z dniem 20 grudnia 2010 roku, przy czym wskaźnik waloryzacji w 
dodatkowo przedłużonym okresie został powiększony o dodatkowe 2 punkty procentowe. 

• W dniu 1 kwietnia 2010 roku CIECH S.A. otrzymał pismo Sądu Rejonowego w Hamburgu, datowane na 15 marca 
2010 roku, informujące iż, spółka zależna Chemiepetrol GmbH (w likwidacji) z siedzibą w Hamburgu, 
zarejestrowana pod numerem HRB 33084 w Rejestrze Handlowym B, postanowieniem Sądu Rejonowego w 
Hamburgu z dnia 15 marca 2010 roku została wykreślona z Rejestru Handlowego. Informacja została przekazana 
w raporcie bieżącym nr 9 z dnia 1 kwietnia 2010 roku. 

• W dniu 22 kwietnia 2010 roku CIECH S.A. zbył w transakcjach pakietowych 2.560.000 sztuk akcji serii „B” 
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Wpływ z transakcji wyniósł 41 600 tys. zł. Po przeprowadzeniu 
wyżej wymienionych transakcji CIECH S.A. nie posiada akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. 

• W dniu 13 maja 2010 został podpisany List Intencyjny pomiędzy CIECH S.A., a Zakładami Azotowymi w 
Tarnowie-Mościcach SA z siedzibą w Tarnowie. Strony podpisując List Intencyjny deklarują wolę współpracy i 
prowadzenia w dobrej wierze rozmów w celu przygotowania oferty i realizacji projektu nabycia przez Azoty 
Tarnów od CIECH S.A. udziałów w spółce Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdańsku. Podpisując List Intencyjny CIECH S.A. wyraża zainteresowanie zbyciem tych aktywów Azotom 
Tarnów, jednej z największych spółek chemicznych w Polsce, zainteresowanej zwiększeniem zakresu operacji na 
rynku nawozowym. Informacja została przekazana w raporcie bieżącym nr 20 z dnia 14 maja 2010 roku. 

 
Finansowanie: 
• W dniu 22 stycznia 2010 roku grupa 8 banków (Bank DNB Nord Polska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., 

Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Citibank Europe plc. Dublin – Romania Branch - będących stronami Umowy 
w Sprawie Utrzymania Status Quo) podpisała porozumienie przedłużające obowiązywanie tej Umowy do 28 
lutego 2010 r. Do tego dnia zostały również złożone odrębne oświadczenia, o których mowa w Raporcie bieżącym 
nr 31/2009, złożone przez banki: Calyon S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce oraz Fortis 
Bank Polska S.A. Okres zapadalności finansowania udzielonego CIECH S.A. oraz spółkom z Grupy Ciech przez 
Bank Ochrony Środowiska S.A., HSBC Bank Polska S.A., Kredyt Bank S.A. oraz Bank BPH S.A. został utrzymany 
przynajmniej do 28 lutego 2010 roku. 
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20 stycznia 2010 r. CIECH S.A. złożył 15 bankom Oświadczenie o treści analogicznej do oświadczenia 
określonego w raporcie bieżącym nr 31/2009 z 14 sierpnia 2009 r. Złożone Oświadczenie obowiązywało do 
wcześniejszej z następujących dat: (i) 1 marca 2010 r. lub (ii) data zakończenia obowiązywania Umowy w Sprawie 
Utrzymania Status Quo. 
Wydłużenie okresu obowiązywania Oświadczenia oraz przedłużenie obowiązywania Umowy w Sprawie 
Utrzymania Status Quo pozwalały na kontynuację i finalizację prac związanych z ustanowieniem nowej struktury 
finansowania. Informacja została przekazana w raporcie bieżącym nr 3 z dnia 22 stycznia 2010 roku. 

 W dniu 25 lutego 2010 otrzymano informację o wypełnieniu wszystkich warunków zawieszających wejście w życie 
umowy zmieniającej umowę kredytową z 23.01.2008 między spółkami Soda Deutschland Ciech GmbH ("SDC"), 
Sodawerk Staßfurt GmbH &Co. KG (dalej: "SWS KG", "Spółka") i Sodawerk Staßfurt Holding GmbH, a bankiem 
COMMERZBANK Aktiengesellschaft. Zmieniona umowa zawarta została w dniu 10 grudnia 2009 roku, a wejdzie 
w życie z dniem 26 lutego 2010 roku. Wartość obecnie obowiązującej umowy kredytowej wynosi 63 mln euro. 
Celem zabezpieczenia części kredytu wystawiona została przez CIECH S.A. gwarancja korporacyjna do kwoty 25 
mln euro oraz podpisany został List Patronacki ("Sponsor’s Letter of Undertaking") zawierający zobowiązania 
CIECH S.A. do m.in.: pokrycia potencjalnych niedoborów gotówki SWS KG oraz Sodawerk Staßfurt Holding 
GmbH przez cały okres trwania kredytu, dokonania w ciągu 6 miesięcy od podpisania Listu Patronackiego 
konwersji 70 mln EUR kwoty pożyczki podporządkowanej udzielonej SDC przez CIECH S.A. na kapitał 
(zobowiązanie może zostać uchylone w przypadku wykazania przez CIECH S.A. negatywnych konsekwencji 
podatkowych konwersji dla Grupy SDC) Termin ostatecznej spłaty kredytu został wydłużony z 31 grudnia 2012 do 
30 września 2014 roku. SWS KG jest spółką zależną CIECH S.A., kontrolowaną poprzez spółkę celową Soda 
Deutschland Ciech GmbH, w której CIECH S.A. posiada 100% kapitału. SWS KG jest producentem sody 
kalcynowanej lekkiej i ciężkiej oraz sody oczyszczonej. 

 Zarząd CIECH S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2009 z 14 sierpnia 2009 r., nr 42/2009 z 2 
listopada 2009 r. oraz nr 44/2009 z 16 grudnia 2009 r. oraz nr 3/2010 z 22 stycznia 2010 r.  informuje, że 5 marca 
2010 r., został powiadomiony o podpisaniu przez grupę 8 banków (Bank DNB Nord Polska S.A., Bank Handlowy 
w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Citibank Europe plc. Dublin – Romania Branch) – 
prolongaty Umowy w Sprawie Utrzymania Status Quo do 15 marca 2010 r. Do tego dnia zostały również 
przedłużone odrębne oświadczenia, o których mowa w Raporcie bieżącym nr 31/2009, złożone przez banki: 
Calyon S.A. Oddział w Poslsce, BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce oraz Fortis Bank Polska S.A. Okres 
zapadalności finansowania udzielonego CIECH S.A. oraz spółkom z Grupy Ciech przez Bank Ochrony 
Środowiska S.A., HSBC Bank Polska S.A., Kredyt Bank S.A. oraz Bank BPH S.A. został utrzymany przynajmniej 
do 15 marca 2010 r. 4 marca 2010 roku CIECH S.A. złożył 15 bankom Oświadczenie o treści analogicznej do 
oświadczenia określonego w raporcie bieżącym nr 31/2009 z 14 sierpnia 2009 r. Złożone Oświadczenie 
obowiązywało do wcześniejszej z następujących dat: (i) 16 marca 2010 r. lub (ii) data zakończenia obowiązywania 
Umowy w Sprawie Utrzymania Status Quo. Złożenie Oświadczenia oraz podpisanie przez banki Umowy w 
Sprawie Utrzymania Status Quo pozwalały na finalizację prac związanych z ustanowieniem nowej struktury 
finansowania Grupy. W nawiązaniu do powyższego, w dniu 16 marca 2010 roku umowa w Sprawie Status Quo 
została przedłużona do 31 marca 2010 roku, a w dniu 1 kwietnia została ponownie przedłużona do 16 kwietnia 
2010 roku, a w dniu 20 kwietnia 2010 roku została ponownie przedłużona do dnia 26 kwietnia 2010 roku. 
Informacje zostały przekazane raportami bieżącymi nr 6 z dnia 5 marca 2010 roku, nr 7 z dnia 16 marca 2010 
roku, nr 10 z dnia 1 kwietnia 2010 roku oraz nr 13 z 20 kwietnia 2010 roku. 

 W dniu 26 kwietnia 2010 r. podpisana została umowa kredytów pomiędzy, m.in., CIECH S.A. jako kredytobiorcą 
oraz jej spółkami zależnymi jako poręczycielami (Agrochem sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie, Agrochem sp. z 
o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, JZS Janikosoda S.A., IZCh Soda Mątwy S.A., Soda Polska CIECH sp. z o.o., 
ZCh Alwernia S.A., Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A., GZNF Fosfory sp. z o.o., ZCh Organika Sarzyna 
S.A., Polfa sp. z o.o., CIECH Service sp. z o.o., Vitrosilicon S.A., Transclean sp. z o.o. oraz ZCh Zachem S.A. - 
dalej „Spółki”) oraz konsorcjum banków (Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE 
Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A. oraz 
DNB Nord Polska S.A. - dalej „Banki Organizatorzy”). Umowa przewiduje przystąpienie do niej S.C. US Govora – 
CIECH Chemical Group S.A. w charakterze poręczyciela i kredytobiorcy - dalej także "Spółka". 
 
Zgodnie z warunkami umowy 
Transze kredytów: 
Łączna maksymalna kwota kredytów wynosi równowartość kwoty 1 340 000 tys. zł; 
Kredyty udostępnione zostaną w czterech następujących transzach: 
• transzy A – wypłacanej w EUR oraz PLN z przeznaczeniem na refinansowanie istniejących zobowiązań 

CIECH S.A. oraz Spółek z tytułu umów kredytowych  zawartych z Bankami Organizatorami (kredyty w 
rachunku bieżącym, kredyty obrotowe oraz kredyty inwestycyjne), 

• transzy B – (będącej linią wielocelową, udostępnianą w formie kredytu rewolwingowego (odnawialnego) lub 
gwarancji i akredytyw) oraz kredytu pomocniczego gwarancyjnego; (łączna kwota transzy A, transzy B oraz 
kredytu pomocniczego gwarancyjnego jest równa kwocie zaangażowania Banków Organizatorów z tytułu 
refinansowanych zaangażowań kredytowych i wyniesie maksymalnie 1 100 000 tys. zł), 

• transzy C – wypłacanej w PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań CIECH S.A. z tytułu transakcji 
opcyjnych zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. (kwota transzy C 
uzależniona jest od wyceny opcji w momencie wcześniejszego rozwiązania transakcji opcyjnych; wycena 
refinansowanych opcji na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 140 401 tys. zł), 
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• transzy D – wypłacanej w PLN z przeznaczeniem na refinansowanie istniejących zobowiązań CIECH S.A. 
oraz Spółek z tytułu umów kredytowych zawartych z bankami innymi niż Banki Organizatorzy; (maksymalna 
kwota transzy D wynosi 100 000 tys. zł). 

Warunki oprocentowania kredytów 
Oprocentowanie zmienne ustalane na bazie WIBOR / EURIBOR plus marża, której poziom jest zróżnicowany dla 
poszczególnych transz, zmienny w czasie oraz uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto. 
Główne warunki spłaty kredytów to m.in. 
• kwartalna amortyzacja kredytów w wysokości min. 10 000 tys. zł przez okres od dnia udostępnienia kredytów 

do dnia 1 marca 2011 roku, 
• redukcja kredytów łącznie o 400 000 tys. zł (uwzględniając kwartalną amortyzację oraz dokonane 

przedterminowe spłaty kredytów) do 31 marca 2011 roku, z tym zastrzeżeniem, że brak zgromadzenia na 
rachunku zastrzeżonym CIECH S.A. otwartym w Banku Handlowym w Warszawie S.A. środków w wysokości 
min. 400 000 tys. zł do 30 grudnia 2010 roku stanowi przypadek naruszenia umowy, który Banki 
Organizatorzy mogą uchylić określoną w umowie większością głosów, 

• obowiązkowa przedterminowa spłata kredytów, m.in., w następujących przypadkach: 
o zmiana kontroli - następuje m.in. w przypadku gdy (i) Skarb Państwa przestanie być właścicielem co 

najmniej 10.270.800 akcji CIECH S.A., (ii) dowolna osoba inna niż Skarb Państwa stanie się 
największym akcjonariuszem CIECH S.A. i będzie właścicielem co najmniej 50% wyemitowanego 
kapitału zakładowego CIECH S.A., lub (iii) dowolna osoba, inna niż Skarb Państwa lub grupa osób 
działających w porozumieniu uzyska kontrolę nad CIECH S.A., z tym zastrzeżeniem że zmiana 
kontroli dokonana za zgodą określonej w umowie większości Banków Organizatorów lub po 
spełnieniu dodatkowych warunków m.in. dotyczących poziomu zadłużenia nie powoduje obowiązku 
przedterminowej spłaty kredytów, 

o podwyższenie kapitału zakładowego - przedterminowa spłata kredytów w kwocie równej środkom 
uzyskanym z przeprowadzonej oferty publicznej lub innego podwyższenia kapitału zakładowego 
CIECH S.A. lub określonych w umowie Istotnych Członków Grupy Ciech (tj. poręczycieli, wybranych 
spółek z Grupy Ciech oraz spółek z Grupy Ciech konsolidowanych metodą pełną o wartości 
aktywów netto przekraczającej 25 000 tys. zł), z tym zastrzeżeniem że po spłacie kwoty  
400 000 tys. zł, obowiązek ten zależy od poziomu wskaźnika zadłużenia netto i w zależności od 
przypadku może dotyczyć 100%, 50% lub 0% kwoty tak pozyskanych środków, 

o nadwyżka przepływów pieniężnych - jeżeli jakiekolwiek kwartalne sprawozdanie finansowe CIECH 
S.A., począwszy od sprawozdania finansowego za okres kończący się w dniu 31 marca 2011 roku, 
wykaże nadwyżkę przepływów pieniężnych (tj. nadwyżkę skonsolidowanych przepływów 
pieniężnych nad przepływami związanymi z obsługą zadłużenia) - przedterminowa spłata kredytów 
w kwocie równej co najmniej 75% takiej nadwyżki przepływów pieniężnych; pierwsza 
przedterminowa spłata z tego tytułu nastąpi w dniu 30 czerwca 2011 roku, 

o dokonanie zbycia składników majątkowych, sprzedaży posiadanych udziałów bądź akcji przez 
CIECH S.A. oraz Istotnych Członków Grupy Ciech - przeznaczenie 100% łącznej kwoty wpływów 
netto z tytułu zbyć w danym kwartale na przedterminową spłatę kredytów (poza określonymi 
wyjątkami wskazanymi w umowie), 

o otrzymanie znaczących wpływów w ramach jakiejkolwiek polisy ubezpieczeniowej z tytułu utraty lub 
uszkodzenia jego składników majątkowych lub przedsiębiorstwa, 

o przeprowadzenie sprzedaży i leasingu zwrotnego składników aktywów CIECH S.A. oraz Istotnych 
Członków Grupy, w zależności od przypadku może dotyczyć 100% albo 75% kwoty tak pozyskanych 
środków; 

o niezgodność z prawem występująca po stronie kredytodawców. 
• całkowita jednorazowa spłata niespłaconych kwot kredytów najpóźniej w dniu 31 grudnia 2011 roku lub w 

dniu przypadającym 20 miesięcy od podpisania umowy. 
Zabezpieczenia kredytu stanowią: 
• hipoteki ustanowione na nieruchomościach Spółek oraz CIECH S.A., 
• zastaw na przedsiębiorstwie Spółek oraz CIECH S.A., 
• cesja dotycząca praw z polis ubezpieczeniowych wystawionych w odniesieniu do majątku będącego 

przedmiotem zabezpieczeń, 
• zastawy finansowe na rachunkach bankowych Spółek oraz CIECH S.A., 
• zastawy finansowe na wybranych zablokowanych rachunkach bankowych Istotnych Członków Grupy (z 

wyłączeniem Grupy Soda Deutschland CIECH), 
• zastaw finansowy oraz rejestrowy na akcjach i udziałach Spółek oraz na udziałach Soda Deutschland CIECH 

GmbH, 
• poręczenia udzielane przez Spółki oraz CIECH S.A., 
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółek oraz CIECH S.A.,  
• warunkowe cesje dotyczące praw istotnych kontraktów handlowych Spółek oraz CIECH S.A., 
• warunkowe przewłaszczenie na zabezpieczenie wszystkich składników majątku ruchomego Spółek oraz 

CIECH S.A., 
• warunkowe cesje dotyczące praw z wewnątrzgrupowych pożyczek lub instrumentów kredytowych innego 

typu, które zostaną wykorzystane do dystrybucji środków z kredytów do Spółek; 
• pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółek oraz CIECH S.A., 
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• po przystąpieniu S.C. US Govora – CIECH Chemical Group S.A. do umowy kredytów, wybrane z 
wymienionych powyżej zabezpieczenia ustanawiane na warunkach i w terminach określonych w umowie. 

Istotne postanowienia umowne: 
CIECH S.A. oraz Spółki zobowiązały się, m.in., do: 
• utrzymania określonych w umowie poziomów wskaźników finansowych, mierzonych dla Grupy Ciech z 

wyłączeniem Grupy Soda Deutschland CIECH, testowanych kwartalnie: 
o wskaźnika poziomu zadłużenia w stosunku do wyników operacyjnych (skonsolidowanego 

całkowitego zadłużenia netto do skonsolidowanego EBITDA), 
o bilansowego wskaźnika zadłużenia (skonsolidowane całkowite zadłużenie netto do skonsolidowanej 

wartości aktywów rzeczowych netto), 
o wskaźnika pokrycia odsetek (skonsolidowane EBITDA do skonsolidowanych kosztów finansowych 

netto), 
o wskaźnika pokrycia poręczycieli (wartość obrotów i aktywów brutto poręczycieli kredytów w stosunku 

do obrotów i aktywów brutto Grupy Ciech z wyłączeniem Grupy Soda Deutschland CIECH), 
• nie ustanawiania nowych zabezpieczeń, za wyjątkiem określonych w umowie dozwolonych zabezpieczeń, 
• nie rozporządzania majątkiem, za wyjątkiem określonych w umowie dozwolonych rozporządzeń (w tym m.in. 

dokonania sprzedaży określonego katalogu aktywów przeznaczonych do zbycia, oraz rozporządzeń 
przewidzianych w biznes planie Grupy i w planie restrukturyzacji), 

• nie ogłaszania lub wypłacania dywidendy, za wyjątkiem spółek w których CIECH S.A. posiada min. 75% 
bezpośredniej lub pośredniej kontroli oraz ZCh Alwernia S.A., 

• nie zaciągania zadłużenia finansowego, poza dozwolonym zadłużeniem finansowym, 
• ograniczenia nakładów inwestycyjnych do poziomu i zakresu określonego w umowie, 
• ustanowienia zastawów rejestrowych na pojedynczych ruchomościach CIECH S.A. oraz Spółek, których 

wartość przekracza 5 000 tys. zł w terminie i przypadkach określonych w umowie, 
• nie zawierania transakcji pochodnych, za wyjątkiem dozwolonych w umowie transakcji zabezpieczających, 

oraz 
• powołania doradcy restrukturyzacyjnego oraz przedstawienia planu restrukturyzacji Grupy Ciech w terminie 

10 tygodni od podpisania umowy kredytów. 
 
Warunki zawieszające: 
Kredyty zostaną udostępnione przez Banki Organizatorów, o ile Agent Kredytu poinformuje CIECH S.A., że otrzymał 
wszystkie dokumenty i dowody wymienione w załączniku do umowy (bądź uchylił konieczność ich otrzymania), 
określone w umowie oświadczenia CIECH S.A. i Spółek będą w tym czasie prawdziwe i nie wystąpi (i nie będzie 
trwać) określone w umowie naruszenie jej postanowień. Warunkiem zawieszającym dla wypłaty kredytów jest m.in. 
uzyskanie wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych przez CIECH S.A. i Spółki, przystąpienie do umowy kredytu 
przez S.C. US Govora – CIECH Chemical Group S.A. oraz zawarcie (w terminie 14 dni od podpisania umowy 
kredytów) umowy pomiędzy wierzycielami, której stroną będą m.in. CIECH S.A., Spółki (za wyjątkiem S.C. US Govora 
– CIECH Chemical Group S.A., która przystąpi do tej umowy w terminie późniejszym), Banki Organizatorzy, bank BNP 
Paribas S.A., oddział w Polsce, Fortis Bank Polska S.A. oraz Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., 
oddział w Polsce. Kredyty zostaną udostępnione najwcześniej po upływie 2 miesięcy od podpisania dokumentów 
zabezpieczeń i złożenia do odpowiednich rejestrów i ksiąg wieczystych wniosków dotyczących rejestracji 
zabezpieczeń. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę: 
Umowa jest znaczącą umową, gdyż łączna maksymalna kwota kredytów przekracza 10% kapitałów własnych CIECH 
S.A. Ponadto, Zarząd CIECH SA, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2009 z 14 sierpnia 2009 r., nr 42/2009 z 
2 listopada 2009 r. oraz nr 44/2009 z 16 grudnia 2009 r., nr 3/2010 z 22 stycznia 2010 r., nr 6/2010 z 5 marca 2010 r., 
nr 7/2010 z 16 marca 2010 r., nr 10/2010 z 1 kwietnia 2010 r, oraz nr 13/2010 z 20 kwietnia 2010 r., informuje, że 26 
kwietnia 2010 r., został powiadomiony o podpisaniu przez grupę 8 banków (Bank DNB Nord Polska S.A., Bank 
Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski 
S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Citibank Europe plc. Dublin – Romania Branch) – 
prolongaty Umowy w Sprawie Utrzymania Status Quo do 30 kwietnia 2010 r. Do tego dnia zostały również 
przedłużone odrębne oświadczenia, o których mowa w Raporcie bieżącym nr 31/2009, złożone przez banki: Calyon 
S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce oraz Fortis Bank Polska S.A.  
Okres zapadalności finansowania udzielonego CIECH S.A. oraz spółkom z Grupy Ciech przez Bank Ochrony 
Środowiska S.A., HSBC Bank Polska S.A., Kredyt Bank S.A. oraz Bank BPH S.A. został utrzymany przynajmniej do 30 
kwietnia 2010 r.  26 kwietnia 2010 r. CIECH SA złożył 15 bankom Oświadczenie o treści analogicznej do oświadczenia 
określonego w raporcie bieżącym nr 31/2009 z 14 sierpnia 2009 r.  
Złożone Oświadczenie obowiązuje do wcześniejszej z następujących dat: (i) 4 maja 2010 r. lub (ii) data zakończenia 
obowiązywania Umowy w Sprawie Utrzymania Status Quo. Wszelkie terminy pisane w niniejszym raporcie z wielkiej 
litery, a nie zdefiniowane w nim inaczej, mają znaczenia nadane im w Raporcie 31/2009. Złożenie Oświadczenia oraz 
podpisanie przez banki Umowy w Sprawie Utrzymania Status Quo pozwalają na dopełnienie wymogów formalnych. 
 
• W dniu 29 kwietnia 2010 roku  zostały przedterminowo rozwiązane wszystkie czynne transakcje opcyjne zawarte 

pomiędzy Emitentem a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z terminami zapadalności od 29.04.2010r. do 
5.08.2010r.  Na dzień rozwiązania, zobowiązanie wynikające z negatywnej wyceny powyższych instrumentów 
zabezpieczających wynosi ok. 17 mln zł. Ponadto w okresie od 14.08.2009r. do 20.04.2010r., tj. podczas 
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obowiązywania Umowy o Utrzymaniu Status Quo, o której mowa w raporcie nr 31/2009, nastąpiło rozliczenie 
wszystkich transakcji opcyjnych, których daty realizacji przypadały w okresie obowiązywania Umowy o Utrzymaniu 
Status Quo. Ze względu na postanowienia Umowy o Utrzymaniu Status Quo, kwota należna Bankowi 
Handlowemu, wynikająca z rozliczanych transakcji uległa odroczeniu. Kwota zobowiązań wynikających z 
rozliczenia powyższych opcji wynosi ok. 43,5 mln zł. Aktualnie Emitent nie jest stroną żadnych czynnych transakcji 
opcyjnych z Bankiem Handlowym. Refinansowanie zobowiązań powstałych w wyniku tych transakcji jest 
przewidziane Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech, o której mowa w raporcie nr 16/2010 z dnia 26 
kwietnia 2010 roku. 

• CIECH S.A. w dniu 6 maja 2010 roku, został powiadomiony o podpisaniu przez konsorcjum Banków 
Organizatorów (w skład którego wchodzą: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., 
BRE Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A. 
oraz DNB Nord Polska S.A.) oraz Citibank Europe plc. Dublin – Romania Branch – prolongaty Umowy w Sprawie 
Utrzymania Status Quo, o której mowa w Raporcie bieżącym nr 31/2009 z 14 sierpnia 2009, do 17 maja 2010 r., 
pozwalającej na dopełnienie formalności związanych z podpisaną Umową o refinansowaniu zadłużenia, o której 
mowa w raporcie nr 16/2010. Do tego dnia zostały również przedłużone odrębne oświadczenia, o których mowa w 
Raporcie bieżącym nr 31/2009 z 14 sierpnia 2009, złożone przez banki: Calyon S.A. Oddział w Polsce, BNP 
Paribas S.A. Oddział w Polsce oraz Fortis Bank Polska S.A. Okres zapadalności finansowania udzielonego 
CIECH S.A. oraz spółkom z Grupy Ciech przez Bank Ochrony Środowiska S.A., HSBC Bank Polska S.A., Kredyt 
Bank S.A. oraz Bank BPH S.A. został utrzymany przynajmniej do 17 maja 2010 roku.  
Niniejsze działania pozwalają na dopełnienie formalności związanych z Umową o refinansowaniu zadłużenia 
CIECH S.A., o której mowa w raporcie nr 16/2010 z 26 kwietnia 2010 roku. 

 

2. Opis dokonań Grupy Ciech w okresie od dnia 1 stycznia do 31 marca 2010 roku wraz z opisem czynników 
i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy 

2.1 Podstawowe dane finansowe 

W ciągu I kwartału 2010 roku Grupa Ciech osiągnęła wynik netto w wysokości -3 148 tys. zł, suma bilansowa wyniosła 
4 002 096 tys. zł, a stan środków pieniężnych netto uległ zmniejszeniu o 16 570 tys. zł.  
 
Poniższe zestawienie przedstawia wybrane dane finansowe wraz z podstawowymi wskaźnikami finansowymi za 2010 i 
2009 rok. 
 
Wybrane informacje finansowe 
w tys. zł.  01.01.-31.03.2010 01.01.-31.03.2009 zmiana 2010/2009 

Przychody netto ze sprzedaży  962 004 991 759 (3,0%)

Koszt własny sprzedaży 824 091 782 064 5,4%

Zysk brutto na sprzedaży 137 913 209 695 (34,2%)

Koszty sprzedaży 58 744 55 384 6,1%

Koszty ogólnego zarządu 61 028 68 375 (10,7%)

Pozostałe Przychody / Koszty operacyjne 23 517 (447) -

Zysk na działalności operacyjnej 41 658 85 489 (51,3%)

Przychody / Koszty finansowe (35 931) (88 661) 59,5%
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 516 (1 467) -

Podatek dochodowy (9 391) (7 954) (18,1%)

Zysk na sprzedaży dotyczący działalności zaniechanej - - -

Zysk netto (3 148) (12 593) 75,0%

Zysk netto akcjonariuszy mniejszości (365) 1 271 -

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej (2 783) (13 864) 79,9%

EBITDA  100 589 147 639 (31,9%)

 
w tys. zł.  31.03.2010 31.12.2009 zmiana 2010/2009 

Wartość aktywów 4 002 096 4 024 128 (0,5%)
Aktywa trwałe 2 693 417 2 758 058 (2,3%)
Aktywa obrotowe, w tym: 1 308 679 1 266 070 3,4%
- zapasy 330 083 314 228 5,0%
- należności krótkoterminowe 864 436 817 175 5,8%
-środki pieniężne i ich ekwiwalenty 111 535 131 638 (15,3%)
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w tys. zł.  31.03.2010 31.12.2009 zmiana 2010/2009 

-inwestycje krótkoterminowe 2 125 2 529 (6,0%)

-aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 500 500 -

Kapitał własny razem 873 086 860 184 1,5%

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 836 031 822 952 1,6%

Udziały mniejszości 37 055 37 232 (0,6%)
Zobowiązania długoterminowe 1 143 342 1 179 661 (3,1%)
Zobowiązania krótkoterminowe  1 985 668 1 984 283 0,1%
 
w tys. zł.  01.01.-31.03.2010 01.01.-31.03.2009 zmiana 2010/2009 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 172 75 280 (65,2%)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (53 135) (146 146) 63,6%

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 393 14 780 (29,7%)

Przepływy pieniężne netto, razem (16 570) (56 086) (70,5%)

w tym wolne przepływy pieniężne (26 963) (70 866) (62,0%)
 

 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2009 
zmiana 

kwartał2010/ 
 kwartał2009 

Zysk netto / akcję (0,10) (3,05) (0,50) 79,9%

Rentowność netto (0,3%) (2,5%) (1,3%) 1 p.p

EBIT % 4,3% 3,7% 8,6% (4,3 p.p)

EBITDA % 10,5% 9,9% 14,9% (4,4 p.p)

Wskaźnik bieżącej płynności               0,66            0,64                0,63  1,5%

Wskaźnik szybkiej  płynności               0,49            0,48                0,47  2,8%

Wskaźnik stopy zadłużenia 78,2% 78,6% 80,7% (2,5 p.p)
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w 
finansowaniu majątku 21,8% 21,4% 19,3% 2,5 p.p

Źródło: CIECH S.A. 
 
Zasady wyliczania wskaźników: 
zysk netto / akcję – zysk netto / średnia ważona liczba akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu (zgodnie z definicją  
MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję”) 
rentowność netto – zysk netto za dany okres / przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów za dany okres, 
EBIT% –zysk operacyjny  za dany okres / przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów za dany okres 
EBITDA% –(zysk operacyjny + amortyzacja  za dany okres) / przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 
za dany okres 
wskaźnik bieżącej płynności –stan majątku obrotowego na koniec danego okresu / stan zobowiązań bieżących na koniec danego 
okresu,  
wskaźnik szybkiej płynności – stan majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy na koniec okresu / stan zobowiązań bieżących na 
koniec okresu, 
wskaźnik stopy zadłużenia – stan zobowiązań krótko-  i długoterminowych na koniec okresu / aktywa ogółem na koniec okresu, 
wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku – stan kapitałów własnych razem na koniec okresu / aktywa ogółem na 
koniec okresu 
 

2.2 Przychody ze sprzedaży 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Grupy Ciech za I kwartał 2010 rok wyniosły 962 004 tys. zł. W 
porównaniu do roku 2009 przychody zmniejszyły się o 29 755 tys. zł tj. o 3%. Głównym źródłem tego spadku były 
niższe przychody ze sprzedaży sody kalcynowanej (ciężkiej i lekkiej łącznie o 71 057 tys. zł), co znacząco wpłynęło na 
obniżenie przychodów segmentu sodowego. Wyniki te zostały częściowo zrekompensowane wyższymi przychodami 
segmentów organicznego oraz krzemiany i szkło. 
 
Działalność Grupy Ciech koncentruje się na czterech segmentach branżowych: sodowym, organicznym, 
agrochemicznym oraz krzemiany i szkło. Segmenty te stanowią łącznie 94% przychodów ze sprzedaży Grupy. 
Struktura przychodów nie zmieniła się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy udział w 
przychodach I kwartału 2010 roku stanowiła sprzedaż produktów segmentu sodowego, podobnie jak w okresie 
porównywalnym. Jednak widoczna jest poprawa wyników segmentu organicznego, który zwiększył swój udział w 
przychodach Grupy Ciech z 25,1% do 33,7%. 
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Przychody ze sprzedaży – segmenty branżowe 
 

 w tys. zł.  I Q 2010 I Q 2009 Zmiana Zmiana % 
% udziału 

przychodach 
ogółem 
I Q 2010 

% udziału 
przychodach 

ogółem 
I Q 2009 

Segment sodowy, w tym:  339 916  424 804 (84 888) (20,0%) 35,3% 42,8%
Soda kalcynowana ciężka  195 647  256 049 (60 402) (23,6%) 20,3% 25,8%
Soda kalcynowana lekka  63 854  74 509 (10 655) (14,3%) 6,6% 7,5%
Sól  36 798  31 237 5 561 17,8% 3,8% 3,1%
Soda oczyszczona  22 916  24 440 (1 523) (6,2%) 2,4% 2,5%
Chlorek wapnia  8 440  6 207 2 233 36,0% 0,9% 0,6%
Segment organiczny, w tym  324 458  249 267 75 191 30,2% 33,7% 25,1%
TDI  142 568  93 940 48 628 51,8% 14,8% 9,5%
Żywice  66 712  53 812 12 900 24,0% 6,9% 5,4%
Pianki PUR  47 342  39 033 8 309 21,3% 4,9% 3,9%
Tworzywa sztuczne  22 003  15 917 6 086 38,2% 2,3% 1,6%
EPI  13 134  10 012 3 122 31,2% 1,4% 1,0%
Segment agrochemiczny, w tym  164 741  214 480 (49 739) (23,2%) 17,1% 21,6%
Nawozy  69 678  86 378 (16 700) (19,3%) 7,2% 8,7%
Środki ochrony roślin  54 911  62 013 (7 102) (11,5%) 5,7% 6,3%
Kwas fosforowy  604  16 534 (15 930) (96,3%) 0,1% 1,7%
Trójpolifosforan sodu  674  5 801 (5 127) (88,4%) 0,1% 0,6%
Pasze  901  6 861 (5 960) (86,9%) 0,1% 0,7%
Zboża  1 756  4 487 (2 731) (60,9%) 0,2% 0,5%
Segment krzemiany i szkło, w tym  77 371  42 010 35 361 84,2% 8,0% 4,2%
Siarka  34 498  1 072 33 426 3118,1% 3,6% 0,1%
Pustaki i opakowania szklane (lampiony i słoje)  23 177  21 408 1 769 8,3% 2,4% 2,2%
Szkliwo sodowe  13 213  9 952 3 261 32,8% 1,4% 1,0%
Szkło wodne sodowe  4 775  4 087  688 16,8% 0,5% 0,4%
Segment pozostała działalność  55 518  61 198 (5 680) (9,3%) 5,8% 6,2%

RAZEM  962 004  991 759 (29 755) (3,0%) 100,0% 100,0%

 

2.3 Wynik na sprzedaży oraz wynik operacyjny 

Po I kwartale 2010 roku zysk brutto na sprzedaży wyniósł 137 913 tys. zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 
209 695 tys. zł. Natomiast zysk z działalności operacyjnej kształtował się na poziomie 41 658 tys. zł oraz 85 489 tys. zł 
za okres porównywalny. 
 
Pozytywnie na prezentowane wyniki wpłynęły: 

• poprawa marż i wolumenów osiąganych na sprzedaży TDI w stosunku do niskiego poziomu analogicznego 
okresu roku poprzedniego, 

• poprawa wolumenów sprzedaży w branży żywic poliestrowych i epoksydowych w stosunku do I kwartału 
2009 roku, 

• wyraźny wzrost sprzedaży krajowego przemysłu chemicznego w okresie styczeń - marzec 2010 roku w 
porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (wg cen stałych; o 9,5% w przypadku chemikaliów i 
wyrobów chemicznych oraz o 14,1% w zakresie wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych), 

• znaczny wzrost krajowej produkcji nawozów sztucznych (o 1/4 wg ilości, w okresie styczeń-marzec 2010r. w 
porównaniu do niskiej bazy z analogicznego okresu roku poprzedniego), 

• zdecydowany wzrost cen na światowych i europejskich rynkach nawozów sztucznych (szczególnie 
fosforowych i wieloskładnikowych) w stosunku do spadkowej tendencji roku 2009, 

• wyższe wolumeny sprzedaży sody kalcynowanej w stosunku do I kwartału 2009 roku. 
 
Prezentowane wyniki uwzględniają również zdarzenia jednorazowe jakimi były:  

• Sprzedaż przez Sodę Polską Ciech Sp. z o.o. i VITROSILICON Spółka Akcyjna nadwyżek praw do emisji 
gazów cieplarnianych,  

• sprzedaż majątku trwałego w ZACHEM S.A., 
• ruchy związane ze zwiększeniami i zmniejszeniami stanów rezerw. 
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Negatywnie na prezentowane wyniki wpłynęły: 
• stosunkowo powolna odbudowa popytu na sodę kalcynowaną w Europie (wobec 15%-20% spadku w 2009 

roku) związana głównie z sytuacją i zapotrzebowaniem przemysłu szklarskiego,  
• bardzo niskie, w perspektywie ostatnich 4 lat, ceny sody kalcynowanej na rynkach europejskich (o kilkanaście 

procent niższe niż w czwartym kwartale 2009 roku i o ok. 30% - w stosunku do rekordowych cen z 
pierwszego kwartału ubiegłego roku), 

• niższe, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, marże uzyskiwane na sprzedaży żywic 
epoksydowych, 

• kontynuacja wzrostów cen ropy naftowej w ciągu I kwartału 2010 roku, które spowodowały wzrosty lub 
utrzymanie się wysokich cen surowców dla przemysłu organicznego i jednocześnie brak możliwości istotnego 
wzrostu marż na sprzedaży produktów organicznych Grupy Ciech, 

• spadek sprzedaży środków ochrony roślin ze względu na niekorzystne warunki pogodowe oraz trudną 
sytuację w sektorze rolniczym, 

• bardzo duży spadek sprzedaży krajowej produkcji budowlano-montażowej w ciągu 3 miesięcy 2010 roku; o 
15,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (przemysł chemiczny wytwarza wiele 
surowców i półproduktów przeznaczonych dla tej produkcji). 

 
Stopa marży EBIT wyniosła na koniec I kwartału 2010 roku 4,3% (przed rokiem 8,6%), a stopa marży EBITDA 10,5% 
(przed rokiem 14,9%). 

2.4 Wynik netto 

Skonsolidowany wynik netto za I kwartał 2010 wyniósł -3 148 tys. zł, z czego -2 783 tys. zł stanowił wynik netto 
akcjonariuszy jednostki dominującej. Rentowność netto osiągnęła poziom -0,3%.  
Poza niższym wynikiem działalności operacyjnej, istotny negatywny wpływ na wynik netto I kwartału 2010 roku miały 
koszty obsługi zadłużenia oraz ujemne saldo różnic kursowych. 
 
Wyniki finansowe osiągane na poszczególnych rodzajach działalności  
w tys. zł 01.01.-31.03.2010 01.01.-31.03.2009 Zmiana 

2010/2009 
1. Zysk na działalności operacyjnej 41 658 85 489 (51,3%)

2. Przychody/Koszty finansowe netto (35 931) (88 661) 59,5%
3. Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 516 (1 467) -

4. Podatek dochodowy (9 391) (7 954) (18,1%)

5. Zysk ze sprzedaży dot. działalności zaniechanej - - -

6. Wynik netto (1+2+3-4+5) (3 148) (12 593) 75,0%

7. Wynik akcjonariuszy mniejszościowych (365) 1 271 -

8. Wynik akcjonariuszy jednostki dominującej (6-7) (2 783) (13 864) 79,9%
Źródło: CIECH S.A. 

2.5 Aktywa 

Na koniec marca 2010 roku aktywa trwałe Grupy były równe 2 693 417 tys. zł. W porównaniu do stanu na dzień 31 
grudnia 2009 roku wartość majątku trwałego zmniejszyła się o 64 641 tys. zł. Największe spadki zanotowała pozycja 
rzeczowych aktywów trwałych, w porównaniu z końcem roku 2009 o 70 094 tys. zł. Spadek wartości bilansowej 
rzeczowych aktywów trwałych jest między innymi efektem osłabienia się kursu EUR w stosunku do końca 2009 roku 
(w Grupie Soda Deutschland Ciech jest zmiana wartości o ok. 40 mln zł). 
 
Aktywa obrotowe Grupy na dzień 31 marca 2010 roku wyniosły 1 308 679 tys. zł. W strukturze aktywów obrotowych 
dominowały: należności handlowe i pozostałe – 64,7% aktywów obrotowych oraz zapasy – 25,2%. W porównaniu do 
stanu na koniec grudnia 2009 roku wartość aktywów obrotowych wzrosła o 42 609 tys. zł (w tym największy wzrost 
zanotowały należności handlowe o 53 101 tys. zł, głównie w spółkach GZNF „FOSFORY” Sp. z o.o. oraz  
Z.Ch. „Organika-Sarzyna” S.A.  – łącznie o 51 486 tys. zł). 
  

2.6 Zobowiązania 

Zobowiązania (długo- i krótkoterminowe łącznie) Grupy Ciech stanowiły na dzień 31 marca 2010 roku wartość  
3 129 010 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2009 roku o 34 934 tys. zł (tj. o 
1,1%).  
 
W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2009 roku wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (plus kredyt w 
rachunku bieżącym) spadła o 3 617 tys. zł, co związane jest ze spadkiem wartości kredytów długoterminowych. 
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Zmniejszenie pozycji pozostałych zobowiązań długoterminowych w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2009 
roku związane jest głównie z częściową spłatą zobowiązań z tytułu cesji wierzytelności oraz spadkiem wartości 
zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych.  
 
Wskaźnik stopy zadłużenia (zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe do aktywów ogółem) wyniósł na dzień 31 
marca 2010 roku 78,2% (na koniec grudnia 2009 roku 78,6%). Skonsolidowane zadłużenie netto Grupy liczone jako 
suma zobowiązań długo- i krótkoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek plus kredyt w rachunku bieżącym oraz inne 
instrumenty dłużne (obligacje + leasing finansowy + zobowiązania z tytułu opcji) pomniejszone o stan środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniosło 1 691 519 tys. zł na 31 marca 2010 roku i spadło w porównaniu ze stanem na 
koniec grudnia 2009 roku o 19 894 tys. zł.  
 
Wskaźniki płynności utrzymane są na poziomie z końca 2009 roku. Wskaźnik bieżącej płynności liczony jako iloraz 
majątku obrotowego razem i zobowiązań krótkoterminowych razem wyniósł na dzień 31 marca 2010 roku 0,66 (na 
koniec 2009 roku 0,64), natomiast wskaźnik płynności podwyższonej był równy 0,49 (na koniec 2009 roku 0,48).  

2.7 Przepływy pieniężne 

Wielkość przepływów pieniężnych netto w I kwartale 2010 roku była ujemna i wyniosła -16 570 tys. zł. Mimo tego, w 
relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego Grupa wygenerowała przepływy wyższe o 39 516 tys. zł. 
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 26 172 tys. zł i były niższe od wygenerowanych w okresie 
styczeń – marzec 2009 roku o 49 108 tys. zł.  
 
Nadwyżka wydatków inwestycyjnych nad wpływami wyniosła 53 135 tys. zł i była niższa w relacji do analogicznego 
okresu roku 2009 o 93 011 tys. zł. Największy wpływ na saldo przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
miały transakcje zakupu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w Grupie SODA 
MĄTWY, Grupie ZACHEM oraz Z. Ch. „Organika- Sarzyna” S.A. związane z prowadzonymi inwestycjami 
rozwojowymi. 
 
Środki pieniężne netto z działalności finansowej były dodatnie i wyniosły 10 393 tys. zł. W relacji do pierwszego 
kwartału 2009 roku były niższe o 4 387 tys. zł. Główną przyczyną tego spadku było niższe saldo przepływów z tytułu 
zmian w stanie kredytów i pożyczek.  
 

2.8 Informacja o sytuacji finansowej Grupy Ciech 

 
Zyskowność w okresie pierwszego kwartału 2010 roku 
W I kwartale 2010 roku wskaźniki rentowności opisujące działalność Grupy Ciech uległy pogorszeniu w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Głównym negatywnym czynnikiem wpływającym na poziom wskaźników 
były utrzymujące się niskie poziomy wartości sprzedaży oraz marż w segmencie agrochemicznym (przede wszystkim 
na sprzedaży nawozów) oraz pojawiające się trudności w segmencie sodowym. Rynek nawozowy w 2010 roku nadal 
zmaga się z bardzo małym popytem ze strony producentów rolnych oraz niskim cenami utrzymującymi się na 
światowych rynkach w stosunku do rekordowych poziomów cen z 2008 roku.  
 
Poza negatywnymi czynnikami wpływającymi na działalność operacyjną Grupy Ciech, istotny negatywny wpływ na 
wynik netto Grupy Ciech oraz jej poziomy rentowności miała realizacja instrumentów finansowych oraz koszty obsługi 
zadłużenia zewnętrznego. Ponadto, poza niekorzystnym wpływem wysokich kosztów finansowych, negatywnie na 
wynik netto przełożyło się również ujemne saldo różnic kursowych. 
 
Poniższe zestawienie prezentuje wskaźniki rentowności: 
 
Wskaźniki rentowności Grupy Ciech 
Wyszczególnienie 01.01.-31.03.2010 01.01.-31.03.2009 
Rentowność brutto ze sprzedaży 14,3% 21,1%
Rentowność sprzedaży 1,9% 8,7%
Rentowność działalności operacyjnej  4,3% 8,6%
Rentowność EBITDA 10,5% 14,9%
Rentowność sprzedaży netto (ROS) (0,3%) (1,3%)
Rentowność aktywów ogółem (ROA) (0,1%) (0,3%)
Rentowność kapitału własnego (ROE) (0,4%) (1,4%)
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Źródło: CIECH S.A. 

 
Płynność Grupy i kapitał obrotowy 
 

Wskaźniki płynności w I kwartale 2010 utrzymały się na poziomie zbliżonym do stanu na koniec roku 2009 (oba 
wskaźniki zanotowały wzrost o 3%w stosunku do końca roku 2009).  
 
Na moment sporządzania sprawozdania finansowego żadna z umów nie została wypowiedziana.  
 
Wskaźniki płynności Grupy Ciech 
Wyszczególnienie 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2009
Wskaźnik bieżącej płynności  0,66 0,64 0,63
Wskaźnik szybkiej płynności  0,49 0,48 0,47
 
Zasady wyliczania wskaźników: 
wskaźnik bieżącej płynności – stosunek stanu majątku obrotowego do sumy stanu zobowiązań bieżących na koniec danego 
okresu; obrazuje zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań przy wykorzystaniu aktywów bieżących. 
wskaźnik szybkiej płynności – stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do stanu zobowiązań bieżących na 
koniec okresu; obrazuje zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań o wysokim stopniu 
wymagalności. 
 
Grupa Ciech wygenerowała w ciągu I kwartału 2010, jak i analogicznego okresy roku 2009 ujemne wolne przepływy 
pieniężne, to znaczy, że nie udało się jej sfinansować działalności inwestycyjnej z przepływów tworzonych w ramach 
działalności operacyjnej. W okresie I kwartału 2010 roku wzrost kapitału pracującego spowodował zużycie gotówki w 
wysokości 12 817 tys. zł,  a w analogicznym okresie roku 2009 18 864 tys. zł. Ponadto, skorygowana nadwyżka 
finansowa nie uzyskała wymagającego poziomu, aby przyczynić się to do wypracowania pozytywnych wolnych 
przepływów pieniężnych. 
 
Zdolność do generowania przepływów pieniężnych  
Wyszczególnienie 31.03.2010 31.03.2009 
Nadwyżka finansowa (zysk netto + amortyzacja) 55 783 49 557
Pozostałe korekty zysku netto (16 794) 44 587
Skorygowana nadwyżka finansowa 38 989 94 144
Zmiana kapitału pracującego (12 817) (18 864)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 26 172 75 280
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (53 135) (146 146)
Wolne przepływy pieniężne (26 963) (70 866)
 
Kapitał obrotowy, zdefiniowany jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi 
skorygowanymi o odpowiednie pozycje bilansowe, na koniec marca 2010 roku uległ zwiększeniu o 31 448 tys. zł w 
stosunku do końca 2009 roku. Grupa Ciech oczekuje, że wskutek restrukturyzacji oraz uporządkowania struktury 
zapadalności zadłużenia wielkość salda netto środków pieniężnych ulegnie zdecydowanej poprawie. 
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Kapitał obrotowy Grupy Ciech 
Wyszczególnienie 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2009 
1. Aktywa obrotowe, w tym: 1 308  679 1 266  070 1 621  269

Zapasy 330  083 314  228 418  297
Należności z tytułu dostaw i usług 647  482 594  381 838  835

2. Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe 113  660 134  167 70  901
3. Aktywa obrotowe skorygowane (1-2) 1 195  019 1 131  903 1 550  368
4. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 985  668 1 984  283 2 578  003

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 517  555 451  333 522  223
5. Kredyty krótkoterminowe i inne zobowiązania finansowe 1 113  139 1 143  422 1 680  140
6. Zobowiązania krótkoterminowe skorygowane (4-5) 872  529 840  861 897  863
7. Kapitał obrotowy (3-6) 322  490 291  042 652  505
 
Zadłużenie 
 
Akwizycje przeprowadzone w latach 2006 i 2007, które doprowadziły do wzrostu wielkości majątku Grupy Ciech 
zostały sfinansowane kredytem inwestycyjnym oraz emisją obligacji. Dodatkowo, inwestycje przeprowadzone w 2008 
roku zostały sfinansowane kredytem krótkoterminowym. Efektem tych działań jest wzrost wskaźnika stopy zadłużenia 
w kolejnych latach. 
 
Zadłużenie Grupy Ciech obniżyło się nieznacznie w stosunku do końca 2009 roku. Stopa zadłużenia spadła z poziomu 
78,6% do 78,2%. Struktura terminowa finansowania (zobowiązania długoterminowe stanowią na koniec 2010 28,6% 
całkowitej sumy aktywów) utrzymała się na poziomie końca 2009 roku i zdecydowanie poprawiła się w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 4,9 punktu procentowego w stosunku do stanu na koniec marca 
2009 roku). Grupa Ciech oczekuje dalszej poprawy struktury zadłużenia na korzyść kredytów długoterminowych po 
zakończeniu procesu refinansowania. 
 
Wskaźniki zadłużenia Grupy Ciech 
Wyszczególnienie 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2009 
Wskaźnik stopy zadłużenia 78,2% 78,6% 80,7%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 28,6% 29,3% 23,7%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 358,4% 367,8% 417,4%
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 21,8% 21,4% 19,3%
Zobowiązania finansowe netto / EBITDA                      5,32                      4,69                       5,35  
 
Zasady wyliczania wskaźników: 
wskaźnik stopy zadłużenia – stosunek zobowiązań krótko i długoterminowych do aktywów ogółem; obrazuje udział zewnętrznych 
źródeł finansowania działalności spółki. 
wskaźnik zadłużenia długoterminowego – relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa udział 
zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności. 
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych. 
wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi – stosunek kapitałów własnych do aktywów ogółem; przedstawia udział środków 
własnych w finansowaniu działalności. 
Zobowiązania finansowe netto – zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek plus kredyt w rachunku bieżącym oraz 
innych instrumentów dłużnych (leasing finansowy + zobowiązania z tytułu opcji pomniejszone o stan środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów. 
 

- Informacja o wskaźnikach zawartych w umowach kredytowych 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem oraz do dnia jego publikacji nie wystąpiły przypadki naruszenia 
warunków spłaty kapitału ani odsetek z tytułu zobowiązań finansowych wykazanych w bilansie Grupy Ciech. Żadna z 
umów kredytowych nie została postawiona w stan wymagalności. 
 
Jednakże, wyniki osiągnięte przez Grupę Ciech i niektóre z jej spółek zależnych oraz inne zdarzenia wymienione 
poniżej spowodowały naruszenie warunków umów kredytowych, które zawierają zapisy odnośnie wymaganego 
poziomu odpowiednich wskaźników finansowych. 
 
Zobowiązania krótkoterminowe 
Grupa FOSFORY 
W umowie zawartej z BRE Bankiem S.A. na kwotę 18 500 tys. zł naruszono warunek utrzymania poziomu marży 
zysku ze sprzedaży, warunek utrzymania poziomu marży zysku oraz warunek utrzymania poziomu wskaźnika bieżącej 
płynności. 
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Istotne zdarzenia wpływające na sytuację finansową Grupy Ciech 
 
- Refinansowanie zadłużenia  

 
Do dnia publikacji osiągnięto istotny etap procesu refinansowania zadłużenia Grupy (bez Spółki niemieckiej), jakim 
było podpisanie umowy kredytów, której szczegóły zostały opisane poniżej. W trakcie negocjacji pomiędzy bankami i 
CIECH S.A. obowiązywały krótkoterminowe porozumienia standtill. Zakończono również prowadzone równolegle 
prace nad restrukturyzacją zadłużenia spółek niemieckich, która polegała głównie na: 

i. wydłużeniu terminu spłaty kredytu (z 31 grudnia 2012 r. do 30 września 2014 r.) oraz zmiany profilu spłaty 
(zmniejszenie minimalnego rocznego poziomu spłat) 

ii. redukcji kwoty kredytu z 75m EUR do 62m EUR 
iii. uchyleniu naruszeń wskaźników finansowych oraz ustalenie nowego poziomu i zmienionych definicji 

wskaźników finansowych 
Konsolidacja zadłużenia wpłynie pozytywnie na sytuację płynnościową Grupy, zmieni również strukturę długu, 
zmniejszając udział finansowania krótkoterminowego. Ze względu na obecny poziom marż oczekuje się wprawdzie 
większego obciążenia zysku netto odsetkami, jednakże nowa struktura pasywów znacznie ułatwi zarządzanie 
płynnością. 
 

- Umowa kredytów 
W dniu 26 kwietnia 2010 r. podpisana została umowa kredytów pomiędzy, m.in., CIECH S.A. jako kredytobiorcą oraz 
jej spółkami zależnymi jako poręczycielami (Agrochem sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie, Agrochem sp. z o.o. z 
siedzibą w Dobrym Mieście, JZS Janikosoda S.A., IZCh Soda Mątwy S.A., Soda Polska Ciech sp. z o.o., ZCh Alwernia 
S.A., Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A., GZNF Fosfory sp. z o.o., ZCh Organika Sarzyna S.A., Polfa sp. z 
o.o., Ciech Service sp. z o.o., Vitrosilicon S.A., Transclean sp. z o.o. oraz ZCh Zachem S.A. - dalej „Spółki”) oraz 
konsorcjum banków (Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., Powszechna 
Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A. oraz DNB Nord Polska S.A. - dalej 
„Banki Organizatorzy”). Umowa przewiduje przystąpienie do niej S.C. US Govora – Ciech Chemical Group S.A. w 
charakterze poręczyciela i kredytobiorcy - dalej także "Spółka". 
 
Zgodnie z warunkami umowy:  
Transze kredytów: 
Łączna maksymalna kwota kredytów wynosi równowartość kwoty 1 340 000 tys. zł. 
 
Kredyty udostępnione zostaną w czterech następujących transzach: 

− transzy A – wypłacanej w EUR oraz PLN z przeznaczeniem na refinansowanie istniejących zobowiązań 
CIECH S.A. oraz Spółek z tytułu umów kredytowych  zawartych z Bankami Organizatorami (kredyty w 
rachunku bieżącym, kredyty obrotowe oraz kredyty inwestycyjne), 

− transzy B (będącej linią wielocelową, udostępnianą w formie kredytu rewolwingowego (odnawialnego) lub 
gwarancji i akredytyw) oraz kredytu pomocniczego gwarancyjnego; (łączna kwota transzy A, transzy B oraz 
kredytu pomocniczego gwarancyjnego jest równa kwocie zaangażowania Banków Organizatorów z tytułu 
refinansowanych zaangażowań kredytowych i wyniesie maksymalnie 1 100 000 tys. zł), 

− transzy C – wypłacanej w PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań CIECH S.A. z tytułu transakcji 
opcyjnych zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. (kwota transzy 
C uzależniona jest od wyceny opcji w momencie wcześniejszego rozwiązania transakcji opcyjnych; wycena 
refinansowanych opcji na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiła 140 401 tys. zł), 

− transzy D – wypłacanej w PLN z przeznaczeniem na refinansowanie istniejących zobowiązań CIECH S.A. 
oraz Spółek z tytułu umów kredytowych zawartych z bankami innymi niż Banki Organizatorzy; 
(maksymalna kwota transzy D wynosi 100 000 tys. zł). 

 
Warunki oprocentowania kredytów: 
Oprocentowanie zmienne ustalane na bazie WIBOR / EURIBOR plus marża, której poziom jest zróżnicowany dla 
poszczególnych transz, zmienny w czasie oraz uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto. 
 
Główne warunki spłaty kredytów to m.in.: 

− kwartalna amortyzacja kredytów w wysokości min. 10 000 tys. zł przez okres od dnia udostępnienia kredytów 
do dnia 1 marca 2011 roku, 

− redukcja kredytów łącznie o 400 000 tys. zł (uwzględniając kwartalną amortyzację oraz dokonane 
przedterminowe spłaty kredytów) do 31 marca 2011 roku, z tym zastrzeżeniem, że brak zgromadzenia na 
rachunku zastrzeżonym CIECH S.A. otwartym w Banku Handlowym w Warszawie S.A. środków w wysokości 
min. 400 000 tys. zł do 30 grudnia 2010 roku stanowi przypadek naruszenia umowy, który Banki 
Organizatorzy mogą uchylić określoną w umowie większością głosów, 

− obowiązkowa przedterminowa spłata kredytów, m.in., w następujących przypadkach: 
o zmiana kontroli - następuje m.in. w przypadku gdy (i) Skarb Państwa przestanie być właścicielem co 

najmniej 10.270.800 akcji CIECH S.A., (ii) dowolna osoba inna niż Skarb Państwa stanie się 
największym akcjonariuszem CIECH S.A. i będzie właścicielem co najmniej 50% wyemitowanego 
kapitału zakładowego CIECH S.A., lub (iii) dowolna osoba, inna niż Skarb Państwa lub grupa osób 
działających w porozumieniu uzyska kontrolę nad CIECH S.A., z tym zastrzeżeniem że zmiana 
kontroli dokonana za zgodą określonej w umowie większości Banków Organizatorów lub po 
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spełnieniu dodatkowych warunków m.in. dotyczących poziomu zadłużenia nie powoduje obowiązku 
przedterminowej spłaty kredytów, 

o podwyższenie kapitału zakładowego - przedterminowa spłata kredytów w kwocie równej środkom 
uzyskanym z przeprowadzonej oferty publicznej lub innego podwyższenia kapitału zakładowego 
CIECH S.A. lub określonych w umowie Istotnych Członków Grupy Ciech (tj. poręczycieli, wybranych 
spółek z Grupy Ciech oraz spółek z Grupy Ciech konsolidowanych metodą o wartości aktywów netto 
przekraczającej 25 000 tys. zł), z tym zastrzeżeniem że po spłacie kwoty 400 000 tys. zł, obowiązek 
ten zależy od poziomu wskaźnika zadłużenia netto i w zależności od przypadku może dotyczyć 
100%, 50% lub 0% kwoty tak pozyskanych środków, 

o nadwyżka przepływów pieniężnych - jeżeli jakiekolwiek kwartalne sprawozdanie finansowe CIECH 
S.A., począwszy od sprawozdania finansowego za okres kończący się w dniu 31 marca 2011 roku, 
wykaże nadwyżkę przepływów pieniężnych (tj. nadwyżkę skonsolidowanych przepływów 
pieniężnych nad przepływami związanymi z obsługą zadłużenia) - przedterminowa spłata kredytów 
w kwocie równej co najmniej 75% takiej nadwyżki przepływów pieniężnych; pierwsza 
przedterminowa spłata z tego tytułu nastąpi w dniu 30 czerwca 2011 roku, 

o dokonanie zbycia składników majątkowych, sprzedaży posiadanych udziałów bądź akcji przez 
CIECH S.A. oraz Istotnych Członków Grupy Ciech - przeznaczenie 100% łącznej kwoty wpływów 
netto z tytułu zbyć w danym kwartale na przedterminową spłatę kredytów (poza określonymi 
wyjątkami wskazanymi w umowie), 

o otrzymanie znaczących wpływów w ramach jakiejkolwiek polisy ubezpieczeniowej z tytułu utraty lub 
uszkodzenia jego składników majątkowych lub przedsiębiorstwa, 

o przeprowadzenie sprzedaży i leasingu zwrotnego składników aktywów CIECH S.A. oraz Istotnych 
Członków Grupy, w zależności od przypadku może dotyczyć 100% albo 75% kwoty tak pozyskanych 
środków; 

o niezgodność z prawem występująca po stronie kredytodawców. 
− całkowita jednorazowa spłata niespłaconych kwot kredytów najpóźniej w dniu 31 grudnia 2011 roku lub w 

dniu przypadającym 20 miesięcy od podpisania umowy. 
 
Zabezpieczenia kredytu stanowią: 

− hipoteki ustanowione na nieruchomościach Spółek oraz CIECH S.A., 
− zastaw na przedsiębiorstwie Spółek oraz CIECH S.A., 
− cesja dotycząca praw z polis ubezpieczeniowych wystawionych w odniesieniu do majątku będącego 

przedmiotem zabezpieczeń, 
− zastawy finansowe na rachunkach bankowych Spółek oraz CIECH S.A., 
− zastawy finansowe na wybranych zablokowanych rachunkach bankowych Istotnych Członków Grupy (z 

wyłączeniem Grupy Soda Deutschland Ciech), 
− zastaw finansowy oraz rejestrowy na akcjach i udziałach Spółek oraz na udziałach Soda Deutschland Ciech 

GmbH, 
− poręczenia udzielane przez Spółki oraz CIECH S.A., 
− oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółek oraz CIECH S.A.,  
− warunkowe cesje dotyczące praw istotnych kontraktów handlowych Spółek oraz CIECH S.A., 
− warunkowe przewłaszczenie na zabezpieczenie wszystkich składników majątku ruchomego Spółek oraz 

CIECH S.A., 
− warunkowe cesje dotyczące praw z wewnątrzgrupowych pożyczek lub instrumentów kredytowych innego 

typu, które zostaną wykorzystane do dystrybucji środków z kredytów do Spółek; 
− pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółek oraz CIECH S.A., 
− po przystąpieniu S.C. US Govora – Ciech Chemical Group S.A. do umowy kredytów, wybrane z 

wymienionych powyżej zabezpieczenia ustanawiane na warunkach i w terminach określonych w umowie. 
 
Istotne postanowienia umowne 
CIECH S.A. oraz Spółki zobowiązały się, m.in., do: 

− utrzymania określonych w umowie poziomów wskaźników finansowych, mierzonych dla Grupy Ciech z 
wyłączeniem Grupy Soda Deutschland Ciech, testowanych kwartalnie: 

o wskaźnika poziomu zadłużenia w stosunku do wyników operacyjnych (skonsolidowanego 
całkowitego zadłużenia netto do skonsolidowanego EBITDA), 

o bilansowego wskaźnika zadłużenia (skonsolidowane całkowite zadłużenie netto do skonsolidowanej 
wartości aktywów rzeczowych netto), 

o wskaźnika pokrycia odsetek (skonsolidowane EBITDA do skonsolidowanych kosztów finansowych 
netto), 

o wskaźnika pokrycia poręczycieli (wartość obrotów i aktywów brutto poręczycieli kredytów w stosunku 
do obrotów i aktywów brutto Grupy Ciech z wyłączeniem Grupy Soda Deutschland Ciech), 

− nie ustanawiania nowych zabezpieczeń, za wyjątkiem określonych w umowie dozwolonych zabezpieczeń, 
− nie rozporządzania majątkiem, za wyjątkiem określonych w umowie dozwolonych rozporządzeń (w tym m.in. 

dokonania sprzedaży określonego katalogu aktywów przeznaczonych do zbycia, oraz rozporządzeń 
przewidzianych w biznes planie Grupy i w planie restrukturyzacji), 

− nie ogłaszania lub wypłacania dywidendy, za wyjątkiem spółek w których CIECH S.A. posiada min. 75% 
bezpośredniej lub pośredniej kontroli oraz ZCh Alwernia S.A., 
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− nie zaciągania zadłużenia finansowego, poza dozwolonym zadłużeniem finansowym, 
− ograniczenia nakładów inwestycyjnych do poziomu i zakresu określonego w umowie, 
− ustanowienia zastawów rejestrowych na pojedynczych ruchomościach CIECH S.A. oraz Spółek, których 

wartość przekracza 5 000 tys. zł w terminie i przypadkach określonych w umowie, 
− nie zawierania transakcji pochodnych, za wyjątkiem dozwolonych w umowie transakcji zabezpieczających, 

oraz 
− powołania doradcy restrukturyzacyjnego oraz przedstawienia planu restrukturyzacji Grupy Ciech w terminie 

10 tygodni od podpisania umowy kredytów. 
 
Warunki zawieszające 
Kredyty zostaną udostępnione przez Banki Organizatorów, o ile Agent Kredytu poinformuje CIECH S.A., że otrzymał 
wszystkie dokumenty i dowody wymienione w załączniku do umowy (bądź uchylił konieczność ich otrzymania), 
określone w umowie oświadczenia CIECH S.A. i Spółek będą w tym czasie prawdziwe i nie wystąpi (i nie będzie 
trwać) określone w umowie naruszenie jej postanowień. Warunkiem zawieszającym dla wypłaty kredytów jest m.in. 
uzyskanie wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych przez CIECH S.A. i Spółki, przystąpienie do umowy kredytu 
przez S.C. US Govora – Ciech Chemical Group S.A. oraz zawarcie (w terminie 14 dni od podpisania umowy kredytów) 
umowy pomiędzy wierzycielami, której stroną będą m.in. CIECH S.A., Spółki (za wyjątkiem S.C. US Govora – Ciech 
Chemical Group S.A., która przystąpi do tej umowy w terminie późniejszym), Banki Organizatorzy, bank BNP Paribas 
S.A., oddział w Polsce, Fortis Bank Polska S.A. oraz Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., oddział w 
Polsce. 
Kredyty zostaną udostępnione najwcześniej po upływie 2 miesięcy od podpisania dokumentów zabezpieczeń i 
złożenia do odpowiednich rejestrów i ksiąg wieczystych wniosków dotyczących rejestracji zabezpieczeń. 
 
Opinia Zarządu dotycząca realizacji warunków umowy kredytów 
 
W opinii Zarządu CIECH S.A., powyższe postanowienia umowne oraz warunki spłaty kredytu są możliwe do 
wypełnienia przez CIECH S.A. oraz Spółki przystępujące do umowy kredytów.  
 
Wymagane poziomy wskaźników finansowych w umowie zostały określone na podstawie aktualnych, zweryfikowanych 
przed doradcę rynkowego oraz kredytodawców, projekcji finansowych wyników Grupy. Projekcje finansowe wykazują 
możliwość obsługi kosztów kredytu oraz kwartalnej amortyzacji na poziomie przewidzianym w umowie.  
 
W zakresie dokonania redukcji zadłużenia o kwotę 400 000 tys. zł w terminie określonym w umowie, Zarząd 
przewiduje następujące źródła pozyskania w/w kwoty: 

− dezinwestycje majątku finansowego i trwałego CIECH S.A. oraz spółek z Grupy, 
− podniesienie kapitału zakładowego, 
− emisja obligacji zamiennych na akcje, 
− pozyskanie nowego finansowania w formie akceptowalnej dla Banków Organizatorów. 

Podpisanie umowy kredytów zapewnia stabilizację finansowania działalności Grupy Ciech na okres udzielonego 
kredytu oraz otwiera możliwość przystąpienia do negocjacji warunków finansowania średnioterminowego.  

 
- Środki z dotacji unijnych 

Do końca I kwartału 2010 roku zatwierdzono do dofinansowania kolejne dwa projekty realizowane w Grupie Ciech. W 
sumie Grupa Ciech pozyskała dofinansowanie na realizację ośmiu projektów z obszaru jej działalności, z czego dla 
pięciu z nich podpisano umowy na dofinansowanie, natomiast dla trzech pozostałych projektów trwa proces 
podpisywania umów. Dofinansowane projekty obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne w obszarze ochrony środowiska, 
wdrażania nowych, innowacyjnych technologii wytwarzania kluczowych produktów Grupy a także prowadzenia prac 
badawczo – rozwojowych. Realizowany jest także projekt szkoleniowo – doradczy dla pracowników Grupy Ciech. 
Łączna kwota przyznanych dotacji przekracza 130 mln zł.  
 

2.9 Realizowane zadania inwestycyjne 

W Grupie Ciech łączne wydatki inwestycyjne za I kwartał 2010 roku wyniosły 57 951 tys. zł. Największe realizowane 
zadania inwestycyjne dotyczą spółek z segmentu sodowego oraz organicznego.  

Główne zadania inwestycyjne realizowane w prezentowanym okresie to: 
• Grupa SODA MĄTWY - inwestycje związane z modernizacją elektrociepłowni (kotłów parowych) oraz 

modernizacją energetyki (modernizacja odpopielania kotłów, budowa instalacji odsiarczania spalin), 
• Grupa ZACHEM – inwestycje rozwojowe związane z konwersją elektrolizy z przeponowej na membranową,  
• Z.Ch. „Organika – Sarzyna” S.A.-  budowa instalacji substancji czynnej MCPA z infrastrukturą oraz 

opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków solankowych, 
• Grupa Soda Deutschland Ciech – inwestycja związana z budową filtra powietrznego. 
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2.10   Informacje finansowe w podziale na segmenty działalności  

SEGMENTY BRANŻOWE 
 
01.01.-31.03.2010 

W tysiącach złotych Sodowy Agrochemiczny Organiczny Krzemiany i 
Szkło 

Pozostała 
działalność 

Funkcje 
Korporacyjne 

Eliminacje (korekty 
konsolidacyjne) RAZEM 

Przychody od podmiotów zewnętrznych  339 916  164 741  324 458  77 371  55 518 -   962 004 

Przychody z transakcji pomiędzy segmentami  11 508  24 650  34 653  613  258 - (71  682) - 

Przychody, razem  351 424  189 391  359 111  77 984  55 776 - (71  682)  962 004 

Koszt własny sprzedaży (307  915) (145  981) (320  835) (60  971) (55  444) -  67 055 (824  091) 

Zysk/strata brutto na sprzedaży  43 509  43 410  38 276  17 013  332 - (4  627)  137 913 

Koszty sprzedaży (22  585) (9  121) (14  746) (10  255) (4  488) -  2 451 (58  744) 

Koszty ogólnego zarządu (16  503) (9  424) (13  793) (3  489) (4  569) (13  503)  253 (61  028) 

Wynik na zarządzaniu należnościami  149  95  360  33  1 369 ( 497) ( 71)  1 438 
Wynik na pozostałej działalności  
operacyjnej  20 918  1 285 ( 600)  1 150 ( 519) ( 99) ( 56)  22 079 

Zysk/strata na działalności operacyjnej  25 488  26 245  9 497  4 452 (7  875) (14  099) (2  050)  41 658 
Saldo różnic kursowych i odsetek od  
rozrachunków handlowych (4  938) (4  837) (21  387) (3  776) (1  247) - - (36  185) 

Koszty finansowania Grupy - - - - - (29  875) - (29  875) 
Wynik na działalności finansowej  
(nieprzypisane do segmentów) - - - - -  30 129 -  30 129 

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych  516 - - - - - -  516 

Zysk/strata przed opodatkowaniem  21 066  21 408 (11  890)  676 (9  122) (13  845) (2  050)  6 243 

Podatek        (9  391) 

Zysk/strata netto        (3  148) 

Zysk dotyczący działalności zaniechanej        - 

Zysk/strata netto za rok obrotowy        (3  148) 

           

Amortyzacja  30 476  5 887  15 523  4 505  1 211  1 329 -  58 931 

EBITDA  55 964  32 132  25 020  8 957 (6  664) (12  770) (2  050)  100 589 
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01.01.-31.03.2009 

W tysiącach złotych Sodowy Agrochemiczny Organiczny Krzemiany i 
Szkło 

Pozostała 
działalność 

Funkcje 
Korporacyjne 

Eliminacje (korekty 
konsolidacyjne) RAZEM 

Przychody od podmiotów zewnętrznych  424 804  214 480  249 267  42 010  61 198 -   991 759 

Przychody z transakcji pomiędzy segmentami  11 547  1 606  9 443  388  697 - (23  681)  0 

Przychody, razem  436 351  216 086  258 710  42 398  61 895 - (23  681)  991 759 

Koszt własny sprzedaży (318  487) (169  971) (238  254) (29  708) (51  061) -  25 417 (782  064) 

Zysk/strata brutto na sprzedaży  117 864  46 115  20 456  12 690  10 834 -  1 736  209 695 

Koszty sprzedaży (27  716) (8  432) (10  113) (4  162) (5  937) -  976 (55  384) 

Koszty ogólnego zarządu (17  916) (9  808) (16  681) (4  680) (4  577) (15  138)  425 (68  375) 

Wynik na zarządzaniu należnościami  289 ( 26)  2 146  161 (1  331) -  389  1 628 
Wynik na pozostałej działalności  
operacyjnej  937 (1  436) ( 923) ( 320)  658 ( 973) ( 18) (2  075) 

Zysk/strata na działalności operacyjnej  73 458  26 413 (5  115)  3 689 ( 353) (16  111)  3 508  85 489 
Saldo różnic kursowych i odsetek od  
rozrachunków handlowych (18  554)  1 691 (9  006)  1  397 - - (25  471) 

Koszty finansowania Grupy - - - - - (28  543) - (28  543) 
Wynik na działalności finansowej  
(nieprzypisane do segmentów) - - - - - (34  647) - (34  647) 

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych (1  467) - - - - - - (1  467) 

Zysk/strata przed opodatkowaniem  53 437  28 104 (14  121)  3 690  44 (79  301)  3 508 (4  639) 

Podatek        (7  954) 

Zysk/strata netto        (12  593) 

Zysk dotyczący działalności zaniechanej        - 

Zysk/strata netto za rok obrotowy        (12  593) 

           

Amortyzacja  36 447  6 564  12 715  4 108  634  1 682  0  62 150 

EBITDA  109 905  32 977  7 600  7 797  281 (14  429)  3 508  147 639 
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31.03.2010 Sodowy Agrochemiczny Organiczny Krzemiany i 
Szkło 

Pozostała 
działalność 

Funkcje 
Korporacyjne 

Eliminacje (korekty 
konsolidacyjne) RAZEM 

Rzeczowe aktywa trwałe 1  183 473  217 803  533 734  91 487  166 093  10 326 ( 955) 2  201 961 
Wartości niematerialne i prawne  66 009  30 074  11 843  1 465  37 972  8 283 ( 44)  155 602 

- wartość firmy  35 830  14 192 -  39 - - -  50 061 
Udziały w jednostkach stowarzyszonych  34 615 - - - - - -  34 615 
Zapasy  91 948  126 646  79 134  28 508  8 310 - (4  463)  330 083 
Należności z tytułu dostaw i usług  229 738  121 099  228 968  45 168  52 778 - (30  269)  647 482 
Pozostałe aktywa - - - - -  632 353 -  632 353 

Aktywa, razem 1  605 783  495 622  853 679  166 628  265 153  650 962 (35  731) 4  002 096 
            

31.03.2010 Sodowy Agrochemiczny Organiczny Krzemiany i 
Szkło 

Pozostała 
działalność 

Funkcje 
Korporacyjne 

Eliminacje (korekty 
konsolidacyjne) RAZEM 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  205 379  89 578  207 665  12 788  38 233 - (32  313)  521 330 
Pozostałe zobowiązania - - - - - 2  607 680 - 2  607 680 

Zobowiązania, razem  205 379  89 578  207 665  12 788  38 233 2  607 680 (32  313) 3  129 010 
 

31.03.2009 Sodowy Agrochemiczny Organiczny Krzemiany i 
Szkło 

Pozostała 
działalność 

Funkcje 
Korporacyjne 

Eliminacje (korekty 
konsolidacyjne) RAZEM 

Rzeczowe aktywa trwałe 1  454 481  230 089  545 840  98 351  8 624  10 629 - 2  348 014 
Wartości niematerialne i prawne, w tym:  145 022  32 414  14 542  1 877  2 604  7 938 -  204 397 

- wartość firmy  43 612  15 348 -  39 - - -  58 999 
Udziały w jednostkach stowarzyszonych  35 769 - - - - - -  35 769 
Zapasy  127 808  178 281  62 171  38 545  17 655 - (6  163)  418 297 
Należności z tytułu dostaw i usług  379 856  151 527  217 155  28 903  71 903 - (10  509)  838 835 
Pozostałe aktywa - - - - -  676 984 -  676 984 

Aktywa, razem 2  142 936  592 311  839 708  167 676  100 786  695 551 (16  672) 4  522 296 
            

31.03.2009 Sodowy Agrochemiczny Organiczny Krzemiany i 
Szkło 

Pozostała 
działalność 

Funkcje 
Korporacyjne 

Eliminacje (korekty 
konsolidacyjne) RAZEM 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  182 268  53 842  158 900  12 387  42 264 - (10  997)  438 664 
Pozostałe zobowiązania - - - - - 3  209 536 - 3  209 536 

Zobowiązania, razem  182 268  53 842  158 900  12 387  42 264 3  209 536 (10  997) 3  648 200 
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01.01.-31.03.2010 Sodowy Agrochemiczny Organiczny Krzemiany i 
Szkło 

Działalność 
zaniechana 

Pozostała 
działalność 

Funkcje 
Korporacyjne 

Eliminacje 
(korekty 

konsolidacyjne) 
RAZEM 

Rozpoznane odpisy  
z tytułu utraty wartości 235  456  1 310  356 -  8 - -  2 365 

Odwrócone odpisy  
z tytułu utraty wartości  220  1 800  1 670  105 -  880 - ( 71)  4 604 

Rozpoznane odpisy  
z tytułu utraty wartości  
(nieprzypisane do segmentów) 

- - - - - - 892 -  892 

Odwrócone odpisy  
z tytułu utraty wartości  
(nieprzypisane do segmentów) 

- - - - - -  4 634 -  4 634 

 

01.01.-31.03.2009 Sodowy Agrochemiczny Organiczny Krzemiany i 
Szkło 

Działalność 
zaniechana 

Pozostała 
działalność 

Funkcje 
Korporacyjne 

Eliminacje 
(korekty 

konsolidacyjne) 
RAZEM 

Rozpoznane odpisy  
z tytułu utraty wartości  873 791  620  78 -  1 361 - ( 386) 3 337 

Odwrócone odpisy  
z tytułu utraty wartości  8 1 398 2 956  91 - - -  3 4 456 

Rozpoznane odpisy  
z tytułu utraty wartości  
(nieprzypisane do segmentów) 

- - - - - -  290 -  290 

Odwrócone odpisy  
z tytułu utraty wartości  
(nieprzypisane do segmentów) 

- - - - - -  211 -  211 

 
SEGMENTY GEOGRAFICZNE 
31.03.2010               

w tysiącach złotych Polska Unia Europejska Pozostała Europa Afryka Azja Pozostałe regiony RAZEM 

Aktywa segmentu razem 2  708 043 1  185 687  33 776  11 774  57 666  5 150 4  002 096 

Przychody netto ze sprzedaży  416 960  360 473  23 820  35 507  104 004  21 240  962 004 
           
31.03.2009               

w tysiącach złotych Polska Unia Europejska Pozostała Europa Afryka Azja Pozostałe regiony RAZEM 

Aktywa segmentu razem 2  746 117 1  676 211  39 370  1 466  52 137  6 995 4  522 296 

Przychody netto ze sprzedaży  532 885  352 267  15 484  13 433  63 195  14 495  991 759 
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2.11 Transakcje na instrumentach pochodnych 

Łączna wycena nierozliczonych na dzień 31 marca 2010 roku transakcji to minus 79 426 tys. zł. Na kwotę tę 
składają się: 
 - wycena instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy procentowej:    (11 624 tys. zł.) 
 - wycena instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe:     (67 802 tys. zł.) 
            w tym: 
  zobowiązanie wobec Citi Bank Handlowy SA   (20 066 tys. zł.) 
  zobowiązanie wobec ING Bank Śląski SA    (47 736 tys. zł.) 
 
Zobowiązanie wobec Citi Bank Handlowy SA z tytułu zamkniętych transakcji z terminami realizacji w okresie 
standstill na dzień 31 marca 2010 roku wynosi 39 638 tys. zł.  
 
Poniższe zestawienie przedstawia wybrane informacje o nierozliczonych transakcjach na instrumentach 
pochodnych na rynku walutowym: 
 

Data Zawarcia Nominał sprzedanych 
opcji „Call” 

Nominał kupionych opcji 
„Put” Zapadalność Kurs 

rozliczenia 

05-08-2008; 

14-08-2009; 

02-11-2009; 

1.026 tyś EUR/tydzień 1.026 tyś EUR/tydzień od 01.04.2010 do 28.06.2010 

16-12-2009; 

22-01-2010; 

08-03-2010; 

17-03,2010 

1.467 tyś EUR/tydzień 1.467 tyś EUR/tydzień od 01.07.2010 do 02.08.2010 

3,2400 

06-08-2008;  
18-02-2009; 

10.662 tyś EUR 10.662 tyś EUR 01.04.2010 3,2870 

21-05-2009; 
13-08-2009 

7.754 tyś EUR 7.754 tyś EUR 01.04.2010 3,3711 

05-11-2009 
15-12-2009 - 

5.815 tyś EUR 5.815 tyś EUR 01.04.2010 3,3297 

17-12-2009; 
15-01-2010 - 

4.846 tyś EUR 4.846 tyś EUR 01.04.2010 3,3529 

27-01-2010; 
26-02-2010 - 

1.938 tyś EUR 1.938 tyś EUR 01.04.2010 3,3731 

08-03-2010; 

15-03-2010 - 

17-03-2010; 

31-03-2010 

969 tyś EUR/tydzień 969 tyś EUR/tydzień od 01.04.2010 do 19.05.2011 3,3731 

05-08-2008; 

14-08-2009; 

02-11-2009; 

513 tyś EUR/tydzień 513 tyś EUR/tydzień od 01.04.2010 do 24.06.2010 

16-12-2009; 

22-01-2010; 

08-03-2010; 

17-03,2010 

694 tyś EUR/tydzień 694 tyś EUR/tydzień od 01.07.2010 do 05.08.2010 

3,3300 

Razem: 
05-08-2008 - 
16-12-2009 120.669 tyś. EUR 120.669 tyś. EUR 01.04.2010 – 19.05.2011 3,2400 -

3,3731 

 
Zobowiązania z tytułu zamkniętych transakcji z terminami realizacji w okresie standstill: 
05-08-2008 – 
31-03-2010 45.500 tyś EUR 45.500 tyś EUR 01-04.2010 3,2400- 

3,3300 
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Od połowy sierpnia 2009 roku, ze względu na obowiązujące porozumienie z bankami („standstill”) nie były 
dokonywane żadne wypłaty z transakcji opcyjnych. 
 
Grupa Ciech posiada nadwyżki wpływów walutowych nad wydatkami w euro. Wzrost kursu EUR/PLN będzie 
skutkować zwiększeniem wartości wpływów w złotych i w przyszłości kompensować straty wykazane na 
transakcjach zabezpieczających. 
 
Poniższe zestawienie zawiera szacunek ekspozycji walutowej Grupy Ciech w euro na dzień 31 marca 2010 roku 
z tytułu instrumentów finansowych oraz przyszłych przychodów operacyjnych netto (z wyłączeniem danych SDC): 
 

Ekspozycja na ryzyko walutowe w EUR ('000 EUR) Wpływ na RW Wpływ na KW 
Wpływ w 
okresie 

1.04.2010 do 
31.05.2011 

Aktywa  
Udzielone pożyczki wrażliwe na zmianę kursu 86 082 x  
Należności z tytułu dostaw i usług i inne 35 032 x  
Lokaty bankowe 14 000 x  
Pasywa  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne -24 750 x  
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  -24 961 x  
Instrumenty pochodne  
Struktury opcyjne  (delta ekwiwalent) -120 440 x x 
Planowana przyszła sprzedaż netto  
Przyszła prognozowana pozycja wynikowa netto 
* w EUR – Ciech do maja 2011  168 000  X

Przyszła prognozowana pozycja wynikowa netto 
* w EUR – pozostałe spółki Grupy Ciech do maja 
2011 

42 000  X

Pozycja całkowita  174 963     
* pozycja wynikowa netto = przychody operacyjne w walucie – koszty operacyjne w walucie 
 
Kolejna tabela zawiera analizę wrażliwości poszczególnych pozycji bilansu na zmiany kursów walutowych na 
dzień 31.03.2010 r. 
 

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe  ('000 PLN)* Wpływ na RW Wpływ na KW 
Wpływ w 
okresie 

1.04.2010 do 
31.05.2011 

Walutowe pozycje bilansowe (bez pożyczek) -7 -7  

Pożyczki udzielone wrażliwe na zmianę kursu 861 861  

Przyszła prognozowana pozycja wynikowa netto w EUR  2 100  2 100

Zmiana wartości portfela opcji   

     - na podstawie czynnika delta -1 204 -565 -639 

Wpływ całkowity N/A 289 -639 2 100
*dla kursu walutowego wzrost kursu EUR/PLN o 1 grosz 
Delta – Mówi, o ile zmieni się cena opcji w przypadku zmiany ceny aktywu podstawowego, jednakże przybliżenie jest dobre 
jedynie dla małych zmian. 
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3. Sezonowość i cykliczność działalności CIECH S.A. oraz Grupy Ciech  

Zjawiska sezonowości związane z okresowymi wahaniami popytu i podaży mają pewne znaczenie w kształtowaniu 
ogólnych trendów sprzedaży Grupy Ciech. Produkty o zauważalnym wpływie sezonowości to wyroby segmentu 
agrochemicznego: 
• nawozy sztuczne, 
• surowce do produkcji nawozów, 
• środki ochrony roślin. 

 
Koncentracja sprzedaży nawozów następuje na przełomie I i II kwartału oraz w III kwartale roku. Wynika to ze 
zwiększonego zużycia do nawożenia pól w okresach wiosennym oraz jesiennym. Podobnie większość preparatów 
środków ochrony roślin jest zużywana w pierwszej połowie roku, w okresie silnego wzrostu roślin, kiedy to 
realizowane jest około 90% łącznej sprzedaży tych wyrobów.  
 
Ponadto, w zakresie segmentu sodowego istnieje sezonowy związek pomiędzy poziomem sprzedaży niektórych 
produktów, a przebiegiem zimy. W przypadku chlorku wapnia i pozostałych produktów (antylód, mieszanka solno-
chlorkowa, sól wypadowa) ciepła zima ma bezpośrednie przełożenie na spadek sprzedaży, natomiast w przypadku 
soli ma to wpływ pośredni.  
 
W przypadku pozostałych produktów poziom przychodów i wyników finansowych Grupy w okresie roku obrotowego 
nie podlega istotnym wahaniom sezonowym. Z tego też względu wpływ sezonowości na wielkość całkowitej 
sprzedaży Grupy jest relatywnie niewielki.  
 

4. Realizacja wcześniej publikowanej prognozy wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych  
w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. 

 
W 2010 roku Grupa Ciech nie publikowała prognoz wyników na 2010 rok. 
 

5. Czynniki wywierające wpływ na wyniki Grupy Ciech, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego 
kwartału 

5.1 Czynniki zewnętrzne 

Sytuacja w branżach odbiorców produktów Grupy Ciech w Polsce 
Polska jest największym narodowym rynkiem zbytu Grupy Ciech. Do bezpośrednich największych krajowych 
odbiorców produktów Grupy Ciech należą branże: wyrobów chemicznych i z tworzyw sztucznych, przemysł szklarski, 
rolnictwo. Rozwój tych sektorów gospodarki zależy od koniunktury ekonomicznej w Polsce. Produkcja przemysłowa w 
cenach stałych w ciągu pierwszych 3 miesięcy 2010 roku wzrosła o 9,4% w porównaniu do roku poprzedniego 
(analogicznie w 2009 roku spadła o 10,0%). Odpowiednio dynamika przemysłu chemicznego wyniosła: w zakresie 
produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (bez farmacji) - plus 9,5% oraz w zakresie produkcji wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych - plus 14,1%. W tym czasie produkcja wyrobów farmaceutycznych wzrosła o 11,1%.  
W 2009 roku odnotowano zdecydowane spowolnienie dotychczasowego tempa rozwoju gospodarczego Polski do 
1,7% PKB (wobec 5% w 2008r. wg GUS). Dosyć wyraźnie spadła jednak sprzedaż sektora chemicznego (o ok. 3%), 
który zazwyczaj rozwija się podobnie jak cała gospodarka.  
W 2010 roku oczekuje się niewielkiego przyśpieszenia ekonomicznego rozwoju kraju i dynamiki PKB na poziomie 
rzędu 2%-3%.  
 
Koniunktura gospodarcza w Europie i na świecie 
Działalność Grupy Ciech opiera się w znacznej części na sprzedażach produktów chemicznych na rynkach 
zagranicznych. Ich poziom i rentowność są zależne od globalnej koniunktury gospodarczej w Europie i na świecie. 
Osłabienie światowej koniunktury gospodarczej wpływa zazwyczaj na obniżenie zapotrzebowania na surowce na 
rynkach światowych, a tym samym na wysokość realizowanych przez Grupę obrotów eksportowych.  
Wg prognoz CEFIC - Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (z listopada ub.r.) w roku 2009 zanotowano spadek 
ogólnoświatowego PKB o 2,5% z perspektywą ponownego wzrostu w 2010 roku o 2,2%. Analogiczne dynamiki PKB 
dla Unii Europejskiej (27) wynoszą: minus 4,2% w 2009 roku i plus 0,6% w 2010 roku. Nowsze prognozy innych 
międzynarodowych instytucji wskazują, że w skali globalnej można spodziewać się nawet lepszych dynamik (wg 
MFW – plus 3,9% dla gospodarki światowej).  
Przewidywania CEFIC co do sektora chemicznego w UE wskazują na spadek produkcji chemicznej bez farmacji o 
12,4% w 2009 roku (wobec spadku o 4,5% w 2008 roku). Na 2010 roku prognozuje się już powrót dodatniej dynamiki 
tej produkcji na poziomie 4,7%. Wzrost zakładany jest we wszystkich sektorach chemicznych wyodrębnianych przez 
CEFIC. Podobną dynamikę przewiduje się także dla globalnej produkcji chemicznej w 2010 roku (+4,6%, wg 
American Chemistry Council).  
 
Kondycja finansowa rolnictwa 
Część przychodów Grupy Ciech obejmująca nawozy mineralne oraz środki ochrony roślin realizowana jest w ramach 
sprzedaży do sektora rolniczego. W opinii CIECH S.A. w perspektywie długoterminowej popyt na nawozy mineralne 
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w Polsce i Europy Środkowo-Wschodniej powinien nadal rosnąć. Do istotnych czynników, które sprzyjają zwiększeniu 
zużycia agrochemikaliów w Polsce, a więc i popytu na produkty wytwarzane przez Grupę Ciech należą procesy 
poprawiające kondycję finansową i rentowność produkcji rolnej, w tym: kwotowanie produkcji oraz dopłaty 
bezpośrednie. Powinno się to przełożyć na wzrost przychodów Grupy Ciech. Brak natomiast istotnej poprawy w sile 
nabywczej sektora rolniczego oznaczać może stagnację popytu na nawozy i środki ochrony roślin, a przez to 
stagnację przychodów Grupy Ciech w zakresie produktów agrochemicznych. 
Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) w 2009 roku nastąpiła poprawa 
rynkowych uwarunkowań krajowego rolnictwa w porównaniu do roku poprzedniego. Jakkolwiek okoliczności te nie 
pozwoliły jeszcze znacząco polepszyć sytuacji dochodowej rolników wyraźnie pogorszonej w 2008 roku. Od początku 
br. warunki prowadzenia działalności rolniczej ponownie ulegały pogorszeniu (wzrost cen środków produkcji, 
wzmocnienie złotego niesprzyjające eksportowi). Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) w marcu 
2010 roku był nieco niższy niż przed rokiem (spadek z 99,9 do 99,6). Na kolejne kwartały nie przewiduje się szybkiej 
poprawy uwarunkowań produkcji rolniczej w Polsce.  
 
Koniunktura na rynku surowcowym 
W ramach działalności Grupy Ciech istotną część obrotów handlowych stanowi import surowców chemicznych do 
Polski. Rynki surowcowe charakteryzują się dużą cyklicznością związaną z wahaniami koniunktury w gospodarce 
światowej. Rosnące ceny surowców powodują z jednej strony obniżkę marż pośredników handlowych oraz słabnący 
popyt u odbiorców. Z drugiej strony malejące ceny są najczęściej oznaką słabnącego popytu i początków 
dekoniunktury. Utrzymanie stabilnego tempa wzrostu gospodarczego i stabilnych cen surowców chemicznych będzie 
miało pozytywny skutek na działalność handlową CIECH S.A. w zakresie importu surowców. Znaczne wahania 
popytu i cen spowodowane bądź szybkim wzrostem gospodarczym bądź stagnacją gospodarczą będą negatywnie 
oddziaływać na działalność w zakresie obrotu surowcami chemicznymi przez CIECH S.A. 
 
Wdrożenie systemu REACH  
Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH Spółki Grupy Ciech produkujące substancje w ilości powyżej 1000 
ton/rok zamierzają do grudnia 2010 roku dokonać rejestracji właściwej tych substancji, co pozwoli im kontynuować 
wprowadzanie własnych produktów na rynek. Spółki realizują prace przygotowawcze związane z tym 
przedsięwzięciem, biorą czynny udział w forach wymiany informacji o substancjach, tworzonych przez podmioty 
rejestrujące tę samą substancję, a także w konsorcjach powoływanych w celu wspólnego przedłożenia danych 
rejestracyjnych. CIECH S.A. na bieżąco monitoruje postępy prac w tym obszarze. 
 
System handlu emisjami  
Wszystkie spółki Grupy Ciech uczestniczące w systemie handlu emisjami dokonały weryfikacji raportów rocznych 
celem umorzenia uprawnień za rok 2009 (termin do 30 kwietnia br.). Spółki Vitrosilicon S.A. i Soda Polska Ciech Sp. 
z o.o. przeprowadziły transakcje sprzedaży wygenerowanych w ubiegłym roku nadwyżek. 
 
Relacje kursowe PLN/Euro  
Sprzedaż eksportowa Grupy Ciech realizowana jest przede wszystkim w Euro. Silne Euro zwiększa opłacalność 
sprzedaży eksportowej zarówno Grupy Ciech jak też innych producentów z branży chemicznej w Polsce. Zwiększa 
też wartość realizowanych przez CIECH S.A. obrotów handlowych dokonywanych na rzecz innych producentów. W 
efekcie kurs walutowy EUR/PLN wpływa na zyskowność przychodów ze sprzedaży Grupy Ciech. W przypadku 
natomiast umocnienia się krajowej waluty w stosunku do Euro prawdopodobny jest spadek opłacalności eksportu i 
negatywny wpływ na wielkość sprzedaży eksportowej realizowanej przez Grupę Ciech. 
 

5.2 Czynniki wewnętrzne 

Utrzymanie konkurencyjności kosztowej i jakościowej 
Konkurencyjność Grupy Ciech wynika z podstawowych rynkowych czynników tj.: kosztów, jakości, ich bezpośrednich 
źródeł, działalności marketingowej, pozycji na rynku. Najważniejsze z nich są następujące: 

• konkurencyjność kosztowa bazująca na efektach wielkiej skali produkcji, specjalizacji, standaryzacji oraz 
efektach doświadczenia, 
• przywództwo jakościowe oraz systemy sterowania jakością, 
• konkurowanie oparte na sile rynkowej przedsiębiorstwa (pozycja lidera na rynku), 
• przywództwo kosztowe oraz dywersyfikacja. 

Konkurencyjność firm w znacznym stopniu związana jest z innowacyjnością. Podstawą konkurowania stają się więc 
innowacje technologiczne oraz produktowe. W ramach przyjętej strategii inwestycyjnej Spółki Grupy Ciech wdrażają 
szereg innowacyjnych rozwiązań procesowych i produktowych. 
 
Zobowiązania związane z zakupem spółek  ZACHEM S.A., Z.Ch. „Organika-Sarzyna” S.A., S.C. Uzinele Sodice 
Govora - Ciech Chemical Group S.A. oraz Soda Deutschland Ciech. 
Zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z Umów Prywatyzacyjnych dotyczących ZACHEM S.A. i Z.Ch. „Organika-
Sarzyna” S.A. na CIECH S.A. ciążą zobowiązania związane głównie z realizacją pakietów inwestycyjnych, 
gwarancjami pracowniczymi oraz opcjami odkupu udziałów mniejszości. 
W umowie sprzedaży akcji ZACHEM S.A. wprowadzono "warunek ograniczający". Z jednostkowego Sprawozdania 
Finansowego Spółki sporządzonego wg polskich zasad rachunkowości liczony jest „warunek ograniczający” jako 
stosunek kapitałów stałych do aktywów trwałych. Zgodnie z zapisami umowy wskaźnik ten ma wzrastać w 
następujący sposób: w 2007 roku o 20  p.p. w stosunku do obliczonego na dzień sprzedaży akcji tj. 20 grudnia 
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2006r., a w każdym kolejnym roku o kolejne 10 p.p. do 2010r. (łączny przyrost w latach 2007-2010 o 50 p.p.) Za 
każdy pełen p.p. poniżej wymaganego w danym roku wskaźnika CIECH S.A. zapłaci do Nafty Polskiej S.A. karę w 
wysokości 150 tys. zł. Każdy pełen punkt procentowy powyżej 10 p.p. odchylenia od wymaganego wskaźnika 
oznacza karę 500 tys. zł.  
Zawarty w dniu 23 grudnia 2009 Aneks Nr  1 określa, że osiągnięcie poziomu „warunku ograniczającego”, dla którego 
Umowa w dotychczasowym brzmieniu określała termin 31 grudnia 2009r. (+40 p.p.), nastąpi w terminie 31 grudnia 
2010r., z tym że w przypadku nie dotrzymania nowo uzgodnionego terminu przez CIECH S.A., przysługiwać będzie 
Nafcie Polskiej S.A. zarówno kara umowna z tytułu nie osiągnięcia „warunku ograniczającego” na koniec roku 2010r. 
jak i kara umowna, jaka przysługiwałaby z tytułu nie osiągnięcia umownego poziomu na koniec 2009r., a ponadto 
uzgodniono, że osiągniecie poziomu  "warunku ograniczającego", dla którego Umowa w dotychczasowym brzmieniu 
określała termin 31 grudnia 2010r., nastąpi w terminie 31 grudnia 2011r.  
W przypadku, gdy w terminie 31 grudnia 2010r. osiągnięty zostanie poziom „warunku ograniczającego” zgodny z 
pierwotnymi zapisami umownymi (tj. +50 p.p.) „warunek ograniczający” na dzień 31 grudnia 2011r. nie będzie już 
badany oraz nie będzie nałożona kara za nieosiągnięcie warunku ograniczającego w 2009 roku. CIECH S.A. w razie 
potrzeby udzieli wsparcia finansowego dla ZACHEM S.A. w celu zapewnienia spełnienia warunku ograniczającego.  
 
Ponadto Grupa Soda Deutschland Ciech wykazuje w swoim bilansie zobowiązanie do odkupu Elektrociepłowni. 
Elektrociepłownia została sprzedana 1 września 1999 roku przez KWG GmbH (spółka zależna od Soda Deutschland 
Ciech) na rzecz VASA Kraftwerke - Pool za kwotę 115,8 mln EUR. KWG jest zobowiązana umownie do odkupienia 
elektrowni 31 grudnia 2014 roku. KWG zachowuje również opcję nabycia elektrowni, która może być wykonana 1 
stycznia każdego roku w okresie trwania opcji, tj. do 31 grudnia 2014 roku. Na dzień 31 marca 2010 roku 
zobowiązanie z tego tytułu wynosi 138 912 tys. zł. 
 
Przedsięwzięcia inwestycyjne oraz działania związane z pozyskaniem dofinansowania z dostępnych środków 
pomocowych 
W I kwartale 2010 sfinalizowano proces uzgadniania planów inwestycji rzeczowych dla poszczególnych Spółek Grupy 
- pierwotny plan wydatków inwestycyjnych w 2010 roku opiewa na ponad 238 mln zł (w tym ponad 80 mln zł na 
przedsięwzięcia innowacyjne i rozwojowe, mające na celu poprawę efektywności produkcji). W zależności od sytuacji 
płynnościowej Grupy Ciech zakres rzeczowy nakładów inwestycyjnych może ulegać modyfikacji. 
 
W I kwartale 2010 roku rozpoczęto kolejne etapy przedsięwzięć zmierzających do optymalizacji kosztów 
operacyjnych w Grupie Ciech, poprzez wykorzystanie synergii i efektu skali. 
Do końca I kwartału 2010 roku zatwierdzono do dofinansowania kolejne dwa projekty realizowane w Grupie Ciech. W 
sumie Grupa Ciech pozyskała dofinansowanie na realizację ośmiu projektów z obszaru jej działalności, z czego dla 
pięciu z nich podpisano umowy na dofinansowanie, natomiast dla trzech pozostałych projektów trwa proces 
podpisywania umów. Dofinansowane projekty obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne w obszarze ochrony 
środowiska, wdrażania nowych, innowacyjnych technologii wytwarzania kluczowych produktów Grupy, a także 
prowadzenia prac badawczo – rozwojowych. Realizowany jest także projekt szkoleniowo – doradczy dla pracowników 
Grupy Ciech. Łączna kwota przyznanych dotacji przekracza 130 mln zł.  
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6. Jednostki objęte konsolidacją 

 
Opis organizacji Grupy Ciech 
 
Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Ciech jest CIECH Spółka Akcyjna obecnie z siedzibą w Warszawie,  
ul. Puławska 182, zarejestrowana pod numerem 0000011687 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

Grupa Ciech jest grupą krajowych i zagranicznych spółek produkcyjnych, dystrybucyjnych i handlowych działających 
w branży chemicznej. Według stanu na dzień 31 marca 2010 roku składała się z 58 podmiotów gospodarczych, 
w tym: 
 

• jednostki dominującej CIECH S.A., 

• 39 jednostek zależnych, z tego: 

- 23 jednostek zależnych krajowych, 

- 16 jednostek zależnych zagranicznych, 

• 15 jednostek stowarzyszonych krajowych, 

• 2 jednostek stowarzyszonych zagranicznych, 

• 1 jednostki współkontrolowanej zagranicznej. 

 

W skład Grupy Ciech wchodzą jednostki zależne i stowarzyszone bezpośrednio tj. dla których jednostką dominującą 
jest CIECH S.A., jak również zależne i stowarzyszone pośrednio, dla których jednostką dominującą są jednostki 
bezpośrednio zależne od CIECH S.A. 
 
Grupa Ciech prowadzi działalność o charakterze produkcyjnym związaną ze sprzedażą produktów własnych oraz 
działalność handlową związaną z obrotem towarów. Działalność handlowa realizowana jest przede wszystkim przez 
CIECH S.A. oraz krajowe i zagraniczne spółki handlowe zależne od CIECH S.A., natomiast działalność produkcyjna 
przez spółki zależne od CIECH S.A. o charakterze produkcyjnym. Jednostka dominująca nie posiada oddziałów. 
 
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2010 roku konsolidacją objęto 
spółki przedstawione w poniższym zestawieniu. 
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Wykaz spółek konsolidowanych i wycenianych metodą praw własności w pierwszym kwartale 2010 oraz w okresie porównywalnym. 
 

Metoda konsolidacji na dzień 
31.03.2010 oraz stopień zależności 

od CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 
31.03.2009 oraz stopień zależności 

od CIECH S.A. 
Nazwa Spółki/Grupy 
 

  

Przedmiot działalności 
 

1) CIECH S.A. Jednostka dominująca Jednostka dominująca 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki dominującej zgodnie ze statutem 
jest między innymi: prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej 
działalność handlową, inwestycyjną, produkcyjną, usługową i operacje finansowe 
ze szczególnym uwzględnieniem działalności w zakresie handlu zagranicznego i 
krajowego chemikaliami oraz działalności z tym handlem związanej. Spółka może 
prowadzić działalność przedstawicielską na rzecz firm krajowych i zagranicznych. 
 

2) „POLFA” Sp. z o.o.  Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną 

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną 

− sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, 
− sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 
− sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, 
− sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych 
 

Grupa CIECH FINANCE    

3) CIECH FINANCE Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną 

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną 

− prowadzenie projektów dezinwestycyjnych dotyczących zbędnego majątku 
trwałego (nieruchomości)  

− i aktywów finansowych (akcji i udziałów spółek kapitałowych) 
 

3.1.) Cheman S.A. 
Jednostka pośrednio zależna od CIECH 
S.A. – konsolidowana metodą pełną na 

poziomie Grupy Ciech.  

Jednostka pośrednio zależna od CIECH 
S.A. – konsolidowana metodą pełną na 

poziomie Grupy Ciech. 

− sprzedaż hurtowa i dystrybucja chemikaliów nieorganicznych stałych i 
organicznych stałych, 

− sprzedaż hurtowa i dystrybucja surowców do chemii gospodarczej, 
− sprzedaż hurtowa i dystrybucja surowców kosmetycznych i farmaceutycznych, 
− sprzedaż hurtowa i dystrybucja wypełniaczy, pigmentów, surowców do farb i 

lakierów, 
− sprzedaż hurtowa i dystrybucja dodatków do żywności i pasz, 
− sprzedaż hurtowa i dystrybucja kwasów, zasad i innych chemikaliów płynnych 
 

Grupa SODA MĄTWY Konsolidacja Grupy niższego szczebla 
metodą pełną 

Konsolidacja Grupy niższego szczebla 
metodą pełną 

4) SODA MĄTWY S.A. Jednostka dominująca niższego 
szczebla (zależna od CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca niższego 
szczebla (zależna od CIECH S.A.) 

4.1.) Soda Polska CIECH  Sp. z o.o. 
Jednostka zależna pośrednio od CIECH 

S.A. - konsolidacja metodą pełną na 
niższym szczeblu 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu  

4.1.1) TRANSODA Sp. z o.o. 
Jednostka zależna pośrednio od CIECH 

S.A. - konsolidacja metodą pełną na 
niższym szczeblu.  

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu.  

4.2) Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń 
Spółka Akcyjna 

Jednostka stowarzyszona pośrednio z 
CIECH S.A. - wycena metodą praw 

własności na niższym szczeblu. 

Jednostka stowarzyszona pośrednio od 
CIECH S.A. - wycena metodą praw 

własności na niższym szczeblu. 

− produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, 
− sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 
− wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, 
− usługi transportowe w zakresie przewozów towarowych 
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Metoda konsolidacji na dzień 
31.03.2010 oraz stopień zależności 

od CIECH S.A. 

Metoda konsolidacji na dzień 
31.03.2009 oraz stopień zależności 

od CIECH S.A. 
Nazwa Spółki/Grupy 

 

Przedmiot działalności 
  

 

 Grupa JANIKOSODA Konsolidacja Grupy niższego szczebla 
metodą pełną 

Konsolidacja Grupy niższego szczebla 
metodą pełną 

5) JANIKOSODA S.A. Jednostka dominująca niższego 
szczebla (zależna od CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca niższego 
szczebla (zależna od CIECH S.A.) 

5.1) Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń 
Spółka Akcyjna  

Jednostka stowarzyszona pośrednio z 
CIECH S.A. - wycena metodą praw  

własności na niższym szczeblu. 

Jednostka stowarzyszona pośrednio od 
CIECH S.A. - wycena metodą praw 

własności na niższym szczeblu. 

− produkcja soli, 
− produkcja gazów technicznych, 
− produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych,  
− produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

Grupa FOSFORY Konsolidacja Grupy niższego szczebla-
metodą pełną 

Konsolidacja Grupy niższego szczebla-
metodą pełną 

6.) GZNF „FOSFORY” Sp. z o.o. Jednostka dominująca niższego 
szczebla (zależna od CIECH S.A.) 

Jednostka dominująca niższego 
szczebla (zależna od CIECH S.A.) 

6.1) „AGROCHEM” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością - w 
Dobrym Mieście 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu. 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu. 
6.2) „AGROCHEM” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością – w 
Człuchowie 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu. 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu. 

− produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych, 
− produkcja pozostałych chemikaliów nieorganicznych,  
− produkcja pozostałych chemikaliów organicznych, 
− wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 
− produkcja tworzyw sztucznych, 
− sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt, 
− usługi przeładunkowe w oparciu o własną bazę przeładunkowo-składową 
 

7) „Alwernia” S.A. Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną 

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną 

− produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, 
− produkcja barwników i pigmentów, 
− produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych, 
− produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych, 
− produkcja gipsu, 
− produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 
 

8) POLSIN PRIVATE LIMITED Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną 

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną 

− wielobranżowa sprzedaż hurtowa i detaliczna na rynkach dalekowschodnich. 

9) DALTRADE PLC. Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną 

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną 

− dystrybucja i sprzedaż hurtowa chemikaliów na rynku brytyjskim 
 

10) VITROSILICON Spółka Akcyjna Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną. 

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną. 

− produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, 
− produkcja szkła gospodarczego i technicznego, 
− produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, 
− produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 
 

11) Przedsiębiorstwo Transportowo-
Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. 

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną. 

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną. 

− transport międzynarodowy płynnych chemikaliów, 
− myjnia cystern samochodowych i kolejowych 
 

12) Zakłady Chemiczne „Organika-
Sarzyna” S.A. 

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną. 

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną. 

− produkcja tworzyw sztucznych, 
− produkcja pestycydów i pozostałych środków chemicznych 
 

Grupa ZACHEM  Konsolidacja Grupy niższego szczebla-
metodą pełną 

Konsolidacja Grupy niższego szczebla-
metodą pełną 

− produkcja chemikaliów organicznych i nieorganicznych pozostałych, 
− produkcja i sprzedaż tworzyw sztucznych, 
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Nazwa Spółki/Grupy 
 

Metoda konsolidacji na dzień 
31.03.2010 oraz stopień zależności 

od CIECH S.A. 
 

Metoda konsolidacji na dzień 
31.03.2009 oraz stopień zależności 

od CIECH S.A. 
 

Przedmiot działalności 
 

13) ZACHEM S.A. Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną. 

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną. 

13.1) ZACHEM UCR Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu. 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu. 
13.2) BORUTA - ZACHEM Kolor 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
(Spółka powstała w wyniku  połączenia 
spółek: BORUTA -KOLOR Sp. z 
o.o.(spółka przejmowana) i  ZACHEM 
Barwniki Sp. z o.o. (spółka 
przejmująca, która była włączona do 
konsolidacji od grudnia 2006 roku) 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu. 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu. 

− produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych, 
− produkcja barwników i pigmentów, 
− działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn 

ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie klasyfikowana 
 

14) S.C. Uzinele Sodice Govora – 
Ciech Chemical Group S.A. 

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną. 

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną. 

− produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, 
− sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 
 

Grupa Soda Deutschland Ciech Konsolidacja Grupy niższego szczebla-
metodą pełną 

Konsolidacja Grupy niższego szczebla-
metodą pełną 

15.) Soda Deutschland Ciech GmbH 
Jednostka zależna od CIECH S.A. - 

konsolidacja metodą pełną na niższym 
szczeblu  

Jednostka zależna od CIECH S.A. - 
konsolidacja metodą pełną na niższym 

szczeblu  

15.1.) Sodawerk Holding Stassfurt 
GmbH 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu  

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu  

15.1.1.) Sodawerk Stassfurt 
Verwaltungs GmbH 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu  

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu 

15.1.2) Sodawerk Stassfurt 
GmbH&Co.KG 

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu  

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu  

15.1.3) KWG GmbH 
Jednostka zależna pośrednio od CIECH 

S.A. - konsolidacja metodą pełną na 
niższym szczeblu  

Jednostka zależna pośrednio od CIECH 
S.A. - konsolidacja metodą pełną na 

niższym szczeblu  

15.1.4) Kaverngesellschaft Stassfurt 
GbmH 

Jednostka stowarzyszona pośrednio z 
CIECH S.A. - wycena metodą praw 

własności na niższym szczeblu. 

Jednostka stowarzyszona pośrednio od 
CIECH S.A. - wycena metodą praw 

własności na niższym szczeblu. 

− produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, 
− sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 
− wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej 

 



Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Ciech za I kwartał 2010 roku 

7. Skutki zmian w strukturze jednostek gospodarczych  Grupy Ciech w pierwszym kwartale 2010, w tym w 
wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy, inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

 
W strukturze Grupy Ciech, w zakresie spółek, których CIECH S.A. bezpośrednio posiada akcje/udziały, w pierwszym 
kwartale 2010 roku nie zaszły zmiany powodujące przemieszczenie spółek w strukturze, natomiast nastąpiły 
poniższe zmiany: 
 
CIECH FINANCE Sp. z o.o. 
 W dniu 8 stycznia 2010 roku Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 250 tys. 

zł, poprzez ustanowienie 500 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy. Udziały z podwyższenia kapitału 
zakładowego objął CIECH S.A. dotychczasowy 100% Wspólnik Spółki, w zamian za gotówkę. Udział procentowy 
CIECH S.A. pozostaje bez zmian. Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło na NZW w 
dniu 19 października 2009 roku. 

 
Chemiepetrtol GmbH (w likwidacji) 
 W dniu  15 marca 2010 roku spółka Chemiepetrol GmbH (w likwidacji) z siedzibą w Hamburgu, zarejestrowana 

od numerem HRB 33084 w Rejestrze Handlowym B, postanowieniem Sądu Rejonowego w Hamburgu została 
wykreślona z Rejestru Handlowgo. Spółka  Chemiepetrol GmbH została postawiona w stan likwidacji uchwałą 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 listopada 2007 roku. CIECH S.A. był większościowym udziałowcem Spółki 
(60% udziałów w kapitale zakładowym). 

 
W strukturze Grupy Ciech, w zakresie spółek, w których CIECH S.A. pośrednio posiada akcje/udziały, w I kwartale 
2010 roku zmiana objęła spółkę stowarzyszoną z VITROSILICON S.A., Hutę Szkła Wymiarki S.A. Spółka 
VITROSILICON S.A. zwiększyła swój udział w kapitale zakładowym HS Wymiarki S.A. do 36,19%, poprzez nabycie 
od drobnych akcjonariuszy 12.841 akcji, stanowiących 1.05% kapitału zakładowego. 
 

8. Zmiany w stanie akcji CIECH S.A. posiadanych przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

Z oświadczeń przekazanych przez osoby zarządzające i nadzorujące wynika, że:  
 
• Pan Artur Osuchowski – Członek Zarządu Spółki posiada 2 100 akcji CIECH S.A. 
 
Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji CIECH S.A., ani akcji lub udziałów w jednostkach 
powiązanych. 

 

9. Akcjonariusze CIECH S.A. posiadający co najmniej 5% akcji/głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Z zawiadomień otrzymanych w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Dz.U. 
nr 184 poz.1539 z późn. zm. wynika, iż następujący Akcjonariusze posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
na walnych zgromadzeniach spółki: 
 
 Skarb Państwa - 10 270 800 akcji, co stanowi 36,68 % kapitału zakładowego CIECH S.A.; liczba głosów 10 

270 800,   co stanowi 36,68% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ; 
 
 Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 1 712 732, co stanowi 6,12% kapitału zakładowego CIECH 

S.A.; liczba głosów 1 712 732, co stanowi 6,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ; 
 
 Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) – 5 498 875, co stanowi 19,64% kapitału zakładowego 

CIECH S.A.; liczba głosów 5 498 875, co stanowi 19,64% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ: 
 

w tym fundusz inwestycyjny Pioneer FIO (zarządzany przez PPIM) – 5 498 875, co stanowi 19,64% kapitału 
zakładowego CIECH S.A.; liczba głosów 5 498 875, co stanowi 19,64% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. 

 
W dniu 15 kwietnia 2010 roku Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonując umowę świadczenia 
usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem 
Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM oraz działając zgodnie z Art. 69 ust 1. pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz 1539 z późn. zm.), zawiadomił Spółkę o wzroście zaangażowania 
do poziomu 19,64% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki CIECH S.A. w zakresie instrumentów 
finansowych wchodzących w skład portfela Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Pioneer FIO) utworzonego 
przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Towarzystwo). Powyższa zmiana nastąpiła 
wyłącznie w wyniku przekształcenia funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez Towarzystwo w 
subfundusze funduszu Pioneer FIO w następujący sposób: 

 42



Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Ciech za I kwartał 2010 roku 

1. Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Pieniężny subfundusz 
funduszu Pioneer FIO;  

2. Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Obligacji subfundusz 
funduszu Pioneer FIO  

3. Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Obligacji Plus 
subfundusz funduszu Pioneer FIO  

4. Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Stabilnego 
Wzrostu subfundusz funduszu Pioneer FIO  

5. Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Zrównoważony 
subfundusz funduszu Pioneer FIO  

6. Pioneer Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Aktywnej Alokacji 
subfundusz funduszu Pioneer FIO  

7. Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Pioneer Akcji Polskich 
subfundusz funduszu Pioneer FIO  

8. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w 
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego subfundusz funduszu Pioneer FIO. 

Powyższe przekształcenie miało miejsce 9 kwietnia 2010 roku i z tym dniem Pioneer FIO wstąpił w prawa i obowiązki 
przekształconych funduszy. Po zmianie w portfelu Pioneer FIO znajdowało się łącznie 5 498 875 akcji Spółki, co 
stanowiło 19,64% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało 5 498 875 głosów, co stanowiło 19,64% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed zmianą w portfelu Pioneer FIO znajdowało się łącznie 
32 035 akcji Spółki, co stanowiło 0,11% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało 32 035 głosów, co 
stanowiło 0,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

10. Rezerwy i odpisy aktualizujące wartość aktywów – dotyczy okresu 01.01.2010 – 31.03.2010 

W pierwszym kwartale 2009 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech ujęte zostały 
następujące zmiany (utworzenie, wykorzystanie i rozwiązanie) rezerw oraz odpisów aktualizujących wartość 
aktywów. 
 
Zwiększenia rezerw w  okresie 01.01.-31.03.2010 roku tys. zł

Rezerwa na podatek dochodowy 12 369

Rezerwa na odprawy emerytalne, urlopy, premie, rekompensaty i podobne 1 850

Rezerwa na przewidywane straty 5

Rezerwa na ochronę środowiska 119

Rezerwa na restrukturyzację -

Rezerwa na zobowiązania (koszty) -

Razem 14 343
 
Zmniejszenia (wykorzystanie i rozwiązanie) rezerw w okresie 01.01.-31.03.2010 roku tys. zł

Rezerwa na podatek dochodowy 10 668

Rezerwa na odprawy emerytalne, urlopy, premie, rekompensaty i podobne 1 894 

Rezerwa na przewidywane straty -

Rezerwa na ochronę środowiska 2 054

Rezerwa na restrukturyzację 313

Rezerwa na zobowiązania (koszty) 917

Razem 15 846
 
Zwiększenia odpisów aktualizujących aktywa  
w okresie 01.01.-31.03.2010 roku 

tys. zł

Odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych i prawnych -

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów  -

Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych -

Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych 2 322

Odpisy aktualizujące wartość zapasów 916

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych 77

Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych -

Razem 3 315
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Zmniejszenia (wykorzystanie i rozwiązanie) odpisów aktualizujących aktywa  
w okresie 01.01.-31.03.2010 roku 

tys. zł

Odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych i prawnych -

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów  1 617

Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych -

Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych 5 918

Odpisy aktualizujące wartość zapasów  8 020

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych -

Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych -

Razem 15 555
 
Zmiany aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
w okresie 01.01.-31.03.2010 roku 

tys. zł

Zwiększenie 386

Zmniejszenie 6 543
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11. Informacja dodatkowa do Sprawozdania z Pełnego Dochodu Grupy Ciech 

 
Efekt podatkowy każdego ze składników Pozostałego Pełnego Dochodu Grupy Ciech 

01.01.-31.03.2010 01.01.-31.03.2009   

w tysiącach złotych Przed 
podatkiem Podatek Netto po 

opodatkowaniu 
Przed 

podatkiem Podatek Netto po 
opodatkowaniu 

Różnice kursowe z przewalutowania spółek zagranicznych 9 398 - 9 398 (19 452) - (19 452) 

Aktualizacja wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 7 440 (1 405) 6 035 12 170 (2 394) 9 776 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 20 105 (2 268) 17 837 (4 185) 1 690 (2 495) 
Różnice kursowe z inwestycji netto w podmiocie zagranicznym (17 220) - (17 220) - - - 
Inne składniki pozostałego pełnego dochodu - - - 68 - 68 

Pozostały pełen dochód netto 19 723 (3 673) 16 050 (11 399) (704) (12 103) 
 
 
Korekty podatku dochodowego i korekty z przeniesienia w pozostałych dochodach ogółem 
Pozostały Pełen Dochód Brutto 01.01.-31.03.2010zmiana w okresie zmiana w okresie (w tysiącach złotych) 01.01.-31.03.2009 

Różnice kursowe z przewalutowania spółek zagranicznych 9 398 (19 452) 
- wycena za okres bieżący  9 398 (19 452)  

Aktualizacja wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 7 440 12 170 
- wycena do wartości godziwej w okresie  7 440 12 170  

Różnice kursowe z inwestycji netto w podmiocie zagranicznym (17 220) - 
- wycena do wartości godziwej w okresie (17 220) -  
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 20 105 (4 185) 

- wycena do wartości godziwej w okresie  26 556 (6 146)  
- korekta reklasyfikacyjna zysków/strat uwzględnionych do rachunku zysków i strat (6 451) 1 961  

Pozostałe - - 68 68 

Podatek dochodowy dotyczący pozostałych składników Pełnego Dochodu (3 673) (704) 
- naliczony za okres bieżący (6 451) (981)  
- korekta reklasyfikacyjna do rachunku zysków i strat 2 778 277  

Pozostały pełen dochód netto 16 050 (12 103) 
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12. Informacja o nabyciu i zbyciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych 

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku w Grupie Ciech dokonano następujących transakcji zakupu i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych: 
 

a) Środki trwałe, w tym:       

 (w tysiącach złotych) 
  

grunty, budynki, lokale i 
obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

środki 
transportu 

inne środki 
trwałe 

b) Środki 
trwałe w 
budowie 

c) Zaliczki na 
środki trwałe w 
budowie (netto) 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

razem 

ZAKUP I PRZYJĘCIA Z INWESTYCJI 16 082 908 13 113 1 331 729 24 569 - 40 651 

CIECH S.A. 98 - 94 - 4 84 - 182 

Grupa SODA MĄTWY 5 578 3 5 010 419 146 16 720 - 22 298 

Grupa FOSFORY 443 68 354 - 21 636 - 1 079 

Alwernia S.A. 213 - - 200 13 0 - 213 

VITROSILICON Spółka Akcyjna 826 33 374 - 419 605 - 1 431 

Polfa Sp. z o.o. 160 - 10 130 20 124 - 284 

Z.Ch. „Organika-Sarzyna” S.A. 209 163 39 - 7 2 198 - 2 407 

Grupa ZACHEM 3 672 541 3 097 1 33 665 - 4 337 

PTU Transclean Sp. z o.o. 4                          -                  -                  4                   -                  92 - 96 
S.C. Uzinele Sodice Govora – Ciech 
Chemical Group S.A. 3 689 - 3 158 531 - - - 3 689 

Grupa Soda Deutschland Ciech 1 190 100 977 46 66 3 445 - 4 635 

SPRZEDAŻ 4 177 418 553 3 051 155 - - 4 177 

CIECH S.A. 12 - 9 - 3 - - 12 

Grupa SODA MĄTWY 7 - - - - - 77  

Alwernia S.A. 111 - 29 82 - - - 111 

Cheman S.A. 21 - 19 - 2 - - 21 

VITROSILICON Spółka Akcyjna 48 23 25 - - - - 48 

Polfa Sp. z o.o. 55 - - 55 - - - 55 

Z.Ch. „Organika-Sarzyna” S.A. 516 395 114 - 7 - - 516 

Grupa ZACHEM 2 915 - 8 2 907 - - - 2 915 
S.C. Uzinele Sodice Govora – Ciech 
Chemical Group S.A. 160 - 160 - - - - 160 

Grupa Soda Deutschland Ciech 332 - 189 - 143 - - 332 
 
Zakupione rzeczowe aktywa trwałe zostały sfinansowane głównie środkami własnymi, kredytami inwestycyjnymi oraz w niewielkim stopniu leasingiem finansowym. 
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13. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od 
czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 

31.03.2010 31.12.2009 w tysiącach złotych  

- - 1. Należności warunkowe  

- - - otrzymanych gwarancji i poręczeń  

- - - pozostałych należności pozabilansowych  

54 635 55 546 2. Zobowiązania warunkowe  

40 112 40 127 - udzielonych gwarancji i poręczeń  

14 523 15 419 - pozostałych zobowiązań pozabilansowych  

208 521 208 490 3. Inne  

  - inne  208 521 208 490

263 156 264 036Pozycje pozabilansowe, razem  
 
Na dzień 31 marca 2010 roku w Grupie Ciech nie wystąpiły należności warunkowe.  
 
Wartość zobowiązań warunkowych na dzień 31 marca 2010 roku wyniosła 54 635 tys. zł, co oznacza spadek  
o kwotę 911 tys. zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Jest to spowodowane zarówno spadkiem 
wartości udzielonych gwarancji i poręczeń, jak i pozostałych zobowiązań pozabilansowych. 
 
Zmiana pozostałych zobowiązań pozabilansowych w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2009 roku wynika ze 
zmiany kursu walutowego EUR do przeliczenia w Grupie Soda Deutschland Ciech między innymi wykazanej 
potencjalnej rezerwy na rekultywację stawów, która zostanie zawiązana w przypadku konieczności zastosowania 
przepisów gospodarki odpadami. 
 
Nie nastąpiły żadne zmiany na pozycji innych zobowiązań pozabilansowych, poza zmianami opisanymi w punkcie 
6.10. niniejszego raportu. 
 

14. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej według stanu na dzień 31.03.2010 roku.  

14.1 CIECH S.A. 

Zobowiązania CIECH S.A. (krajowe i zagraniczne) zgłoszone do postępowania sądowego lub arbitrażowego 
wg stanu na dzień 31.03.2010 roku. 
 
Roszczenie Enapharm 
Przedmiotem pozwu wniesionego w czerwcu 2004 roku przez Likwidatora firmy Enapharm w Algierii jest aktualnie 
kwota 222 tys. USD (równowartość 637 tys. zł) stanowiąca odszkodowanie za dostawę przez CIECH S.A. leków w 
latach 1985-1991, które uległy przeterminowaniu. 
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; ponadto CIECH S.A. podniósł zarzut przedawnienia roszczeń Enapharmu. 
W czerwcu 2007 roku została doręczona do CIECH S.A. opinia biegłego, z której wynikało, że wartość 
reklamowanych leków wzrosła do kwoty 372 tys. USD (równowartość 1.068 tys. zł). 
Opinia biegłego była przedmiotem analizy ze strony CIECH S.A. w celu oceny jej wiarygodności i zgodności z 
warunkami kontraktu kupna-sprzedaży. CIECH S.A. zakwestionował ustalenia raportu biegłego sądowego 
podnosząc zarzuty formalne i merytoryczne m.in., że wartość leków zgłoszonych przez Enapharm w terminie i 
zgodnie z warunkami kontraktu stanowi tylko około 10% wartości dochodzonej przez Enapharm kwoty. W listopadzie 
2007r. sąd algierski wydał korzystne dla CIECH S.A. postanowienie, w którym odrzucił dotychczasowy raport 
biegłego stwierdzając naruszenie przepisów postępowania cywilnego. Równocześnie sąd nakazał przeprowadzenie 
nowej ekspertyzy i wyznaczył nowego biegłego zalecając aby przy ponownym badaniu był obecny przedstawiciel 
pozwanej. Do dnia dzisiejszego likwidator Enapharmu nie zwrócił się do biegłego o wyznaczenie terminu badania 
leków. 
Sprawa toczy się przed sądem algierskim. CIECH S.A. jest reprezentowany przez miejscowego adwokata, którego 
nadzoruje renomowana kancelaria adwokacka w Paryżu. Sprawa w toku. 
 
Na powyższe zobowiązanie została utworzona w CIECH S.A. rezerwa w wysokości 638 tys. zł. 
 
Wierzytelności CIECH S.A. (krajowe i zagraniczne)   
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Wierzytelności zgłoszone do postępowania sądowego lub arbitrażowego  
Z tytułu zwrotu należności za towar i innych, CIECH S.A. prowadzi pięć czynnych spraw cywilnych krajowych o 
zapłatę na łączną kwotę 332 tys. zł. Na powyższą należność Spółka utworzyła odpis aktualizujący w pełnej 
wysokości. 
 
Wierzytelności z tytułu postępowań upadłościowych 
Do krajowych postępowań upadłościowych (dwadzieścia sześć postępowań) zostały skierowane wierzytelności na 
łączną kwotę 8.271 tys. zł.  
Do zagranicznych postępowań upadłościowych CIECH S.A. zgłosił  wierzytelności w kwocie 315 tys. USD 
(równowartość 905 tys. zł.) oraz 508 tys. EURO (łącznie równowartość 1.962 tys. zł.) z czego największą pozycję 
stanowią postępowania upadłościowe:   

• Chemapol – Praga ( 1.010 tys. zł),  
• Euroftal N.V. Belgia ( 806 tys. zł),.  

 
Rokowania, co do postępowań upadłościowych są niekorzystne z uwagi na to, że wierzytelności CIECH S.A. nie 
należą do uprzywilejowanych. 
Spółka utworzyła odpis aktualizujący na wszystkie toczące się postępowania. 
 
Wierzytelności z tytułu postępowań egzekucyjnych i układowych 
W krajowych postępowaniach egzekucyjnych (siedemnaście postępowań) CIECH S.A. dochodzi od dłużników kwoty 
9.460 tys. zł.  
Rokowania odnośnie postępowań egzekucyjnych są zróżnicowane w zależności od posiadanego majątku dłużników.  
W zagranicznym postępowaniu egzekucyjnym znajduje się jedna sprawa wartości 27 tys. EURO (równowartość 104 
tys. zł). 
Na powyższe należności Spółka utworzyła odpis aktualizujący w wysokości 100 %. 
 
Roszczenie Polskiej Żeglugi Morskiej 
W dniu 31 grudnia 2009 roku, do CIECH S.A. wpłynął pozew Polskiej Żeglugi Morskiej p.p. przeciwko CIECH S.A. o 
zapłatę odszkodowania w wysokości 583 tys. USD (równowartość 1.674 tys. zł). 
Pozew został oparty na art. 160 § 3 kodeksu morskiego, a dotyczy w ocenie powoda należnego mu odszkodowania z 
tytułu niewykonania przez CIECH S.A. w całości Umowy czarterowej z dnia 15 października 2007 roku na przewóz 
fosforytów do Maroka. 
Sprawa toczyć się będzie przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Odpowiedź 
na pozew została wniesiona w wyznaczonym przez sąd terminie. Wyznaczono 3-ech arbitrów. Wyznaczono termin 
pierwszej rozprawy na dzień 15 kwietnia 2010 roku. Na powyższe roszczenie zostało utworzone zobowiązanie 
warunkowe w kwocie 1 674 tys. zł. 
 
Roszczenie AVAS 
W 2009 roku AVAS (państwowa rumuńska agencja prywatyzacyjna) zarzuciła CIECH S.A. niedopełnienie 
obowiązków informacyjnych,  wynikających z Umowy kupna akcji S.C. Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical 
Group SA (Umowy Prywatyzacyjnej) i nałożył na CIECH S.A. kary umowne.  AVAS złożył pozew do sądu przeciw 
Ciech SA w tej sprawie. Salans – prawny pełnomocnik CIECH S.A. - określił prawdopodobieństwo uznania przez 
sąd zarzutów AVAS w pierwszej instancji (dwie instancje odwoławcze nie są brane pod uwagę na tym etapie): 

•       Za niedopełnienie przez CIECH S.A. obowiązków informacyjnych, wynikających z para 13.2.1 Umowy 
Prywatyzacyjnej w zakresie zarzutów zagrożonych karami w USD (376 tys. USD + 10 tys. USD = 386 tys. 
USD) - prawdopodobieństwo określono jako średnie do wysokiego; 

•       Za niedopełnienie przez CIECH S.A. obowiązków informacyjnych, wynikających z para 13.11 Umowy 
Prywatyzacyjnej w zakresie zarzutów zagrożonych karą w RON 1.669.334,23 - prawdopodobieństwo 
określono jako niskie do średniego; 

•       Za niedopełnienie przez CIECH S.A. obowiązków informacyjnych, wynikających z para 15.4 Umowy 
Prywatyzacyjnej w zakresie zarzutów zagrożonych karą w RON 1.669.334,23 - prawdopodobieństwo 
określono jako niskie. 

  
W świetle powyższego, po raz kolejny podjęta została próba rozwiązania spraw spornych z AVAS na drodze 
polubownej. Dnia 05.03.2010r. doszło do spotkania przedstawicieli CIECH S.A./Salans z przedstawicielami AVAS. 
AVAS wyraził gotowość osiągnięcia porozumienia z CIECH S.A. odnośnie spraw spornych/kar umownych na drodze 
polubownej, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń prawnych. Do chwili obecnej sprawy te nie zostały jeszcze 
rozstrzygnięte. 
Na powyższe zobowiązanie została utworzona w CIECH S.A. rezerwa w wysokości 1 100 tys. zł oraz wykazano 
zobowiązanie warunkowe w wysokości 1 576 tys. zł. 
 
Przy przeliczaniu zobowiązań wyrażonych w walucie obcej przyjęto kursy walut wg tabel NBP na dzień 31.03.2010 r.  
 
Kurs USD  2,8720 zł 
Kurs EUR 3,8622 zł 
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Inne sprawy prowadzone z udziałem CIECH S.A. 
 
Sprawy dotyczące  nieruchomości położonej w Warszawie przy up. Powązkowskiej 46/50. 

 
1. Sprawa toczy się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie pod sygnaturą akt 
KOX/1596/Po/09. Pismem z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. akt ZM.ZNO.722240-IV.3212/08/GL) Prezydent m.st. 
Warszawy wypowiedział CIECH S.A. dotychczasową wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej, położnej w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 46/50, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna 41 w obrębie 7-02-09 i ustalił z dniem 1 stycznia 2009 r. nową jej 
wysokość na kwotę 589.553,37 zł. W związku z powyższą aktualizacją pismem z dnia 28 stycznia 2009 r.  
CIECH S.A. wystąpiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z wnioskiem o ustalenie, że 
aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest nieuzasadniona.  
Zgodnie z posiadaną informacją na chwilę obecną organ orzekający (tj. Samorządowe Kolegium Odwoławcze) nie 
podejmuje żadnych czynności mających doprowadzić do zakończenia sprawy. CIECH S.A. zlecił w toku powyższego 
postępowania analizę operatu szacunkowego będącego podstawą do podwyższenia opłaty za użytkowanie 
wieczyste. Pełnomocnik CIECH S.A. w marcu 2010 roku potrzymał wniosek z października 2009 roku o zawieszenie 
postępowania do czasu zakończenia postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXV 
Wydział Cywilny pod sygnaturą akt XXV C 1388/09. 
Na powyższe została utworzona w CIECH S.A. rezerwa w wysokości 394 tys. zł. 
 
2. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXV Wydział Cywilny pod sygnaturą akt XXV C 
1388/09 (sygnatura akt postępowania przed SKO Kox/584/Po/04). Pismem z dnia 17.12.2003 roku, doręczonym 
CIECH S.A. w dniu 06.01.2004 roku Prezydent miasta stołecznego Warszawy wypowiedział ze skutkiem na dzień 
31.12.2003 roku dotychczasową wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, 
położnej w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 46/50, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako 
działka ewidencyjna 41 w obrębie 7-02-09. Ustalona na dzień 01.01.2004 roku opłata wynosiła 500.013,36 złotych 
(do chwili dokonania wypowiedzenia opłata ta wynosiła 25.834,35 złotych). Na skutek złożonego przez CIECH S.A 
odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze zgodnie z orzeczeniem z dnia 09 stycznia 2009 r. (sygn. akt 
KOX/584/Po/04) ustaliło, że od dnia 1 stycznia 2005 r. CIECH S.A. jako użytkownik wieczysty działki ew. nr 41 jest 
zobowiązany wnosić opłatę roczną w kwocie w wysokości 408.878,14 zł. Od powyższego orzeczenia 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego  CIECH S.A. wniosła sprzeciw z dnia 29 stycznia 2009 r. do Sądu 
Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.  
Postanowieniem Sądu z dnia 10 marca 2010 roku dopuszczony został dowód z opinii biegłego z zakresu wyceny 
nieruchomości a na dzień 7 kwietnia 2010 roku zaplanowane zostało przez biegłego przeprowadzenie oględzin 
opisanej powyżej nieruchomości.   
Na powyższe została utworzona w CIECH S.A. rezerwa w wysokości 1.687 tys. zł. 
 
3. Sprawa toczy się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie pod sygnaturą akt 
KOC/541/AR/10. (poprzednio przed organem Prezydentem m. st. Warszawy pod znakiem WAB-D-XVII-ZFR-7324-1-
1-10)Pismem z dnia 13 stycznia 2009 roku CIECH S.A. wystąpił do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa z 
wnioskiem o ustalenie wysokości opłaty planistycznej, tj. w trybie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 Nr 80, poz. 717 ze zm.) dla nieruchomości położnej w 
Warszawie przy ul. Powązkowskiej 46/50, składającej się z działek położonych w obrębie 7-02-09, oznaczonych (na 
dzień składania wniosku) numerami: 19/6 (część), 45/1(część), 38, 42, 43, 44 i 41. Decyzją z dnia 8 stycznia 2010 
roku nr 5/R/2010 (znak WAB-D-XVIII-ZFR-7324-1-1-10 opłata ta ustalona została w wysokości 1.687.000,00 złotych. 
Od powyższej decyzji zostało w dniu 1 lutego 2010 roku wniesione odwołanie do SKO w Warszawie (za 
pośrednictwem Prezydenta m. st. Warszawy). W dniu 12.04.2010 roku SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i 
przekazało sprawę do ponownego rozpoznania. 
 

14.2 Spółki zależne 

Soda Polska CIECH Sp. z o.o.   
Wobec Soda Polska CIECH Sp. z o.o. nie zostały zgłoszone roszczenia mogące mieć istotne znaczenie dla jej 
działalności. Przy czym łączna kwota roszczeń zgłoszonych wobec Grupy Soda Polska nie przekracza 1.100 tys. zł.  
Przeciwko Soda Polska toczy się jeden proces pracowniczy o wypłatę różnicy za nagrodę jubileuszową w wysokości 
13 tys. zł.  
Łączna kwota wierzytelności (min. za towar) dochodzona w różnego rodzaju postępowaniach wynosi 26.771 tys. zł. Z 
czego Soda Polska w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych dochodzi od dłużników należności na łączną 
kwotę 870 tys. zł. Natomiast kwota wierzytelności zgłoszonych do postępowań egzekucyjnych wynosi 25.901 tys. zł., 
z czego największą pozycję – łączną kwotę 25.514 tys. zł stanowią wierzytelności wobec firmy PHU „STARTER” B. 
Lepiarz.  
Soda Polska przejęła wierzytelności od JANIKOSODY S.A. i SODA MĄTWY S.A.. Jednakże postępowanie 
prowadzone przed SR w Częstochowie o wyjawienie majątku nie wykazało żadnego majątku. Komornik 
poinformował o bezskuteczności egzekucji z powodu dużego zadłużenia i niemożliwości zaspokojenia wierzycieli.  
Wobec żadnej ze Spółek wchodzących w skład grupy Soda Polska CIECH Sp. z o.o. nie zostały zgłoszone istotne 
roszczenia (zobowiązania) mogące mieć wpływ na ich działalność. 
Grupa Soda Polska CIECH Sp. z o.o  utworzyła rezerwę na wszystkie toczące się postępowania w wysokości 1.100 
tys. zł. 
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„VITROSILICON” Spółka Akcyjna  
Spółka nie odnotowała wobec niej roszczeń (zobowiązań) mogących mieć wpływ na prowadzoną przez nią 
działalność handlową. Spółka dochodzi od dłużników wierzytelności w postępowaniach sądowych w łącznej kwocie 
604 tys. zł, z czego największą pozycję stanowią postępowania egzekucyjne w wysokości 426 tys. zł oraz 
upadłościowe w wysokości 151 tys. zł. 
„VITROSILICON” Spółka Akcyjna utworzyła odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się postępowania. 
 
„ALWERNIA” S.A. 
Przeciwko „Alwerni” S.A. nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mogące mieć istotny wpływ na wynik jej 
działalności. „Alwernia” S.A. dochodzi od dłużników z tytułu wierzytelności za towar i odszkodowań na drodze 
sądowej i egzekucyjnej w łącznej kwocie 402 tys. zł. W postępowaniach upadłościowych dochodzona jest łączna 
kwota wierzytelność w wysokości 1.009 tys. zł.  
Przeciwko Spółce toczy się jedno postępowanie o odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej w wysokości 43 tys. 
zł. Spółka posiada również należność z tyt. zaliczki na poczet dostaw na kwotę brutto 306 tys. zł z Z.Ch. WIZÓW. 
„Alwernia” S.A. utworzyła odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się postępowania. 
 
CHEMAN S.A.   
Przeciwko Cheman S.A. nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mające istotny wpływ na wynik jej 
działalności. Spółka Cheman S.A. dochodzi na drodze sądowej wierzytelności od kilkudziesięciu swoich dłużników z 
tytułu prowadzonej działalności handlowej w łącznej kwocie 5.262 tys. zł z czego w postępowaniu sądowym i 
egzekucyjnym znajduje się kwota 2.421 tys. zł., natomiast do postępowania upadłościowego i układowego zostały 
zgłoszone wierzytelności na kwotę 1.272 tys. zł.   
Cheman S.A. utworzył odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się postępowania.  
 
Grupa FOSFORY 
Wobec spółek Grupy FOSFORY nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mogące mieć istotny wpływ na 
wynik ich działalności handlowej.  
Grupa FOSFORY dochodzi od kilkudziesięciu dłużników w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i 
upadłościowych wierzytelności na łączną kwotę 6.049 tys. zł z czego największą kwotę 3.282 tys. zł stanowią 
wierzytelności zgłoszone do postępowań upadłościowych układowych.  
Na całość powyższych należności Grupa FOSFORY utworzyła odpis aktualizacyjny. 
 
POLFA Sp. z o.o. 
Wobec Spółki CIECH, POLFA Sp. z o. o. nie toczą się postępowania (roszczenia), które mogą mieć wpływ na wynik 
jej działalności gospodarczej.  
Spółka dochodzi od dłużników wierzytelności na łączną kwotę 683 tys. USD (równowartość 1.963 tys. zł) i 794 tys. 
EUR (równowartość 3.068 tys. zł) z tytułu należności za towar. Natomiast kwota należności dochodzona w 
postępowaniach upadłościowych wynosi 246 tys. EUR (równowartość 951 tys. zł) zaś układowych wynosi 293 tys. 
EUR (równowartość 1.135 tys. zł.). 
Spółka utworzyła odpis aktualizacyjny na toczące się postępowania. 
 
ZAKŁADY CHEMICZNE „ORGANIKA-SARZYNA” Spółka Akcyjna 
Wobec Z.Ch. „Organika – Sarzyna” S.A. nie zostały zgłoszone istotne roszczenia (zobowiązania), które mogą mieć 
wpływ na wynik ich działalności handlowej.  
Z.Ch. „Organika – Sarzyna” S.A. dochodzą od kilkunastu spółek krajowych łącznej kwoty 2.641 tys. zł z tytułu 
wierzytelności w postępowaniach sądowych, upadłościowych, egzekucyjnych i układowych. Największa kwota 1.747 
tys. zł jest dochodzona w postępowaniach upadłościowych i układowych. W postępowaniach egzekucyjnych jest 
dochodzona kwota 894 tys. zł. 
Na wszystkie toczące się postępowania spółka utworzyła odpis aktualizacyjny. 
 
Grupa ZACHEM  
Wobec spółek Grupy ZACHEM nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania), które mogą mieć wpływ na wynik 
ich działalności gospodarczej.  
Aktualnie największym roszczeniem zgłoszonym wobec ZACHEM SA jest sprawa z powództwa U.M. Bydgoszcz o w 
wydanie nieruchomości położonej przy ul. Toruńskiej. Wartość przedmiotu sporu wynosi 1.094 tys. zł. 
Wierzytelności Grupy ZACHEM dochodzone w sprawach gospodarczych, upadłościowych, egzekucyjnych i innych 
sprawach sądowych stanowią łącznie kwotę 13.920 tys. zł, z czego największą pozycję 10.933 tys. zł stanowią 
postępowania upadłościowe i układowe. W postępowaniach egzekucyjnych dochodzone są wierzytelności w łącznej 
kwocie 1.249 tys. zł.  
Przeciwko ZACHEM S.A toczy się aktualnie jeden proces pracowniczy z powództwa byłego pracownika o wypłatę 
odszkodowania w wysokości 20 tys. zł. 
Grupa utworzyła odpis na wszystkie toczące się postępowania w wysokości 13.920 tys. zł. 
 
Grupa Soda Deutschland Ciech 
Wobec Grupy Soda Deutschland nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania), które mogą mieć wpływ na wynik 
ich działalności gospodarczej.  
Przeciwko Spółce została wytoczona jedna sprawa z powództwa VASA Kraftwerke-Pool GmbH&Co. o zapłatę kwoty 
5.228 tys. EUR (równowartość 20.191 tys. zł) z tytułu zaległych rachunków za energię w 2008 roku. 
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Ponadto, przeciwko Spółce toczy się jeden proces pracowniczy, z powództwa byłego Członka Zarządu Sadochem o 
bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę. Powód żąda odszkodowania w wysokości 1.400 tys. EUR (równowartość 
5.407 tys. zł.) wraz z odsetkami.  
Na powyższe zobowiązanie została utworzona rezerwa w wysokości 600 tys. EUR. 
 
S.C. UZINELE SODICE GOVORA  - Ciech Chemical Group S.A.  
Wobec Spółki S.C. Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group S.A. nie zostały zgłoszone roszczenia mogące 
mieć wpływ na wynik działalności gospodarczej.  
Suma roszczeń zgłoszonych wobec Spółki wynosi 396 tys. RON (równowartość 373 tys. zł), przy czym przeciwko 
Spółce toczy się 5 postępowań pracowniczych – o przywrócenie do pracy, oraz jedno postępowanie o wypłatę 
dywidendy. S.C. Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group S.A. dochodzi w 20 postępowaniach 
gospodarczych od różnych dłużników wierzytelności w łącznej kwocie 128 tys. RON (równowartość 121 tys. zł). 
Ponadto, Spółka uczestniczy w 6 postępowaniach upadłościowych opiewających na łączną kwotę 83 tys. RON 
(równowartość 78 tys. zł.) oraz w 38 postępowaniach z Florinem I. Balanem, gdzie dochodzi kwoty 2.036 tys. RON 
(równowartość 1.923 tys. zł). 
 
Spółka S.C. Uzinele Sodice Govora utworzyła na powyższe zobowiązania odpis aktualizacyjny. 
 
1 RON = 0,944 zł 
 

15. Informacja o zawarciu przez CIECH S.A. lub jednostkę od niej zależną, jednej lub wielu transakcji z 
podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych 
warunkach niż rynkowe. 

 
W I kwartale 2010 roku w Grupie Ciech nie występowały transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy na warunkach 
innych niż rynkowe. 

16. Informacja o udzieleniu przez CIECH S.A. lub jednostkę od niego zależną, poręczeń kredytu lub pożyczki 
lub udzieleniu gwarancji.  

Poręczenia i gwarancje udzielone  
Charakter 
powiązań 

istniejących 
między CIECH 

S.A. a 
podmiotem 

który zaciągnął 
kredyt 

Kwota poręczonych 
kredytów które w 

całości lub określonej 
części zostały 

poręczone 

Warunki finansowe na 
jakich udzielono 

poręczeń, z 
uwzględnieniem 

wynagrodzenia spółki za 
udzielone poręczenie 

Podmiot, za 
którego 

zobowiązania 
udzielone zostało 

poręczenie 

Nazwa podmiotu 
któremu udzielono 

poręczenia 

Okres na jaki 
udzielono 

poręczenia 

waluta w 
tys. w tys. zł. 

CIECH S.A.       

KREDYT BANK SA 
Oddział w Sieradzu  3 000 

do 17.05.2010 
 

Wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH S.A. w wysokości 
1% wartości poręczenia + 

3,5 tys. zł + 2,5 tys. zł 
+62,5 tys. zł 

Cheman S.A. Jednostka 
zależna 

KREDYT BANK SA 
Oddział w Sieradzu  4 000 

do 17.05.2010 
 

Wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH S.A. w wysokości 
1% wartości poręczenia + 
3,5 tys. zł + 2,5 tys. zł + 40 

tys. Zł 

Cheman S.A. Jednostka 
zależna 

PKN ORLEN SA  1 200 bezterminowo 
Wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH S.A. w wysokości 
1% wartości poręczenia 

Cheman S.A. Jednostka 
zależna 

BANK PKO SA I 
Oddział w 
Warszawie 

 2 000 
do 18.05.2010 

 

Wniesienie opłaty na rzecz 
CIECH S.A. w wysokości 
1% wartości poręczenia 

(od 2 mln zł) + 10 tys. zł od 
podwyższenia + 4 tys. zł. + 

5 tys. zł. od prolongaty 

Cheman S.A. Jednostka 
zależna 

Citibank 
HANDLOWY 

12 000 
EUR 46 346 do 28.08.2010 

Umowa poręczenia 
zawarta z Bankiem 

Handlowym Warszawa 

S.C.Uzinele Sodice 
Govora – Ciech 
Chemical Group 

S.A. 

Jednostka 
zależna 

BANK PKO S.A.  40 000 do 30.04.2013 Poręczenie spłaty kredytu ZACHEM S.A. 
Jednostka  
zależna 
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Kwota poręczonych 
kredytów które w 

całości lub określonej 
części zostały 

poręczone 

waluta w 
tys. w tys. zł. 

Charakter 
powiązań 

istniejących 
między CIECH 

S.A. a 
podmiotem 

który zaciągnął 
kredyt 

Warunki finansowe na 
jakich udzielono 

poręczeń, z 
uwzględnieniem 

wynagrodzenia spółki za 
udzielone poręczenie 

Podmiot, za 
którego 

zobowiązania 
udzielone zostało 

poręczenie 

Nazwa podmiotu 
któremu udzielono 

poręczenia 

Okres na jaki 
udzielono 

poręczenia 

Do umowy kredytu z 
23.01.2008 na kwotę 75 

mln EUR 

COMMERZBANK 
AG 25 000 EUR 96 555 30.09.2014 

SODA 
DEUTSCHLAND 

CIECH GmbH  
jedn. zależna 

Razem CIECH S.A. 193 101     

JANIKOSODA S.A.      

BOŚ Poznań EUR 192 743 
Na czas trwania 

umowy 
kredytowej. 

Bez wynagrodzenia „VITROSILICON” 
Spółka Akcyjna 

Jednostka 
zależna 

Razem JANIKOSODA S.A. 743     

ZACHEM S.A.       

Bank PEKAO S.A.  18 160 do 31.08.2014 Nie występują Spółka Wodna 
Kapuściska Brak 

Nordea Bank  18 160 do 31.08.2014 Nie występują Spółka Wodna 
Kapuściska Brak 

Razem ZACHEM S.A. 36 320     

Razem  kwota poręczonych 
kredytów 230 164     

 
 
 
 
 

Łączna kwota 
poręczonych 

pożyczek które w 
całości lub 

określonej części 
zostały poręczone 

Charakter 
powiązań 

istniejących 
między CIECH 

S.A. a 
podmiotem 

który 
zaciągnął 
pożyczkę 

Warunki finansowe na 
jakich udzielono 

poręczeń, z 
uwzględnieniem 

wynagrodzenia spółki 
za udzielone 
poręczenia 

Podmiot, za 
którego 

zobowiązania 
udzielone 

zostało 
poręczenie 

Nazwa podmiotu 
któremu 

udzielono 
poręczenia 

Okres na jaki 
udzielono 

poręczenia 

waluta w 
tys.  w tys. zł. 

ZACHEM S.A.      

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Zdrowia i 
Gospodarki 
Wodnej  Toruń 

3 632 do 31.12.2011  Spółka Wodna 
Kapuściska Brak 

Razem ZACHEM S.A. 3 632     
Razem kwota poręczonych 
pożyczek 3 632     

 
 

Łączna kwota 
udzielonych 

gwarancji własnych, 
które w całości lub 
określonej części 

zostały 
gwarantowane 

Nazwa podmiotu 
któremu udzielono 

gwarancję 

Charakter 
powiązań 

istniejących 
między CIECH 

S.A. a 
podmiotem za 

którego została 
udzielona 
gwarancja 

Warunki finansowe na 
jakich udzielono 

gwarancji własnych, z 
uwzględnieniem 

wynagrodzenia spółki 
za udzielone 
gwarancje 

Podmiot, za 
którego 

zobowiązania 
udzielone 

zostało 
gwarancja 

Okres na jaki 
udzielono 
gwarancji 

waluta w 
tys. w tys. zł. 

CIECH S.A.    

Citibank Romania 
S.A. 

EUR        
3 000 11 587 do 26.05.2010 

Wniesienie opłaty na 
rzecz CIECH S.A. w  

wysokości 0,5% 
wartości poręczenia. 

S.C. Uzinele 
Sodice Govora – 
Ciech Chemical 

Group S.A. - 
Rumunia 

Spółka zależna 
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Łączna kwota 
udzielonych 

gwarancji własnych, 
które w całości lub 
określonej części 

zostały 
gwarantowane 

Nazwa podmiotu 
któremu udzielono 

gwarancję 

Okres na jaki 
udzielono 
gwarancji 

Warunki finansowe na 
jakich udzielono 

gwarancji własnych, z 
uwzględnieniem 

wynagrodzenia spółki 
za udzielone 
gwarancje 

Podmiot, za 
którego 

zobowiązania 
udzielone 

zostało 
gwarancja 

Charakter 
powiązań 

istniejących 
między CIECH 

S.A. a 
podmiotem za 

którego została 
udzielona 
gwarancja 

waluta w 
tys. w tys. zł. 

SG Equipment 
Leasing Polska" 
Sp.z o.o.-
Warszawa 
 

EUR 
1 666 

S.C. Uzinele 
Sodice Govora – 
Ciech Chemical 

Group S.A. - 
Rumunia 

6 434 do 30.09.2011 - Spółka zależna 

Wartość poręczenia 
została oszacowana na 
podstawie półrocznych 

dostaw realizowanych w 
oparciu o zawarty przez 
ZACHEM S.A. w 2004 

roku kontrakt, 
aneksowany w 

październiku 2007. 
Wartość rocznych 

dostaw wynosi 77 mln 
USD 

Air Products, LLC 
oraz Air Products 
Chemicals Europe 
B.V. 

USD 
110 572 2013 rok ZACHEM S.A. Spółka zależna 

38 500 

Gwarancja 
zabezpieczająca – 
umowa dzierżawy 

cystern 

GatX Rail Poland 
Sp. z o.o. 61 234 30.10.2010 ZACHEM S.A. Spółka zależna 

Zabezpieczenie 
płatności do umów 

leasingowych 

ING Lease 
Romania IFN S.A. 2 237 8 639 30.04.2013 

S.C. Uzinele 
Sodice Govora – 
Ciech Chemical 

Group S.A. - 
Rumunia 

Spółka zależna 

Razem CIECH S.A. 137 466     
POLFA Sp. z o.o.      

Warsaw West Gate 
Sp. z o.o. 30 EUR 115 30.06.2010    

Pharmacie Centrale 
de Tunise 2 EUR 8 bezterminowo    

Razem POLFA Sp. z o.o. 123     
Razem kwota udzielonych 
gwarancji  137 589     

 
 

17. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych w  Grupie Ciech 

 
W okresie pierwszego kwartału 2010 roku Grupa Ciech nie dokonywała emisji papierów wartościowych. 
 
 
 

18. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną 
akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

 
W 2010 roku Zarząd CIECH S.A. nie planuje wypłaty dywidendy. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. uchwałą z dnia 18 czerwca 2009 roku postanowiło nie wypłacać 
dywidendy z zysku CIECH S.A. za 2008 rok i przeznaczyć zysk w całości na kapitał zapasowy Spółki. 
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19. Działalność zaniechana i aktywa przeznaczone do sprzedaży. 

 
W pierwszym kwartale 2010 roku w Grupie Ciech nie wystąpiła działalność zaniechana. 
 

Na dzień 31 marca 2010 roku w Grupie Ciech Vitrosilicon Spółka Akcyjna wykazała w pozycji „Aktywa trwałe 
przeznaczone do sprzedaży” środki trwałe na kwotę 500 tys. zł w tym: 

 grunty – 368 tys. zł. 
 budynki i budowle – 132 tys. zł. 

20. Informacja o niedotrzymaniu terminów spłaty długów lub jakimkolwiek naruszeniu warunków umowy 
dotyczącej długu. 

 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem oraz do dnia jego publikacji nie wystąpiły przypadki naruszenia 
warunków spłaty kapitału ani odsetek z tytułu zobowiązań finansowych wykazanych w bilansie. Żadna z umów 
kredytowych nie została postawiona w stan wymagalności. 
 
Jednakże, wyniki osiągnięte przez Grupę Ciech i niektóre z jej spółek zależnych oraz inne zdarzenia wymienione 
poniżej spowodowały naruszenie warunków umów kredytowych, które zawierają zapisy odnośnie wymaganego 
poziomu odpowiednich wskaźników finansowych. 
  
Zgodnie z wymogami MSR 1 naruszenie warunków umów kredytowych, które może potencjalnie spowodować 
ograniczenie bezwarunkowej dostępności kredytów w okresie najbliższego roku powoduje konieczność 
zakwalifikowania takich zobowiązań jako krótkoterminowe. 
 
Zobowiązania krótkoterminowe 
Grupa FOSFORY  
W umowie zawartej z BRE Bankiem S.A. na kwotę 18 500 tys. zł naruszono warunek utrzymania poziomu marży 
zysku ze sprzedaży oraz warunek utrzymania poziomu wskaźnika bieżącej płynności.   
 
 

21. Informacja o jednostkach zależnych nie objętych konsolidacją oraz o jednostkach stowarzyszonych 

Przy wyborze jednostek do konsolidacji Zarząd jednostki dominującej kierował się kryterium istotności (zgodnie z 
założeniami koncepcyjnymi MSSF) ich danych finansowych dla realizacji obowiązku prawdziwego i rzetelnego 
obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy. Przyjęto założenie, że podmioty, których 
suma bilansowa i przychody netto ze sprzedaży oraz operacji finansowych są nieistotne w stosunku do 
analogicznych wielkości jednostki dominującej, a ich dane łączne są niższe niż 5% odpowiednich wielkości łącznych 
(wszystkich spółek zależnych w Grupie Ciech), są nieistotne dla realizacji obowiązku wynikającego z zastosowania 
niniejszych standardów. 
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Przychody netto ze 
sprzedaży towarów i 

produktów oraz 
operacji finansowych 

Udziały CIECH S.A. w 
spółce (bezpośrednie 

+ pośrednie) 

Suma bilansowa 
danej jednostki/ 

Grupy** 

Zysk / Strata 
netto Jednostki nie objęte konsolidacją 

Procent 
przychodów CIECH 

S.A. 

Procent sumy 
bilansowej 
CIECH S.A. 

Stopień 
zależności od 

CIECH S.A. 

1) Chemia.com S.A. 100,00% 3 699  142 4 740 0,45% 0,24% Spółka zależna 
2) Polcommerce Handel und 
Vertretungsgesellschaft m .b. H. 100,00% 2 362 (65) 2 770 0,29% 0,14% Spółka zależna 

3) CIECH SERVICE Sp. z o.o. 100,00% 2 517 152 2 940 0,31% 0,15% Spółka zależna 

4) Nordiska Unipol Aktienbolag 97,78% 6 129 (225) 7 762 0,75% 0,39% Spółka zależna 

5) Grupa POLFA         

5.1.) POLFA Hungaria Ltd, Węgry 100,00% 814 445 99 0,10% 0,00% Spółka zależna 
pośrednio 

6) Grupa ALWERNIA         
6.1.) „ALWERNIA-FOSFORANY”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 73,75% -  -  50  0,00% 0,00% Spółka zależna 

pośrednio 
6.2.) SOC-AL. 
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 69,88% 530 145 2 850 0,06% 0,14% Spółka zależna 

pośrednio 
7) Grupa ORGANIKA - SARZYNA         

7.1.) Z.D. „ORGANIKA” Sp. z o.o. 51,00% 1 174 129 2 793 0,14% 0,14% Spółka pośrednio 
zależna 

8) Grupa Soda Deutschland Ciech        

8.1.Sodachem GmbH 100,00% 1 642 - 3 820 0,20% 0,19% Spółka pośrednio 
zależna 

 

Łączna wartość Jednostki nie objęte konsolidacją Grupa Ciech (bez wyłączeń) Udział w % 

Sum bilansowych 27 824 5 668 240 0,41% 

 
 

Przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji 
finansowych 18 867 1 612 680 1,04% 
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Kierując się kryterium istotności (zgodnie z MSSF) Zarząd CIECH S.A, podjął decyzję o wyłączeniu ze skonsolidowanego sprawozdania następujących podmiotów stowarzyszonych. 

Wartość 
nabycia 

Odpisy 
aktualizujące 

wartość 
nabycia 

Kapitał własny na 
dzień 31.12.2009 

roku 
przypadający 
Grupie Ciech 

Jednostki nie wyceniane metodą praw 
własności 

Udziały 
bezpośrednie 
CIECH S.A. w 

spółce 

Udziały CIECH 
S.A. w spółce 

(bezpośrednie+ 
pośrednie). 

Udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
WZ (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 

Przychody netto ze 
sprzedaży towarów 

i produktów oraz 
operacji 

finansowych danej 
jednostki (tys. zł) 

Suma 
bilansowa 

danej 
jednostki 
(tys. zł) 

Zysk / 
(strata) 
netto 

 (tys. zł) 

CIECH S.A.               

Suomen Unipol Oy 15,00% 24,78% 24,78% 132 - 1 007 9 818 14 920 385 

Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. 50,00% 50,00% 50,00% 52 - (3) - 23 (15) 

Grupa ORGANIKA -SARZYNA            

Zakłady Chemiczne „Silikony Polskie”       
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 30,00% 27,26% -

5 778 4 210 20 878 -107 
5 209 

„Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków –        
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością” - 56,62% 51,45% -

 (7 813) 657 14 177 -19 
8 358 

„Bud- Org” Sp. z o.o. - 24,85% 22,59% 43 - 292 343 1 359 -37 
„Gumokor- Organika” Sp. z o.o. - 24,81% 22,54% 16 - 66 117 359 -35 
„ORGANIKA – PROJEKT” Sp. z o.o. - 24,49% 22,26% 18 18 10 88 191 -24 
„DREWREM- ORGANIKA”  Sp. z o.o. - 24,14% 21,94% 8 8 -18 172 156 115 
„EL- CHEM” Sp. z o.o. - 24,73% 22,47% 92 - 289 760 2 633 -237 
„WOD-REM” Sp. z o.o. - 24,94% 22,66% 146 - 298 968 2 327 -269 

„NS Automatyka” Sp. z o.o. - 22,44% 20,39% 115 - 467 1 111 2 969 -74 

Grupa ZACHEM            
„BUDPUR” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością - 23,86% 20,84% 63 - 168 701 1 017 2 

Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne 
„TRANSCHEM”         

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  - 27,81% 24,29% 89 89 (146)
903 769 5 

Zakład Remontowo- Produkcyjny „Metalpur”         
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 24,52% 19,62% 26 - 179

762 1 138 1 

Natural Chemical Products Sp. z o.o. - 44,03% 38,46% 214 - 2 188 6 046 13 371 12 

Grupa Soda Deutschland Ciech            

Kaverngesellschaft Stassfurt GmbH - 50,00% 50,00% 644 - 2 470 1 951 10 015 763 

Grupa SODA MĄTWY   
Zakład Gospodarowania Popiołami Sp. z o.o. 
(dawniej Hatra, Cement i Beton Sp. z o.o.) - 29,28% 29,24% 3 347 - 3 769 - 45 510 (208) 

Łączna wartość - - - 18 572 115 24 627 28 607 131 811 258 

 56 



Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Ciech za I kwartał 2010 roku 

 

CIECH S.A. posiada dodatkowo akcje/udziały jednostek nad którymi nastąpiło ograniczenie lub utrata sprawowania kontroli: 
– Calanda Polska Sp. z o.o.- spółka w likwidacji, 95,70% udziałów/głosów bezpośrednio posiada CIECH S.A., spółka nie 

została wykazana w tabeli powyżej ze względu na brak danych. 
– ZAO-Polfa Ciech, Rosja – spółka w upadłości, 65,00 % udziałów/głosów bezpośrednio posiada CIECH S.A.  
– Polsin-Karbid Sp. z o.o. – spółka w upadłości, 22,76% łącznych udziałów/głosów posiada CIECH S.A., udziały/głosy 

(bezpośrednie +pośrednie) poprzez CIECH S.A. i POLSIN PRIVATE LIMITED 
– K.Foster&Son Ltd. - utrata kontroli, 46,51%, udziały/głosy pośrednie CIECH S.A. poprzez DALTRADE PLC 
– Polfa Nigeria - utrata kontroli, brak kontaktu ze spółką, 20% udział bezpośredni CIECH S.A. 
– Zach-Ciech Sp. z o.o.- 35,65% udziałów/głosów bezpośrednio posiada CIECH S.A. , w dniu 24 stycznia 2006 roku Sad 

Rejonowy w Katowicach ogłosił upadłość Spółki 
– Zakład Gastronomiczno-Hotelowy „MIREX” Sp. z o.o. – spółka w likwidacji, 27%, udziały/głosy pośrednie CIECH S.A. 

poprzez ZACHEM S.A. 
– Spółką stowarzyszoną dla CIECH S.A. jest również Polsin Overseas Shipping Ltd. Spółka nie przekazała danych 

finansowych za I kwartał 2010 roku. 
– Spółką stowarzyszoną dla CIECH S.A. jest również Huta Szkła Wymiarki S.A. Spółka nie przekazała danych finansowych za 

I kwartał 2010 roku. 
– Ciech America Latina LTDA - jednostka zawiesiła działalność z dniem 30.06.2009 roku. 
– KPG Kavernen-Projekt-Beteiligungsgesellschaft mbH – w likwidacji. 

22. Uzgodnienie danych kapitałów własnych prezentowanych w sprawozdaniu za I kwartał 2009 roku do 
danych prezentowanych obecnie.  

 
Korekta Nr 1 - Korekta  z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń 
W 2008 roku CIECH S.A. zawarł transakcje pochodne obejmujące struktury opcyjne składające się z nabytych opcji 
put oraz wystawionych opcji call, które stanowić miały zabezpieczenie przyszłych przychodów ze sprzedaży 
denominowanych lub indeksowanych do EUR.  
 
Biorąc pod uwagę zabezpieczający charakter tych instrumentów w sensie ekonomicznym Zarząd CIECH S.A. 
zdecydował się wyznaczyć część zawartych transakcji pochodnych również jako zabezpieczenie przychodów w 
rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń. W tym celu dokonano dekompozycji zawartych transakcji pochodnych na 
instrumenty składowe i wyodrębniono z nich część stanowiących strukturę opcyjną (złożenie nabytych opcji put oraz 
wystawionych opcji call o równych nominałach oraz identycznych kursach wykonania w poszczególnych datach), 
która jako syntetyczny kontrakt forward została desygnowana do rachunkowości zabezpieczeń. Pozostała część 
transakcji pochodnych, które nie weszły do struktury opcyjnej stanowiącej instrument zabezpieczający, traktowana 
była jako instrumenty przeznaczone do obrotu.  
 
Pomimo zabezpieczającego w sensie ekonomicznym charakteru tych transakcji, zgodnie z MSR 39 syntetyczne 
kontrakty forward powstałe w wyniku dekompozycji mogłyby być wyznaczone do rachunkowości zabezpieczeń, 
gdyby zostały zawarte jako identyczne co do parametrów, ale odrębne w sensie prawnym transakcje. Zarząd ujął 
skutki wyceny tej transakcji w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  za 2008 rok 
kwocie 70 934 tys. zł w  pozycji „Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń”  zamiast w pozycji „wynik 
netto za rok 2008” Opinia do skonsolidowanego sprawozdania za 2008 zawierała zastrzeżenia Audytora odnoszące 
się do tej kwestii. 
 
W sprawozdaniu za 2009 rok Zarząd CIECH S.A. dokonał ponownej analizy zawartych transakcji w świetle 
zgodności z MSSF i podjął decyzję o skorygowaniu tego sprawozdania finansowego  odnośnie opisanych powyżej 
transakcji pochodnych. Popełniony błąd wynikający z niewłaściwego zastosowania zasad MSR 39 spowodował w 
sprawozdaniu za 2008 rok zniekształcenie wyniku finansowego oraz kapitałów o kwoty przedstawione powyżej. 
Podjęta przez Zarząd decyzja w zakresie interpretacji zapisów MSR 39  miała na celu wyeliminowanie tych 
nieprawidłowości i skorygowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok zgodnie z MSR 8. 
 
W 2009 roku CIECH S.A. dokonał restrukturyzacji struktur opcyjnych zawartych w 2008 roku, co umożliwiło 
desygnowanie tych instrumentów do rachunkowości zabezpieczeń, zgodnie z zasadami MSR 39.  
 
Korekta Nr 2 - Korekta z tytułu odpisu na wartość firmy 
Dla potrzeb MSSF 8 Z.Ch. „Organika-Sarzyna” S.A. wydzieliły dwa segmenty działalności - agrochemiczny i 
organiczny (do tej pory miała trzy segmenty – agrochemiczny, organiczny i pozostała działalność). Posiadana 
wartość firmy w CIECH S.A. była do tej pory testowana na utratę wartości na poziomie całego przedsiębiorstwa, a nie 
w podziale na segmenty działalności.  
Zmiana segmentów działalności w wyniku wdrożenia MSSF 8 jest traktowana jako zmiana zasad rachunkowości. 
Ponieważ wszelkie zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 8 są prezentowane retrospektywnie w związku z tym 
również zmiana w zakresie wydzielenia nowych segmentów i w konsekwencji nowych CGU została pokazana w 
danych porównywalnych. 
 
W wyniku przeprowadzenia testów na trwałą utratę wartości na poziomie poszczególnych segmentów, w wynik roku 
2008 została spisana wartość firmy na poziomie segmentu organicznego, która powstała na zakupie  
Z.Ch. „Organika-Sarzyna” S.A. w kwocie 15 496 tys. zł.  
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Wpływ korekty błędów poprzednich okresów wynikających z niewłaściwego zastosowania zasad MSR 39 w stosunku 
do struktur opcyjnych desygnowanych pierwotnie do rachunkowości zabezpieczeń w 2008 roku oraz korekty odpisu 
wartości firmy na skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 marca 2009 roku został zaprezentowany poniżej. 
 
 

  
w tysiącach złotych 

31.03.2009 
prezentowany w 
Rozszerzonym 

Skonsolidowanym 
Raporcie Grupy 

Ciech za I kwartał 
2009 roku 

 
Korekta Nr 1 

 
Korekta  z 

tytułu 
stosowania 

rachunkowości 
zabezpieczeń 

Korekta Nr 2 
 
Spisanie wartości 

firmy na Z.Ch. 
Organika Sarzyna 

S.A. 

31.03.2009 
prezentowany 

obecnie 
(jako dane 

porównywalne) 

Kapitał własny    

Kapitał akcyjny  164 115 - - 164 115

Akcje własne - - - -

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości 
nominalnej  151 328 - - 151 328

Elementy kapitału dotyczące aktywów 
przeznaczonych do sprzedaży  - - - -

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości 
zabezpieczeń (159 977) 116 716 - (43 261)

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych  (13 109) - - (13 109)

Kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów 
trwałych - - - -

Pozostałe kapitały rezerwowe  78 521 - - 78 521

Różnice kursowe z inwestycji netto w podmiocie 
zagranicznym - - - -

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych  (70 416) - - (70 416)

Zyski zatrzymane 686 945 (116 716) (15 496) 554 733

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki 
dominującej  837 407 - (15 496)  821 911

Udziały mniejszości  52 185 - - 52 185

Kapitał własny razem  889 592 - (15 496)  874 096

Zysk netto, w tym: 33 189 (45 782) - (12 593)

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 31 918 (45 782) - (13 864)

Zysk netto akcjonariuszy mniejszościowych  1 271  1 271
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IV. Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za I kwartał 2010 
roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej  

1. Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat CIECH S.A. 

01.01.-31.03.2010* 01.01.-31.03.2009* 
w tysiącach złotych 

Działalność kontynuowana Działalność kontynuowana 

Przychody netto ze sprzedaży  566 462  444 892 

Koszty własny sprzedaży  (484 823)  (351 469)

Zysk/strata brutto na sprzedaży  81 639  93 423 

Pozostałe przychody operacyjne  565  543 

Koszty sprzedaży  (29 128)  (26 976)

Koszty ogólnego zarządu  (16 620)  (15 932)

Pozostałe koszty operacyjne  (1 649)  (3 549)

Zysk/strata na działalności operacyjnej  34 807  47 509 

Przychody finansowe  34 786  82 588 

Koszty finansowe   (80 297)  (137 900)

Przychody / Koszty finansowe netto  (45 511)  (55 312)

Zysk/strata przed opodatkowaniem (10 704) (7 803)

Podatek dochodowy (43) 1 279 

Zysk/strata netto  (10 747)  (6 524)

Zysk/strata netto za rok obrotowy  (10 747)  (6 524)

 
Zysk na jedną akcję (w złotych):   

Podstawowy (0,38) (0,23) 

Rozwodniony (0,38) (0,23) 
 
* W prezentowanym okresie oraz okresie porównywalnym w spółce nie wystąpiła działalność zaniechana 
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2. Jednostkowe Sprawozdanie z Pełnego Dochodu CIECH S.A. 

01.01.-31.03.2010* 01.01.-31.03.2009* 
 w tysiącach złotych Działalność 

kontynuowana  
Działalność 

kontynuowana  

 (10 747) Zysk/(strata) netto za rok obrotowy (6 524)

Pozostały Pełen Dochód Brutto 14 958 35 156

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (wycena ujęta w kapitale z 
aktualizacji wyceny) 7 398 12 604

Rachunkowość zabezpieczeń (wycena ujęta w kapitale z tytułu stosowania 
rachunkowości zabezpieczeń) 7 560 22 552

 (2 842) (6 679)Podatek dochodowy dotyczący pozostałych składników Pełnego Dochodu 

Pozostały pełen dochód netto 12 116 28 477

PEŁEN DOCHÓD 1 369 21 953
 

* W prezentowanym okresie oraz okresie porównywalnym w spółce nie wystąpiła działalność zaniechana 
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3. Sprawozdanie z pozycji finansowej CIECH S.A. 

31.03.2010 31.12.2009 31.03.2009 w tysiącach złotych 

AKTYWA   

Aktywa trwałe  

Rzeczowe aktywa trwałe  10 398  10 957   12 306 
Prawo wieczystego użytkowania  - -  - 
Wartości niematerialne  8 341  8 750   8 218 
Nieruchomości inwestycyjne  3 699  3 844   15 744 
Należności długoterminowe  29 901  39 741   43 155 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych wycenianych 
metodą praw własności  - -  - 

Pozostałe inwestycje długoterminowe  1 362 970  1 376 023   1 514 946 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  13 641  16 525   36 299 
Aktywa trwałe razem  1 428 950  1 455 840   1 630 668 
Aktywa obrotowe  

Zapasy  30 511  26 313   15 941 
Inwestycje krótkoterminowe  70 543  87 883   81 345 
Należności z tytułu podatku dochodowego  6 427  5 228   15 776 
Należności handlowe i pozostałe  388 883  355 300   456 192 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  44 947  46 445   16 577 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży  -  -   - 
Aktywa obrotowe razem  541 311  521 169   585 831 
A k t y w a,  r a z e m  1 970 261  1 977 009   2 216 499 

  

PASYWA  
Kapitał własny  
Kapitał akcyjny  164 115  164 115   164 115 
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej  151 328  151 328   151 328 
Elementy kapitału dotyczące aktywów przeznaczonych do sprzedaży  - -  - 
Kapitał z aktualizacji wyceny  (3 567)  (9 559)  (15 949)
Pozostałe kapitały rezerwowe  76 199  76 199   76 199 
Kapitał z tyt. stosowania rachunkowości zabezpieczeń  43 037  36 913   18 267 
Zyski zatrzymane  87 353  98 100   217 343 
Kapitał własny razem   518 465  517 096   611 303 

Zobowiązania   
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów 
dłużnych  420 669  426 196   299 242 

Świadczenia pracownicze  1 841  1 776   1 707 
Rezerwy (pozostałe długoterminowe)  -  -   - 
Inne zobowiązania długoterminowe  35 368  57 406   127 030 
Rezerwa na podatek odroczony  -  -   - 
Zobowiązania długoterminowe razem  457 878  485 378   427 979 
Kredyt w rachunku bieżącym  -  -   - 
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów 
dłużnych  482 512  477 957   603 491 

Zobowiązania handlowe i pozostałe  507 460  492 572   564 691 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  -  -   - 
Rezerwy (krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze i rezerwy 
pozostałe)  3 946  4 006   9 035 

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do 
sprzedaży  -  -   - 

Zobowiązania krótkoterminowe razem  993 918  974 535   1 177 217 
Zobowiązania razem  1 451 796  1 459 913   1 605 196 
P a s y w a,  r a z e m  1 970 261  1 977 009   2 216 499 
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4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych CIECH S.A. 

    w tysiącach złotych 01.01-31.03.2010 01.01-31.03.2009 
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     
Zysk (strata) netto za okres  (10 747)  (6 524)
      
Amortyzacja  1 338   1 741 
Utworzenie / odwrócenie odpisów aktualizujących  3 711   - 
Zyski / straty z tytułu różnic kursowych  39 569   (76 262)
Zyski / straty z tytułu działalności inwestycyjnej  (226)  - 
Zyski / straty ze sprzedaży środków trwałych  (1)  (19)
Odsetki i udziały w zyskach  6 750   1 407 
Podatek dochodowy naliczony  43   (1 279)
Wynik operacyjny przed zmianą kapitału obrotowego oraz rezerw  40 437   (80 936)
Zmiana stanu należności  (24 023)  (63 255)
Zmiana stanu zapasów  (4 198)  1 425 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych  26 490   47 732 
Zmiana stanu rezerw i świadczeń pracowniczych  4   18 049 
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej  38 710   (76 985)
Odsetki zapłacone  (12 859)  (3 174)
Podatek dochodowy zapłacony  (1 200)  (4 635)
Przepływy z tytułu realizacji opcji  -   (42 377)
Wycena instrumentów finansowych o charakterze pochodnym  (25 401)  101 504 
Inne korekty (w tym korekta prezentacyjna przepływów z tytułu realizacji opcji)  887   42 377 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  137   16 710 

     
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     
Wpływy  (in "+")    
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  1   26 
Zbycie spółki zależnej  226   - 
Zbycie inwestycji -  - 
Dywidendy otrzymane - -
Odsetki otrzymane  601   751 
Pozostałe wpływy  -   30 550 
Wydatki (in "-")     
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  (873)  (1 363)
Nabycie spółki zależnej (po potrąceniu przejętych środków pieniężnych)  -   (65 418)
Nabycie innych inwestycji   -  -
Pozostałe wydatki  -   (500)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (45)  (35 954)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     
Wpływy  (in "+")    
Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek  7 541   58 960 
Wydatki (in "-")     
Nabycie akcji własnych  -   - 
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  -  -
Dywidendy wypłacone udziałowcom mniejszościowym  -   - 
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek  (5 647)  (59 125)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  1 894   (165)

      

Przepływy pieniężne netto, razem  1 986   (19 409)

      
Środki pieniężne na początek okresu  46 446   32 085 
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych  (3 485)  3 901 

Środki pieniężne na koniec okresu  44 947   16 577 
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5. Sprawozdanie ze zmian w Kapitale Własnym CIECH S.A. 

         

 w tysiącach złotych   Kapitał akcyjny  Akcje 
własne 

 Kapitał z 
emisji akcji 
powyżej ich 

wartości 
nominalnej  

 Elementy 
kapitału 

dotyczące 
aktywów 

przeznaczonych 
do sprzedaży  

 Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny  

 Kapitał z tytułu 
stosowania 

rachunkowości 
zabezpieczeń 

 Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe  

 Zyski 
zatrzymane  

 Kapitał 
własny razem  

Kapitał własny na dzień (początek okresu) 
01/01/2010          

Wykazane  poprzednio   164 115 -  151 328  -   (9 559)  36 913  76 199  98 100  517 096  

Zmiany zasad rachunkowości  - - - - - - - -  -  

Korekty błędów poprzednich okresów  - - - - - - - -  -  

Kapitał własny (po przekształceniu) na dzień: 
01/01/2010   164 115  -  151 328  -   (9 559)  36 913  76 199  98 100  517 096  

Pełen dochód dla roku 2010  - - - -  5 992  6 124 -  (10 747)  1 369  

Kapitał własny na dzień (koniec okresu) 
31/03/2010   164 115  -  151 328  -   (3 567)  43 037  76 199  87 353  518 465  
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 w tysiącach złotych   Kapitał akcyjny  Akcje 
własne 

 Kapitał z 
emisji akcji 
powyżej ich 

wartości 
nominalnej  

 Elementy 
kapitału 

dotyczące 
aktywów 

przeznaczonych 
do sprzedaży  

 Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny  

 Kapitał z tytułu 
stosowania 

rachunkowości 
zabezpieczeń  

 Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe  

 Zyski 
zatrzymane 

 Kapitał 
własny razem  

Kapitał własny na dzień (początek okresu) 
01/01/2009          

Wykazane  poprzednio   164 115 -  151 328  -   (26 159)  (70 934)  76 199  294 801  589 350  

Zmiany zasad rachunkowości  - - - - - - - -  -  

Korekty błędów poprzednich okresów  - - - - -  70 934 -  (70 934)  -  

Kapitał własny (po przekształceniu) na dzień: 
01/01/2009   164 115  -  151 328  -   (26 159)  -  76 199  223 867  589 350  

Pełen dochód dla roku 2009 - - - -  16 600  36 913 -  (125 767)  (72 254) 

Kapitał własny na dzień (koniec okresu) 
31/12/2009   164 115  -  151 328  -   (9 559)  36 913  76 199  98 100  517 096  

 
         

 w tysiącach złotych   Kapitał akcyjny  Akcje 
własne 

 Kapitał z 
emisji akcji 
powyżej ich 

wartości 
nominalnej  

 Elementy 
kapitału 

dotyczące 
aktywów 

przeznaczonych 
do sprzedaży  

 Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny  

 Kapitał z tytułu 
stosowania 

rachunkowości 
zabezpieczeń  

 Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe  

 Zyski 
zatrzymane 

 Kapitał 
własny razem  

Kapitał własny na dzień (początek okresu) 
01/01/2009           

Wykazane  poprzednio   164 115 -  151 328  -  (26 159) (70 934)  76 199  294 801  589 350  

Zmiany zasad rachunkowości  - - - - - - - -  -  

Korekty błędów poprzednich okresów  - - - - - (70 934) -  (70 934)  -  

Kapitał własny (po przekształceniu) na dzień: 
01/01/2009   164 115  -  151 328  -  (26 159) -  76 199  223 867  589 350  

Pełen dochód dla roku 2009  - - - -  10 210  18 267 -  (6 524)  21 953  

Kapitał własny na dzień (koniec okresu) 
31/03/2009   164 115  -  151 328  -   (15 949)  18 267  76 199  217 343  611 303  
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6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2010 roku zakończony 
31 marca 2010 roku. 

6.1. Podstawa sporządzenia oraz zasady (polityka) rachunkowości 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CIECH SA w dniu 31 stycznia 2007 roku podjęło uchwałę nr 4 
w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych według MSSF/MSR. W związku z podjętą 
uchwałą od roku 2007 raporty Spółki CIECH S.A. są sporządzone zgodnie z zasadami MSSF/MSR 
z zastosowaniem wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych w polityce 
rachunkowości. 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego 
i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i danych porównywalnych  zostały zawarte w  raporcie  
CIECH S.A. za 2009 rok , przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2010 roku. 
Od 1 stycznia 2010 roku nastąpiła zmiana prezentacji informacji o segmentach działalności, polegająca na 
wydzieleniu nowego segmentu działalności „Funkcje Korporacyjne”. W ramach tego segmentu prezentowana jest 
wszelka działalność CIECH S.A. związana z realizacją funkcji wspólnych, które dotychczas dzielone były 
kluczami narzutu na poszczególne Dywizje. Zarząd CIECH S.A. podjął decyzję, że taki sposób prezentowania 
poszczególnych pozycji przychodów oraz kosztów odzwierciedla przyjęte rozwiązania zarządcze oraz zapewnia 
bardziej przejrzystą prezentację, weryfikację oraz ocenę działalności i realizacji celów sprzedażowo-
produkcyjnych dla każdej z Dywizji (segmentu) oraz osobnych celów np. redukcji kosztów dla struktur centralnych 
realizujących funkcje wspólne zarówno dla CIECH S.A., jak i całej Grupy. Ponadto w związku z podpisaną umową 
kredytów w segmencie „Funkcje Korporacyjne” prezentowane będą koszty finansowania Grupy. Powyższą 
zmianę prezentacji segmentów CIECH S.A. zastosowała również do danych porównywalnych. 

6.2. Zysk przypadający na jedną akcję 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące zysku oraz akcji, które stanowią podstawę do wyliczenia podstawowego 
oraz rozwodnionego zysku na jedna akcję. 

31.03.2010 31.03.2009 w tys. zł 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy 
jednostki dominującej  (10 747)  (6 524)

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej przypadający na akcjonariuszy jednostki 
dominującej - -

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, zastosowany 
do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję  (10 747)  (6 524)

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, zastosowany 
do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję  (10 747)  (6 524)

31.03.2010 31.03.2009 w szt. 

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 
podstawowego zysku na jedną akcję 28 000 000 28 000 000

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 
rozwodnionego zysku na jedną akcję 28 000 000 28 000 000

6.3. Sezonowość i cykliczność działalności 

Informacje dotyczące sezonowości i cykliczności zostały przedstawione w części III pkt.3 rozszerzonego 
skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Ciech za I kwartał 2010 roku. 

6.4. Zmiany wartości szacunkowych 

Nie nastąpiły istotne zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych. 

6.5. Informacje na temat emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 

Informacje na temat emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych zostały 
przedstawione w części III pkt.17 rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Ciech za I kwartał 
2010 roku. 

6.6. Informacja o wypłaconych dywidendach 

Informacja o wypłaconych dywidendach została przedstawiona w części III pkt.18 rozszerzonego 
skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Ciech za I kwartał 2010 roku. 
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6.7. Informacje finansowe w podziale na segmenty działalności 
 
01.01.-31.03.2010 
 

Krzemiany i 
Szkło Sodowy Agrochemiczny Organiczny W tysiącach złotych Pozostała 

działalność 
Funkcje 

Korporacyjne RAZEM 

Przychody od podmiotów zewnętrznych  201 971  26 031  197 139  51 887  79  -  477 107 
Przychody z transakcji pomiędzy segmentami  14 613  60 209  13 563  866  104  -  89 355 
Przychody, razem  216 584  86 240  210 702  52 753  183  -  566 462 

Koszt własny sprzedaży (175  736) (79  448) (186  234) (43  357) ( 48)  - (484  823) 
Zysk/strata brutto na sprzedaży  40 848  6 792  24 468  9 396  135  -  81 639 

Koszty sprzedaży (15  915) ( 726) (6  317) (6  134) ( 36)  - (29  128) 
Koszty ogólnego zarządu (1  014) ( 759) ( 348) ( 996)  - (13  503) (16  620) 
Wynik na zarządzaniu należnościami ( 20)  -  19  - ( 497)  - ( 498) 
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej  -  -  -  - ( 586)  - ( 586) 

Zysk/strata na działalności operacyjnej  23 899  5 307  17 822  2 266 ( 984) (13  503)  34 807 
Saldo różnic kursowych i odsetek od 

rozrachunków handlowych (8  954) (3  424) (18  349) (3  633) ( 92)  - (34  452) 

Koszty finansowania   -  -  -  -  - (8  792) (8  792) 
Wynik na działalności finansowej 

(nieprzypisane do segmentów)  -  -  -  -  - (2  267) (2  267) 

Zysk/strata przed opodatkowaniem  14 945  1 883 ( 527) (1  367) (1  076) (24  562) (10  704) 
Podatek             ( 43) 
Zysk/strata netto             (10  747) 
Zysk dotyczący działalności zaniechanej              - 
Zysk/strata netto za rok obrotowy             (10  747) 
                

Amortyzacja  3  1  4  1  -  1 329  1 338 

EBITDA  23 902  5 308  17 826 ( 984) (12  174)  36 145  2 267
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01.01.-31.03.2009 
 

Krzemiany i 
Szkło Sodowy Agrochemiczny Organiczny W tysiącach złotych Pozostała 

działalność 
Funkcje 

Korporacyjne RAZEM 

Przychody od podmiotów zewnętrznych  236 496  19 239  112 465  17 768  24  -  385 992 
Przychody z transakcji pomiędzy segmentami  15 629  34 101  7 705  560  905  -  58 900 
Przychody, razem  252 125  53 340  120 170  18 328  929  -  444 892 

Koszt własny sprzedaży (178  243) (49  366) (108  023) (15  106) ( 731)  - (351  469) 
Zysk/strata brutto na sprzedaży  73 882  3 974  12 147  3 222  198  -  93 423 

Koszty sprzedaży (17  757) ( 715) (6  911) (1  542) ( 51)  - (26  976) 
Koszty ogólnego zarządu ( 245) ( 105) ( 246) ( 197)  - (15  139) (15  932) 
Wynik na zarządzaniu należnościami ( 483)  - ( 572)  -  -  - (1  055) 
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (1  404) ( 4) ( 22) ( 1)  452 ( 972) (1  951) 

Zysk/strata na działalności operacyjnej  53 993  3 150  4 396  1 482  599 (16  111)  47 509 
Saldo różnic kursowych i odsetek od  
rozrachunków handlowych (7  294) (1  722) (10  095) ( 120) ( 130)  - (19  361) 

Koszty finansowania   -  -  -  -  - (7  218) (7  218) 
Wynik na działalności finansowej  
(nieprzypisane do segmentów)  -  -  -  -  - (28  733) (28  733) 

Zysk/strata przed opodatkowaniem  46 699  1 428 (5  699)  1 362  469 (52  062) (7  803) 
Podatek              1 279 
Zysk/strata netto             (6  524) 
Zysk dotyczący działalności zaniechanej              - 
Zysk/strata netto za rok obrotowy             (6  524) 
                

Amortyzacja  28  1  28  2  -  1 682  1 741 

EBITDA  54 021  3 151  4 424  1 484  599 (14  429)  49 250 
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Krzemiany i 
Szkło 31.03.2010 Sodowy Agrochemiczny Organiczny Pozostała 

działalność 
Funkcje 

Korporacyjne RAZEM 

Rzeczowe aktywa trwałe  21  8  33  10 -  10 326  10 398 
Wartości niematerialne i prawne  17  6  27  8 -  8 283  8 341 

- wartość firmy - - - - - - - 
Udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - - - - - 
Zapasy  10 024  8 632  11 855 - - -  30 511 
Należności z tytułu dostaw i usług  146 484  26 770  113 730  16 534 - -  303 518 
Pozostałe aktywa - - - - - 1  617 493 1  617 493 
Aktywa, razem  156 546  35 416  125 645  16 552 - 1  636 102 1  970 261 

        

31.03.2010 Sodowy Agrochemiczny Organiczny Krzemiany i 
Szkło 

Pozostała 
działalność 

Funkcje 
Korporacyjne RAZEM 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  190 106  57 264  126 724  12 336  1 245 -  387 675 
Pozostałe zobowiązania - - - - - 1  064 121 1  064 121 
Zobowiązania, razem  190 106  57 264  126 724  12 336  1 245  1  064 121 1  451 796 
 

31.03.2009 Sodowy Agrochemiczny Krzemiany i 
Szkło Organiczny Pozostała 

działalność 
Funkcje 

Korporacyjne RAZEM 

Rzeczowe aktywa trwałe  200  6  200  15 -  11 885  12 306 
Wartości niematerialne i prawne  133  4  134  10 -  7 937  8 218 

- wartość firmy - - - - - - - 
Udziały w jednostkach stowarzyszonych - - - - - - - 
Zapasy  10 019  2 819  3 103 - - -  15 941 
Należności z tytułu dostaw i usług  174 982  13 013  118 704  5 674  4 290 -  316 663 
Pozostałe aktywa - - - - - 1  863 371 1  863 371 
Aktywa, razem  185 334  15 842  122 141  5 699  4 290 1  883 193 2  216 499 

        

31.03.2009 Sodowy Agrochemiczny Organiczny Krzemiany i 
Szkło 

Pozostała 
działalność 

Funkcje 
Korporacyjne RAZEM 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  181 847  37 486  87 560  3 941  47 -  310 881 
Pozostałe zobowiązania - - - - - 1  294 315 1  294 315 
Zobowiązania, razem  181 847  37 486  87 560  3 941  47 1  294 315 1  605 196 
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31.03.2010        

 w tysiącach złotych  Sodowy Organiczny Agrochemiczny Krzemiany i 
Szkło 

Pozostała 
działalność 

Funkcje 
Korporacyjne Razem 

Rozpoznane odpisy z tytułu utraty wartości 23 81 - - 729 4 361 5 194 
Odwrócone odpisy z tytułu utraty wartości 3 100 - - 3 35 141 

        
31.03.2009        

 w tysiącach złotych  Sodowy Organiczny Agrochemiczny Krzemiany i 
Szkło 

Pozostała 
działalność 

Funkcje 
Korporacyjne Razem 

Rozpoznane odpisy z tytułu utraty wartości 485 574 - - - 98 1 157 
Odwrócone odpisy z tytułu utraty wartości 3 1 1 - - 171 176 
 
 
 
 
Segmenty geograficzne 
31.03.2010 

W tysiącach złotych Polska Unia Europejska Pozostała 
Europa Afryka Azja Pozostałe 

regiony RAZEM 

Aktywa segmentu razem 1  203 415  691 705  27 324  10 459  33 023  4 335 1  970 261 

Przychody netto ze sprzedaży  225 730  184 972  16 313  33 313  86 888  19 246  566 462 
 
31.03.2009 

W tysiącach złotych Polska Unia Europejska Pozostała 
Europa Afryka Azja Pozostałe 

regiony RAZEM 

Aktywa segmentu razem 1  168 274  992 774  22 427  9  26 124  6 891 2  216 499 
Przychody netto ze sprzedaży  242 444  141 440  6 964  1 595  42 350  10 099  444 892 
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6.8. Informacje o istotnych zdarzeniach po zakończeniu I kwartału 2010 roku, które nie zostały 
odzwierciedlone w prezentowanym raporcie okresowym 

 
Nie wystąpiły istotne zdarzenia po zakończeniu I kwartału 2010 roku, które nie zostały odzwierciedlone w 
sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku. 
 

6.9. Informacje o zmianach w strukturze jednostki 

 
W okresie I kwartału 2010 roku zanotowano następujące zmiany w portfelu posiadanych udziałów/akcji: 
 
CIECH FINANCE Sp. z o.o. 

• W dniu 8 stycznia 2010 roku Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 250 
tys. zł, poprzez ustanowienie 500 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy. Udziały z podwyższenia kapitału 
zakładowego objął CIECH S.A. dotychczasowy 100% Wspólnik Spółki, w zamian za gotówkę. Udział 
procentowy CIECH S.A. pozostaje bez zmian. Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
nastąpiło na NZW w dniu 19 października 2009 roku. 

 
Chemiepetrtol GmbH (w likwidacji) 

• W dniu  15 marca 2010 roku spółka Chemiepetrol GmbH (w likwidacji) z siedzibą w Hamburgu, 
zarejestrowana od numerem HRB 33084 w Rejestrze Handlowym B, postanowieniem Sądu Rejonowego w 
Hamburgu została wykreślona z Rejestru Handlowgo. Spółka  Chemiepetrol GmbH została postawiona w 
stan likwidacji uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 listopada 2007 roku. CIECH S.A. był 
większościowym udziałowcem Spółki (60% udziałów w kapitale zakładowym). 

6.10. Informacje o zmianach zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych 

POZYCJE POZABILANSOWE  
31.03.2010 31.12.2009 

w tysiącach złotych 

1. Należności warunkowe - -
2. Zobowiązania warunkowe 330 567 344 799

1.1. Na rzecz jednostek powiązanych  330 567 344 799
 - udzielone gwarancje i poręczenia 330 567 344 799

3. Inne  27 650 27 619
- inne poręczenia handlowe 9 400 9 400
- inne 18 250 18 219

Pozycje pozabilansowe, razem 358 217 372 418

 
Na dzień 31.03.2010 w CIECH S.A. nie wystąpiły należności warunkowe. 
 
Wartość zobowiązań warunkowych i innych zobowiązań pozabilansowych na dzień 31 marca 2010 roku wyniosła 
358 217 tys. zł co oznacza spadek w stosunku do grudnia 2009 roku o kwotę 14 201 tys. zł.  
Główna przyczyna tej różnicy to wygaśnięcie gwarancji za zobowiązania spółki zależnej ZACHEM S.A. w wysokości 
4 500 tys. zł 
Pozostała różnica wynika ze zmian wartości kursów waluty przyjętych do wyceny zobowiązań. 
Inne zobowiązania warunkowe na kwotę 18 250 tys. zł obejmują: 

• zobowiązanie warunkowe w wysokości 1 674 tys. zł w związku z roszczeniami Polskiej Żeglugi Morskiej, 
• zobowiązanie warunkowe w wysokości 15 000 tys. zł z tytułu nie osiągnięcia określonej wysokości 

wskaźnika zawartego w umowie zakupu akcji ZACHEM S.A., 
• zobowiązanie warunkowe w wysokości 1 576 tys. zł w związku z niedopełnieniem przez CIECH S.A. 

obowiązków informacyjnych, wynikających z umowy z AVAS na zakup S.C. Uzinele Sodice Govora-Ciech 
Chemical Group. 
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6.11. Informacja na temat odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw za okres objęty 
sprawozdaniem tj. od 01.01. – 31.03.2010 

01.01.-31.03.2010 
w tysiącach złotych 

Stan na początek 
okresu Zwiększenie Zmniejszenie Stan na koniec 

okresu 

Rzeczowe aktywa trwałe 238 - - 238
Nieruchomości inwestycyjne 14 687 - - 14 687
Inwestycje długoterminowe 86 296 43 - 86 339
Zapasy 168 342 4 506
Należności 25 100 754 1 005 24 849
Inwestycje krótkoterminowe 196 673 4 055 43 200 685

 
01.01.-31.03.2010 
w tysiącach złotych 

Stan na początek 
okresu Zwiększenie Zmniejszenie Stan na koniec 

okresu 

Rezerwa na podatek dochodowy 21 397 - 5491 15 906

Rezerwa na odprawy emerytalne, urlopy, 
premie, rekompensaty i podobne 5 181 3 531 2 319 6 393

Rezerwa na przewidywane straty  3 880 5 65 3 820
Rezerwa na zobowiązania (koszty) 3 699 652 1584 2767

 
 
 
w tysiącach złotych 

Stan na początek 
okresu Zwiększenie Zmniejszenie Stan na koniec 

okresu 

Aktywo z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 37 922  8375 29 547
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6.12. Informacja dodatkowa do Sprawozdania z Pełnego Dochodu CIECH S.A. 

 
Efekt podatkowy każdego ze składników Pozostałego Pełnego Dochodu Grupy Ciech 

01.01.-31.03.2010 01.01.-31.03.2009  

w tysiącach złotych Przed 
podatkiem Podatek 

Netto po 
opodatkowaniu 

Przed 
podatkiem Podatek 

Netto po 
opodatkowaniu 

Aktualizacja wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży  7 398  (1 406) 5 992 12 604  (2 394) 10 210 
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 7 560  (1 436) 6 124 22 552  (4 285) 18 267 

Pozostały pełen dochód netto 14 958  (2 842) 12 116 35 156  (6 679) 28 477 

 
 
 
 w tysiącach złotych 01.01.-31.03.2010 01.01-31.03.2009 zmiana w okresie zmiana w okresie 
Pozostały Pełen Dochód Brutto 
Aktualizacja wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży  - 7 398 - 12 604 

- wycena do wartości godziwej w okresie 7 398 - 12 604 -  
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - 7 560  22 552 

- wycena do wartości godziwej w okresie 24 584  26 374   
- korekta reklasyfikacyjna zysków/strat uwzględnionych do rachunku zysków i strat  (17 024)   (3 822)   

Podatek dochodowy dotyczący pozostałych składników Pełnego Dochodu -  (2 842) - (6 679) 
- naliczony za okres bieżący  (6 077) - (7 405)  -  
- korekta reklasyfikacyjna do rachunku zysków i strat 3 235 - 726  -  
Pozostały pełen dochód netto   12 116  28 477 
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6.13. Informacja o rozwiązaniu wszelkich rezerw na koszty restrukturyzacji 

 
Spółka CIECH S.A. nie tworzyła rezerw na koszty restrukturyzacji. 
 

6.14. Informacja o nabyciu i zbyciu rzeczowych aktywów trwałych oraz poczynionych zobowiązaniach na 
rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 

01.01.-31.03.2010 
Grunty, budynki, lokale 

i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Razem Środki 
transportu w tysiącach złotych 

Zakup - 94 - 4 84 182
Zbycie - 9 - 3 - 12

CIECH S.A. dokonał zakupu rzeczowych aktywów trwałych i w całości zostały one sfinansowane ze środków 
własnych Spółki. 
 
01.01.-31.03.2009 

Grunty, budynki, lokale 
i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Razem Środki 
transportu w tysiącach złotych 

Zakup - 683 4 6 - 693
Zbycie - 1 121 74 1 558 1 754

CIECH S.A. dokonał zakupu rzeczowych aktywów trwałych i w całości zostały one sfinansowane ze środków 
własnych Spółki. 
 
6.15. Sprawy sądowe 
 
Zobowiązania CIECH S.A. (krajowe i zagraniczne) zgłoszone do postępowania sądowego lub arbitrażowego 
wg stanu na dzień 31.03.2010 roku.  
 
Informacja została przedstawiona w części III pkt.14.1 rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy 
Ciech za I kwartał 2010 roku. 
 

6.16. Informacja o korektach błędów poprzednich okresów 

 
Korekta  z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń 
W 2008 roku CIECH S.A. zawarł transakcje pochodne obejmujące struktury opcyjne składające się z nabytych opcji 
put oraz wystawionych opcji call, które stanowić miały zabezpieczenie przyszłych przychodów ze sprzedaży 
denominowanych lub indeksowanych do EUR.  
 
Biorąc pod uwagę zabezpieczający charakter tych instrumentów w sensie ekonomicznym Zarząd CIECH S.A. 
zdecydował się wyznaczyć część zawartych transakcji pochodnych również jako zabezpieczenie przychodów w 
rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń. W tym celu dokonano dekompozycji zawartych transakcji pochodnych na 
instrumenty składowe i wyodrębniono z nich część stanowiących strukturę opcyjną (złożenie nabytych opcji put oraz 
wystawionych opcji call o równych nominałach oraz identycznych kursach wykonania w poszczególnych datach), 
która jako syntetyczny kontrakt forward została desygnowana do rachunkowości zabezpieczeń. Pozostała część 
transakcji pochodnych, które nie weszły do struktury opcyjnej stanowiącej instrument zabezpieczający, traktowana 
była jako instrumenty przeznaczone do obrotu.  
 
Pomimo zabezpieczającego w sensie ekonomicznym charakteru tych transakcji, zgodnie z MSR 39 syntetyczne 
kontrakty forward powstałe w wyniku dekompozycji mogłyby być wyznaczone do rachunkowości zabezpieczeń, 
gdyby zostały zawarte jako identyczne co do parametrów, ale odrębne w sensie prawnym transakcje. Zarząd ujął 
skutki wyceny tej transakcji w sprawozdaniu finansowym  za 2008 rok kwocie 70 934 tys. zł w  pozycji „Kapitał z 
tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń”  zamiast w pozycji „wynik netto za rok 2008” Opinia do 
sprawozdania za 2008 zawierała zastrzeżenia Audytora odnoszące się do tej kwestii. 
 
W sprawozdaniu za 2009 rok Zarząd CIECH S.A. dokonał ponownej analizy zawartych transakcji w świetle 
zgodności z MSSF i podjął decyzję o skorygowaniu tego sprawozdania finansowego  odnośnie opisanych powyżej 
transakcji pochodnych. Popełniony błąd wynikający z niewłaściwego zastosowania zasad MSR 39 spowodował w 
sprawozdaniu za 2008 rok zniekształcenie wyniku finansowego oraz kapitałów o kwoty przedstawione powyżej. 
Podjęta przez Zarząd decyzja w zakresie interpretacji zapisów MSR 39  miała na celu wyeliminowanie tych 
nieprawidłowości i skorygowanie sprawozdania finansowego za 2008 rok zgodnie z MSR 8. 
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W 2009 roku CIECH S.A. dokonał restrukturyzacji struktur opcyjnych zawartych w 2008 roku, co umożliwiło 
desygnowanie tych instrumentów do rachunkowości zabezpieczeń, zgodnie z zasadami MSR 39.  
 

dane w tys. zł. 
31.03.2009 
poprzednio 

publikowany 

Rachunkowość 
zabezpieczeń - korekta 

błędu 

31.03.2009 obecnie 
publikowany 

Kapitał akcyjny 164 115  - 164 115

Akcje własne  -  -  -

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 151 328  - 151 328

Elementy kapitału dotyczące aktywów 
przeznaczonych do sprzedaży  -  -  -

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości 
zabezpieczeń (98 450) 116 717 18 267

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych (15 949)  - (15 949)

Kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów 
trwałych  -  -  -

Pozostałe kapitały rezerwowe 76 199  - 76 199

Zyski zatrzymane 334 060 (116 717) 217 343

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 611 303  - 611 303

Kapitał własny razem  611 303  - 611 303

  

Zysk/strata netto za rok obrotowy 39 259 (45 783) (6 524)

 

6.17. Informacja o niespłaconych pożyczkach lub naruszeniu postanowień umowy pożyczki 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem oraz do dnia jego publikacji nie wystąpiły przypadki naruszenia 
warunków spłaty kapitału ani odsetek z tytułu zobowiązań finansowych wykazanych w bilansie. Żadna z umów 
kredytowych  nie została postawiona w stan wymagalności. 
 

6.18. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

Transakcje z jednostkami powiązanymi są zawierane na typowych warunkach rynkowych. 

w tysiącach złotych 
Przychody ze 

sprzedaży 01.01.-
31.03.2010 

Zakupy towarów i 
usług 01.01.-
31.03.2010 

Przychody 
finansowe 

01.01.-
31.03.2010 

Należności stan 
na 31.03.2010 

Zobowiązania 
stan na 

31.03.2010 

Jednostki objęte 
konsolidacją 89 355 460 004 7 241 82 043 326 651

Jednostki nie objęte 
konsolidacją 15 671 2 293 17 5 446 1 258

 
 

w tysiącach złotych 
Przychody ze 

sprzedaży 01.01.-
31.03.2009 

Zakupy towarów i 
usług 01.01.-
31.03.2009 

Przychody 
finansowe 

01.01.-
31.03.2009 

Należności stan 
na 31.03.2009 

Zobowiązania 
stan na 

31.03.2009 

Jednostki objęte 
konsolidacją 58 775 306 804 7 663 70 659 305 388

Jednostki nie objęte 
konsolidacją 34 601 2 171 - 18 454 3 143

 

6.19. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

Informacja została przedstawiona w części III pkt.1 rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy 
Ciech za I kwartał 2010 roku. 
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