Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CIECH
za II kwarta 2005 roku sporz dzone zgodnie z
Mi"dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo$ci Finansowej

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tysi cach z
01.01-30.06.2005
Przychody netto ze sprzeda y

w tysi cach EUR

01.01-30.06.2004

01.01-30.06.2005 01.01-30.06.2004

1 079 188

1 078 738

264 474

228 010

Zysk (strata) na dzia alno!ci operacyjnej

51 633

82 737

12 654

17 488

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

71 699

66 843

17 571

14 128

Zysk (strata) netto

55 329

50 860

13 559

10 750

Przep ywy operacyjne netto z dzia alno!ci
operacyjnej

17 865

56 175

4 378

11 874

Przep ywy operacyjne netto z dzia alno!ci
inwestycyjnej

-48 682

-31 765

-11 930

-6 714

Przep ywy operacyjne netto z dzia alno!ci
finansowej

57 182

-12 507

14 013

-2 644

Przep ywy pieni( ne netto, razem

26 365

11 903

6 461

2 516

1 691 653

1 581 301

418 716

348 135

Zobowi,zania d ugoterminowe

107 540

113 389

26 618

24 963

Zobowi,zania krótkoterminowe

504 504

657 213

124 874

144 690

1 079 609

810 699

267 223

178 482

140 001

98 982

34 653

21 792

1,94

2,53

0,48

0,53

Aktywa, razem

Kapita w asny
Kapita zak adowy
Zysk (strata) na jedna akcj( zwyk ,
(w z /EUR)
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01-30.06.2004
w tysi cach z otych
Przychody netto ze sprzeda=y

01.01-30.06.2005

01.04-30.06.2005

Dzia alno!6
kontynuowana

Dzia alno!6
zaniechana

01.04-30.06.2004

RAZEM

1 079 188

537 165

1 075 438

3 300

1 078 738

535 141

-826 213

-409 491

-796 092

-3 083

-799 175

-408 034

Zysk/strat brutto na sprzeda=y

252 975

127 674

279 346

217

279 563

127 107

Pozosta e przychody operacyjne

10 480

4 346

15 778

0

15 778

8 799

Koszty w asny sprzeda y

Koszty sprzeda y

-107 884

-57 004

-107 957

-18

-107 975

-48 531

Koszty ogólnego zarz,du

-78 019

-38 982

-81 479

0

-81 479

-43 367

Pozosta e koszty operacyjne

-25 919

-16 324

-23 150

0

-23 150

-17 355

Zysk/strat na dzia alno$ci operacyjnej

51 633

19 710

82 538

199

82 737

26 653

Przychody finansowe

31 380

9 921

5 259

0

5 259

1 610

-16 559

-9 531

-17 943

0

-17 943

-11 742

14 821

390

-12 684

0

-12 684

-10 132

5 245

265

-3 210

0

-3 210

-2 335

71 699

20 365

66 644

199

66 843

14 186

-16 370

-5 488

-15 945

-38

-15 983

-6 249

55 329

14 877

50 699

161

50 860

7 937

0

0

0

0

0

0

55 329

14 877

50 699

161

50 860

7 937

49 942

13 776

46 197

161

46 358

7 793

5 387

1 101

4 502

0

4 502

144

1,94

-

2,53

0,01

2,54

-

Koszty finansowe
Przychody / Koszty finansowe netto
Udzia w zyskach netto jednostek podporz,dkowanych
wycenianych metod, praw w asno!ci
Zysk/strat przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk/strat netto
Zysk/strata na sprzeda y dotycz,cy dzia alno!ci
zaniechanej
Zysk netto za rok obrotowy
w tym:
Zysk/strat netto akcjonariuszy jednostki dominuj,cej
Zysk/strat netto akcjonariuszy mniejszo!ciowych
Zysk na jedn, akcj( (w z )

0

* w 2005 roku oraz w II kwartale 2004 roku nie wyst,pi a dzia alno!6 zaniechana.
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SKONSOLIDOWANY BILANS
w tysi cach z otych

30.06.2005

31.12.2004

30.06.2004

01.01.2004

AKTYWA
Aktywa trwa e
Rzeczowe aktywa trwa e
Prawo wieczystego u ytkowania
Warto!ci niematerialne, w tym:

781 895

780 171

770 940

777 959

1 019

1 023

1 101

884
19 898

17 069

18 046

19 217

- warto!6 firmy

1 774

4 582

4 644

4 706

Nieruchomo!ci inwestycyjne

11 167

11 842

12 065

12 290

Nale no!ci d ugoterminowe

126

85

464

701

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i
wspó zale nych wycenianych metod, praw w asno!ci

37 640

32 565

32 928

38 029

Pozosta e inwestycje d ugoterminowe

32 048

31 855

32 505

37 633

2 876

2 376

2 401

2 694

883 840

877 963

871 621

890 088

174 406

137 668

129 168

135 460

26 038

1 174

6 565

281

426

8 008

6 371

5 246

Nale no!ci handlowe i pozosta e

509 359

511 596

488 877

414 779

>rodki pieni( ne i ich ekwiwalenty

62 943

36 144

43 641

31 344

Aktywa trwa e przeznaczone do sprzeda y

34 641

35 058

35 058

35 080

807 813

729 648

709 680

622 190

1 691 653

1 607 611

1 581 301

1 512 278

Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwa e razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Inwestycje krótkoterminowe
Nale no!ci z tytu u podatku dochodowego

Aktywa obrotowe razem
A k t y w a, r a z e m
PASYWA
Kapita w asny
Kapita akcyjny
Akcje w asne
Kapita z emisji akcji powy ej ich warto!ci nominalnej
Elementy kapita u dotycz,ce aktywów przeznaczonych
do sprzeda y
Kapita z aktualizacji wyceny

140 001

98 982

98 982

98 982

0

-18 805

-14 684

-14 684

151 328

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

78 457

84 633

84 633

84 633

799

-807

3 398

3 197

598 785

555 448

531 355

484 626

969 370

719 451

703 684

656 772

110 239

105 512

107 015

104 409

1 079 609

824 963

810 699

761 181

35 292

52 029

46 892

68 195

>wiadczenia pracownicze

24 260

24 096

22 876

21 745

Rezerwy (pozosta e d ugoterminowe)

22 384

22 953

18 887

21 557

Rezerwa na podatek odroczony

25 604

26 699

24 734

24 997

Pozosta e kapita y rezerwowe
Ró nice kursowe z przeliczenia jednostek
podporz,dkowanych
Zyski zatrzymane
Kapita w asny akcjonariuszy jednostki dominuj cej
Udzia y mniejszo!ci
Kapita w asny razem
Zobowi,zania
Zobowi,zania z tytu u kredytów, po yczek oraz innych
instrumentów d u nych

Zobowi zania d ugoterminowe razem

107 540

125 777

113 389

136 494

Kredyt w rachunku bie ,cym

79 412

144 106

164 596

146 192

Zobowi,zania z tytu u kredytów, po yczek oraz innych
instrumentów d u nych

60 856

105 562

185 162

100 087

334 085

380 117

286 391

352 685

944

584

791

723

29 207

26 502

20 273

14 916

Zobowi,zania handlowe i pozosta e
Zobowi,zania z tytu u podatku dochodowego
Rezerwy (krótkoterminowe rezerwy na !wiadczenia
pracownicze i rezerwy pozosta e)
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w tysi cach z otych

30.06.2005

Zobowi,zania zwi,zane z aktywami trwa ymi
przeznaczonymi do sprzeda y

31.12.2004

30.06.2004

01.01.2004

0

0

0

0

Zobowi zania krótkoterminowe razem

504 504

656 871

657 213

614 603

Zobowi zania razem

612 044

782 648

770 602

751 097

P a s y w a, r a z e m

1 691 653

1 607 611

1 581 301

1 512 278

POZYCJE POZABILANSOWE
30.06.2005

30.06.2004

3 800

2 300

3 800

1 300

0
37 692

1 000
43 635

- udzielonych gwarancji i por(cze?

11 468

14 139

- pozosta ych zobowi,za? pozabilansowych

26 224
12 379

29 496
3 404

12 379
53 871

3 404
49 339

w tysi cach z otych
1. Nale=no$ci warunkowe
- otrzymanych gwarancji i por(cze?
- pozosta ych nale no!ci pozabilansowych
2. Zobowi zania warunkowe

3. Inne
- inne
Pozycje pozabilansowe, razem

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPEYWU FRODKÓW PIENIGHNYCH
w tysi cach z otych
Zysk (strata) netto za okres
Korekty
Amortyzacja
Utworzenie / odwrócenie odpisów aktualizuj,cych
Zyski / straty z tytu u ró nic kursowych

01.01-30.06.2005

01.01-30.06.2004

55 329

50 860

0

0

53 945

51 187

2 703

-3 593

-2 094

-159

Zmiana wyceny nieruchomo!ci inwestycyjnych

0

0

Zyski / straty z tytu u dzia alno!ci inwestycyjnej

-18 643

-15 487

Zyski / straty ze sprzeda y !rodków trwa ych
Odsetki i udzia y w zyskach
Podatek dochodowy naliczony
Zysk / strata z udzia ów w spó kach wycenianych metod, praw w asno!ci
Wynik operacyjny przed zmian kapita u obrotowego oraz rezerw
Zmiana stanu nale no!ci

-312

163

4 667

26 954

16 370

15 983

-5 245

3 210

106 720

129 118

40 138

-56 225

Zmiana stanu zapasów

-54 956

6 681

Zmiana stanu zobowi,za? krótkoterminowych

-60 992

-2 507

Zmiana stanu rezerw i !wiadcze? pracowniczych

-1 769

2 186

Frodki pieni"=ne netto wygenerowane na dzia alno$ci operacyjnej

29 141

79 253

Odsetki zap acone

-4 032

-9 194

-12 170

-13 516

4 926

-368

0

0

17 865

56 175

2 017

1 682

Podatek dochodowy zap acony
inne korekty
Zysk / strata na sprzeda y dzia alno!ci zaniechanej
Frodki pieni"=ne netto z dzia alno$ci operacyjnej

Przep ywy $rodków pieni"=nych z dzia alno$ci inwestycyjnej
Wp ywy (in "+")
Zbycie warto!ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa ych
Zbycie spó ki zale nej
Zbycie inwestycji
Dywidendy otrzymane

70

0

25 305

2 313

1 127

756
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w tysi cach z otych
Odsetki otrzymane
Pozosta e wp ywy
Wydatki (in "-")
Nabycie warto!ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa ych
Nabycie spó ki zale nej (po potr,ceniu przej(tych !rodków pieni( nych)
Nabycie nieruchomo!ci inwestycyjnych
Nabycie innych inwestycji
Wydatki na badania i rozwój
Pozosta e wydatki
Frodki pieni"=ne netto z dzia alno$ci inwestycyjnej

01.01-30.06.2005

01.01-30.06.2004

618

200

25 594

2 833

-58 308

-32 178

-65

-1 000

0

0

-44 979

-6 365

0

0

-61

-6

-48 682

-31 765

192 875

0

Przep ywy $rodków pieni"=nych z dzia alno$ci finansowej
Wp ywy (in "+")
Wp ywy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapita owych oraz dop at do kapita u
Wp ywy z tytu u emisji wymienialnych akcji uprzywilejowanych

0

0

64 730

61 586

183

69 634

Wydatki (in "-")
Nabycie akcji w asnych

0

0

Dywidendy i inne wyp aty na rzecz w a!cicieli

0

0

-1 055

-901

-180 555

-55 702

-15 000

-82 152

P atno!ci zobowi,za? z tytu u umów leasingu finansowego

-2 281

-2 242

Inne wydatki finansowe

-1 715

-2 730

Frodki pieni"=ne netto z dzia alno$ci finansowej

57 182

-12 507

Przep ywy pieni"=ne netto, razem

26 365

11 903

Frodki pieni"=ne na pocz tek okresu

36 144

31 344

Wp yw zmian z tytu u ró nic kursowych

297

402

Frodki pieni"=ne na koniec okresu

62 806

43 649

>rodki pieni( ne na koniec okresu (wykazane w bilansie)

62 943

43 641

-137

8

62 806

43 649

Wp ywy z zaci,gni(tych kredytów i po yczek
Inne wp ywy finansowe

Dywidendy wyp acone udzia owcom mniejszo!ciowym
Wydatki na sp at( kredytów i po yczek
Wykup d u nych papierów warto!ciowych

ró nice kursowe
Frodki pieni"=ne na koniec okresu (wykazane w rachunku przep ywów
pieni"=nych)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WEASNYM

w tysi cach z otych

Kapita
akcyjny

Akcje
w asne

Kapita z
emisji akcji
powy ej
ich
warto!ci
nominalnej

Elementy
kapita u
dotycz,ce
aktywów
przeznaczonych
do sprzeda y

Kapita z
aktualizacji
wyceny

Pozosta e
kapita y
rezerwowe

Ró nice kursowe z
przeliczenia
jednostek
podporz,dkowanych

Zyski
zatrzymane

0

18

0

84 633

3 197

484 626

Kapita
w asny
Udzia y
akcjonariuszy
mniejszo!ci
jednostki
dominuj cej

Kapita
w asny
razem

Kapita w asny na dzieM (pocz tek
okresu): 01/01/2004
Wykazane poprzednio

98 982

-14 684

656 772

104 409

761 181

Zmiany zasad rachunkowo!ci

0

0

Korekty b (dów podstawowych

0

0

Kapita w asny (po przekszta ceniu)
na dzieM: 01/01/2004

98 982

-14 684

0

Zmniejszenia z tytu u likwidacji i
sprzeda y !rodków trwa ych

18

0

84 633

3 197

484 626

-18

Zmiana sk adu Grupy
Ró nice kursowe z przewalutowania
spó ek zagranicznych
Zysk / (strata) netto

1 245
201

656 772

104 409

761 181

-18

-4

-22

1 245

0

1 245

201

126

327

46 358

46 358

4 502

50 860

Wyp ata dywidendy akcjonariuszom

-917

-917

-2 143

-3 060

Wyp ata nagrody z zysku

-181

-181

-19

-200

Inne zwi(kszenia

252

252

144

396

Inne zmniejszenia

-28

-28

0

-28

531 355

703 684

107 015

810 699

Kapita w asny na dzieM (koniec
okresu): 30/06/2004

98 982

-14 684

0

0

0

84 633

3 398
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w tysi cach z otych

Kapita
akcyjny

Akcje
w asne

Kapita z
emisji akcji
powy ej
ich
warto!ci
nominalnej

Elementy
kapita u
dotycz,ce
aktywów
przeznaczonych
do sprzeda y

Kapita z
aktualizacji
wyceny

Pozosta e
kapita y
rezerwowe

Ró nice kursowe z
przeliczenia
jednostek
podporz,dkowanych

Zyski
zatrzymane

0

0

0

84 633

-807

555 448

Kapita
w asny
Udzia y
akcjonariuszy
mniejszo!ci
jednostki
dominuj cej

Kapita
w asny
razem

Kapita w asny na dzieM (poczatek
okresu): 01/01/2005
Wykazane poprzednio

98 982

-18 805

719 451

105 512

824 963

Zmiany zasad rachunkowo!ci

0

0

Korekty b (dów podstawowych

0

0

Kapita w asny (po przekszta ceniu)
na dzieM: 01/01/2005

98 982

-18 805

0

0

0

84 633

-807

Zwi(kszenia z tytu u likwidacji i
sprzeda y !rodków trwa ych

555 448

719 451

5

5

Zmiana sk adu Grupy
Ró nice kursowe z przewalutowania
spó ek zagranicznych

1 606

105 512

5

0

-46

-46

1 606

910

2 516
55 329

Zysk / (strata) netto

49 942

49 942

5 387

Wyp ata dywidendy akcjonariuszom

-8 400

-8 400

-1 387

Emisja kapita u akcyjnego

41 019

Sprzeda akcji w asnych

151 328
18 805

-2 210

Inne zmniejszenia
Kapita w asny na dzieM (koniec
okresu): 30/06/2005

140 001

0

151 328

0

0

78 457

799

-9 787

192 347

192 347

14 839

14 839

2 210

0

0

-420

-420

-137

-557

598 785

969 370

110 239

1 079 609

-3 966

przeniesienie kapita u rezerwowego
na zyski zatrzymane

824 963
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Informacja dodatkowa do skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
Grupy Chemicznej CIECH

1.

Informacje ogólne

Ciech Spó ka Akcyjna z siedzib, w Warszawie, ul. Pow,zkowska 46/50, zarejestrowana jest pod numerem
0000011687 w S,dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru
S,dowego.
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za drugi kwarta 2005 roku, ko?cz,cy si( 30 czerwca 2005 r.
obejmuje sprawozdania finansowe Ciech SA oraz jej jednostek zale nych (zwanych ,cznie „Grup, Chemiczn,
CIECH”; „Grup,”), a tak e udzia ów Grupy w jednostkach stowarzyszonych i wspó zale nych. Podmiotem
dominuj,cym w stosunku do Grupy Chemicznej CIECH jest Ciech SA.
Wykaz spó ek konsolidowanych i wycenianych metod

praw w asno$ci w drugim kwartale 2005, w okresie

porównywalnym w drugim kwartale 2004 roku oraz za rok 2004.

Metoda konsolidacji na dzieM
31.12.2004 oraz stopieM
zale=no$ci do Ciech SA

Nazwa Spó ki/Grupy

Metoda konsolidacji na
dzieM 30.06.2005 oraz
stopieM zale=no$ci do Ciech
SA

1) Ciech SA

Jednostka dominuj,ca

Jednostka dominuj,ca

2) Ciech - Polfa SA

Jednostka zale na od Ciech
SA- konsolidacja metod,
pe n,

Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n,

3) Ciech Petrol Sp. z. o. o.
Jednostka po ,czona z
Cheman SA

Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n, do
dnia po ,czenia z Cheman SA
czyli do dnia 9 lipca 2004.

Metoda konsolidacji na dzieM
30.06.2004 oraz stopieM
zale=no$ci do Ciech SA
Jednostka dominuj,ca
Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n,
Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n,

4) Przedsi"biorstwo
Chemiczne Cheman SA

Jednostka zale na od Ciech
SA- konsolidacja metod,
pe n,

Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n,. Od
Jednostka zale na od Ciech SAdnia 9 lipca 2004 po po ,czeniu z
konsolidacja metod, pe n,
Ciech Petrol Sp. z o.o. równie
konsolidowana metod, pe n,.

5) Grupa PetrochemiaBlachownia

Konsolidacja Grupy ni szego
szczebla metod, pe n,

Konsolidacja Grupy ni szego
szczebla metod, pe n,

Konsolidacja Grupy ni szego
szczebla metod, pe n,

5.1) Petrochemia-Blachownia
SA

Jednostka dominuj,ca
ni szego szczebla (zale na w
stosunku do Ciech SA)

Jednostka dominuj,ca ni szego
szczebla (zale na w stosunku do
Ciech SA)

Jednostka dominuj,ca ni szego
szczebla (zale na w stosunku do
Ciech SA)

5.2) Bl-Trans Sp. z o.o.

Jednostka zale na po!rednio
od Ciech SA - konsolidacja
metod, pe n, na ni szym
szczeblu.

Jednostka zale na po!rednio od
Ciech SA - konsolidacja metod,
pe n, na ni szym szczeblu.

6) Grupa Soda M twy

Konsolidacja Grupy ni szego
szczebla metod, pe n,

Konsolidacja Grupy ni szego
szczebla metod, pe n,

Konsolidacja Grupy ni szego
szczebla metod, pe n,

6.1)Inowroc awskie Zak ady
Jednostka dominuj,ca
Chemiczne SODA MLTWY SA ni szego szczebla (zale na w
stosunku do Ciech SA)

Jednostka dominuj,ca ni szego
szczebla (zale na w stosunku do
Ciech SA)

Jednostka dominuj,ca ni szego
szczebla (zale na w stosunku
do Ciech SA)

6.2) Transoda Sp. z o.o.

Jednostka zale na po!rednio
od Ciech SA- konsolidacja
metod, pe n, na ni szym
szczeblu.

Jednostka zale na po!rednio od
Ciech SA- konsolidacja metod,
pe n, na ni szym szczeblu.

6.3) Elektrociep ownie
Kujawskie Sp. z o.o.

Jednostka zale na po!rednio
od Ciech SA- konsolidacja
metod, pe n, na ni szym
szczeblu.

Jednostka zale na po!rednio od
Ciech SA- konsolidacja metod,
pe n, na ni szym szczeblu.

6.4) Polskie Towarzystwo
Ubezpiecze? SA

Jednostka stowarzyszona
po!rednio od Ciech SA wycena metod, praw
w asno!ci na ni szym
szczeblu.

Jednostka stowarzyszona
po!rednio od Ciech SA - wycena
metod, praw w asno!ci na
ni szym szczeblu.

Jednostka zale na po!rednio od
Ciech SA - konsolidacja metod,
pe n, na ni szym szczeblu.

Jednostka zale na po!rednio od
Ciech SA- konsolidacja metod,
pe n, na ni szym szczeblu.
Jednostka zale na po!rednio od
Ciech SA- konsolidacja metod,
pe n, na ni szym szczeblu
Jednostka stowarzyszona
po!rednio od Ciech SA- wycena
metod, praw w asno!ci na
ni szym szczeblu.
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Nazwa Spó ki/Grupy

Metoda konsolidacji na
dzieM 30.06.2005 oraz
stopieM zale=no$ci do Ciech
SA

Metoda konsolidacji na dzieM
31.12.2004 oraz stopieM
zale=no$ci do Ciech SA

Metoda konsolidacji na dzieM
30.06.2004 oraz stopieM
zale=no$ci do Ciech SA

7.) Janikowskie Zak ady
Sodowe Janikosoda SA

Jednostka zale na od Ciech
SA- konsolidacja metod,
pe n,

Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n,

7.1) Polskie Towarzystwo
Ubezpiecze? SA

Jednostka stowarzyszona
po!rednio od Ciech S.A wycena metod, praw
w asno!ci na ni szym
szczeblu.

Jednostka stowarzyszona
Jednostka stowarzyszona
po!rednio od Ciech S.A - wycena
po!rednio od Ciech S.A - wycena
metod, praw w asno!ci na
metod, praw w asno!ci na
ni szym szczeblu.
ni szym szczeblu.

8) Grupa Fosfory

Konsolidacja Grupy ni szego
szczebla-metod, pe na

Konsolidacja Grupy ni szego
szczebla-metod, pe n,

Konsolidacja Grupy ni szego
szczebla-metoda pe n,

8.1) Gda?skie Zak ady
Nawozów Fosforowych
Fosfory Sp. z o.o.

Jednostka dominuj,ca
ni szego szczebla (zale na w
stosunku do Ciech SA)

Jednostka dominuj,ca ni szego
szczebla (zale na w stosunku do
Ciech SA)

Jednostka dominuj,ca ni szego
szczebla (zale na stosunku do
Ciech SA)

8.2) Agrochem Sp. z o.o.
Dobre Miasto

Jednostka zale na po!rednio
od Ciech SA- konsolidacja
metod, pe n, na ni szym
szczeblu.

Jednostka zale na po!rednio od
Ciech SA- konsolidacja metod,
pe n, na ni szym szczeblu.

8.3) Agrochem Sp. z o.o.
Cz uchów

Jednostka zale na po!rednio
od Ciech SA- konsolidacja
metod, pe n, na ni szym
szczeblu.

Jednostka zale na po!rednio od
Ciech SA- konsolidacja metod,
pe n, na ni szym szczeblu.

9) Grupa Alwernia

Konsolidacja Grupy ni szego
szczebla-metod, pe n,

Konsolidacja Grupy ni szego
szczebla-metod, pe n,

9.1) Zak ady Chemiczne
Alwernia SA

Jednostka zale na od Ciech
SA- konsolidacja metod,
pe n,

Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n,

Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n,

Jednostka zale na po!rednio od
Ciech SA- konsolidacja metod,
pe n, na ni szym szczeblu.
Jednostka zale na po!rednio od
Ciech SA- konsolidacja metod,
pe n, na ni szym szczeblu.
Konsolidacja Grupy ni szego
szczebla-metod, pe n,
Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n,

9.1) Alwernia Chrom Sp. z o. o Jednostka zale na po!rednio
od Ciech SA- konsolidacja
metod, pe n, na ni szym
szczeblu.

Jednostka zale na po!rednio od
Ciech SA- konsolidacja metod,
pe n, na ni szym szczeblu.

10) Polsin Pte. Ltd.

Jednostka zale na od Ciech
SA- konsolidacja metod,
pe n,

Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n,

11.) Daltrade Plc.

Jednostka zale na od Ciech
SA- konsolidacja metod,
pe n,

Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n,

12) Vitrosilicon SA

Jednostka zale na od Ciech
SA- konsolidacja metod,
pe n,.

Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n,.

14) Przedsi"biorstwo
Transportowo-Us ugowe
TRANSCLEAN Sp. z o.o.

Jednostka wspó zale na przez
Ciech SA- wycena metod,
praw w asno!ci.

Jednostka wspó zale na przez
Ciech SA- wycena metod, praw
w asno!ci.

15) Zach-Ciech Sp. z o.o.

Jednostka stowarzyszona w
stosunku do Ciech SAwycena metod, praw
w asno!ci, spó ka w likwidacji
od dnia 11 marca 2005 roku.
Dokonano odpisu na trwa ,
utrat( warto!ci.

Jednostka stowarzyszona w
stosunku do Ciech SA- wycena
metod, praw w asno!ci, spó ka w Jednostka stowarzyszona w
likwidacji od dnia 11 marca 2005 stosunku do Ciech SA- wycena
roku. Dokonano odpisu na trwa , metod, praw w asno!ci.
utrat( warto!ci.

16) Zak ady Tworzyw i Farb
Sp. z o.o.

-

Jednostka stowarzyszona w
stosunku do Ciech SA- wycena
metod, praw w asno!ci. do dnia
sprzeda y 13.06.2004 r.

Jednostka zale na po!rednio od
Ciech SA- konsolidacja metod,
pe n, na ni szym szczeblu.
Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n,
Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n,
Jednostka zale na od Ciech SAkonsolidacja metod, pe n,.
Jednostka wspó zale na od
Ciech SA- wycena metod, praw
w asno!ci.

Jednostka stowarzyszona w
stosunku do Ciech SA- wycena
metod, praw w asno!ci. do dnia
sprzeda y 13.06.2004 r.

Przedmiotem dzia alno ci podmiotu dominuj cego oraz jego jednostek zale#nych jest:
Podmiot Dominuj cy Ciech SA
Podstawowym przedmiotem dzia alno!ci spó ki dominuj,cej zgodnie ze statutem jest mi(dzy innymi: prowadzenie
dzia alno!ci gospodarczej obejmuj,cej dzia alno!6 handlow,, inwestycyjn,, produkcyjn,, us ugow, i operacje
finansowe ze szczególnym uwzgl(dnieniem dzia alno!ci w zakresie handlu zagranicznego i krajowego chemikaliami
oraz dzia alno!ci z tym handlem zwi,zanej. Spó ka mo e prowadzi6 dzia alno!6 przedstawicielsk, na rzecz firm
krajowych i zagranicznych.
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Grupy ni=szego szczebla konsolidowane metod pe n
Grupa Petrochemia-Blachownia
produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozosta ych,
wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
sprzeda hurtowa wyrobów chemicznych,
sprzeda hurtowa paliw sta ych, ciek ych, gazowych oraz produktów pochodnych,
towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi oraz uniwersalnymi.
Grupa Alwernia
produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozosta ych,
produkcja barwników i pigmentów,
produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozosta ych,
produkcja nawozów sztucznych i zwi,zków azotowych,
produkcja gipsu,
produkcja ciep a (pary wodnej i gor,cej wody).
Grupa Soda M twy
produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozosta ych,
sprzeda hurtowa wyrobów chemicznych,
wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej.
Grupa Fosfory
produkcja nawozów sztucznych i zwi,zków azotowych,
produkcja pozosta ych chemikaliów nieorganicznych,
produkcja pozosta ych chemikaliów organicznych,
wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
produkcja tworzyw sztucznych,
sprzeda hurtowa zbo a, nasion i pasz dla zwierz,t.
Spó ki konsolidowane metoda pe n
Spó ka Vitrosilicon SA
produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozosta ych,
produkcja szk a gospodarczego i technicznego,
produkcja opakowa? z tworzyw sztucznych,
produkcja pozosta ych wyrobów z tworzyw sztucznych.
Spó ki JZS Janikosoda SA
produkcja soli,
produkcja gazów technicznych,
produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozosta ych,
produkcja wyrobów chemicznych pozosta ych, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
Spó ka Ciech – Polfa SA
sprzeda hurtowa wyrobów farmaceutycznych,
sprzeda hurtowa wyrobów chemicznych,
sprzeda hurtowa perfum i kosmetyków,
sprzeda detaliczna artyku ów medycznych i ortopedycznych.
-

Spó ka Cheman SA
sprzeda hurtowa i dystrybucja chemikaliów nieorganicznych sta ych i organicznych sta ych,
sprzeda hurtowa i dystrybucja surowców do chemii gospodarczej,
sprzeda hurtowa i dystrybucja surowców kosmetycznych i farmaceutycznych,
sprzeda hurtowa i dystrybucja wype niaczy, pigmentów, surowców do farb i lakierów,
sprzeda hurtowa i dystrybucja dodatków do ywno!ci i pasz,
sprzeda hurtowa i dystrybucja kwasów, zasad i innych chemikaliów p ynnych.

Spó ka Polsin Ltd.:
- wielobran owa sprzeda hurtowa i detaliczna na rynkach dalekowschodnich.
-

Spó ka Daltrade PLC:
dystrybucja i sprzeda hurtowa chemikaliów na brytyjskim rynku chemicznym.

Spó ki wyceniane metod praw w asno$ci.
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Spó ka wspó kontrolowana Przedsi(biorstwo Transportowo-Us ugowe TRANSCLEAN Sp. z o.o., Bydgoszcz
Spó ka stowarzyszona „Zach-Ciech” Sp. z o.o.- w likwidacji. W dniu 11 marca 2005 roku zosta a podj(ta Uchwa a
Nr3/2005 o otwarciu likwidacji spó ki. Dokonano odpisu na trwa , utrat( warto!ci.
Dla celów sporz,dzenia wybranych danych finansowych, poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu
przeliczone zosta y na EURO wed ug !redniego kursu og oszonego na dzie? bilansowy (30 czerwca 2005 roku) przez
Narodowy Bank Polski tj. 4,0401. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczone zosta y na EURO wed ug
kursu stanowi,cego !redni, arytmetyczn, !rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO na
ostatni dzie? ka dego miesi,ca tj. od stycznia do czerwca 2005 roku odpowiednio: 4,0503 ; 3,9119; 4,0837; 4,2756;
4,1212; 4,0401. Dla okresu sprawozdawczego za drugi kwarta 2005 roku jest to kurs 4,0805.

2.

O$wiadczenie zgodno$ci

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta o sporz,dzone zgodnie z Mi(dzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczo!ci Finansowej (MSSF) przyj(tymi przez UE. MSSF obejmuj, standardy i interpretacje zaakceptowane
przez Rad( Mi(dzynarodowych Standardów Rachunkowo!ci (RMSR) oraz Komisj( ds. Interpretacji Mi(dzynarodowej
Sprawozdawczo!ci Finansowej (‘IFRIC’)
Z dniem 1 stycznia 2005 roku nowelizacja polskiej Ustawy o Rachunkowo!ci na o y a na Grup( CIECH obowi,zek
przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF przyj(tymi przez UE.
Niniejsze, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym skróconym sprawozdaniem finansowym
sporz,dzonym przy zastosowaniu MSSF, w zwi,zku z tym Grupa zastosowa a MSSF 1.
Zarz,d jednostki dominuj,cej wykorzysta swoj, najlepsz, wiedz( co do wyboru standardów i interpretacji, jak równie
metod i zasad wyceny poszczególnych pozycji skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
CIECH zgodnie z MSSF na dzie? 30 czerwca 2005 wraz z danymi porównywalnymi. Przedstawione poni ej
zestawienia i obja!nienia zosta y ustalone przy do o eniu nale ytej staranno!ci. Zaprezentowane dane finansowe nie
podlega y badaniu audytora.
W punkcie 27 niniejszego skróconego sprawozdania zawarte s, wyja!nienia wp ywu, jaki zastosowanie MSSF mia o
na pozycje kapita u w asnego i wynik netto Grupy CIECH.
3.

Podstawa sporz dzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Walut, pomiaru i walut, sprawozdawcz, niniejszych skróconych skonsolidowanych sprawozda? finansowych jest z oty
polski. Dane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zosta y podane w tysi,cach z otych polskich.
Sporz,dzenie skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarz,du profesjonalnych os,dów,
szacunków i za o e?, które maj, wp yw na przyj(te zasady oraz prezentowane warto!ci aktywów, pasywów,
przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz zwi,zane z nimi za o enia opieraj, si( na do!wiadczeniu historycznym oraz
ró nych innych czynnikach, które s, uznawane za racjonalne w danych okoliczno!ciach, a ich wyniki daj, podstaw(
profesjonalnego os,du, co do warto!ci bilansowej aktywów i zobowi,za?, która nie wynika bezpo!rednio z innych
Rróde . Faktyczna warto!6 mo e ró ni6 si( od warto!ci szacowanej.
Szacunki i zwi,zane z nimi za o enia podlegaj, bie ,cej weryfikacji. Zmiana szacunków ksi(gowych jest
rozpoznawana w okresie, w którym zosta y one zmienione, je eli dotyczy to wy ,cznie tego okresu, lub w okresie
bie ,cym i przysz ym, je eli zmiany dotycz, zarówno okresu bie ,cego jak i okresów przysz ych.
Profesjonalne os,dy dokonywane przez Zarz,d, które maj, istotny wp yw na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, a tak e szacunki powoduj,ce istotne ryzyko znacz,cych zmian w przysz ych latach, zosta y przedstawione
w punkcie 10,14 i 21 niniejszego skróconego sprawozdania skonsolidowanego.
4.

Istotne zasady rachunkowo$ci i konsolidacji

Zasady polityki rachunkowo!ci przedstawione poni ej stosowane by y w odniesieniu do wszystkich okresów
zaprezentowanych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak równie przy sporz,dzaniu
zgodnego z MSSF bilansu otwarcia na dzie? 1 stycznia 2004 r. dla celów przej!cia na sprawozdawczo!6 zgodn,
z MSSF.
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a)

Zasady konsolidacji

(i) Jednostki zale#ne
Jednostkami zale nymi s, podmioty kontrolowane przez Spó k(. Kontrola ma miejsce wtedy, gdy Grupa posiada
zdolno!6 kierowania bezpo!rednio lub po!rednio polityk, finansow, i operacyjn, danej jednostki, w celu uzyskiwania
korzy!ci p yn,cych z jej dzia alno!ci. Przy ocenie stopnia kontroli bierze si( pod uwag( wp yw istniej,cych
i potencjalnych praw g osu, które na dzie? bilansowy mog, zosta6 zrealizowane lub mog, podlega6 konwersji.
Sprawozdania finansowe spó ek zale nych uwzgl(dniane s, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
pocz,wszy od dnia uzyskania nad nimi kontroli a do momentu jej wyga!ni(cia.
(ii) Jednostki stowarzyszone, jednostki wspó zale#ne
Jednostki stowarzyszone s, to jednostki gospodarcze, na których polityk( operacyjn, i finansow, Grupa wywiera
znacz,cy wp yw, lecz ich nie kontroluje.
Jednostki wspó zale ne Grupy to jednostki, nad dzia alno!ci, których, na skutek uzgodnie? umownych, Grupa
sprawuje wspóln, kontrol(.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera udzia Grupy w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych
i wspó zale nych wykazywanych metod, praw w asno!ci, od momentu uzyskania znacz,cego wp ywu lub wspólnej
kontroli do momentu jej wyga!ni(cia. Grupa dokonuje równie pomiaru utraty warto!ci udzia ów w aktywach netto
jednostek stowarzyszonych i wspó zale nych i dokonuje odpowiednich odpisów aktualizuj,cych. W przypadku, gdy
udzia Grupy w stratach przekracza warto!6 bilansow, jednostki stowarzyszonej lub wspó zale nej, warto!6 ta zostaje
zredukowana do zera i zaprzestaje si( rozpoznawania dalszych strat o ile nie istnieje prawny obowi,zek pokrycia strat
lub nie dokonano ju p atno!ci z tytu u pokrycia jakichkolwiek zobowi,za?.
Warto!6 firmy powsta a w wyniku nabycia udzia ów w jednostkach stowarzyszonych lub wspó zale nych jest uj(ta
w warto!ci tych udzia ów. Natomiast nadwy k( udzia u Grupy w warto!ci godziwej zidentyfikowanych aktywów,
zobowi,za? oraz zobowi,za? warunkowych nad kosztem nabycia udzia ów odnosi si( do rachunku zysków i strat.
(iii) Korekty konsolidacyjne
Salda rozrachunków wewn(trznych pomi(dzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane w obr(bie Grupy oraz
wszelkie wynikaj,ce st,d niezrealizowane zyski lub straty, a tak e przychody oraz koszty Grupy, dywidendy wewn,trz
grupowe oraz wewn,trzgrupowa sprzeda
!rodków trwa ych s, eliminowane w trakcie sporz,dzania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W przypadku zaistnienia, niezrealizowane zyski wynikaj,ce z
transakcji z jednostkami stowarzyszonymi oraz wspó zale nymi b(d, wy ,czone ze skonsolidowanego sprawozdania
proporcjonalnie do wysoko!ci udzia u Grupy w tych jednostkach. Analogiczne niezrealizowane straty b(d, wy ,czone
ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego na tej samej zasadzie co niezrealizowane zyski, do momentu
wyst,pienia przes anek wskazuj,cych na utrat( warto!ci.
b)

Waluty obce

(i) Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyra one w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane s, w PLN wed ug !redniego kursu
NBP dla danej waluty obowi,zuj,cego na ten dzie?. Pozycje pieni( ne aktywów i pasywów wyra one w walucie obcej
s, przeliczane na dzie? bilansowy wed ug !redniego kursu NBP dla danej waluty obowi,zuj,cy na ten dzie?. Ró nice
kursowe wynikaj,ce z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów
pieni( nych wyra onych w walutach obcych ujmowane s, w rachunku zysków i strat. Niepieni( ne pozycje aktywów i
zobowi,za? wyceniane wed ug kosztu historycznego w walucie obcej s, przeliczane wed ug !redniego kursu NBP
obowi,zuj,cego w dniu dokonania transakcji. Niepieni( ne pozycje bilansowe wyra one w walucie obcej wyceniane
wed ug warto!ci godziwej s, przeliczane wed ug !redniego kursu NBP, obowi,zuj,cego na dzie? ustalenia warto!ci
godziwej.
(ii) Sprawozdania finansowe podmiotów zagranicznych
Spó ki zagraniczne z Grupy CIECH dzia aj, w gospodarce innej ni hiperinflacyjna w rozumieniu MSR 29.
Wszystkie pozycje rachunku zysków i strat przedstawionego w walucie zagranicznej powinny by6 przeliczane na PLN
wed ug kursu z dnia transakcji (MSR 21.39(b)). W Grupie zastosowano uproszczenie i przyj(to kursy !rednie dla
danego okresu (MSR 21.40), albowiem nie by o takich waha? kursów, w wyniku których wyst,pi by istotny wp yw na
skonsolidowany wynik finansowy.
Wszystkie pozycje bilansu, z wyj,tkiem kapita ów w asnych, przeliczane s, na PLN wed ug !redniego kursu NBP,
og oszonego na dzie? sporz,dzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wszystkie korekty aktywów netto
przej(tej jednostki z tytu u wyceny na dzie? nabycia do warto!ci godziwej, oraz warto!6 firmy powsta a na ten dzie?
przeliczone s, kursem z dnia nabycia na walut( funkcjonaln, jednostki zagranicznej, a w kolejnych okresach s,
przeliczone na walut( prezentacyjn, zgodnie z zasadami ogólnymi dla przeliczania aktywów i pasywów jednostki
zale nej (na dzie? bilansowy).
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Ró nica wynikaj,ca z przeliczenia kapita u w asnego wed ug innych kursów ni !redni kurs na dzie? bilansowy
zastosowany do pozosta ych pozycji bilansu, wykazywana jest w kapita ach w asnych jako "ró nice kursowe
z przeliczenia".
c)
(i)

Instrumenty Finansowe
Aktywa finansowe wyceniane w warto ci godziwej przez wynik finansowy

Aktywa finansowe wyceniane w warto!ci godziwej przez wynik finansowy klasyfikowane s, jako aktywa
krótkoterminowe i wykazywane s, w warto!ci godziwej, za! zyski i straty wynikaj,ce z ich wyceny ujmowane s,
bezpo!rednio w rachunku zysków i strat. Do aktywów finansowych wycenianych w warto!ci godziwej przez wynik
finansowy zalicza si( aktywa finansowe:
nabyte w celu sprzeda y w krótkim terminie,
stanowi,ce cz(!6 zarz,dzanego ,cznie portfela, dla którego istnieje potwierdzenie uzyskiwania
krótkoterminowych zysków w przesz o!ci,
wyznaczone przez Grup( do tej kategorii przy pocz,tkowym uj(ciu.
Do aktywów finansowych wycenianych w warto!ci godziwej przez wynik finansowych zalicza si( równie instrumenty
pochodne, o ile nie zosta y spe nione wymagania dotycz,ce zastosowania rachunkowo!ci zabezpiecze?.
(ii)

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno ci

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno!ci s, to aktywa finansowe nie b(d,ce instrumentami pochodnymi,
z ustalonymi lub mo liwymi do okre!lenia p atno!ciami oraz o ustalonym terminie wymagalno!ci, wzgl(dem których
jednostka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzyma6 w posiadaniu do up ywu terminu wymagalno!ci i które nie s,
po yczkami i nale no!ciami, i które nie zosta y wyznaczone przy pocz,tkowym uj(ciu jako aktywa finansowe
wyceniane w warto!ci godziwej przez wynik finansowych lub aktywa finansowe dost(pne do sprzeda y.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno!ci wycenia si( wed ug zamortyzowanego kosztu przy
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
(iii) Po#yczki i nale#no ci
Po yczki i nale no!ci s, aktywami finansowymi nie b(d,cymi instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub mo liwymi
do okre!lenia p atno!ciami, które nie s, kwotowane na aktywnym rynku, inne ni aktywa finansowe, które:
Grupa zamierza sprzeda6 natychmiast lub w bliskim terminie, które klasyfikuje si( jako przeznaczone do
obrotu i te, które przy pocz,tkowym uj(ciu zosta y wyznaczone przez jednostk( jako wyceniane w warto!ci godziwej
przez wynik finansowy;
Grupa przy pocz,tkowym uj(ciu wyznaczy a jako dost(pne do sprzeda y; lub
Grupa mo e nie odzyska6 zasadniczo pe nej kwoty inwestycji pocz,tkowej z innego powodu, ni pogorszenie
obs ugi kredytu, które klasyfikuje si( jako dost(pne do sprzeda y
Po yczki i nale no!ci wycenia si( wed ug zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy
procentowej.
(iv) Aktywa finansowe dost5pne do sprzeda#y
Aktywa finansowe dost(pne do sprzeda y s, to aktywa finansowe nie b(d,ce instrumentami pochodnymi, które
zosta y wyznaczone jako dost(pne do sprzeda y lub nie b(d,ce po yczkami i nale no!ciami, inwestycjami
utrzymywanymi do up ywu terminu wymagalno!ci, ani aktywami finansowymi wycenianymi w warto!ci godziwej przez
wynik finansowy.
Aktywa finansowe dost(pne do sprzeda y wycenia si( w warto!ci godziwej za! zyski i straty z wyceny ujmowane s, w
kapitale z aktualizacji wyceny. W przypadku oprocentowanych instrumentów d u nych zaliczonych do tej kategorii
cz(!6 odsetkowa ustalona przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej jest odnoszona bezpo!rednio do
rachunku zysków i strat.
d)

Rzeczowe aktywa trwa e

(i) W asne sk adniki rzeczowych aktywów trwa ych
Sk adniki rzeczowych aktywów trwa ych ujmuje si( w ksi(gach wed ug cen nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytu u utraty warto!ci. Cena nabycia obejmuje cen( zakupu
sk adnika aktywów (tj. kwot( nale n, sprzedaj,cemu, pomniejszon, o podlegaj,ce odliczeniu podatki: od towarów i
us ug oraz akcyzowy), obci, enia o charakterze publicznoprawnym (w przypadku importu) oraz koszty bezpo!rednio
zwi,zane z zakupem i przystosowaniem sk adnika aktywów do stanu zdatnego do u ywania, ,cznie z kosztami
transportu, jak te za adunku, wy adunku i sk adowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski
zmniejszaj, cen( nabycia sk adnika aktywów. Koszt wytworzenia sk adnika !rodków trwa ych oraz !rodków trwa ych w
budowie obejmuje ogó kosztów poniesionych przez jednostk( w okresie jego budowy, monta u, przystosowania i
ulepszenia poniesionych do dnia przyj(cia takiego sk adnika maj,tkowego do u ywania (lub do dnia bilansowego, je!li
sk adnik nie zosta jeszcze oddany do u ywania), w tym równie nie podlegaj,cy odliczeniu podatek od towarów i
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us ug oraz podatek akcyzowy, a tak e koszt obs ugi zobowi,za? zaci,gni(tych w celu finansowania nabycia
(wytworzenia) !rodka trwa ego, uwzgl(dniaj,cy ró nice kursowe do wysoko!ci b(d,cej korekt, wysoko!ci odsetek
zwi,zanych z tymi zobowi,zaniami.
Pozycje rzeczowych aktywów trwa ych, które zosta y przeszacowane do warto!ci godziwej na dzie? 1 stycznia
2004 roku, czyli dzie? zastosowania po raz pierwszy przez Grup( MSSF, s, wycenione w oparciu o koszt uznany,
który stanowi warto!6 godziw, na dzie? dokonania przeszacowania. Efekt przeszacowania zosta odniesiony na zyski
zatrzymane z lat ubieg ych.
(ii) Sk adniki rzeczowych aktywów trwa ych u#ytkowane na podstawie umów leasingu
Umowy leasingowe, w ramach których Grupa ponosi praktycznie ca o!6 ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie
korzy!ci wynikaj,ce z posiadania sk adników rzeczowych aktywów trwa ych sklasyfikowano s, jako umowy leasingu
finansowego. Rzeczowe aktywa trwa e nabyte w drodze leasingu finansowego s, wykazane pocz,tkowo w warto!ci
godziwej lub warto!ci bie ,cej minimalnych op at leasingowych, w zale no!ci od tego, która z tych kwot jest ni sza,
a nast(pnie pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz straty z tytu u utraty warto!ci.
P atno!ci z tytu u zawartych przez podmioty Grupy umów leasingu operacyjnego ujmowane s, w rachunku zysków i
strat w okresie trwania leasingu.
(iii) Pó7niejsze wydatki
Aktywowaniu podlegaj, poniesione w póRniejszym okresie koszty maj,ce na celu wymian( ujmowanych odr(bnie
cz(!ci sk adnika rzeczowych aktywów trwa ych. Inne koszty s, kapitalizowane jedynie, gdy mo na je wiarygodnie
zmierzy6 i zwi(kszaj, przysz e korzy!ci ekonomiczne zwi,zane ze sk adnikiem maj,tku rzeczowego. Pozosta e
nak ady s, rozpoznawane na bie ,co w rachunku zysków i strat jako koszty.
Zgodnie z MSR 16 (paragraf 13) odr(bna cz(!6 !rodka trwa ego, która wymaga wymiany w regularnych odst(pach
czasu, jest amortyzowana zgodnie z jej ekonomicznym okresem u ytkowania. Koszty remontów s, aktywowane, gdy
kwota nak adów poniesionych dotyczy cz(!ci uznanych za odr(bn, cz(!6 sk adow, !rodka trwa ego. Je!li sk adniki te
nie zosta y wyodr(bnione w momencie rozpoznania !rodka trwa ego mo na tego dokona6 w momencie poniesienia
nowych nak adów.
Zgodnie z MSR 16 (paragraf 14) Grupa zwi(ksza warto!6 !rodków trwa ych o warto!6 nak adów poniesionych podczas
regularnych remontów generalnych, które s, niezb(dne do dalszego funkcjonowania !rodka trwa ego. Nak ady te
traktuje si( jako oddzielny !rodek trwa y i amortyzuje przez oczekiwany okres do nast(pnego planowanego remontu
generalnego. W momencie kapitalizacji nowych kosztów remontów generalnych nieumorzona warto!6 poprzednich
remontów zostaje spisana w ci( ar kosztów operacyjnych.
W momencie nabycia lub wytworzenia !rodka trwa ego Grupa wyodr(bnia z ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
warto!6 równ, nak adom koniecznym do poniesienia podczas nast(pnego remontu generalnego, który dotyczy
danego !rodka trwa ego i amortyzuje j, przez oczekiwany okres pozosta y do nast(pnego planowanego remontu
generalnego.
(iv) Amortyzacja
Sk adniki rzeczowego maj,tku trwa ego, wzgl(dnie ich istotne i odr(bne cz(!ci sk adowe amortyzowane s, metod,
liniow, przez okres ekonomicznej u yteczno!ci. Grunty nie s, amortyzowane. Grupa zak ada poni sze okresy
ekonomicznej u yteczno!ci dla poszczególnych kategorii !rodków trwa ych:
Budynki
Urz,dzenia techniczne i maszyny, w tym:
e)

20 - 25
2 - 20

lat
lat

Warto$ci niematerialne

(i) Warto 8 firmy
Warto!6 firmy powstaje w momencie po ,czenia oddzielnych jednostek lub dzia alno!ci w jedn, jednostk(
sporz,dzaj,c, sprawozdania finansowe. W szczególno!ci ma to miejsce w przypadku nabycia udzia ów w jednostkach
zale nych, stowarzyszonych lub wspó zale nych. Wszelkie ,czenia jednostek niepowi,zanych s, ujmowane metod,
nabycia. Warto!6 firmy ustalana jest jako nadwy ka kosztów poniesionych w wyniku po ,czenia jednostek nad
udzia em nabywcy w warto!ci godziwej identyfikowalnych aktywów netto. W przypadku kiedy cena nabycia jednostki
lub zorganizowanej jej cz(!ci jest ni sza od warto!ci godziwej przej(tych aktywów netto Grupa weryfikuje poprawno!6
ustalenia warto!ci godziwej aktywów i pasywów, a nast(pnie rozpoznaje w rachunku zysków i strat pozosta , ró nic(
w pozycji pozosta ych przychodów operacyjnych.
Zgodnie z obowi,zuj,cymi przepisami wycena spó ek do wyliczenia warto!ci firmy na moment nabycia udzia ów
dokonywana jest wed ug warto!ci godziwej. Warto!6 godziw, ustala si( w zasadzie na moment powstania relacji
podporz,dkowania i ka dego znacz,cego jej wzmocnienia. Grupa uznaje konieczno!6 sta ej weryfikacji warto!ci
godziwej pod k,tem utraty warto!ci oraz ujawniania si( okoliczno!ci, o których w momencie przeprowadzania wyceny
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nie by o wiadomo. W przypadku weryfikacji warto!ci godziwej sk adników aktywów netto w ci,gu 12 miesi(cy od daty
transakcji, wp ywa ona na zmian( kwoty warto!ci firmy. Ujawnione w nast(pnych miesi,cach zmiany wp ywaj, na
bie ,cy wynik finansowy za wyj,tkiem stwierdzenia wyst,pienia b (du (ujmowany zgodnie z MSR 8), rozpoznania
aktywa z tytu u podatku odroczonego oraz korekt ceny nabycia, które ujmowane s, w relacji z warto!ci, firmy przy
zastosowaniu zasady ostro nej wyceny.
Warto!6 firmy dotycz,ca podmiotów stowarzyszonych uj(ta jest w warto!ci bilansowej tych podmiotów wykazywanej w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. W zwi,zku z powy szym analiza utraty warto!ci dokonywana jest
,cznie dla udzia ów w jednostkach stowarzyszonych oraz zwi,zanej z nimi warto!ci firmy.
Zgodnie z MSSF 1 nie dokonuje si( korekt warto!ci bilansowej warto!ci firmy w zwi,zku z dokonywanymi
w poprzednich okresach sprawozdawczych odpisami amortyzacyjnymi warto!ci firmy. Grupa stosuj,ca MSSF po raz
pierwszy zastosowa a wymogi MSR 36 „Utrata warto!ci aktywów” przeprowadzaj,c test na utrat( warto!ci firmy na
dzie? przej!cia na MSSF. Powsta e odpisy aktualizuj,ce z tytu u utraty warto!ci ujmowane s, w Grupie w pozycji zyski
zatrzymane. Test sprawdzaj,cy, na utrat( warto!ci firmy zosta przeprowadzony w oparciu o warunki istniej,ce na
dzie? przej!cia na MSSF.
Na dzie? przej!cia na MSSF niezamortyzowana nadwy ka udzia u nabywcy w przej(tych aktywach netto nad cen,
nabycia (dawniej: ujemna warto!6 firmy) zosta a spisana w korespondencji z pozycj, zyski zatrzymane.
(ii) Pozosta e warto ci niematerialne
Pozosta e warto!ci niematerialne nabyte przez Grup( wykazywane s, w oparciu o ich cen( nabycia, pomniejszone
o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyjne z tytu u utraty warto!ci. Wydatki poniesione na wewn(trznie
wytworzon, warto!6 firmy lub marki handlowe rozpoznawane s, w rachunku zysków i strat w momencie ich
poniesienia.
(iii) Pó7niejsze wydatki
PóRniejsze wydatki na sk adniki istniej,cych warto!ci niematerialnych podlegaj, kapitalizacji tylko wtedy, gdy
zwi(kszaj, przysz e korzy!ci ekonomiczne zwi,zane z danym sk adnikiem. Pozosta e nak ady s, ujmowane
bezpo!rednio w rachunku zysków i strat jako koszty.
(iv) Amortyzacja
Warto!ci niematerialne amortyzowane s, metod, liniow, przez okres ich ekonomicznej u yteczno!ci. Grupa zak ada
poni sze okresy ekonomicznej u yteczno!ci dla poszczególnych kategorii warto!ci niematerialnych:
Koszty bada? i rozwoju
Patenty oraz licencje
Pozosta e

2-5
2 - 10
2-5

lat
lat
lat

f)
Nieruchomo$ci inwestycyjne
Nieruchomo!ci inwestycyjne s, utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów czynszowych, z tytu u wzrostu ich
warto!ci lub obu przyczyn.
Nieruchomo!ci inwestycyjne wyceniane s, zgodnie z zasadami okre!lonymi do wyceny !rodków trwa ych, tj. wed ug
cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytu u utraty warto!ci.
Przychody z tytu u wynajmu nieruchomo!ci podmiotom trzecim wykazywane s, zgodnie z zasadami przedstawionymi
w punkcie o).
g) Nale=no$ci handlowe i pozosta e
Krótkoterminowe nale no!ci handlowe i pozosta e s, wyceniane w kwocie wymagaj,cej zap aty, o ile efekt naliczenia
odsetek nie jest znacz,cy. W przeciwnym przypadku nale no!ci s, ujmowane pocz,tkowo w ich warto!ci godziwej,
a nast(pnie wyceniane wed ug zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zgodnie z
zasad, przyj(t, przez Grup(, nale no!ci o okresie p atno!ci powy ej 180 dni podlegaj, dyskontowaniu.
Nale no!ci wyra one w walutach obcych wykazywane s, na dzie? dokonania operacji wed ug !redniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na ten dzie?, chyba e w zg oszeniu celnym lub innym wi, ,cym jednostk( dokumencie
ustalony zosta inny kurs.
Na dzie? bilansowy nale no!ci wyra one w walutach obcych wycenia si( w oparciu o !redni kurs ustalony dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie?.
Odpisy aktualizuj,ce na nale no!ci szacuje si(, gdy nale no!6 staje si( w,tpliwa, mi(dzy innymi na podstawie analizy
sytuacji finansowej i maj,tkowej d u nika.
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h) Zapasy
Sk adniki zapasów materia ów i towarów wycenia si( w wysoko!ci ceny nabycia stanowi,cej cen( zakupu
powi(kszon, o koszty bezpo!rednio zwi,zane z zakupem i przystosowaniem sk adnika aktywów do stanu zdatnego do
u ywania lub wprowadzenia do obrotu.
Zapasy wyrobów gotowych oraz produkcji w toku wycenia si( w wysoko!ci kosztu wytworzenia obejmuj,cego koszty
bezpo!rednie oraz uzasadnion, cz(!6 kosztów po!rednio zwi,zanych z wytworzeniem produktu.
W przypadku, gdy cena nabycia lub koszt wytworzenia sk adnika zapasów jest wy szy od mo liwej do uzyskania ceny
ustalonej w transakcji sprzeda y dokonywanej w toku zwyk ej dzia alno!ci gospodarczej i pomniejszonej o szacowane
koszty wyko?czenia oraz koszty niezb(dne do doprowadzenia sprzeda y do skutku, Grupa dokonuje odpowiednich
odpisów aktualizacyjnych.
Zapasy wykazywane s, w bilansie w warto!ci netto tj. pomniejszone o warto!6 odpisów aktualizuj,cych
.
Rozchód zapasów ustala si( metod, pierwsze wesz o – pierwsze wysz o.
i)
Frodki pieni"=ne i ich ekwiwalenty
>rodki pieni( ne i ich ekwiwalenty obejmuj, !rodki pieni( ne w kasie oraz depozyty bankowe na ,danie.
Krótkoterminowe inwestycje, które nie podlegaj, istotnym zmianom warto!ci i które mog, by6 atwo zamienione
w okre!lon, kwot( !rodków pieni( nych i stanowi, cz(!6 polityki zarz,dzania p ynno!ci, Grupy, s, ujmowane jako
!rodki pieni( ne i ich ekwiwalenty dla celów rachunku przep ywu !rodków pieni( nych.
j)
Odpisy z tytu u utraty warto$ci aktywów
Warto!6 bilansowa aktywów Grupy innych ni zapasy oraz aktywa z tytu u podatku odroczonego poddawana jest
analizie na ka dy dzie? bilansowy w celu stwierdzenia, czy wyst(puj, przes anki wskazuj,ce na utrat( ich warto!ci. W
przypadku wyst,pienia takich przes anek Grupa dokonuje szacunku warto!ci odzyskiwalnej poszczególnych aktywów.
Warto!6 odzyskiwalna warto!ci firmy, aktywów o nieokre!lonym terminie u yteczno!ci oraz warto!ci niematerialnych,
które nie s, jeszcze zdatne do u ycia jest szacowana na ka dy dzie? bilansowy niezale nie od wyst,pienia
przes anek.
Odpis z tytu u utraty warto!ci rozpoznawany jest w momencie, kiedy warto!6 bilansowa sk adnika aktywów lub o!rodka
generuj,cego !rodki pieni( ne przewy sza jego warto!6 odzyskiwaln,. Odpisy z tytu u utraty warto!ci rozpoznawane
s, w rachunku zysków i strat.
Utrata warto!ci o!rodka generuj,cego !rodki pieni( ne jest w pierwszej kolejno!ci ujmowana jako zmniejszenie
warto!ci firmy przypisanej do tego o!rodka (grupy o!rodków), a nast(pnie jako zmniejszenie warto!ci bilansowej
pozosta ych aktywów tego o!rodka (grupy o!rodków) na zasadzie proporcjonalnej.
Warto!6 firmy oraz warto!ci niematerialne o nieokre!lonym terminie u yteczno!ci by y analizowane pod k,tem utraty
warto!ci na dzie? 1 stycznia 2004, dat( przej!cia na MSSF, nawet je eli nie istnia y przes anki wskazuj,ce na utrat(
warto!ci.
(i) Kalkulacja warto ci odzyskiwalnej
Warto!6 odzyskiwalna w odniesieniu do inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalno!ci oraz nale no!ci
wycenianych wed ug skorygowanej ceny nabycia ustalana jest jako warto!6 bie ,ca przysz ych przep ywów
pieni( nych zdyskontowanych przy u yciu efektywnej stopy procentowej (wewn(trznej stopy zwrotu danego sk adnika
aktywów). Nale no!ci o krótkim terminie zapadalno!ci nie s, dyskontowane.
W przypadku instrumentów kapita owych wycenianych wed ug kosztu nabycia, które nie s, notowane na aktywnym
rynku i ich warto!6 godziwa nie mo e by6 w inny sposób wiarygodnie oszacowana, warto!6 bie ,c, przysz ych
przep ywów pieni( nych ustala si( przy zastosowaniu bie ,cej stopy procentowej dla podobnych aktywów
finansowych.
(ii) Odwrócenie odpisów aktualizacyjnych z tytu u utraty warto ci
W przypadku wzrostu warto!ci inwestycji finansowych, który mo e by6 obiektywnie przypisany zdarzeniom maj,cym
miejsce po dokonaniu odpisu aktualizuj,cego, Grupa dokonuje odpowiedniego zmniejszenia odpisu w korespondencji
z rachunkiem zysków i strat, za wyj,tkiem inwestycji kapita owych klasyfikowanych jako dost(pne do sprzeda y.
Odpis aktualizacyjny z tytu u utraty warto!ci firmy nie jest odwracany.
W pozosta ych przypadkach odpis aktualizacyjny z tytu u utraty warto!ci jest odwracany, je eli zmieni y si( szacunki
zastosowane do ustalenia warto!ci odzyskiwalnej.
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Odpis z tytu u utraty warto!ci odwracany jest tylko do wysoko!ci warto!ci bilansowej sk adnika aktywów pomniejszonej
o odpisy amortyzacyjne, jaka by aby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytu u utraty warto!ci nie zosta rozpoznany.
k) Kapita y w asne razem
Zgodnie z zasadami prezentacji sprawozda? finansowych, okre!lonych w MSR 1 „Prezentacja sprawozda?
finansowych”, suma skonsolidowanego kapita u w asnego razem obejmuje kapita w asny akcjonariuszy jednostki
dominuj,cej oraz udzia y mniejszo!ci. Równie wynik finansowy netto wykazany w rachunku zysków i strat nie jest
pomniejszany o udzia mniejszo!ci.
Kapita zak adowy jednostki dominuj,cej jest kapita em zak adowym Grupy i wykazywany jest wed ug warto!ci
nominalnej w wysoko!ci zgodnej ze statutem Spó ki oraz wpisem do rejestru handlowego.
Kapita w asny jednostek podporz,dkowanych w wysoko!ci na dzie? nabycia udzia ów, w cz(!ci odpowiadaj,cej
udzia owi Grupy w kapitale zak adowym tych jednostek, jest kompensowany z warto!ci, nabycia udzia ów uj(tych
w bilansie jednostki dominuj,cej (znacz,cego inwestora) na dzie? nabycia (ró nica stanowi warto!6 firmy). Przyrost
(spadek) kapita ów po dniu nabycia udzia ów w cz(!ci przypadaj,cej jednostce dominuj,cej (znacz,cemu inwestorowi)
zalicza si( do kapita ów Grupy i jest wykazywany w odpowiednich pozycjach kapita ów w asnych Grupy. Pozosta ,
cz(!6 kapita u w asnego jednostek konsolidowanych metod, pe n, zalicza si( do kapita ów mniejszo!ci, które zosta y
opisane poni ej.
Korekty konsolidacyjne odnoszone s, na odpowiednie pozycje kapita ów w zale no!ci od charakteru korekt.
Ró nice kursowe z przeliczenia jednostek podporz,dkowanych sk adaj, si( z ró nic kursowych powsta ych przy
przeliczeniu na walut( polsk, kapita u w asnego wed ug stanu na dzie? obj(cia kontroli lub rozpocz(cia wywierania
znacznego wp ywu przez jednostk( dominuj,c, - wed ug ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego
Banku Polskiego na ten dzie? kursu !redniego, oraz z ró nic kursowych powsta ych przy jego przeliczaniu wed ug
ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego kursu !redniego na dzie? bilansowy, a tak e
z ró nic kursowych powsta ych z przeliczenia na walut( polsk, wyniku finansowego netto wed ug kursu stanowi,cego
!redni, arytmetyczn, og oszonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego kursów !rednich dla danej waluty na
dzie? ko?cz,cy ka dy miesi,c roku obrotowego.
Na dzie? sprzeda y akcji (udzia ów) jednostki obj(tej konsolidacj,, ró nice kursowe z konsolidacji, zwi,zane z t,
jednostk,, podlegaj, odpisaniu na rachunek zysków i strat.
W przypadku zakupu akcji w asnych, kwota zap aty z tego tytu u wraz z kosztami bezpo!rednimi transakcji,
wykazywana jest jako zmiana w kapitale w asnym. Zakupione akcje wykazywane s, jako zmniejszenie kapita u
w asnego.
Dywidendy ujmuje si( jako zobowi,zania w okresie, w którym zosta y uchwalone.
Dywidendy otrzymane przez podmiot dominuj,cy za okres przed dniem obj(cia kontroli nad podmiotem zale nym
pomniejszaj, cen( nabycia udzia ów. Ma to wp yw na obliczenie warto!ci firmy z konsolidacji lub na wielo!6 nadwy ki
udzia u nabywcy w przej(tych aktywach netto nad cen, nabycia (poprzednio ujemnej warto!ci firmy). Nale y
zauwa y6, e nie s, dokonywane adne korekty dotycz,ce dywidend wyp aconych udzia owcom mniejszo!ciowym.
Dywidendy otrzymane przez podmiot dominuj,cy za okres po dniu obj(cia kontroli podlegaj, wy ,czeniu z przychodów
finansowych podmiotu dominuj,cego i w ,czeniu do kapita u w asnego jednostki wyp acaj,cej dywidend(. W ,czenie
to nast(puje po podziale kapita u w asnego jednostki na kapita przypadaj,cy Grupie i kapita mniejszo!ci.
Eliminacja dywidendy powi(ksza zyski zatrzymane przypadaj,ce Grupie.
Skonsolidowany zysk (strata) netto prezentowany jest w kapitale w asnym w pozycji zyski zatrzymane i jest sum,
zysku (straty) netto jednostki dominuj,cej, udzia ów w zyskach (stratach) netto jednostek podporz,dkowanych
wycenianych metod, praw w asno!ci, zysków (strat) netto jednostek konsolidowanych metod, pe n, oraz zysków
(strat) udzia owców mniejszo!ciowych.
Udzia y mniejszo!ci (kapita w asny akcjonariuszy lub udzia owców mniejszo!ciowych)
Udzia y mniejszo!ci wylicza si( jako procent kapita ów w asnych posiadanych przez akcjonariuszy lub udzia owców
mniejszo!ciowych na dzie? bilansowy. Warto!6 ta jest zgodna z warto!ci, kapita ów udzia owców mniejszo!ciowych
wyliczon, poprzez dodanie do warto!ci kapita ów udzia owców mniejszo!ciowych na koniec poprzedniego okresu
(b(d,cego jednocze!nie bilansem otwarcia) zmian w warto!ci kapita ów przypadaj,cych udzia owcom
mniejszo!ciowym w okresie sprawozdawczym. Zmiany te w szczególno!ci mog, wynika6:
ze zmian w procencie udzia ów posiadanych przez udzia owców mniejszo!ciowych - np. zakup, sprzeda
podwy szenie lub obni enie kapita u zak adowego,
ze zmian warto!ci kapita ów w asnych nie zwi,zanych ze zmianami w procencie posiadanych udzia ów - np.
podwy szenie lub obni enie kapita u nie zmieniaj,ce procentowych udzia ów, dop aty do kapita u wniesione przez
udzia owców mniejszo!ciowych, wynik roku bie ,cego, kapita y z przeszacowania je!li mia o ono miejsce w roku
bie ,cym, wyp aty nagród z zysku poprzedniego roku.
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Udzia y mniejszo!ci nie mog, by6 ujemne. W przypadku, gdy aktywa netto przypadaj,ce udzia owcom
mniejszo!ciowym s, ujemne, strata przypadaj,ca mniejszo!ci w cz(!ci przekraczaj,cej kapita w asny mniejszo!ci
obci, a kapita y Grupy. Je eli dana spó ka zale na osi,gnie zysk w kolejnych latach, b(dzie on w ca o!ci przypada
Grupie, dopóki strata mniejszo!ci, któr, obci, ono kapita y Grupy nie zostanie w ca o!ci pokryta.
l)
Fwiadczenia pracownicze
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Zgodnie z zak adowym regulaminem wynagrodze? pracownicy spó ek Grupy s, uprawnieni do nagród jubileuszowych
za d ugoletni sta pracy oraz do odpraw emerytalnych. Zobowi,zania te wynikaj, z praw nabytych przez pracowników
Spó ki w roku bie ,cym jak i w latach poprzednich.
Warto!6 zobowi,za? Grupy z tytu u nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych wyliczana jest przez
uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody prognozowanych uprawnie? jednostkowych dyskontowane do
ich warto!ci bie ,cej po odliczeniu warto!ci godziwej wszelkich powi,zanych aktywów.
m) Rezerwy
Rezerwa zostaje rozpoznana w przypadku, gdy na Grupie ci, y obowi,zek wynikaj,cy z przesz ych zdarze? i
prawdopodobne jest, e wype nienie tego obowi,zku wi,za6 si( b(dzie z wyp ywem z Grupy korzy!ci ekonomicznych.
W przypadku, kiedy efekt warto!ci pieni,dza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy s, ustalane poprzez
dyskontowanie oczekiwanych przysz ych przep ywów !rodków pieni( nych w oparciu o stop( przed opodatkowaniem,
która odzwierciedla bie ,ce szacunki rynkowe zmian warto!ci pieni,dza w czasie oraz ryzyko zwi,zane z danym
sk adnikiem pasywów.
(i) Restrukturyzacja
Rezerwa na restrukturyzacj( rozpoznawana jest w przypadku, gdy zosta zaakceptowany szczegó owy i oficjalny plan
restrukturyzacji, a proces ten zosta zapocz,tkowany lub zosta publicznie og oszony. Rezerw, nie s, obj(te przysz e
koszty operacyjne.
(ii) Rekultywacja
Zgodnie z opublikowan, i stosowan, polityk, Grupy zwi,zan, z ochron, !rodowiska i stosownymi wymogami
prawnymi, rozpoznaje si( rezerw( na pokrycie kosztów usuni(cia ska e? gruntu w przypadku ich wyst,pienia.
n) Zobowi zania handlowe i inne
Zobowi,zania handlowe i inne ujmuje si( wed ug kosztu.
o) Przychody
(i) Sprzeda# towarów i wiadczenie us ug
Przychody ze sprzeda y produktów oraz towarów rozpoznawane s, w rachunku zysków i strat, gdy znacz,ce ryzyko i
korzy!ci wynikaj,ce z ich w asno!ci zosta y przeniesione na kupuj,cego. Przychody z tytu u us ug ujmowane s,
w rachunku zysków i strat w proporcji do stopnia ich realizacji na dzie? bilansowy. Stopie? realizacji us ugi oceniany
jest w oparciu o wyniki przegl,du wykonanych prac. Przychody nie zostaj, rozpoznane, gdy istnieje istotna
niepewno!6 w zwi,zku z uzyskaniem nale nego wynagrodzenia, zwrotem poniesionych kosztów lub potencjalnym
zwrotem produktów i towarów.
(ii) Przychody z tytu u wynajmu
Przychody z tytu u najmu nieruchomo!ci inwestycyjnych ujmowane s, w rachunku zysków i strat metod, liniow, przez
okres trwania umowy. Przyznane rabaty s, ujmowane ,cznie z przychodami z tytu u najmu.
p)

Koszty

(i) P atno ci z tytu u leasingu finansowego
P atno!ci leasingowe s, rozdzielane na cz(!6 stanowi,c, koszt finansowania oraz cz(!6 zmniejszaj,c, zobowi,zanie.
Cz(!6 stanowi,ca koszt finansowania jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie trwania leasingu przy
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
(ii) Koszty finansowania netto
Koszty finansowania netto obejmuj, odsetki p atne z tytu u zad u enia ustalone w oparciu o efektywn, stop(
procentow,, dywidendy z tytu u akcji uprzywilejowanych, odsetki nale ne z tytu u zainwestowanych przez Grup(
!rodków pieni( nych, nale ne dywidendy, zyski i straty z tytu u ró nic kursowych oraz zyski i straty dotycz,ce
instrumentów zabezpieczaj,cych, które ujmowane s, w rachunku zysków i strat.
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Przychody z tytu u odsetek wykazuje si( w rachunku zysków i strat na zasadzie memoria owej, przy zastosowaniu
metody efektywnej stopy procentowej. Dochód z tytu u dywidend ujmuje si( w rachunku zysków i strat w momencie,
kiedy Grupa nabywa prawa do jej otrzymania. Cz(!6 stanowi,ca koszt finansowania powsta e w zwi,zku z op atami
leasingu finansowego wykazuje si( w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody efektywnej stopy
procentowej.
q) Podatek
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje cz(!6 bie ,c, i cz(!6 odroczon,. Podatek od
dochodów ujmowany jest w rachunku zysków i strat, za wyj,tkiem kwot zwi,zanych z pozycjami rozliczanymi
bezpo!rednio z kapita em w asnym. W takiej sytuacji ujmuje si( go w kapitale w asnym.
Podatek bie ,cy stanowi zobowi,zanie podatkowe z tytu u opodatkowanego dochodu za dany rok, ustalone przy
zastosowaniu stawek podatkowych obowi,zuj,cych na dzie? bilansowy oraz korekty podatku dotycz,cego lat
ubieg ych.
Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody bilansowej, w oparciu o ró nice przej!ciowe pomi(dzy
warto!ci, aktywów i zobowi,za? ustalon, dla celów ksi(gowych, a ich warto!ci, ustalon, dla celów podatkowych.
Rezerwy nie tworzy si( na nast(puj,ce ró nice przej!ciowe: warto!6 firmy nie rozpoznawan, dla celów podatkowych,
pocz,tkowe uj(cie aktywów lub pasywów, które nie wp ywaj, na zysk ksi(gowy i podatkowy, ró nice zwi,zane z
inwestycjami w jednostkach zale nych w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, e zostan, one zrealizowane w
daj,cej si( przewidzie6 przysz o!ci. Rozpoznana kwota podatku odroczonego opiera si( na oczekiwaniach, co do
sposobu realizacji warto!ci bilansowej aktywów i pasywów, przy zastosowaniu stawek podatkowych obowi,zuj,cych
lub uchwalonych na dzie? bilansowy.
Aktywa z tytu u podatku odroczonego rozpoznawane s, jedynie wtedy, gdy jest prawdopodobne, e dost(pne b(d,
przysz e dochody podatkowe, wzgl(dem, których mo na b(dzie zrealizowa6 dany sk adnik aktywów. Aktywa z tytu u
podatku odroczonego podlegaj, redukcji, je eli mo na stwierdzi6, i nie jest prawdopodobne, e reprezentowane
przez nie korzy!ci podatkowe b(d, zrealizowane.
r)
Raportowanie segmentów dzia alno$ci
W ramach Grupy CIECH wiod,cym podzia em dzia alno!ci jest segmentacja bran owa. Na ryzyko i na stopy zwrotu
z inwestycji w przewa aj,cym stopniu wp ywaj, ró nice istniej,ce mi(dzy towarami, produktami i us ugami.
Wyodr(bniono nast(puj,ce segmenty bran owe:
Segment Sodowy
Segment Energetyczny
Segment Organiczny
Segment Petrochemiczny
Segment Agrochemiczny
Segment Farmaceutyczny
Segment Krzemiany i Wyroby ze szk a.
Segment Nieorganiczny
Segment dzia alno!6 zaniechana
Segment pozosta a dzia alno!6
s) Dzia alno$R w trakcie zaniechania oraz aktywa trwa e przeznaczone do sprzeda=y
Aktywa trwa e klasyfikowane s, jako przeznaczone do sprzeda y, je eli ich warto!6 bilansowa zostanie zrealizowana
poprzez transakcj( sprzeda y oraz gdy s, one dost(pne do sprzeda y w ich obecnym stanie przy wyst(powaniu
wysokiego prawdopodobie?stwa dokonania transakcji sprzeda y.
Dzia alno!6 zaniechana rozumiana jest jako cz(!6 Grupy zbywana lub zaklasyfikowana jako przeznaczona do zbycia i
reprezentuj,ca:
oddzieln, g ówn, lini( dzia alno!ci,
cz(!6 planu zbycia oddzielnej linii dzia alno!ci lub segmentu geograficznego,
jednostk( zale n, nabyt, wy ,cznie w celu odsprzeda y
Przez cz(!6 Grupy definiuje si( dzia ania i przep ywy pieni( ne odró nialne pod wzgl(dem operacyjnym i dla celów
raportowania finansowego podmiotu (np. o!rodki generuj,ce !rodki pieni( ne lub ich grupy)
Aktywa te wyceniane s, w warto!ci ni szej z dwóch: ceny sprzeda y netto oraz warto!ci ksi(gowej netto.
Grupa stosuje zasady ujmowania aktywów przeznaczonych do sprzeda y zgodnie z MSSF 5.
t)
Po czenia jednostek wchodz cych w sk ad Grupy
Po ,czenia jednostek wchodz,cych w sk ad Grupy maj, miejsce, kiedy po ,czeniem obj(te s, spó ki podlegaj,ce
kontroli w Grupie zarówno przed jak i po po ,czeniu, przy za o eniu, e kontrola taka nie jest krótkotrwa a.
Po ,czenia jednostek pod wspóln, kontrol, zostaj, rozliczone (na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania
finansowego) w taki sposób aby ta operacja nie mia a wp ywu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.
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5.

Wa=niejsze dokonania Ciech SA i spó ek Grupy w drugim kwartale 2005 roku.

W dniu 29 czerwca 2005 roku odby o si( Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó ki Ciech SA, na którym
m.in. podj(to Uchwa y w sprawie :
•
zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozda? Zarz,du z
dzia alno!ci Ciech SA i Grupy Ciech za 2004 rok;
•
podzia u zysku osi,gni(tego w 2004 roku w wysoko!ci 19 445 003,64 z ;
•
wyboru cz onków Rady Nadzorczej V kadencji
•
zmian w Statucie Spó ki.
•
udzielenia absolutorium Cz onkom Zarz,du i Rady Nadzorczej
W drugim kwartale 2005 roku Grupa CIECH realizuje projekty inwestycyjne zgodnie z przyj(tym planem inwestycyjnym
na rok 2005. G ówne projekty inwestycyjne to:
•
budowa instalacji monohydratu, która umo liwi wytwarzanie sody ci( kiej typu „monohydrat”;
•
budowa instalacji do produkcji fosforanów paszowych;
•
budowa drugiej linii do produkcji pustaków szklanych;
•
budowa instalacji destylacji ekstrakcyjnej frakcji BT.
Realizacja w/w projektów pozwoli na wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy CIECH, wprowadzenie nowych produktów
oraz zwi(kszenie mo liwo!ci pozyskania nowych obszarów zbytu.
6.

Omówienie skonsolidowanych wyników finansowych Grupy CIECH

W ci,gu dwóch kwarta ów 2005 roku Grupa CIECH zanotowa a zysk netto w wysoko!ci 55 329 tys. z , suma bilansowa
wynios a 1 691 653 tys. z , a zmiana stanu !rodków pieni( nych netto wykaza a wzrost stanu !rodków o 26 366 tys. z .
Poni sze zestawienia przedstawia wybrane dane finansowe wraz z podstawowymi wskaRnikami finansowymi za dwa
kwarta y 2005 roku i 2004 roku.
Wybrane informacje finansowe
w tys. z .
2 kwarta y
2005
Przychody netto ze sprzeda=y

2 kwarta y
2004

dynamika
2005/2004

1 079 188

1 078 738

Koszty w asny sprzeda y

-826 213

-799 175

3,38%

Zysk brutto ze sprzeda y

252 975

279 563

-9,51%
-0,08%

Koszty sprzeda y

0,04%

-107 884

-107 975

Koszty ogólne

-78 019

-81 479

-4,25%

Pozosta e Przychody / Koszty operacyjne

-15 439

-7 372

109,43%

Zysk operacyjny

51 633

82 737

-37,59%

Przychody / Koszty finansowe

14 821

-12 684

-

Udzia w zyskach jednostek podporz,dkowanych
Podatek dochodowy
Zysk netto
Zysk netto akcjonariuszy mniejszo!ci
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominuj cej
EBITDA

5 245

-3 210

-

-16 370

-15 983

2,42%

55 329

50 860

8,79%

5 387

4 502

19,66%

49 942

46 358

7,73%

105 578

133 924

-21,17%
-23,32%

Zysk netto / akcj(

1,94

2,53

Rentowno!6 netto

4,63%

4,30%

7,69%

EBIT%

4,78%

7,67%

-37,62%

EBITDA %

9,78%

12,41%

-21,20%

WskaRnik bie ,cej p ynno!ci

1,60

1,08

48,28%

WskaRnik podwy szonej p ynno!ci

1,26

0,88

42,14%

WskaRnik stopy zad u enia

36,18%

48,73%

-25,76%

WskaRnik udzia u kapita ów w asnych w finansowaniu
maj,tku

63,82%

51,27%

24,48%

Zasady wyliczania wska ników:
zysk netto / akcj – zysk netto przypadaj cy na zwyk ych akcjonariuszy jednostki dominuj cej / $rednia wa%ona liczba akcji zwyk ych
wyst puj cych w ci gu danego okresu (zgodnie z definicj MSR 33 „Zysk przypadaj cy na jedn akcj ”)
rentowno$0 netto – zysk netto akcjonariuszy jednostki dominuj cej za dany okres / przychody ze sprzeda%y netto produktów, us ug,
towarów i materia ów za dany okres,
EBIT% –zysk operacyjny za dany okres / przychody ze sprzeda%y netto produktów, us ug, towarów i materia ów za dany okres
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EBITDA% –(zysk operacyjny + amortyzacja za dany okres) / przychody ze sprzeda%y netto produktów, us ug, towarów i materia ów
za dany okres
wska nik bie% cej p ynno$ci –stan maj tku obrotowego na koniec danego okresu / stan zobowi za9 bie% cych na koniec danego
okresu,
wska nik szybkiej p ynno$ci – stan maj tku obrotowego pomniejszonego o zapasy na koniec okresu / stan zobowi za9 bie% cych na
koniec okresu,
wska nik stopy zad u%enia – stan zobowi za9 krótko i d ugoterminowych na koniec okresu / aktywa ogó em na koniec okresu,
wska nik udzia u kapita ów w asnych w finansowaniu maj tku – stan kapita ów w asnych razem na koniec okresu / aktywa ogó em na
koniec okresu

Przychody ze sprzeda=y
Skonsolidowane przychody ze sprzeda y netto Grupy za dwa kwarta y 2005 roku wynios y 1 079 188 tys. z i by y
zbli one do poziomu przychodów ze sprzeda y osi,gni(tych w analogicznym okresie roku 2004. Nale y odnotowa6, i
pierwsze dwa kwarta y roku 2004 by to okres szczególny bior,c pod uwag( silny popyt na produkty chemiczne, a w
szczególno!ci agrochemiczne (efekt wzmo onego handlu przed przyst,pieniem Polski do Unii Europejskiej) oraz
korzystny kurs Euro do z otówki (!redni kurs EUR/PLN w pierwszych 6 miesi,cach 2004 roku wynosi 4,73 podczas
gdy w !redni kurs w roku bie ,cym wyniós 4,07). Pozytywny wp yw na wielko!6 przychodów w ci,gu dwóch kwarta ów
2005 roku mia uzyskany wzrost cen na produkty chemiczne w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku,
zauwa alny w szczególno!ci w bran y sodowej.
Przychody ze sprzeda y w II kwartale wynios y 537 165 tys. z i by y ni sze od osi,gni(tych w I kwartale o niespe na
1% co g ównie wynika o ze zmniejszonej sprzeda y nawozów fosforowych (efekt sezonowo!ci).
Struktura przychodów ze sprzeda=y
Przychody za dwa kwarta y 2005 rok w podziale na segmenty dzia alno!ci kszta towa y si( w nast(puj,cy sposób

Krzemiany i w yroby ze Farmaceutyczny
2%
szk a
5%
Pozosta e
7%
Sodow y
35%

Organiczny
9%

Nieorganiczny
12%

Petrochemiczny
15%

A grochemiczny
15%

G ównym rynkiem zbytu na produkty i towary Grupy pozostaje rynek krajowy, natomiast g ównym rynkiem
eksportowym jest Unia Europejska. Blisko!6 geograficzna i brak barier handlowych sprawia, i gospodarki Unii
Europejskiej s, naturalnymi rynkami eksportowymi dla Grupy CIECH. Na rynku krajowym, w dwóch kwarta ach 2005
roku Grupa uzyska a przychody na poziomie 600 mln z stanowi,ce 56% przychodów Grupy, a na rynkach
zagranicznych przychody na poziomie 479 mln z stanowi,ce 44% przychodów Grupy. Znaczna cz(!6 przychodów ze
sprzeda y (86%) Grupy CIECH w dwóch kwarta ach 2005 roku pochodzi a z pi(ciu g ównych segmentów dzia alno!ci
– segment sodowy, agrochemiczny, petrochemiczny, nieorganiczny, organiczny.
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Segment sodowy
W dwóch kwarta ach 2005 roku segment sodowy wygenerowa 35% przychodów ze sprzeda y Grupy. Kluczow, rol(
w realizacji sprzeda y pe ni – jednostka dominuj,ca – Ciech SA obs uguj,c w pe ni sprzeda produkcji realizowanej
przez spó ki zale ne Soda M,twy SA i Janikosoda SA Podstawowym towarem segmentu jest soda kalcynowana
stanowi,ca 74% sprzeda y segmentu. Spó ki Grupy s, jedynymi producentami sody w Polsce. Spadek sprzeda y
w segmencie sodowym w porównaniu do dwóch pierwszych kwarta ów 2004 roku spowodowany by : ograniczeniem
popytu wewn(trznego oraz ni sz, op acalno!ci, eksportu (niekorzystne relacje kursowe).
Segment agrochemiczny
Segment agrochemiczny generowa w dwóch kwarta ach 2005 roku 15% przychodów ze sprzeda y Grupy.
W segmencie agrochemicznym dzia a jednostka dominuj,ca Ciech SA, zajmuj,ca si( eksportem nawozów oraz
importem surowców do produkcji nawozów oraz spó ka zale na Fosfory Sp z o.o. zajmuj,ca si( produkcj, nawozów i
ich sprzeda , na rynku krajowym. G ówn, pozycj, generuj,c, przychody s, nawozy stanowi,ce ponad 84%
przychodów segmentu. Wzrost sprzeda y segmentu w porównaniu do dwóch kwarta ów 2005 roku wynika ze
zwi(kszonego eksportu nawozów przez Ciech SA spowodowanego pozyskaniem dodatkowego towaru od krajowych
dostawców, oraz zwi(kszonego importu surowców do produkcji nawozów. Sprzeda nawozów w kraju prowadzona
przez spó k( zale n, Fosfory Sp z o.o. w porównaniu do dwóch kwarta ów 2004 roku spad a z ze wzgl(du na
skrócony okres nawo enia zwi,zany z przed u onym okresem zalegania !niegu na polach.
Segment petrochemiczny
Segment petrochemiczny generowa w dwóch kwarta ach 2005 roku 15% przychodów ze sprzeda y Grupy.
W segmencie petrochemicznym g ówn, pozycj( odgrywa etylobenzen stanowi,cy 44% przychodów segmentu.
W segmencie petrochemicznym kluczow, rol( pe ni, Ciech SA oraz Petrochemia Blachownia SA i ograniczonym
zakresie Cheman SA. Spadek przychodów w segmencie wynika ze zmniejszonej produkcji w spó ce Petrochemia
Blachownia spowodowanej czasowym ograniczeniem produkcji etylobenzenu ze wzgl(du na niekorzystne ceny
sprzeda y oraz sukcesywne wycofywanie si( Ciech SA z rynku paliw p ynnych.
Segment nieorganiczny
Segment nieorganiczny wygenerowa w dwóch kwarta ach 2005 roku 12% przychodów ze sprzeda y Grupy. G ównym
producentem segmentu jest spó ka zale na - Alwernia SA, produkuj,ca zwi,zki fosforu i chromu; w imporcie surowców
i eksporcie cz(!ci swoich produktów spó ka korzysta a z po!rednictwa handlowego Ciech SA. G ównym towarem
segmentu jest trójpolifosforanu sodu generuj,cy 39% przychodów segmentu. Sprzeda segmentu utrzyma a si( na
podobnym poziomie w stosunku do dwóch kwarta ów 2004 roku. Jednak w segmencie nast(puje stopniowa zmiana
struktury produktowej poprzez zmniejszanie produkcji zwi,zków chromu na rzecz pozosta ych produktów
nieorganicznych segmentu.
Segment organiczny
Segment organiczny wygenerowa w dwóch kwarta ach 2005 roku 9% przychodów ze sprzeda y Grupy. W segmencie
tym kluczow, rol( odgrywa Ciech SA, prowadz,c po!rednictwo w sprzeda y eksportowej przewa nie na zasadach
komisowych. G ówne produkty segmentu to tworzywa sztuczne stanowi,ce po 50% przychodów segmentu.
Znacz,cymi towarami w generowaniu przychodów segmentu s, epichlorochydryna i izocyjaniany (TDI); w dwóch
kwarta ach 2005 roku eksport tych towarów by prowadzony przez Ciech SA na zasadach komisowych. Spadek
przychodów segmentu w porównaniu do I kwarta u 2004 roku wynika ze zmian formy rozlicze? (przej!cie na komis w
roku 2005) oraz z rezygnacji Ciech SA z oferowania na eksport nonylofenolu, a tak e zmniejszenia ilo!ci dostaw
eksportowych epichlorochydryny.
Segment krzemiany i szk o
Segment krzemiany i szk o wygenerowa w dwóch kwarta ach 2005 roku 5% przychodów ze sprzeda y Grupy.
G ównym producentem w segmencie jest spó ka zale na Vitrosilicon SA, produkuj,ca krzemiany, pustaki szklane,
lampiony szklane. Spó ka Vitrosilicon SA. jest jedynym producentem pustaków szklanych w Polsce. Najwi(ksz, rol( w
przychodach w dwóch kwarta ach 2005 roku segmentu odgrywa y pustaki i lampiony szklane stanowi,ce ok. 51%
przychodów segmentu. Sprzeda krzemianów kierowana jest przede wszystkim na eksport, g ównie za po!rednictwem
handlowym Ciech SA. Wzrost sprzeda y segmentu w porównaniu do dwóch kwarta ów 2004 roku wynika ze
zwi(kszonej sprzeda y wszystkich asortymentów segmentu spowodowanej dobrym rozwojem rynku i wzrostem
popytu.
Poni szy rysunek prezentuje struktur( przychodów ze sprzeda y w Grupie wed ug g ównych produktów.
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Rysunek 1. Struktura przychodów ze sprzeda=y w podziale na g ówne produkty.
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:ród o: Ciech SA

Zysk brutto ze sprzeda=y
Skonsolidowany zysk brutto na sprzeda y za dwa kwarta y 2005 roku wyniós 252 975 tys. z i by ni szy o oko o 10%
od zysku wypracowanego w analogicznym okresie roku 2004. Na poziom zysku brutto ze sprzeda y w pierwszych
sze!ciu miesi,cach 2005 roku szczególny wp yw mia y niekorzystne trendy na rynku walutowym (!redni kurs EUR/PLN
w dwóch kwarta ach 2005 roku wyniós 4,07, podczas gdy w porównywalnym okresie roku 2004 wynosi 4,72) oraz
wzrost kosztów surowców u ywanych do produkcji.
Wzrost cen surowców amortyzowany by zmniejszeniem wielko!ci jednostkowego zu ycia oraz wzrostem cen na
produkty sodowe na pocz,tku 2005 roku.
Zysk brutto ze sprzeda y w drugim kwartale roku 2005 wyniós 127 674 tys. z i by wy szy od pierwszego kwarta u b.r.
o 2 373 tys. z . G ównym Rród em wzrostu zysku by o uzyskanie wy szych cen produktów sodowych przy spadkowym
trendzie cen koksu.
Zysk operacyjny (EBIT)
W dwóch kwarta ach 2005 r. zysk z dzia alno!ci operacyjnej wyniós 51 633 tys. z . Oznacza to spadek w porównaniu
do analogicznego okresu roku poprzedniego o oko o 38%. Zmniejszenie zysku wynika o z (a) spadku zysku brutto na
sprzeda y (o 26 588 tys. z ) oraz (b) wy szej straty z pozosta ej dzia alno!ci operacyjnej (o 8 067 tys. z – g ównie efekt
utworzenia rezerw na przewidywane straty oraz odpisów aktualizuj,cych warto!6 nale no!ci). Ponadto negatywny
wp yw na wynik na pozosta ej dzia alno!ci operacyjnej mia o spisanie warto!ci firmy spó ki Cheman SA w kwocie 2 826
tys. z . Spadek poziomu EBIT w pewnym stopniu zmniejszy a redukcja kosztów ogólnego zarz,du, które zmala y o
3 460 tys. z . i prowadzone programy doskona o!ci operacyjnej skierowane na obni k( zu ycia surowców do produkcji
i redukcji kosztów. Efekty finansowe z wdro onych programów szacuje si( na 8 mln z . za I pó rocze 2005 roku.
Wynik netto
Skonsolidowany zysk netto za dwa kwarta y 2005 wyniós 55 329 tys. z . Zysk netto akcjonariuszy jednostki
dominuj,cej by równy 49 942 tys. z . Rentowno!6 netto osi,gn( a poziom 4,63% (przed rokiem 4,30%). Udzia
akcjonariuszy mniejszo!ciowych w zysku netto wyniós 5 387 tys. z . G ównym Rród em zysku by – podobnie jak w
roku ubieg ym – wynik dzia alno!ci podstawowej (zysk ze sprzeda y brutto pomniejszony o koszty sprzeda y i koszty
ogólnego zarz,du). Pozytywny wp yw na wynik netto mia o dodatnie saldo przychodów i kosztów dzia alno!ci
finansowej w kwocie 14 821 tys. z . Zysk osi,gni(ty na dzia alno!ci finansowej wynika przede wszystkim z ze
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sprzeda y akcji Ciech SA przez spó ki Grupy w trakcie oferty publicznej (zysk na transakcji 17 815 tys. z ).
Niekorzystny wp yw na kszta towanie si( wyniku netto mia a strata spó ki zale nej Cheman SA (kwota 6,5 mln z .).
Struktura kapita owa
30.06.2005
Warto$R aktywów

30.06.2004

dynamika
2005/2004

1 691 653

1 581 301

Maj,tek trwa y

883 840

871 621

1,4%

Maj,tek obrotowy, w tym:

807 813

709 680

13,8%

- zapasy

174 406

129 168

35,0%

- nale%no$ci handlowe i pozosta e

509 359

488 877

4,2%

62 943

43 641

44,2%

969 370

703 684

37,8%

- $rodki pieni %ne i ich ekwiwalenty
Kapita w asny jednostki dominuj cej
Udzia y mniejszo!ci

7,0%

110 239

107 015

3,0%

1 079 609

810 699

33,2%

Zobowi,zania d ugoterminowe

107 540

113 389

-5,2%

Zobowi,zania krótkoterminowe

504 504

657 213

-23,2%

Kapita w asny

Kapita y w asne
Skonsolidowany kapita w asny jednostki dominuj,cej Grupy CIECH wyniós na koniec II kwarta u 969 370 tys. z i by
wy szy ni przed rokiem o kwot( 265 686 tys. z . Decyduj,cy udzia we wzro!cie kapita u mia o pozyskanie !rodków
z emisji akcji w kwocie 192 347 tys. z oraz wypracowanie zysku netto akcjonariuszy jednostki dominuj,cej za dwa
kwarta y 2005 roku w wysoko!ci 49 942 tys. z .
Kapita zak adowy wynosi 140 001 tys. z i dzieli si( na 28 000 000 akcji o warto!ci nominalnej 5 z ka da.
Aktywa trwa e
Na dzie? 30 czerwca 2005 roku aktywa trwa e Grupy stanowi y 52% sumy bilansowej i by y równe 883 840 tys. z . Ich
udzia spad w porównaniu ze stanem sprzed roku pomimo wzrostu warto!ci maj,tku trwa ego o 12 219 tys. z .
Przyczyn, by a wysoka dynamika wzrostu aktywów obrotowych. W sk ad aktywów trwa ych wchodzi y przede
wszystkim: rzeczowe aktywa trwa e, które stanowi y ponad 88% aktywów trwa ych
Aktywa obrotowe
Na dzie? 30 czerwca 2005 roku aktywa obrotowe Grupy stanowi y 48% warto!ci aktywów ogó em. W strukturze
aktywów obrotowych dominowa y: (a) nale no!ci handlowe i pozosta e – 63% aktywów obrotowych, (b) zapasy – 22%
aktywów obrotowych oraz (c) !rodki pieni( ne i ich ekwiwalenty – 8%. W porównaniu do stanu na dzie? 30.06.2004
roku warto!6 aktywów obrotowych wzros a o 13,8%, co wynika o ze zwi(kszenia: (a) zapasów (o 45 238 tys. z ), (b)
nale no!ci handlowych i innych (o 20 482 tys. z ), (c) inwestycji krótkoterminowych (o 19 473 tys. z ) oraz (d) !rodków
pieni( nych i ich ekwiwalentów (o 19 302 tys. z ). Wzrost zapasów wynika g ównie ze sprowadzenia z importu
zwi(kszonej partii surowców fosforowych spowodowanej ch(ci, wykorzystania przej!ciowego spadku cen oraz
korzystnego kursu dolara (Fosfory, Alwernia). Zwi(kszenie poziomu inwestycji krótkoterminowych oraz wielko!ci
!rodków pieni( nych wynika o przede wszystkim z pozyskania wp ywów z emisji akcji przeprowadzonej w lutym
2005 roku.
Skonsolidowane zad u#enie
Zobowi,zania (d ugo i krótkoterminowe ,cznie) Grupy CIECH osi,gn( y na dzie? 30.06.2005 roku warto!6 612 044
tys. z , co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na 30.06.2004 o oko o 21%. Zobowi,zania d ugoterminowe
stanowi y 18% ogó u zobowi,za?. W porównaniu ze stanem na 30.06.2004 spad y o 5 849 tysi(cy z otych.
Zobowi,zania krótkoterminowe spad y w porównaniu ze stanem na 30.06.2004 roku o 152 709 tys. z . Spadek
zobowi,za? wynika g ównie ze sp aty kredytów bankowych. W strukturze zobowi,za? krótkoterminowych
zobowi,zania bankowe stanowi y 28%, natomiast handlowe i pozosta e 66%.
Zad u enie netto na dzie? 30 czerwca 2005 roku (liczone jako kredyty bankowe, po yczki i inne zobowi,zania
finansowe pomniejszone o !rodki pieni( ne) wynios o 112 617 tysi(cy z otych (przed rokiem 353 009 tys. z ). Tak du y
spadek zad u enia netto wynika ze sp aty cz(!ci kredytów bie ,cych przy jednoczesnym wzro!cie !rodków
pieni( nych (g ównie efekt pozyskania !rodków z emisji publicznej akcji). Równie z tego powodu wskaRnik zad u enia
Grupy (liczony jako stosunek zad u enia netto do sumy bilansowej) spad w porównaniu ze stanem na 30 czerwca
2004 r. z 22,3% do 6,7%.
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DRwignia finansowa (stosunek zad u enia netto do sumy zad u enia netto i kapita ów w asnych razem) na dzie?
30 czerwca 2005 roku by a równa 9,4%. Przed rokiem wskaRnik ten wynosi 30,3%.
WskaRnik bie ,cej p ynno!ci liczony jako iloraz maj,tku obrotowego razem i zobowi,za? krótkoterminowych razem
wyniós 1,6 i !wiadczy o znacznej poprawie p ynno!ci w stosunku do warto!ci sprzed roku, kiedy wskaRnik wynosi 1,1.
Przep ywy pieni5#ne
Wielko!6 przep ywów pieni( nych netto po dwóch kwarta ach 2005 r. wynios a 26 365 tys. z . >rodki pieni( ne netto
z dzia alno!ci operacyjnej wynios y 17 865 tys. z . Na poziom wygenerowanych !rodków najwi(kszy wp yw poza
wynikiem netto powi(kszonym o amortyzacj( mia y zmiany w kapitale obrotowym: (a) zwi(kszenie stanu zapasów
(-54 956 tys. z ), (b) zmniejszenie zobowi,za? (-60 992 tys. z ) oraz (c) zmniejszenie nale no!ci (+40 138 tys. z ).
Saldo wp ywów i wydatków dzia alno!ci inwestycyjnej by o ujemne i wynios o 48 682 tys. z . Najistotniejszymi
wydatkami dwóch kwarta ów by y nak ady na maj,tek trwa y w spó kach produkcyjnych oraz wydatki zwi,zane z
dzia alno!ci, lokacyjn, Ciech SA po otrzymaniu !rodków z emisji akcji. Najwi(ksze wp ywy z dzia alno!ci inwestycyjnej
stanowi y !rodki ze sprzeda y akcji w asnych Ciech SA przez spó ki Grupy CIECH oraz wp ywy z dzia alno!ci
lokacyjnej Ciech SA. G ównym Rród em wzrostu !rodków pieni( nych by y przep ywy z dzia alno!ci finansowej których
saldo wynios o 57 182 tys. z . Wp ywy !rodków pochodzi y przede wszystkim z emisji akcji, które w cz(!ci
przeznaczono na sp at( kredytów bie ,cych.
Wykazany w rachunku przep ywów stan !rodków pieni( nych na koniec czerwca 2005 roku wyniós 62 806 tys. z .
7.

Przychody i wyniki przypadaj ce na poszczególne segmenty bran=owe.

Przychody netto ze sprzeda=y - segmenty bran=owe
w tysi cach z otych

II kwarta y 2005

II kwarta y 2004

Segment Sodowy

365 963

379 081

Segment Petrochemiczny

166 054

176 025

Segment Agrochemiczny

166 817

131 004

Segment Nieorganiczny

133 970

133 274

Segment Organiczny

96 179

146 494

Segment krzemiany i wyroby ze szk a

51 812

46 590

Segment Farmaceutyczny

24 499

22 336

3 118

2 155

70 776

38 479

0

3 300

1 079 188

1 078 738

Segment Energetyczny
Pozosta y
Segment dzia alno!6 zaniechana
RAZEM
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Wyniki przypadaj ce na poszczególne segmenty bran=owe

01.01.-31.06.2005

Przychody od podmiotów
zewn(trznych
Przychody z transakcji
pomi(dzy segmentami
Przychody, razem
Wynik segmentu

Segment
Sodowy

Segment
Krzemiany i
wyroby ze
szk a

Segment
Nieorganiczny

Segment
dzia alno$R
zaniechana

Pozosta a
dzia alno$R

24 494

51 825

131 965

0

71 176

0

1 068 834

5

42

115

2 989

0

12 911

-216 177

10 354

245 756

165 301

24 536

51 940

134 954

0

84 087

-216 177

1 079 188

7 065

30 691

1 139

6 220

19 375

0

6 229

-4 678

175 990

Segment
Petrochemiczny

Segment
Agrochemiczny

Segment
Energetyczny

Segment
Organiczny

361 206

2 441

94 377

166 054

165 296

23 790

105 117

1 860

79 702

384 996

107 558

96 237

92 631

6 272

11 046

Segment
Farmaceutyczny

Eliminacje
(korekty
konsolidacyjne)

Nieprzypisane (koszty)
przychody
Zysk operacyjny

RAZEM

-124 357
51 633

Przychody (Koszty)
finansowe netto
Udzia w zyskach
jednostek
stowarzyszonych

14 821
0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 245

0

5 245

Podatek

-16 370

Zysk dotycz,cy
dzia alno!ci zaniechanej

0

Zysk netto

55 329
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Segment
Krzemiany i
wyroby ze
szk a

Segment
Nieorganiczny

Segment
dzia alno$R
zaniechana

Segment
pozosta a
dzia alno$R

22 336

46 590

132 650

3 300

37 648

0

1 070 524

186

76

89

1 430

0

8 672

-201 751

8 214

245 661

131 004

22 412

46 679

134 080

3 300

46 320

-201 751

1 078 738

9 955

5 466

1 811

9 212

63 247

217

16 200

-5 622

259 292

Segment
Agrochemiczny

Segment
Organiczny

375 013

2 105

144 039

176 025

130 818

24 093

103 281

2 502

69 636

Przychody, razem

399 106

105 386

146 541

Wynik segmentu

123 866

13 090

21 850

Przychody od podmiotów
zewn(trznych
Przychody z transakcji
pomi(dzy segmentami

Segment
Sodowy

Segment
Petrochemiczny

Segment
Energetyczny

01.01.-31.06.2004

Segment
Farmaceutyczny

Eliminacje
(korekty
konsolidacyjne)

Nieprzypisane (koszty)
przychody
Zysk operacyjny
Przychody (Koszty)
finansowe netto
Udzia w zyskach
jednostek
stowarzyszonych
Podatek
Zysk dotycz,cy
dzia alno!ci zaniechanej
Zysk netto

RAZEM

-176 555
82 737
-12 684
0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3 210

0

-3 210
-15 983
0
50 860
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8.

Informacja o nabyciu i zbyciu pozycji rzeczowych aktywów trwa ych poczynionych zobowi zaniach na
rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwa ych.

w tys. z .
Dane za okres 01.01.2005 do 30.06.2005

Zakup

a) >rodki trwa e, w tym
grunty, budynki, lokale i obiekty in ynierii l,dowej i wodnej
urz,dzenia techniczne i maszyny
!rodki transportu
inne !rodki trwa e
b) >rodki trwa e w budowie
c) Zaliczki na !r. trwa e w budowie(netto)
Rzeczowe aktywa trwa e razem

19 119
1 993
13 942
2 112
1 072
34 436
2 703
56 258

Sprzeda
3 544
875
495
1 851
323
0
0
3 544

Podmiot dominuj cy- Ciech SA
Ciech SA dokona a zakupu !rodków trwa ych na ,czn, kwot( 2 240 tys. z , z czego kwota 1 667 tys. z zosta a
przeznaczona na zakup urz,dze? technicznych i maszyn natomiast kwota 536 tys. z na zakup !rodków transportu.
Zakupu rzeczowych aktywów trwa ych spó ka dokona a ze !rodków w asnych.
Grupa Alwernia
Spó ka Alwernia S.A (podmiot dominuj,cy ni szego szczebla) dokona a zakupu rzeczowych aktywów trwa ych
o warto!ci 950 tys. z . Kwota 521 tys. z . zosta a pokryta z w asnych !rodków finansowych które przeznaczono na
zakup !rodków transportu. Saldo zobowi,za? na dzie? 30.06.2005 z tytu u zakupu !rodków trwa ych wynosi 655 tys.
z . Warto!6 umów skutkuj,cych przysz ymi zobowi,zaniami z tytu u zakupu rzeczowych aktywów trwa ych wynosi
327 tys. z .
Przedsi"biorstwo Chemiczne Cheman SA
Spó ka Cheman SA zakupi a rzeczowe aktywa trwa e na ,czn, kwot( 2 387 tys. z , z czego kwota 2 065 tys. z
zosta a przeznaczona na zakup !rodków trwa ych w budowie. Na dzie? 30.06.2005 roku Spó ka posiada
zobowi,zanie poczynione na rzecz zakupionych rzeczowych aktywów trwa ych w wysoko!ci 45 tys. z .
Grupa Fosfory
Spó ka GZNF Fosfory Sp. z o.o. (podmiot dominuj,cy ni szego szczebla) dokona a zakupu !rodków trwa ych
w budowie o warto!ci 4 733 tys. z . Na dzie? 30.06.2005 roku Spó ka posiada zobowi,zanie w wysoko!ci 717 tys. z .
Zakupy !rodków trwa ych zosta y sfinansowane ze !rodków w asnych. Warto!6 umów skutkuj,cych przysz ymi
zobowi,zaniami z tytu u zakupu rzeczowych aktywów trwa ych wynosi 5 932 tys. z . Warto!6 przekazanych zaliczek
na poczet zakupu rzeczowych aktywów trwa ych wynosi 978 tys. z .
Janikowskie Zak ady Sodowe Janikosoda SA
Spó ka przeznaczy a na zakup !rodków trwa ych w budowie 14 668 tys. z z w asnych !rodków finansowych. Spó ka
dokona a równie zakupu urz,dze? technicznych i maszyn na kwot( 4 927 tys. z .
Grupa Petrochemia Blachownia
Spó ka Petrochemia-Blachownia SA (podmiot dominuj,cy ni szego szczebla) dokona a zakupu !rodków trwa ych
w budowie o warto!ci 5 089 tys. z . i sfinansowa a je z !rodków w asnych.
Ciech – Polfa Sp. z o. o
Spó ka dokona a zakupu !rodków trwa ych o warto!ci 604 tys. z . Kwota 444 tys. z . zosta a pokryta z w asnych
!rodków finansowych, które przeznaczono na zakup !rodków transportu.
Grupa Soda M twy
Spó ka IZCH Soda M,twy SA (podmiot dominuj,cy ni szego szczebla) dokona a zakupu urz,dze? technicznych i
maszyn w wysoko!ci 6 510 tys. z oraz !rodków trwa ych w budowie w wysoko!ci 6 700 tys. z . Stan zobowi,za? na
rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwa ych wynosi na dzie? 30.06.2005 r. 3 910 tys. z . i dotyczy zakupu
dóbr i us ug zwi,zanych z kontynuowanymi projektami o charakterze modernizacyjno - odtworzeniowym. Warto!6
umów skutkuj,cych przysz ymi zobowi,zaniami z tytu u zakupu rzeczowych aktywów trwa ych wynosi 10 371 tys. z .
Warto!6 przekazanych zaliczek na poczet zakupu rzeczowych aktywów trwa ych wynosi 2 703 tys. z .
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Vitrosilicon SA
Zakupy rzeczowych aktywów trwa ych finansowane s, z w asnych !rodków. Spó ka przeznaczy a 1 173 tys. z na
kontynuacj( rozpocz(tych inwestycji. Warto!6 umów skutkuj,cych przysz ymi zobowi,zaniami z tytu u zakupu
rzeczowych aktywów trwa ych wynosi 452 tys. z . Warto!6 przekazanych zaliczek na poczet zakupu rzeczowych
aktywów trwa ych wynosi 43 tys. z .
9.

Informacja o niedotrzymaniu terminów sp aty d ugów lub jakimkolwiek naruszeniu warunków umowy
dotycz cej d ugu, które nie zosta o skorygowane w terminie póTniejszym.

W Grupie nie wyst,pi y ww. zdarzenia.
10. Rezerwy i odpisy aktualizuj ce warto$R aktywów – dotyczy okresu 01.01.2005 – 30.06.2005
W drugim kwartale 2005r. w skróconym skonsolidowanym raporcie Grupy CIECH uj(te zosta y nast(puj,ce korekty z
tytu u utworzenia i rozwi,zania rezerw oraz odpisów aktualizuj,cych warto!6 sk adników maj,tku.
Utworzone rezerwy w II kwartale 2005

tys. z

Rezerwa na podatek dochodowy

2 481

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

4 501

Rezerwa na przewidywane straty

3 855

Rezerwa na przewidywane zobowi,zania( koszty)
Razem

1 576
12 413

Rozwi zane rezerwy w II kwartale 2005

tys. z

Rezerwa na podatek dochodowy

1 269

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

3 866

Rezerwa na przewidywane straty

1 978

Rezerwa na rekultywacj(
Rezerwa na restrukturyzacj(

568
530

Rezerwa na zobowi,zania (koszty)

1 081

Razem

9 292

Odpisy aktualizuj ce aktywa (zwi"kszenie) w II kwartale 2005

tys. z

Odpisy aktualizuj,ce nale no!ci

4 308

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

401
90

Razem

4 799

Odpisy aktualizuj ce aktywa (zmniejszenia) w II kwartale 2005

tys. z

Odpisy aktualizuj,ce nale no!ci

1 852

Odpisy aktualizuj,ce zapasy

1 150

Odpisy aktualizuj,ce rzeczowe aktywa trwa e oraz warto!ci niematerialne i prawne
Odpisy aktualizuj,ce warto!6 krótkoterminowych aktywów finansowych

633
550

Razem

4 185

Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego w II kwartale 2005

tys. z

Zwi(kszenie

2 791

Zmniejszenie

993

11. Sezonowo$R i cykliczno$R dzia alno$ci Ciech SA oraz Grupy CIECH.
Poziom przychodów Grupy CIECH i osi,ganych wyników finansowych zale y w znacznym stopniu od poziomu
koniunktury ogólnogospodarczej. Poziom cyklicznych waha? przychodów i wyników jest widoczny w szczególno!ci w
segmencie chemii organicznej, w której wyst(puj, kilkuletnie cykle koniunkturalne. Ze wzgl(du na fakt, e prawie
po owa przychodów Grupy uzyskiwana jest dzi(ki sprzeda y produktów chemii nieorganicznej, których rynki zbytu
charakteryzuj, si( du , stabilno!ci,, fluktuacje przychodów i wyników Grupy s, relatywnie ma e.
29

Poziom sprzeda y w kolejnych kwarta ach charakteryzuje zwykle znaczna równomierno!6. W!ród dodatkowych
czynników wp ywaj,cych na to zjawisko nale y wymieni6 :
stabiln, struktur( sprzeda y
du y udzia poda y produktów ze spó ek produkcyjnych Grupy.
niewielki udzia sprzeda y produktów gotowych dla odbiorcy ko?cowego i zwi,zana z tym ma a wra liwo!6
obrotów na zmiany popytu.
du y udzia w obrotach sta ych klientów (wysoki wskaRnik lojalno!ci klientów).
zró nicowanie kierunków dzia alno!ci na eksport i kraj i rynków zbytu.
Znaczna liczba grup asortymentowych produktów i towarów
Dlatego te , sprzeda Spó ki charakteryzuje wysoki poziom cykliczno!ci i du a równomierno!6 w skali roku.
Przyk ady produktów i towarów Grupy, których sprzeda= ma charakter sezonowy b dT cykliczny
Grupa asortymentowa/Produkt

Charakter sezonowo$ci

Soda kalcynowana

Wahania w produkcji i sprzeda y o charakterze cyklicznym wynikaj, z
przyczyn technologicznych. W cyklach 2-letnich przeprowadzane s,
remonty linii technologicznych, które powoduj, przej!ciowe obni enie
produkcji sody.

Nawozy mineralne

Sprzeda powi,zana z cyklem prac zwi,zanych z nawo eniem (wyst(puj,
dwa szczyty sprzeda y: wiosenny oraz jesienny, miesi,ce letnie oraz
paRdziernik i listopad stanowi, okresy martwe)

Chlorek wapnia

Sprzeda zwi,zana z warunkami pogodowymi. Szczyt sprzeda y przypada
w miesi,cach zimowych

Lampiony szklane
Pustaki szklane

Zwi(kszona sprzeda w okresie !wi,t religijnych
Sprzeda zwi,zana z cyklem budowlanym. Zwi(kszona sprzeda
wyst(puje w sezonie letnim, natomiast zmniejszona od grudnia do lutego

Poziom przychodów i wyników finansowych Grupy w okresie roku obrotowego nie podlega istotnym wahaniom
sezonowym. Wp yw sezonowo!ci na wielko!6 sprzeda y Grupy jest relatywnie niewielki poniewa nak adaj, si( na
nie inne czynniki, które istotnie modyfikuj, si ( i kierunek tych zmian. Do najwa niejszych mo na zaliczy6:
wp yw cen !wiatowych i cykli cenowych
wahania kursów walut
opóRnienia i przesuni(cia dostaw wielkotona owych
plany produkcyjne poddostawców
postoje remontowe i przerwy w funkcjonowaniu zak adów produkcyjnych
wzrost zdolno!ci produkcyjnych w asnych spó ek produkcyjnych
Dzia alno!6 handlowa Grupy CIECH w du ej mierze dotyczy chemikaliów o charakterze surowcowym. Rynki
surowcowe charakteryzuj, si( du , cykliczno!ci, zwi,zan, z wahaniami koniunktury w gospodarce !wiatowej.
Najwi(ksze wahania cen rynkowych zwi,zane z tymi cyklami dotycz, produktów ropopochodnych takich jak benzen,
toluen, etylobenzen. W tych przypadkach w okresach kilkuletnich (3-5 lat) ró nice w cenach si(gaj, od 50% do
ponad 100%. W zakresie chemikaliów nieorganicznych dominuj,cych w obrotach Ciech SA (soda kalcynowana,
produkty sodo-pochodne, nawozy wielosk adnikowe i fosforowe) ró nice w cenach rynkowych s, ni sze lub wr(cz
niewielkie. Rok 2004 charakteryzowa si( wzrostem notowa? cen na wiele chemikaliów, ale przewiduje si(, e w
nast(pnych okresach wzrost cen zostanie zatrzymany.

12. Informacje dotycz ce emisji, wykupu i sp aty d u=nych i kapita owych papierów warto$ciowych w Grupie
CIECH.
W okresie II kwarta u 2005 roku ko?cz,cego si( 30.06.2005 roku Grupa nie dokonywa a emisji papierów d u nych
typu: obligacje, weksle, krótkoterminowe papiery d u ne.
13. Informacja dotycz ca wyp aconej (lub zadeklarowanej) dywidendy,
akcj", z podzia em na akcje zwyk e i uprzywilejowane.

cznie i w przeliczeniu na jedn

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA, uchwa , nr 9 z dnia 29 czerwca 2005r., postanowi o przeznaczy6 kwot(
8.400 tys. z z wypracowanego przez spó k( zysku netto Ciech SA za rok 2004 na wyp at( dywidendy dla
Akcjonariuszy, co stanowi 0,30 z na jedn, akcj(. Dywidenda za rok 2004 zosta a wyp acona akcjonariuszom, którzy
byli w a!cicielami akcji spó ki w dniu 15 lipca 2005 r. Dat( wyp aty dywidendy ustalono na dzie? 1 sierpnia 2005 r.
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14. Zdarzenia które wyst pi y po dniu 30 czerwca 2005 roku, nieuj"te w sprawozdaniu a mog ce w znaczny
sposób wp yn R na przysz e wyniki finansowe Grupy CIECH.
W/w zdarzenia nie wyst,pi y w II kwartale 2005 roku.
15. Skutki zmian w strukturze jednostek gospodarczych Grupy CIECH, w tym w wyniku po czenia
jednostek gospodarczych, przej"cia lub sprzeda=y jednostek grupy kapita owej, inwestycji
d ugoterminowych, podzia u, restrukturyzacji i zaniechania dzia alno$ci.
W II kwartale 2005 roku w Grupie CIECH nie dokonano po ,czenia lub przej(cia innych jednostek gospodarczych,
nie zaniechano równie adnej prowadzonej dzia alno!ci.
W dniu 06.06.2005 roku nast,pi o przymusowe wykupienie akcji spó ki Vitrosilicon SA od akcjonariuszy
posiadaj,cych mniej ni 5% kapita u zak adowego. Akcje Vitrosilicon SA zosta y nabyte przez dotychczasowych
akcjonariuszy tj. Ciech SA ( nabycie 753 szt. akcji), Janikosoda SA (nabycie 248 szt. akcji), oraz Soda M,twy SA
(nabycie 248 szt. akcji). Na dzie? publikacji sprawozdania udzia poszczególnych spó ek w kapitale zak adowym
Vitrosilicon SA wynosi: Ciech SA - 60,4%; Janikosoda S.A - 19,8%; Soda M,twy SA - 19,8%.
W dniu 14.06.2005 roku spó ka Ciech SA dokona a sprzeda y udzia ów spó ki zale nej Polcommerce Kft z siedzib,
w Budapeszcie (spó ka nie podlega a konsolidacji) do spó ki zale nej Ciech Polfa Sp. z o.o. za kwot( 203 tys. z .(zysk
ze sprzeda y wyniós 0,00 z .)
16. Informacja dotycz ca zmian zobowi zaM warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast pi y od
czasu zakoMczenia ostatniego roku obrotowego.
Stan nale no!ci warunkowych na dzie? 30.06.2005 roku wyniós 3 800 tys. z co oznacza wzrost o 1 000 tys. z . w
stosunku do dnia 31.12.2004. Wzrost warto!ci nale no!ci warunkowych spowodowany jest wystawieniem gwarancji
na zabezpieczenie nale no!ci celno-podatkowych Ciech SA zgodnie art. 74 WKC o warto!ci 2 000 tys. z . oraz z
wyga!ni(ciem gwarancji celnej o warto!ci 1 000 tys. z wystawionej przez spó k( Alwernia SA
Warto!6 zobowi,za? na dzie? 30.06.2005 roku wynios a 37 692 tys. z . co oznacza spadek o kwot( 3 095 tys. z . w
stosunku do stanu na dzie? 31.12.2004 roku. W tym spadek zobowi,za? warunkowych z tytu u udzielonych
gwarancji i por(cze? wyniós 1 857 tys. z . Inne zobowi,zania warunkowe zmala y w stosunku do ko?ca roku 2004 o
kwot( 1 238 tys. z . (spó ka Alwernia SA, jak równie Fosfory Sp .z o. o. przekaza a cz(!6 posiadanych weksli do
dyskonta). W styczniu 2005 roku Spó ka udzieli a bezterminowego por(czenia kredytów w kwocie 1 247 tys. z .
zaci,ganych w BRE-Multibank SA przez pracowników Ciech SA uprawnionych do nabycia akcji spó ki (akcji
pracowniczych) w ramach publicznej oferty zamkni(tej. Por(czenie wygasa po ca kowitym rozliczeniu kredytów.
Pozycja inne pozycje pozabilansowe na dzie? 30.06.2005 roku wynios y 12 379 tys. z . i wzros y w stosunku do stanu
na dzie? 31.12. 2004 o 2 424 tys. z ., w tym o kwot( 754 tys. z . leasingu operacyjnego spowodowanego zawarciem
przez Cheman SA nowej umowy z Volkswagen Leasing Polska dotycz,cej samochodu osobowego, jak równie o
kwot( zdyskontowanych weksli obcych Vitrosiliconu.
17. Aktywa przeznaczone do sprzeda=y.
Zarz,d Spó ki Ciech SA podj, decyzj( o przeznaczeniu do sprzeda y nast(puj,cych sk adników maj,tkowych:
kompleksu biurowego przy ul. Pow,zkowskiej w Warszawie,
nieruchomo!ci w K(dzierzynie KoRlu.
Zarz,d oczekuje, i sprzeda nast,pi do ko?ca roku 2005.
18. Realizacja wcze$niej publikowanej prognozy wyników na dany rok, w $wietle
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

wyników

Zarz,d Ciech SA, raportem bie ,cym nr 5/2005 z 17 stycznia 2005 roku opublikowa prognoz( skonsolidowanych
wyników Grupy CIECH na 2005 rok. Prognoza zak ada osi,gni(cie skonsolidowanych przychodów ze sprzeda y na
poziomie 2 200 mln z otych oraz skonsolidowanego zysku netto Grupy CIECH w wysoko!ci 104 mln z otych.
Po pierwszym pó roczu prognoza roczna dotycz,ca przychodów ze sprzeda y w Grupie zosta a zrealizowana w
oko o 50%, a zysk netto Grupy w oko o 53% i wyniós 55 mln z .
Do istotnych czynników maj,cych wp yw na kszta towanie si( wyniku netto Grupy mia y z jednej strony niekorzystne
relacje kursowe (PLN/EUR) obni aj,ce rentowno!6 eksportu oraz zdarzenia jednorazowe tzn. strata netto spó ki
Cheman i zwi,zany z tym odpis warto!ci firmy oraz s absze wyniki operacyjne w segmencie petrochemicznym a z
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drugiej strony do pozytywnych czynników nale y zaliczy6 wyniki operacyjne segmentu sodowego (wzrost cen na
produkty sodowe i spadaj,ce ceny na podstawowe surowce – koks, w(giel) oraz przychody finansowe ze sprzeda y
akcji Ciech SA przez spó ki zale ne w procesie oferty publicznej w lutym 2005 roku.
Zarz,d dokonuje analizy za o e? prognozy oraz perspektyw drugiego pó rocza. Ocena podtrzymania prognozy lub
korekty (+/-) b(dzie przedstawiona w nast(pnym raporcie kwartalnym.
19. Akcjonariusze Ciech SA posiadaj cy co najmniej 5% akcji /g osów na WZ - stan 16.08.2005.
Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spó k( w trybie art. 147 ust. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie
papierami warto!ciowymi:
Skarb Pa?stwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Pa?stwa – posiada 10 270 800 akcji, co stanowi
bezpo!rednio 36,68 % kapita u zak adowego Ciech SA; liczba g osów 10 270 800, co stanowi bezpo!rednio
36,68% udzia u w ogólnej liczbie g osów na WZ.
Franklin Templeton Investments z siedzib, w Wielkiej Brytanii – posiada 2 000 000 akcji, co stanowi 7,14%
kapita u zak adowego Ciech SA; liczba g osów 2 000 000, co stanowi 7,14% udzia u w ogólnej liczbie g osów na
WZ.
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK – posiada 1 450 000 akcji co stanowi 5,18 %
kapita u zak adowego Ciech SA, liczba g osów 1 450 000, co stanowi 5,18% udzia u w ogólnej liczbie g osów na
WZ.
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Z ota Jesie?” – posiada 1 712 732, co stanowi 6,12% kapita u zak adowego
Ciech SA; Liczba g osów 1 712 732, co stanowi 6,12% udzia u w ogólnej liczbie g osów na WZ;
Commercial Union Investment Management SA (CUIM) Polska – posiada 1 504 961, co stanowi 5,37% kapita u
zak adowego Ciech SA; Liczba g osów 1 504 961, co stanowi 5,37% udzia u w ogólnej liczbie g osów na WZ.
W dniu 29.06.2005 roku odby o si( ZWZ Ciech SA. Lista akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% akcji /
g osów na tym Zgromadzeniu zosta a opublikowana raportem bie ,cym nr 84/2005.
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zarz,d Ciech SA wg stanu na dzie? 16.08.2005 jednostki z ni,
powi,zane nie posiadaj, akcji daj,cych ponad 5% udzia u w ogólnej liczbie g osów na WZ.
Zmiany w strukturze w asno$ci znacznych pakietów akcji/g osów Ciech SA (co najmniej 5%).
Stan na 16.05.05
Skarb Pa?stwa
Franklin Templeton Investments z siedzib, w Wielkiej
Brytanii
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH
CU WBK
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Z ota Jesie?
Commercial Union Investment Management SA (CUIM)
Polska

Akcje nabyte

Akcje zbyte

Stan na 16.08.05

10 270 800

-

-

10 270 800

2 000 000

-

-

2 000 000

1 450 000

-

-

1 450 000

1 712 732

-

-

1 712 732

1 504 961

-

-

1 504 961

1

Zarz,d Ciech SA powzi, informacj( , e na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2005 roku Rada Ministrów zaakceptowa a
wniosek ministra skarbu pa?stwa w sprawie wyra enia zgody na niepubliczny tryb zbycia akcji Spó ki Ciech SA ,
stanowi,cych w asno!6 Skarbu Pa?stwa. Obecnie Skarb Pa?stwa posiada 10 270 800 akcji, Spó ki, co stanowi
bezpo!rednio 36,68 % kapita u zak adowego.

1

Yród o: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów - 19.07.2005, http://www.kprm.gov.pl/441_14293.htm
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20. Zmiany w stanie akcji Ciech SA posiadanych przez cz onków Zarz du oraz Rady Nadzorczej.
Stan na 16.05.05
Zarz,d
Rada Nadzorcza

Akcje nabyte

Akcje zbyte

Stan na 16.08.05

383 253

7 388

-

390 641

-

-

-

-

21. Post"powania tocz ce si" przed s dem, organem w a$ciwym dla post"powania arbitra=owego lub
organem administracji publicznej wed ug stanu na dzieM 30.06.2005 roku.
I. Ciech SA :
Zobowi zania Ciech SA (krajowe i zagraniczne) zg oszone do post"powania s dowego lub arbitra=owego
Roszczenie Petro Carbo Chem Aktiengesellschaft (PCC)
Przedmiotem pozwu wniesionego przez PCC AG w 2000 roku jest roszczenie o zap at( odszkodowania w wysoko!ci
21.364 tys. z oraz 13.861,45 EURO (równowarto!6 56 tys. z ) za niewykonanie umowy przeniesienia udzia ów
Petrochemii Blachowni Sp. z o.o. przyrzeczonej w umowie przedwst(pnej z dnia 09.07.1999 r. W dniu 27.05.2003 r.
S,d Okr(gowy w Warszawie wyda wyrok wst(pny uznaj,c roszczenie PCC AG za uzasadnione co do zasady, nie
okre!laj,c jednocze!nie kwoty samego odszkodowania. Od w/w wyroku wst(pnego Ciech SA wniós apelacj( w dniu
19.09.2003 r. zarzucaj,c wyrokowi wst(pnemu b (dn, ocen( prawn, ustalonych okoliczno!ci faktycznych oraz
naruszenie prawa materialnego przez przyj(cie, e zamiarem stron by o zawarcie umowy. Na rozprawie w dniu
12.08.2004 r. S,d Apelacyjny utrzyma w mocy zaskar ony wyrok wst(pny S,du Okr(gowego tj. potwierdzi
zasadno!6 roszcze? PCC nie wypowiadaj,c si( co do wysoko!ci odszkodowania, które b(dzie przedmiotem
dalszego post(powania. W listopadzie 2004 Ciech SA wniós kasacj( podnosz,c zarzut naruszenia prawa
materialnego przez b (dn, jego wyk adni( i niew a!ciwe zastosowanie oraz przekroczenie przez S,d Apelacyjny
zasad swobodnej oceny dowodów niezgodne z dyrektywami unijnymi. W dniu 19 kwietnia 2005r. Ciech SA otrzyma
ostateczne postanowienie S,du Najwy szego oddalaj,ce kasacj(.
W wyniku oddalenia kasacji sprawa powróci a do S,du Okr(gowego, przed którym b(dzie si( toczy o dalsze
post(powanie ustalaj,ce obecnie wysoko!6 odszkodowania dla PCC AG. Rozprawa przed S,dem Okr(gowym
zosta a wyznaczona na dzie? 14 paRdziernika 2005 roku.
ROSZCZENIE COMEXPORTU

Przedmiotem pozwu wniesionego we wrze!niu 2003r. przez Comexport (Brazylia) do S,du Arbitra owego przy
Mi(dzynarodowej Izbie Handlowej w Pary u s, roszczenia odszkodowawcze z tytu u niepe nego wykonania dostaw
polskiej siarki do Brazylii w latach 1996-1999. Pozew zosta skierowany przeciwko Ciech SA oraz Kopalniom Siarki w
Tarnobrzegu i Grzybowie. Warto!6 przedmiotu sporu stanowi aktualnie kwota 3.872.943 USD (równowarto!6 12.959
tys. z ) gdy powód zmniejszy w toku sporu swoje roszczenie o 88.295 USD (równowarto!6 295 tys). Na powy sz,
kwot( sk adaj, si(: utracone przez Comexport zyski od nie dostarczonych odbiorcom brazylijskim ilo!ci
przewidzianych w umowie, straty z tytu u zawy onych kosztów frachtu itp. W listopadzie 2003 r. Ciech SA z o y
odpowiedR na pozew wnosz,c o oddalenie roszcze? Comexportu; podnosz,c mi(dzy innymi posiadanie certyfikatu
si y wy szej potwierdzaj,cego likwidacj( kopalni oraz restrukturyzacj( przemys u siarkowego, zarzut przedawnienia
roszcze?, nieudokumentowanie roszcze? odszkodowawczych. S,d Arbitra owy wyznaczy jednego arbitra do
rozpoznania sporu. Po zapoznaniu si( ze spraw, arbiter ustali harmonogram dalszego post(powania. Ka da ze
stron z o y a po dwa szczegó owe pisma procesowe wraz z dowodami.
W dniu 22 kwietnia 2005r. odby a si( rozprawa przed S,dem Arbitra owym przy Mi(dzynarodowej Izbie Handlowej w
Pary u z udzia em przedstawicieli Comexportu i Ciech SA oraz ich pe nomocników procesowych. Pozwane Kopalnie
Siarki w Tarnobrzegu i Grzybowie nie przyst,pi y do tocz,cego si( post(powania arbitra owego i nie zg osi y swoich
przedstawicieli na rozpraw(. Ciech SA wniós o oddalenie pozwu Comexportu i zwrot kosztów procesu, podtrzymuj,c
swoje dotychczasowe zarzuty zg oszone w pismach procesowych oraz w przedstawionych dokumentach. Comexport
podtrzyma ,dania zg oszone w pozwie. Po zamkni(ciu rozprawy post(powanie arbitra owe zosta o zako?czone.
Wyrok S,du Arbitra owego przy Mi(dzynarodowej Izbie Handlowej w Pary u jest spodziewany do ko?ca sierpnia
2005r. Ciech SA jest reprezentowany w procesie przez renomowan, kancelari(, która we wcze!niejszej opinii
prawnej oceni a roszczenie Comexportu jako nieuzasadnione.
Roszczenie Enapharm
Przedmiotem pozwu wniesionego w czerwcu 2004r. przez Likwidatora firmy Enapharm w Algierii jest kwota
172.879,84 USD (równowarto!6 578 tys. z ) stanowi,ca odszkodowanie za dostaw( przez Ciech SA leków w latach
1985-1991.
Zdaniem powoda, Ciech SA nie dokona wymiany niesprzedanych przez odbiorc( leków, które uleg y
przeterminowaniu – na przydatne do u ytku – do czego by zobowi,zany zgodnie z kontraktem. Natomiast Ciech SA
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twierdzi, e by zwolniony z tego obowi,zku, gdy powód nie przekazywa nale no!ci za sprzedane leki na rynku
algierskim.
Sprawa toczy si( przed s,dem algierskim. Ciech SA jest reprezentowany przez miejscowego adwokata, którego
nadzoruje renomowana kancelaria adwokacka w Pary u. Na kolejnej rozprawie, która odby a si( w marcu 2005, s,d
przychyli si( do wniosku powoda i wyznaczy bieg ego s,dowego w celu wydania przez niego opinii, co do
zasadno!ci ,danych kwot odszkodowawczych. Nowego terminu rozprawy nie wyznaczono.
Na dzie? 30.06.2005 w ksi(gach Spó ki istnieje rezerwa na potencjalne roszczenia z tytu u ww. spraw s,dowych w
ogólnej kwocie 12.000 tys. z .
Roszczenia pracownicze
Przeciwko Ciech S.A toczy si( aktualnie sze!6 procesów pracowniczych z powództwa by ych pracowników
zwolnionych z przyczyn le ,cych po stronie zak adu pracy. Przedmiotem sporów s, roszczenia o przywrócenie do
pracy. Rokowania, co do wyniku wy ej wymienionych procesów s, korzystne.
Wierzytelno$ci Ciech SA (krajowe i zagraniczne)
Wierzytelno$ci zg oszone do post powania s dowego lub arbitra%owego
Z tytu u zwrotu nale no!ci za towar i innych Ciech S.A prowadzi osiem czynnych spraw cywilnych krajowych
o zap at( na ,czn, kwot( 1.586 tys. z . Rokowania korzystne.
Na powy sz, nale no!6 Spó ka utworzy a odpis aktualizuj,cy w pe nej wysoko!ci.
Wierzytelno$ci dochodzone w post powaniu administracyjnym
Ciech SA prowadzi spraw( przed NSA z tytu u zwrotu nale no!ci celnych na ,czn, kwot( 94 tys. z . Rokowania, co
do wyniku korzystne.
Na powy sz, nale no!6 Spó ka utworzy a odpis aktualizuj,cy w pe nej wysoko!ci.

Wierzytelno$ci z tytu u post powa9 upad o$ciowych
Do krajowych post(powa? upad o!ciowych (sze!6dziesi,t post(powa?) zosta y skierowane wierzytelno!ci na ,czn,
kwot( 12 921 tys. z .
Do zagranicznych post(powa? upad o!ciowych Ciech SA zg osi wierzytelno!ci w kwocie USD 724.465 oraz EURO
418.868 ( ,cznie równowarto!6 4.116 tys. z .) z czego najwi(ksz, pozycj( stanowi, post(powania upad o!ciowe:
Chemapol – Praga (1.139 ty! z ), Euroftal N.V. Belgia (844 tys),
Petrimex – Bratys awa (753 tys. z ), WMW –
Nowosybirsk (618 tys.).
Rokowania, co do post(powa? upad o!ciowych niekorzystne z uwagi na to, e wierzytelno!ci Ciech SA nie nale , do
uprzywilejowanych.
Spó ka utworzy a odpis aktualizuj,cy na wszystkie tocz,ce si( post(powania.

Wierzytelno$ci z tytu u post powa9 egzekucyjnych i uk adowych
W krajowych post(powaniach egzekucyjnych (trzydzie!ci osiem post(powa?) Ciech SA dochodzi od d u ników kwoty
27.035 tys. z . Najwi(ksz, pozycj( (17.619 tys.) z stanowi post(powanie egzekucyjne przeciwko Sur5Net wszcz(te
w sierpniu 2004r. Jak dot,d, dzia ania komornika nie przynios y rezultatu. Ciech SA podj, prób( ustalenia maj,tku
d u nika w drodze wywiadu gospodarczego.
Rokowania odno!nie pozosta ych post(powa? egzekucyjnych s, zró nicowane w zale no!ci od posiadanego
maj,tku d u ników.
W pi(ciu post(powaniach uk adowych znajduje si( kwota 24 tys. z . Rokowania, co do post(powa? uk adowych
korzystne.
Na powy sze nale no!ci Spó ka utworzy a odpis aktualizuj,cy w wysoko!ci 100 %.
Przy przeliczaniu zobowi,za? wyra onych w walucie obcej przyj(to nast(puj,ce kursy:
Kurs USD
3,3461
Kurs EURO
4,0401

34

II. Spó ki zale=ne
Grupa Soda M twy SA
Wobec Soda M,twy SA oraz spó ek od niej zale nych nie zosta y zg oszone roszczenia (zobowi,zania) mog,ce mie6
istotne znaczenie dla ich dzia alno!ci. Sprawy s,dowe bierne (zobowi,zania) zamykaj, si( kwot, 62 tys. z .
Natomiast wierzytelno!ci dochodzone od d u ników przez Soda M,twy SA i jej spó ki zale ne w post(powaniu
s,dowym i egzekucyjnym stanowi, kwot( 27.477 tys. z , z czego najwi(ksz, pozycj( tj. kwot( 21.814 tys. z stanowi,
wierzytelno!ci wobec firmy B. Lepiarz z tytu u nale no!ci za towar. Wed ug informacji Soda M,twy SA– rokowania s,
niekorzystne.
W post(powaniu egzekucyjnym znajduje si( równie wyrok na rzecz Soda M,twy SA wobec Biura Maklerskiego
Sur5 Net na kwot( 5.663 tys. z wraz z odsetkami ustawowymi. Post(powanie egzekucyjne jest zawieszone w
zwi,zku z wyst,pieniem Soda M,twy SA z wnioskiem o ujawnienie maj,tku Sur5 Net. Pozosta e sprawy GK Soda
M,twy to post(powania upad o!ciowe na ,czn, kwot( 1.747 tys. z oraz post(powania uk adowe na ,czn, kwot(
211 tys. z .
Soda M,twy SA Grupa utworzy a odpis aktualizacyjny na tocz,ce si( post(powania w wysoko!ci 32.558 tys. z .
Grupa Janikosoda SA
Wobec Janikosoda SA oraz jej spó ek zale nych nie zosta y zg oszone istotne roszczenia (zobowi,zania) mog,ce
mie6 wp yw na ich dzia alno!6. Przed Naczelnym S,dem Administracyjnym tocz, si( trzy post(powania w wyniku
skarg Janikosody SA na wydane w latach 1999-2000 decyzje G ównego Inspektora Ochrony >rodowiska
nak adaj,ce na Janikosod( SA kary w kwocie 2.330 tys. z z tytu u przekroczenia dopuszczalnej emisji substancji
zanieczyszajacych powietrze. Post(powania w w/w sprawach s, od 2002 roku zawieszone na zgodny wniosek stron.
\,czna kwota pozosta ych zobowi,za? Grupy Janikosoda z tytu u post(powa? biernych wynosi 331 tys. z .
Wierzytelno!ci GK Janikosoda dochodzone w s,dowych post(powaniach cywilnych wobec kilkudziesi(ciu d u ników
w zwi,zku z prowadzon, dzia alno!ci, handlow, stanowi, kwot( 214 tys. z . W post(powaniu egzekucyjnym
dochodzone s, wierzytelno!ci na kwot( 2.115 tys. z , z czego najwi(ksz, pozycj( 2.102 tys. z stanowi wyrok
przeciwko B.Lepiarz. W post(powaniu upad o!ciowym dochodzona jest kwota 376 tys. z , natomiast do post(powa?
uk adowych zosta a zg oszona kwota 263 tys. z .
Janikododa SA Grupa utworzy a odpis aktualizacyjny na kwot( 3.670 tys. z .
Vitrosilicon SA
Spó ka nie odnotowa a, wobec niej roszcze? (zobowi,za?) mog,cych mie6 wp yw na prowadzon, przez ni,
dzia alno!6 handlow,. Spó ka dochodzi od d u ników wierzytelno!ci z tytu u dostaw i us ug w ,cznej kwocie 1.197
tys. z , z czego najwi(ksz, pozycj( stanowi, post(powania egzekucyjne w wysoko!ci 628 tys. z . oraz upad o!ciowe
w wysoko!ci 502 tys. z
Vitrosilocon SA utworzy a odpis aktualizacyjny na wszystkie tocz,ce si( post(powania.

Grupa Zak ady Chemiczne „Alwernia” SA
Przeciwko Grupie Alwernia nie zosta y zg oszone roszczenia (zobowi,zania) mog,ce mie6 istotny wp yw na wynik jej
dzia alno!ci. Grupa Alwernia SA dochodzi od d u ników z tytu u wierzytelno!ci za towar i odszkodowa? na drodze
s,dowej i egzekucyjnej w ,cznej kwocie 406 tys. z . Do post(powania upad o!ciowego zg oszona zosta a
wierzytelno!6 w kwocie 687 tys. z , natomiast do post(powania uk adowego zosta a zg oszona wierzytelno!6 na
kwot( 63 tys. z .
Grupa Zak ady Chemiczne Alwernia SA utworzy y odpis aktualizacyjny na wszystkie tocz,ce si( post(powania.
Cheman SA
Przeciwko Cheman SA nie zosta y zg oszone roszczenia (zobowi,zania) maj,ce istotny wp yw na wynik jej
dzia alno!ci., Spó ka Cheman SA dochodzi na drodze s,dowej wierzytelno!ci od kilkudziesi(ciu swoich d u ników z
tytu u prowadzonej dzia alno!ci handlowej w ,cznej kwocie 3.780 tys. z z czego w post(powaniu egzekucyjnym
znajduje si( kwota 1.875 tys., natomiast do post(powania upad o!ciowego zosta y zg oszone wierzytelno!ci na kwot(
925 tys. z .
Cheman SA utworzy odpis aktualizacyjny na wszystkie tocz,ce si( post(powania.
Grupa GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
Wobec spó ek Grupy Fosfory nie zosta y zg oszone roszczenia (zobowi,zania) mog,ce mie6 istotny wp yw na wynik
ich dzia alno!ci handlowej. Grupa Fosfory dochodzi od kilkudziesi(ciu d u ników w post(powaniach s,dowych,
egzekucyjnych i upad o!ciowych wierzytelno!ci na ,czn, kwot( 5.868 tys. z , na któr, zosta utworzony odpis
aktualizacyjny.
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Grupa Petrochemia – Blachownia SA
Grupa Petrochemia Blachownia nie odnotowa a wobec niej roszcze? (zobowi,za?) o istotnym znaczeniu.
Petrochemia-Blachownia SA dochodzi wierzytelno!ci od kilkudziesi(ciu d u ników w zwi,zku z prowadzon,
dzia alno!ci, gospodarcz, na ,czn, kwot( 458 tys. z b(d,c, przedmiotem post(powania egzekucyjnego. Do
post(powa? upad o!ciowych Petrochemia-Blachownia SA zg osi a kwot( 165 tys. z .
Na ca o!6 powy szych nale no!ci utworzony zosta odpis aktualizacyjny.
Ciech Service Sp. z o.o.
Spó ka jest stron, pozwan, w jednym sporze pracowniczym o zap at( 100 tys. z + odsetki ustawowe, z powództwa
by ego pracownika.
Spó ka utworzy a odpis aktualizacyjny na ca , nale no!6.
22. Informacje o zawarciu przez Ciech SA lub jednostk" od niej zale=n , jednej lub wielu transakcji
z podmiotami powi zanymi, nie b"d cych transakcjami typowymi i rutynowymi (zgodnie z informacj
przekazan przez spó ki)
Istotne warunki transakcji (tys. z )

Nazwa podmiotu z
którym zosta a
zawarta transakcja

Powi zanie
spó ki z
podmiotem
b"d cym
stron
transakcji

Przedmiot transakcji

Warunki
finansowe

Specyficzne warunki
charakterystyczne
dla tej umowy, w
szczególno$ci
odbiegaj ce od
warunków
powszechnie
stosowanych dla
danego typu umowy

Dodatkowe informacje

Soda M twy SA
Spó ka
po!rednio
zale na

Udzielenie po yczki

T/N WIBOR +
mar a 0,7%

brak

Po yczka udzielona w
2004 roku. Sp ata do dnia
31.12.2005.Saldo
zad u enia na dzie?
30.06.2005 – 1 150 tys. z .

Jednostka
dominuj,ca

Realizacja w imieniu
Ciech SA ale na rzecz
Cheman SA transakcji
handlowych w zakresie
obrotu tworzywami
sztucznymi

135 tys. z

brak

Umowa obowi,zuje w
okresie trzech miesi(cy od
01.04.2005

Chemia.com

Spó ka zale na

Organizacja i wspó udzia
we wdro eniu systemu
ERP w IZCh Soda M,twy

900 tys. z

brak

Umowa obowi,zuje w
okresie od 01.06.2005 do
31.03.2006 roku

Cheman SA

Realizacja w imieniu i na
rzecz Ciech SA transakcji
handlowych w zakresie
Spó ka zale na
obrotu tworzywami
sztucznymi oraz
pó produktami

135 tys. z

brak

Umowa obowi,zuje w
okresie od 01.04.2005 do
31.12.2005

Cheman SA

Spó ka zale na

Umowa kupna sprzeda y wg której
Ciech SA sprzedaje a
Cheman SA kupuje
ró ne towary chemiczne

1 106 tys. z

brak

Umowa zawarta w dn.
15.04.2005

Cheman SA

Spó ka zale na

Umowa kupna sprzeda y wg której
Ciech SA sprzedaje a
Cheman SA kupuje
ró ne towary chemiczne

1 043 tys. z

brak

Umowa zawarta w dn.
18.04.2005

Ciech Polfa Sp.zo.o

Spó ka zale na

Sprzeda rzeczowych
aktywów trwa ych

326 tys. z

brak

Sprzeda nast,pi a w
styczniu i marcu

Soda M,twy S.A

Spó ka zale na

Umowa dotycz,ca
wspó pracy w zakresie

4 777 tys. z

brak

Umowa zawarta w dn.
06.06.2005 roku

Transoda Sp.zo.o

Cheman SA

Ciech SA

Ciech SA
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Istotne warunki transakcji (tys. z )

Nazwa podmiotu z
którym zosta a
zawarta transakcja

Powi zanie
spó ki z
podmiotem
b"d cym
stron
transakcji

Przedmiot transakcji

Warunki
finansowe

Specyficzne warunki
charakterystyczne
dla tej umowy, w
szczególno$ci
odbiegaj ce od
warunków
powszechnie
stosowanych dla
danego typu umowy

Dodatkowe informacje

wdro enia systemu
informatycznego ERP
opartego na platformie
programowej firmy
Oracle. Ciech SA jako
inwestor spowoduje
wdro enie systemu w
spó ce Soda M,twy do
31.05.2006 roku.
Ciech Polfa

Janikosoda SA

Spó ka zale na

Sprzeda udzia ów spó ki
Cena sprzeda y
Polcommerce Kft.
203 tys. z .
Budapeszt

Spó ka zale na

Udzielenie po yczki

Oprocentowanie
6,60% w
stosunku
rocznym

brak

brak

Po yczka na kwot( 4 000
tys. z , zaci,gni(ta dn.
09.05.2005, w celu
sfinansowania bie ,cej
dzia alno!ci spó ki,
sp acona dn. 28.06.2005

brak

Po yczka na kwot( 4 500
tys. z zaci,gni(ta dn.
04.05.2005, sp acona dn.
28.06.2005, kwota odsetek
zap aconych do Ciech SA
43 tys. z

Soda M,twy SA

Spó ka zale na

Udzielenie po yczki

Oprocentowanie
6,60% w
stosunku
rocznym

GZNF Fosfory SA

Spó ka zale na

Udzielenie po yczki

Oprocentowanie
6,54% w
stosunku
rocznym

brak

Po yczka na kwot( 4 500
tys. z , sp ata do dn.
30.11.2005

GZNF Fosfory SA

Spó ka zale na

Udzielenie po yczki

Oprocentowanie
6,54% w
stosunku
rocznym

brak

Po yczka na kwot( 4 500
tys. z , sp ata do dn.
31.12.2005

23. Informacja o udzieleniu przez Ciech SA lub jednostk" od niego zale=n , por"czeM kredytu lub po=yczki
lub udzieleniu gwarancji (zgodnie z informacj przekazan przez spó ki)
Por"czenia i gwarancje udzielone

Nazwa podmiotu
tóremu udzielono
por"czenia

Kwota por"czonych
kredytów które w
ca o$ci lub okre$lonej
cz"$ci zosta y
por"czone
waluta

Okres na jaki
udzielono
por"czenia

w tys. z .

Charakter
powi zaM
Warunki finansowe na
Podmiot, za którego istniej cych
jakich udzielono
mi"dzy Ciech
zobowi zania
por"czeM, z
SA a
uwzgl"dnieniem
udzielone zosta o
por"czenie
podmiotem
wynagrodzenia spó ki za
który zaci gn
udzielone por"czenie
kredyt

Ciech SA
NFO>iGW w
Warszawie

4 185

do 31.03.2006 r.

KREDYT BANK SA
Oddzia w Sieradzu

4 500

do 31.08.2005

Wniesienie op aty na rzecz
Ciech SA w wysoko!ci 1%
warto!ci por(czenia

Z.CH. Soda M,twy
SA

jednostka
zale na

Cheman S.A Warszawa

jednostka
zale na
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Nazwa podmiotu
tóremu udzielono
por"czenia

Kwota por"czonych
kredytów które w
ca o$ci lub okre$lonej
cz"$ci zosta y
por"czone
waluta

Okres na jaki
udzielono
por"czenia

Charakter
powi zaM
Warunki finansowe na
jakich udzielono
Podmiot, za którego istniej cych
zobowi zania
mi"dzy Ciech
por"czeM, z
SA a
udzielone zosta o
uwzgl"dnieniem
podmiotem
wynagrodzenia spó ki za
por"czenie
udzielone por"czenie
który zaci gn
kredyt

w tys. z .

KREDYT BANK SA
Oddzia w Sieradzu

3 750

do 31.08.2005

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

BANK HANDLOWY
SA

4 800

do 01.05.2006

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

PKN ORLEN SA

1 200

bezterminowo

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

BRE - MULTIBANK
SA

1 247

bezterminowo –
por(czenie wygasa
po ca kowitym
rozliczeniu kredytów

BANK PKO SA I
Oddzia w Warszawie

4 000

BANK PKO SA I
Oddzia w Warszawie

2 000

Razem Ciech SA

25 682

Cheman S.A Warszawa

jednostka
zale na

Ciech-Polfa
Sp. z o. o.

jednostka
zale na

Cheman S.A Warszawa

jednostka
zale na

Pracownicy Ciech
SA

do 31.07.2005

Wniesienie op aty na rzecz
Ciech SA w wysoko!ci 1%
warto!ci por(czenia (od 2
mln z .) + PLN 10,000 od
podwy szenia

Cheman SA

jednostka
zale na

do 20.01.2006

Wniesienie op aty na rzecz
Ciech SA w wysoko!ci
10,000 PLN

Cheman SA

jednostka
zale na

Petrochemia
Blachownia SA
Bank Ochrony
>rodowiska SA

2 000

Bank PKO BP S.A

300

do
31.12. 2005
do
05.07. 2010

brak

brak

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

brak powi,zania
Jednostka
zale na
po!rednio

2 300

Razem Petrochemia
Blachownia SA
Soda M twy SA

ING BSK Leasing SA

2 370

Razem Soda M twy
SA

2 370

do 31.03.2007

brak

Transoda Sp. z o. o.

jednostka
zale na
po!rednio

bez wynagrodzenia

Vitrosilicon SA

jednostka
zale na

Janikosoda SA
BO> Pozna?

EUR 2 557

10 329

Razem Janikosoda
SA

10 329

Razem kwota
por"czonych
kredytów

40 681

do
16.11.2009
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Nazwa podmiotu
któremu udzielono
por"czenia

E czna kwota
por"czonych
po=yczek które w
ca o$ci lub
okre$lonej cz"$ci
zosta y por"czone
waluta

Warunki finansowe na
jakich udzielono
por"czeM, z
uwzgl"dnieniem
wynagrodzenia spó ki
za udzielone por"czenia

Podmiot, za
którego
zobowi zania
udzielone
zosta o
por"czenie

Charakter
powi zaM
istniej cych
mi"dzy Ciech
SA a
podmiotem
który
zaci gn
po=yczk"

Wierzytelno!ci
przys uguj,ce Urz(dowi
Miasta w Inowroc awiu z
tytu u podatku od
nieruchomo!ci

Urz,d Miasta w
Inowroc awiu

brak
powi,zania

Okres na jaki
udzielono
gwarancji

Warunki finansowe na jakich
udzielono gwarancji w asnych,
z uwzgl"dnieniem
wynagrodzenia spó ki za
udzielone gwarancje

Podmiot, za
którego
zobowi zania
udzielona
zosta a
gwarancja

Charakter
powi zaM
istniej cych
mi"dzy Ciech
SA a
podmiotem za
którego
zobowi zania
zosta a
udzielona
gwarancja

do 30.12.2005

wniesienie op aty na rzecz Ciech
SA W wysoko!ci 1% warto!ci
por(czenia + pokrycie kosztów
bankowych

Danske Unipol
A.S. - Dania

jednostka
zale na

do 30.12.2005

wniesienie op aty na rzecz Ciech
SA W wysoko!ci 1% warto!ci
por(czenia + pokrycie kosztów
bankowych

Polcommerce
Gmbh - Austria

jednostka
zale na

Okres na jaki
udzielono
por"czenia

w tys. z .

Soda M twy SA
Narodowy Fundusz
Ochrony >rodowiska
i Gospodarki
Wodnej

1 800

Razem Soda
M twy SA

1 800

Nazwa podmiotu
któremu udzielono
gwarancji

E czna kwota
udzielonych
gwarancji
w asnych które w
ca o$ci lub
okre$lonej cz"$ci
zosta y
gwarantowane
waluta

do
31.12.2006

w tys. z .

Ciech SA
RBP SA Warszawa

RBP SA Warszawa

DKK
1 000

EUR 110

Razem Ciech SA

542

444
986

24. Informacja dodatkowa
Przy wyborze jednostek do konsolidacji Zarz,d jednostki dominuj,cej kierowa si( kryterium istotno!ci (zgodnie z
za o eniami koncepcyjnymi MSSF) ich danych finansowych dla realizacji obowi,zku prawdziwego i rzetelnego
obrazu sytuacji maj,tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy. Przyj(to za o enie, e podmioty, których
suma bilansowa i przychody netto ze sprzeda y oraz operacji finansowych s, nieistotne w stosunku do
analogicznych wielko!ci jednostki dominuj,cej, a ich dane ,czne s, ni sze ni 5% odpowiednich wielko!ci ,cznych
(wszystkich spó ek zale nych w Grupie CIECH), s, nieistotne dla realizacji obowi,zku wynikaj,cego z zastosowania
niniejszych standardów.
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Jednostki nie obj"te
konsolidacj

Udzia y Ciech
SA w spó ce
(bezpo$rednie
+ po$rednie)

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

Suma
bilansowa
danej
jednostki/
Grupy**

Zysk /
Strata
netto

Procent
przychodów
Ciech SA

Procent
sumy
bilansowej
Ciech SA

StopieM
zale=no$ci
od Ciech
SA

1) Chemia.com SA

100,00%

1 855

955

123

0,22%

0,10%

Spó ka
zale na

2) Polcommerce GmbH,
Austria

100,00%

13 586

6 439

252

1,63%

0,70%

Spó ka
zale na

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

100,00%

1 992

1 985

48

0,24%

0,22%

Spó ka
zale na

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

100,00%

9 194

20 911

-7

1,10%

2,28%

Spó ka
zale na

100,00%

1 367

1 246

54

0,16%

0,14%

Spó ka
zale na
po!rednio

90,96%

483

2 833

13

0,06%

0,31%

Spó ka
zale na
po!rednio

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

90,31%

6 397

10 899

19

0,86%

1,30%

Spó ka
zale na
po!rednio

8) Nordiska Unipol AB

97,78%

1 094

1 032

168

0,77%

1,19%

Spó ka
zale na

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

73,75%

0

50

0

0,00%

0,01%

Spó ka
zale na
po!rednio

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

69,88%

1 106

1 604

16

0,13%

0,17%

Spó ka
zale na
po!rednio

10) Chemiepetrol GmbH

60,00%

17 628

5 084

474

2,12%

0,55%

Spó ka
zale na

11) Danske UmipolA/S

55,00%

11 540

3 409

777

1,39%

0,37%

Spó ka
zale na

5) Grupa Ciech Polfa
5.1.) Polcommerc Ltd.,
W(gry
6) Grupa Soda M,twy
6.1.) Soda-Med. Sp. z o.o.
7) Grupa Janikosoda

9) Grupa Alwernia

* jednostka nie prowadzi dzia alno$ci
** przychody narastaj co od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 roku, suma bilansowa na dzie9 30 czerwca 2005
roku.

E czna warto$R

Jednostki nie obj"te
konsolidacj

Grupa Ciech (bez
wy czeM)

Udzia w %

Sum bilansowych

56 447

2 370 414

2,38%

Przychodów netto ze sprzeda y towarów i produktów
oraz operacji finansowych

66 244

1 949 470

3,40%
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Dodatkowo nie wyceniono metod, praw w asno!ci spó ki stowarzyszonej po!rednio w Grupie CIECH. Suomen
Unipol Oy oraz spó ki wspó zale nej InChem Sp. z o.o. Wycena tych podmiotów w skonsolidowanym sprawozdaniu
nie jest istotna.

Jednostki nie wyceniane
metod praw w asno$ci

Udzia y
bezpo$rednie
Ciech SA w
spó ce

Udzia y Ciech
SA w spó ce
(bezpo$rednie+
po$rednie).

Kapita w asny na dzieM
30.06.2005
przypadaj cy Grupie
Ciech (tys. z )

Warto$R
nabycia (tys.
z)

Odpisy
aktualizuj ce
warto$R nabycia
(tys. z )

1) Suomen Unipol Oy

15,00%

24,78%

783

132

0

2) InChem Sp. z o. o.*

50,00%

50,00%

1 313

2 702

2 702

Jednostki nie wyceniane
metod praw w asno$ci

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

Suma bilansowa danej
jednostki (tys. z )

Zysk / (strata) netto (tys. z )

1) Suomen Unipol Oy

24 307

11 249

599

2) InChem Sp. z o. o.*

9 262

2 631

7 917

* Jednostka wspó kontrolowana InChem Sp. z o.o. osi,gn( a dodatni wynik netto w roku 2005 w wyniku sprzeda y
752 030 akcji Ciech SA. W dniu 14.04.2005 roku Spó ka naby a od PH Organika Sp. o. o 2 700 udzia ów
w asnych. Zgromadzenie Wspólników InChem podj( o uchwa ( w sprawie umorzenia tych udzia ów w asnych co
stanowi 50% kapita u zak adowego Spó ki. Ciech SA dokona w swoich ksi(gach (w latach ubieg ych) 100% odpisu
warto!ci nabycia ww. Spó ki. Zarz,d Ciech SA podj, uchwa ( o rozpocz(ciu dzia a? zmierzaj,cych do wyj!cia
kapita owego z ww. spó ki
Ciech SA posiada dodatkowo akcje/udzia y jednostek nad którymi nast,pi o ograniczenie lub utrata sprawowania
kontroli:
–
Calanda Polska Sp. z o.o.- spó ka w likwidacji, 95,70% udzia ów/g osów bezpo!rednio posiada Ciech SA
–
ZAO-Polfa Ciech, Rosja – spó ka w upad o!ci, 65,00 % udzia ów/g osów bezpo!rednio posiada Ciech SA
–
Polsin-Karbid Sp. z o. o – spó ka w upad o!ci, 22,76% ,cznych udzia ów/g osów posiada Ciech S.A,
udzia y/g osy (bezpo!rednie+po!rednie) poprzez Ciech SA i Polsin Pte.Ltd.
–
K.Foster & Son Ltd.- utrata kontroli, 46,51%, udzia y/g osy po!rednie Ciech SA poprzez Daltrade Plc.
–
Polfa Nigeria - utrata kontroli, brak kontaktu ze spó k,, 20% udzia bezpo!redni Ciech SA
–
Zach-Ciech Sp. z o.o.- spó ka w likwidacji, 35,65% udzia ów/g osów bezpo!rednio posiada Ciech SA
25. Inne informacje, które zdaniem Zarz du s istotne dla oceny sytuacji kadrowej, maj tkowej, finansowej,
wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które s istotne dla oceny mo=liwo$ci realizacji
zobowi zaM przez Grup" CIECH
Informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej
W drugim kwartale 2005 roku odby y si( Walne Zgromadzenia /Zgromadzenia Wspólników spó ek Grupy CIECH,
które udzieli y absolutorium cz onkom Zarz,dów i Rad Nadzorczych. W zwi,zku z up ywem w cz(!ci spó ek kadencji
Zarz,dów, powo ano na kolejn, kadencj, Zarz,dy w niezmienionych sk adach.
W zwi,zku z wdro eniem w Ciech SA nowej struktury organizacyjnej, w II kwartale 2005 roku kontynuowano proces
optymalizacji zatrudnienia. Przebieg procesu uzgodniony zosta na bazie porozumienia, zawartego z organizacjami
zwi,zkowymi, dzia aj,cymi w Ciech SA. Zawarte porozumienie nie ma wp ywu na przyj(ty wcze!niej plan kosztów
Spó ki.
W ramach realizowanego projektu zaplanowano szereg dzia a? os onowych dla odchodz,cych pracowników:
warsztaty, dofinansowania szkole?, pomoc w poszukiwaniu pracy. Na terenie spó ki dzia a punkt konsultacyjny
s u ,cy pomoc, osobom poszukuj,cym nowego zatrudnienia.
Informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i istotne dla oceny mo=liwo$ci realizacji zobowi zaM
W II kwartale 2005 roku Spó ka regulowa a wszystkie swoje zobowi,zania zgodnie z terminami ich zapadalno!ci. Nie
istniej, zagro enia dla realizacji zobowi,za? Spó ki. W II kwartale 2005 roku Spó ka ulokowa a w funduszach
inwestycyjnych ,cznie kwot( 20 mln z .
W opinii Zarz,du Grupa ma pe n, zdolno!6 do sfinansowania przedstawionego w prospekcie emisyjnym programu
inwestycyjnego.
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26. Czynniki, które mog mieR wp yw na wyniki w perspektywie najbli=szego kwarta u
Sytuacja w bran=ach odbiorców produktów Spó ki
Do bezpo!rednich najwi(kszych krajowych odbiorców produktów Ciech SA nale , bran e: wyrobów chemicznych i z
tworzyw sztucznych oraz przemys szklarski. Rozwój tych sektorów gospodarki zale y od koniunktury gospodarczej w
Polsce. Produkcja przemys owa w cenach sta ych w ci,gu 6 miesi(cy 2005r. wzros a zaledwie o 1,5% (w ca ym
2004r. o 12,3%). Podobnie dynamika przemys u chemicznego wynios a +2,2% (w 2004r. 9,7%) w zakresie produkcji
wyrobów chemicznych i +3,3% (w 2004r. 13,7%) w zakresie produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych.
Mo na oczekiwa6, e prognozowany na 2005r. spadek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce (do ok. 3,5% PKB z
5,4% w 2004r.) znajdzie swoje odzwierciedlenie w spowolnieniu dynamiki sprzeda y sektora chemicznego. Nale y tu
jednak pami(ta6, e sytuacja ta jest rezultatem tzw. wysokiej bazy – wyj,tkowo dobrych ubieg orocznych wyników
gospodarczych zwi,zanych w du ym stopniu z akcesj, Polski do UE. Z drugiej strony ostatnie badania koniunktury
wskazuj, na spodziewane przy!pieszenie rozwoju gospodarczego kraju w drugiej po owie 2005r.; w tym szczególnie
w budownictwie.
Stagnacja gospodarcza w Europie i na $wiecie
Dzia alno!6 Ciech SA opiera si( w znacznej cz(!ci na eksporcie produktów chemicznych, którego poziom i
rentowno!6 s, zale ne od globalnej koniunktury gospodarczej w Europie i na !wiecie. Os abienie !wiatowej
koniunktury gospodarczej mo e wp yn,6 na obni enie zapotrzebowania na surowce na rynkach !wiatowych, a tym
samym na wysoko!6 realizowanych przez Ciech SA obrotów eksportowych.
Koniunktura na rynku surowcowym
W ramach dzia alno!ci Ciech SA istotn, cz(!6 obrotów handlowych stanowi import surowców chemicznych do
Polski. Rynki surowcowe charakteryzuj, si( du , cykliczno!ci, zwi,zan, z wahaniami koniunktury w gospodarce
!wiatowej. Rosn,ce ceny surowców powoduj, z jednej strony obni k( mar po!redników handlowych, s abn,cy
popyt u odbiorców. Z drugiej strony malej,ce ceny s, najcz(!ciej oznak, s abn,cego popytu i pocz,tków
dekoniunktury. Na rynku krajowym, surowce podlegaj, podobnym tendencjom. W przypadku utrzymania stabilnego
tempa wzrostu i stabilnych cen surowców chemicznych b(dzie to mia o pozytywny skutek na dzia alno!6 Grupy
CIECH w zakresie importu surowców chemicznych do Polski. Znaczne wahania popytu i cen spowodowane b,dR
szybkim wzrostem gospodarczym b,dR stagnacj, gospodarcz, b(d, negatywnie oddzia ywa6 na dzia alno!6 w
zakresie obrotu surowcami chemicznymi przez Ciech SA.
Wzrost konkurencji w segmencie sodowym
Do g ównych produktów Grupy CIECH nale , produkty sodowe wytwarzane w spó kach zale nych JZS Janikosoda
SA i IZCh Soda M,twy SA, a sprzedawanych przez Ciech SA. Post(puj,ce w Europie procesy koncentracji produkcji
przyczyniaj, si( do wzrostu konkurencji ze strony du ych, ponadregionalnych koncernów chemicznych
produkuj,cych sod( kalcynowan,. Ciech SA zamierza wzi,6 udzia w koncentracji produkcji, dokonuj,c akwizycji
producentów z bran y sodowej.
Realizacja projektu fosforowego
Strategia rozwoju Ciech SA i Grupy CIECH zak ada budow( drugiego du ego filaru produkcyjnego, którym ma si(
sta6 produkcja nawozów fosforowych i wielosk adnikowych. Powy szy projekt Ciech SA planuje realizowa6 we
wspó pracy z ZCH Police SA, po uprzednim zakupie wi(kszo!ciowego pakietu akcji tej Spó ki. Ze wzgl(du na
odsuni(cie w czasie rozstrzygni(6 w zakresie prywatyzacji tej Spó ki, istnieje ryzyko opóRnienia realizacji tego
projektu.
Ryzyko kursowe
Ciech SA oko o 44% przychodów realizuje w eksporcie - g ównie w Euro. Wysoki poziom kursu Euro w stosunku do
PLN zwi(ksza op acalno!6 sprzedawanych na rynkach zagranicznych produktów. Ponadto wysoki kurs Euro w
stosunku do PLN sprzyja zwi(kszeniu sprzeda y eksportowej przez partnerów handlowych Ciech SA., co przek ada
si( na wzrost obrotów Spó ki. Eksport realizowany w USD ma znacznie mniejsze znaczenie dla wyników osi,ganych
przez Spó k(. Poziom kursu USD nie ma wp ywu na wyniki realizowane przez Spó k(, gdy s, one naturalnie
zabezpieczone zbli onym warto!ciowo importem realizowanym w USD. Spó ka stale monitoruje poziom ryzyka
kursowego, a w odniesieniu do du ych transakcji realizowanych w walutach obcych stosuje dzia ania
zabezpieczaj,ce w postaci transakcji terminowych oraz zabezpieczaj,cych strategii opcyjnych.
27. Uzgodnienie przekszta cenia danych publikowanych wg
Mi"dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo$ci Finansowej

Polskich

Zasad

Rachunkowo$ci

na

Na dzie? bilansowy Grupa CIECH przy zastosowaniu swojej najlepszej wiedzy zidentyfikowa a istotne obszary ró nic
pomi(dzy stosowanymi przez Grup( zasadami rachunkowo!ci, a MSSF. Zidentyfikowane zosta y obszary, w których
wyst(puj, potencjalne ró nice warto!ciowe i ró nice w zakresie prezentacji i ujawnie?. Ró nice warto!ciowe dotycz,:
Przeszacowanie !rodków trwa ych: zgodnie z MSSF 1 „Zastosowanie Mi(dzynarodowych Standardów
Sprawozdawczo!ci Finansowej po raz pierwszy” Grupa CIECH przyj( a jako warto!6 !rodków trwa ych u ywanych w
latach hiperinflacji warto!6 godziw, tych aktywów (wyznaczon, na podstawie wycen dokonanych przez
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rzeczoznawców maj,tkowych). Korekta warto!ci bilansowej !rodków trwa ych spowodowa a postawnie dodatniej
ró nicy przej!ciowej pomi(dzy warto!ciami podatkowymi a bilansowymi.
Aktywa trwa e przeznaczone do sprzeda y: Zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwa e przeznaczone do sprzeda y oraz
dzia alno!6 zaniechana” !rodki trwa e przeznaczone do sprzeda y nie podlegaj, amortyzacji, dlatego wprowadzono
korekt( wycofania naliczonej za 2004 rok amortyzacji.
Amortyzacja nieruchomo!ci inwestycyjnych: Grupa CIECH wykazuje w swoich aktywach nieruchomo!ci inwestycyjne
wycenione wg ceny nabycia, a nie warto!ci godziwej. Zgodnie z MSR 40 „Nieruchomo!ci inwestycyjne” przy przyj(ciu
tego modelu wyceny aktywa te powinny podlega6 amortyzacji. W zwi,zku z powy szym kapita w asny skorygowano
o amortyzacj( za lata 2002-2003.
Koszty uruchomienia nowej produkcji: W pozycji rozliczenia mi(dzyokresowe Grupa CIECH prezentuje rozliczane w
czasie koszty uruchomienia nowej produkcji. Zgodnie z MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwa e” koszty te powinny by6
jednorazowo uj(te w rachunku zysków i strat. W zwi,zku z powy szym stan aktywowanych kosztów z tytu u
uruchomienia nowej produkcji zosta zaprezentowany jako zmniejszenie kapita u w asnego na dzie? przej!cia na
MSSF.
Udzia y mniejszo!ci: zgodnie z zasadami prezentacji sprawozda? finansowych okre!lonych w MRS 1 „Prezentacja
sprawozda? finansowych” suma skonsolidowanego kapita u w asnego obejmuje udzia y mniejszo!ci. Równie wynik
finansowy netto wykazany w rachunku zysków i strat nie jest pomniejszany o udzia mniejszo!ci.
Warto!6 firmy: Zgodnie z MSSF 3 „Po ,czenia jednostek gospodarczych” Grupa CIECH zaprzesta a z dniem 1
stycznia 2004 roku amortyzacji warto!ci firmy. Warto!6 odpisów zosta a odwrócona w korespondencji z rachunkiem
zysków i strat za rok 2004. Zgodnie z MSR 36 „Utrata warto!ci aktywów” Grupa CIECH na dzie? 1 stycznia 2004
roku oraz na dzie? 31 grudnia 2004 roku przeprowadzi a testy na trwa , utrat( warto!ci wykazywanej w aktywach
warto!ci firmy. Wyniki testów nie skutkowa y wprowadzeniem korekt.
Ujemna warto!6 firmy: Zgodnie z MSSF 1 „Zastosowanie Mi(dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo!ci
Finansowej po raz pierwszy” oraz MSSF 3 „Po ,czenia jednostek gospodarczych” wykazywana na dzie? 1 stycznia
2004 roku ujemna warto!6 firmy zosta a spisana w korespondencji z kapita em w asnym. Odpis amortyzacyjny
ujemnej warto!ci firmy za rok 2004 zosta odwrócony w korespondencji z rachunkiem zysków i strat.
Wycena metod, praw w asno!ci: w zwi,zku z dostosowaniem przez spó ki wyceniane metod, praw w asno!ci swoich
jednostkowych sprawozda? finansowych do wymogów MSSF, na poziomie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zmianie uleg a warto!6 ich udzia ów.
Reklasyfikacja Funduszu Prywatyzacyjnego do kapita u w asnego: na dzie? 01.01.2004 dokonano reklasyfikacji
prezentowanych w zobowi,zaniach krótkoterminowych funduszy celowych z tytu u prywatyzacji do pozycji kapita u
w asnego (kapita rezerwowy).
Poni sze zestawienie przedstawia:
- uzgodnienie kapita u w asnego na dzie? 30.06.2004 ustalonego zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowo!ci a
kapita em w asnym ustalonym na t( dat( zgodnie z MSSF
oraz
- uzgodnienie zysku netto za okres 01.01.-30.06.2004 ustalonego zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowo!ci a
zyskiem netto ustalonym za ten okres zgodnie z MSSF.

wyszczególnienie

stan na dzie? 30.06.2004

kapita w asny wg PZR poprzednio publikowany

534 229

korekty Audytora*

-13 686

przeszacowanie !rodków trwa ych

148 049

aktywa trwa e przeznaczone do sprzeda y
warto!6 firmy

896
3 448

ujemna warto!6 firmy

34 784

udzia y mniejszo!ci

96 951

amortyzacja nieruchomo!ci inwestycyjnych

-846

reklasyfikacja funduszu celowego

6 176

wycena metod, praw w asno!ci

1 162
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Inne
kapita w asny wg MSSF

wyszczególnienie
zysk netto wg PZR poprzednio publikowany
korekty Audytora*
przeszacowanie !rodków trwa ych
aktywa trwa e przeznaczone do sprzeda y
warto!6 firmy
ujemna warto!6 firmy
udzia y mniejszo!ci
wycena metod, praw w asno!ci
inne
zysk netto wg MSSF

-464
810 699

za okres 01.01-30.06.2004
47 999
2 293
-4 867
896
3 448
-3 180
4 338
-382
315
50 860

* Szczegó owy opis korekt Audytora zosta zaprezentowany w pkt 17 „Informacja o zmianach zasad (polityki)
rachunkowo!ci” skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2004 (opublikowane w
dniu 16.05.2005r.)
Uzgodnienie kapita u w asnego na dzie? przej!cia na MSSF (01.01.2004 r.) oraz uzgodnienie kapita u w asnego i
zysku netto prezentowanych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym sporz,dzonym zgodnie z Polskimi
Zasadami Rachunkowo!ci zosta o przedstawione w punkcie 27 skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy CIECH za I kwarta 2005 roku sporz,dzonym zgodnie z MSSF (opublikowanym w dniu
16.05.2005 r.).
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28. O$wiadczenie Zarz du.
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CIECH zosta o zatwierdzone przez Zarz,d
Spó ki w jej siedzibie w dniu 16 sierpnia 2005 roku.

Warszawa 16 sierpnia 2005 roku.

…………………………….................................
Ludwik Klinkosz – Prezes Zarz du Ciech SA

………………………………………………………
Stefan Rojewski - Cz onek Zarz du Ciech SA

………………………………………………….
Jerzy Golis – Cz onek Zarz du Ciech SA

……………………………………………………………………………
Kazimierz Prze omski – Dyrektor Finansowy-Prokurent Ciech SA

