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Sprawozdanie z działalności Grupy Ciech za I półrocze 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI GRUPY CIECH 
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

INFORMACJE O BIEŻĄCEJ SYTUACJI GRUPY CIECH 

1.1 Charakterystyka Grupy Ciech

Grupa Ciech jest grupą krajowych i zagranicznych spółek produkcyjno-dystrybucyjno-handlowych działających 
w branży chemicznej. Według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku składała się z 35 podmiotów gospodarczych, 
w tym:

• jednostki dominującej Ciech SA,

• 29 jednostek zależnych, z tego:

- 22 jednostki zależne krajowe,

- 7 jednostek zależnych zagranicznych.

• 4 jednostki stowarzyszone krajowe,

• 1 jednostka stowarzyszona zagraniczna.

Łącznie  grupę  jednostek  powiązanych  z  Ciech  SA  stanowi  36  podmiotów  gospodarczych,  zależnych 
i stowarzyszonych  bezpośrednio  tj.  dla  których  jednostką  dominującą  jest  Ciech  SA,  jak  również  zależnych 
i stowarzyszonych  pośrednio,  dla  których  jednostką  dominującą  są  jednostki  bezpośrednio  zależne  lub 
stowarzyszone z Ciech SA 

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 roku konsolidacją  objęto 
następujące spółki:
• metodą konsolidacji pełnej:

1. Ciech SA – jednostka dominująca

2. Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman SA

3. Vitrosilicon SA

4. Ciech Polfa Sp z o.o.

5. Polsin Pte. Ltd.

6. Daltrade Plc

• metodą praw własności:

7. Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o.

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto również cztery grupy kapitałowe niższego szczebla:

1. Grupa Kapitałowa Petrochemia-Blachownia, w tym:

- Petrochemia-Blachownia SA – jednostka dominująca

- Bl-Trans Sp. z o.o.

1. Grupa Kapitałowa Fosfory, w tym:

- Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. – jednostka dominująca

- Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto

- Agrochem Sp. z o.o. Człuchów

2. Grupa Kapitałowa SODA MĄTWY, w tym;

- Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY SA – jednostka dominująca

- Elektrociepłownie Kujawskie Sp z o.o.
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- Transoda Sp. z o.o.

- Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA (spółka wyceniana metodą praw własności)

3. Grupa Kapitałowa Janikosoda SA, w tym:

- Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda SA – jednostka dominująca

- Polskie Towarzystwo ubezpieczeniowe SA (spółka wyceniana metodą praw własności)

4. Grupa Kapitałowa Alwernia, w tym:

- Alwernia SA – jednostka dominująca

- Alwernia Chrom Sp z o.o..

Jednostka dominująca nie posiada oddziałów (zakładów).

Grupa Ciech prowadzi działalność o charakterze produkcyjnym związaną ze sprzedażą produktów własnych oraz 
działalność handlową związaną z obrotem towarów.  Działalność handlowa realizowana jest  przede wszystkim 
przez  Ciech SA  oraz  krajowe  i zagraniczne  spółki  handlowe  zależne  od  Ciech SA,  natomiast  działalność 
produkcyjna przez spółki zależne od Ciech SA o charakterze produkcyjnym.

Grupa Ciech sprzedaje chemikalia na rynku krajowym, a także odgrywa znaczącą rolę w obrotach polskiego 
handlu zagranicznego w zakresie eksportu i importu produktów branży chemicznej.
Głównymi  produktami  sprzedawanymi  przez  Grupę na  rynku  polskim były:  soda  kalcynowana,  etylobenzen, 
nawozy sztuczne, pustaki i opakowania szklane, sól,  paliwa płynne, trójpolifosforan sodu, tworzywa sztuczne; 
środki ochrony roślin i różne chemikalia specjalistyczne. 
Do  najważniejszych  towarów  eksportowanych  przez  Grupę  należały:  soda  kalcynowana,  izocyjaniany  (TDI), 
siarka, epichlorohydryna, polichlorek winylu, nawozy mineralne, sól, chlorek wapnia, paliwa płynne. Największym 
rynkiem zbytu dla Grupy Ciech były kraje Unii Europejskiej. 

Na dzień 30.06.2005 Zarząd jednostki dominującej Ciech SA pełnił swoje funkcje w składzie:
Ludwik Klinkosz Prezes Zarządu
Jerzy Golis Członek Zarządu
Stefan Rojewski Członek Zarządu

Prokurentem podmiotu dominującego jest Kazimierz Przełomski.

Na dzień 30.06.2005 Rada Nadzorcza Ciech SA pełniła swoje funkcje w składzie:
Edmund Pietrzak  Przewodniczący Rady Nadzorczej
Elżbieta Boniuszko Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Edmund Kozak  Sekretarz Rady Nadzorczej
Magdalena Bąkowska Członek Rady Nadzorczej
Zygmunt Bosiakowski Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Buczak  Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Krajowski-Kukiel  Członek Rady Nadzorczej
Ireneusz Król Członek Rady Nadzorczej

1.2 Ważniejsze dokonania Grupy Ciech w okresie I półrocza 2005 roku

W  dniu  10  lutego  2005  roku  do  obrotu  giełdowego  na  Giełdzie  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie 
wprowadzanych zostało łącznie 28 000 000 akcji Ciech SA, w tym:

− 20.816 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 złoty każda,
− 19.775.200 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 złoty każda, 
− 8.203.984 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 złoty każda.

Przy  cenie  emisyjnej  24,00  zł  łączne  wpływy  z  emisji  akcji  zwykłych  serii  C  wyniosły  192 875  tys.  zł  wraz 
z odsetkami. Na zamknięciu pierwszego dnia notowań cena akcji Ciech SA na Giełdzie  Papierów Wartościowych 
w Warszawie wyniosła 28 ,10 zł.

• wprowadzenie nowych produktów w spółce Alwernia SA tj. fosforanów paszowych i saletry wapniowej.
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1.3 Omówienie wyników finansowych Grupy Ciech

W I półroczu 2005 roku Grupa Ciech zanotowała zysk netto w wysokości 57 021 tys. zł, suma bilansowa wyniosła 
1 683 382 tys. zł, a zmiana stanu środków pieniężnych netto wykazała wzrost stanu środków o 28 796 tys. zł. 
Poniższe zestawienia przedstawia wybrane dane finansowe wraz z podstawowymi wskaźnikami finansowymi za 
pierwsze półrocze 2005 roku i 2004 roku.

Tabela 1. Wybrane informacje finansowe
w tys. zł

 I-VI 2005 I-VI 2004 dynamika 
2005/2004

Przychody netto ze sprzedaży 1 079 186 1 078 738 0,0%
Koszty własny sprzedaży 831 991 804 809 3,4%
Zysk brutto ze sprzedaży 247 195 273 929 -9,8%
Koszty sprzedaży 105 872 105 769 0,1%
Koszty ogólne 76 838 78 614 -2,3%
Pozostałe Przychody / Koszty operacyjne -11 487 -7 153 60,6%
Zysk operacyjny 52 998 82 393 -35,7%
Przychody / Koszty finansowe 14 321 -12 684 -
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 5 244 -3 466 -
Podatek dochodowy 15 542 15 905 -2,3%
Zysk netto 57 021 50 338 13,3%
Zysk netto akcjonariuszy mniejszości 5 241 4 644 12,9%
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 51 780 45 694 13,3%
EBITDA 107 294 131 730 -18,6%

 30.06.2005 30.06.2004 dynamika 
2005/2004 31.12.2004

dynamika 
30.06.2005/
31.12.2004

Wartość aktywów 1 683 382 1 567 358 7,4% 1 588 865 5,9%
Majątek trwały 896 935 891 469 0,6% 892 296 0,5%
Majątek obrotowy, w tym: 786 447 675 889 16,4% 696 569 12,9%
- zapasy 167 615 119 015 40,8% 130 270 28,7%
- należności handlowe i pozostałe 523 292 499 949 4,7% 518 405 0,9%
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty 65 566 44 020 48,9% 36 144 81,4%
Kapitał własny jednostki dominującej 957 347 689 865 38,8% 704 900 35,8%
Udziały mniejszości 110 058 106 942 2,9% 105 451 4,4%
Kapitał własny 1 067 405 796 807 34,0% 810 351 31,7%
Zobowiązania długoterminowe 103 271 117 711 -12,3% 121 795 -15,2%
Zobowiązania krótkoterminowe 512 706 652 840 -21,5% 656 719 -21,9%

 I półrocze 
2005

I półrocze 
2004

dynamika 
2005/2004

Zysk netto / akcję 2,01 2,49 -19,3%
Rentowność netto 4,8% 4,2% 13,3%
EBIT% 4,9% 7,6% -35,7%
EBITDA % 9,9% 12,2% -18,6%
Wskaźnik bieżącej płynności 1,53 1,04 48,2%
Wskaźnik podwyższonej płynności 1,21 0,85 41,5%
Wskaźnik stopy zadłużenia 36,6% 49,2% -25,6%
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku 63,4% 50,8% 24,7%

Źródło: Ciech SA

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

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Grupy za I półrocze 2005 roku wyniosły 1 079 186 tys. zł i były 
zbliżone  do  poziomu  przychodów  ze  sprzedaży  osiągniętych  w  analogicznym  okresie  roku  2004.  Należy 
odnotować, iż pierwsze półrocze roku 2004 był to okres szczególny biorąc pod uwagę silny popyt na produkty 
chemiczne, a w szczególności agrochemiczne (efekt wzmożonego handlu przed przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej) oraz korzystny kurs Euro do złotówki (średni kurs EUR/PLN w pierwszych 6 miesiącach 2004 roku 
wynosił  4,73  podczas  gdy  w  średni  kurs  w  roku  bieżącym  wyniósł  4,07).  Pozytywny  wpływ  na  wielkość 
przychodów  w  ciągu  pierwszego  półrocza  2005  roku  miał  uzyskany  wzrost  cen  na  produkty  chemiczne  w 
stosunku do analogicznego okresu 2004 roku, zauważalny w szczególności w branży sodowej. 
Głównym  rynkiem  zbytu  na  produkty  i  towary  Grupy  pozostaje  rynek  krajowy,  natomiast  głównym rynkiem 
eksportowym jest Unia Europejska. Bliskość geograficzna i brak barier handlowych sprawia, iż gospodarki Unii 
Europejskiej są naturalnymi rynkami eksportowymi dla Grupy Ciech. 

Struktura przychodów ze sprzedaży

Przychody za pierwsze półrocze 2005 roku w podziale na segmenty działalności kształtowały się w następujący 
sposób:

Sodow y
35%

Agrochemiczny
15%Petrochemiczny

15%

Nieorganiczny
12%

Organiczny
9%

Pozostałe
7%

Krzemiany i w yroby ze 
szkła
5%

Farmaceutyczny
2%

Źródło: Ciech SA
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Segment sodowy
W pierwszym  półroczu  2005  roku  segment  sodowy  wygenerował  35%  przychodów  ze  sprzedaży  Grupy. 
Kluczową rolę w realizacji  sprzedaży pełni – jednostka dominująca – Ciech SA obsługując w pełni sprzedaż 
produkcji realizowanej przez spółki zależne Soda Mątwy SA i Janikosoda SA Podstawowym towarem segmentu 
jest soda kalcynowana stanowiąca 74% sprzedaży segmentu. Spółki Grupy są jedynymi producentami sody w 
Polsce.  Spadek  sprzedaży  w segmencie  sodowym  w  porównaniu  do  pierwszego  półrocza  2004  roku 
spowodowany był: ograniczeniem popytu wewnętrznego oraz niższą opłacalnością eksportu (niekorzystne relacje 
kursowe).

Segment agrochemiczny
Segment agrochemiczny generował w pierwszym półroczu 2005 roku 15% przychodów ze sprzedaży Grupy. 
W segmencie agrochemicznym działa jednostka dominująca Ciech SA, zajmująca się eksportem nawozów oraz 
importem surowców do  produkcji  nawozów oraz  spółka  zależna Fosfory  Sp  z  o.o.  zajmująca  się  produkcją 
nawozów i  ich sprzedażą na rynku krajowym. Główną pozycją generującą przychody są nawozy stanowiące 
ponad 84% przychodów segmentu. Wzrost sprzedaży segmentu w porównaniu do pierwszego półrocza 2004 
roku wynika ze zwiększonego eksportu nawozów przez Ciech SA spowodowanego pozyskaniem dodatkowego 
towaru  od  krajowych  dostawców,  oraz  zwiększonego  importu  surowców  do  produkcji  nawozów.  Sprzedaż 
nawozów w kraju prowadzona przez spółkę zależną Fosfory Sp z o.o. w porównaniu do pierwszego półrocza 
2004 roku spadła ze względu na skrócony okres nawożenia związany z przedłużonym okresem zalegania śniegu 
na polach.

Segment petrochemiczny
Segment petrochemiczny generował w pierwszym półroczu 2005 roku 15% przychodów ze sprzedaży Grupy. 
W segmencie petrochemicznym główną pozycję odgrywał etylobenzen stanowiący 44% przychodów segmentu. 
W segmencie petrochemicznym kluczową rolę pełnią Ciech SA oraz Petrochemia Blachownia SA i ograniczonym 
zakresie Cheman SA. Spadek przychodów w segmencie wynikał ze zmniejszonej produkcji w spółce Petrochemia 
Blachownia spowodowanej czasowym ograniczeniem produkcji etylobenzenu ze względu na niekorzystne ceny 
sprzedaży oraz sukcesywne wycofywanie się Ciech SA z rynku paliw płynnych.

Segment nieorganiczny
Segment nieorganiczny wygenerował w pierwszym półroczu 2005 roku 12% przychodów ze sprzedaży Grupy. 
Głównym producentem segmentu  jest  spółka zależna -  Alwernia  SA,  produkująca  związki  fosforu i  chromu; 
w imporcie  surowców  i  eksporcie  części  swoich  produktów  spółka  korzystała  z  pośrednictwa  handlowego 
Ciech SA.  Głównym  towarem  segmentu  jest  trójpolifosforanu  sodu  generujący  39%  przychodów  segmentu. 
Sprzedaż segmentu utrzymała się na podobnym poziomie w stosunku do pierwszego półrocza 2004 roku. Jednak 
w  segmencie  następuje  stopniowa  zmiana  struktury  produktowej  poprzez  zmniejszanie  produkcji  związków 
chromu na rzecz pozostałych produktów nieorganicznych segmentu.

Segment organiczny
Segment  organiczny  wygenerował  w  pierwszym  półroczu  2005  roku  9%  przychodów  ze  sprzedaży  Grupy. 
W segmencie  tym  kluczową  rolę  odgrywa  Ciech  SA,  prowadząc  pośrednictwo  w sprzedaży  eksportowej 
przeważnie na zasadach komisowych. Główne produkty segmentu to tworzywa sztuczne stanowiące po 50% 
przychodów segmentu.  Znaczącymi  towarami  w generowaniu  przychodów segmentu  są  epichlorochydryna  i 
izocyjaniany (TDI);  w pierwszym półroczu 2005 roku eksport tych towarów był prowadzony przez Ciech SA na 
zasadach komisowych. Spadek przychodów segmentu w porównaniu do I półrocza 2004 roku wynikał ze zmian 
formy  rozliczeń  (przejście  na  komis  w  roku  2005)  oraz  z  rezygnacji  Ciech  SA  z oferowania  na  eksport 
nonylofenolu, a także zmniejszenia ilości dostaw eksportowych epichlorochydryny. 

Segment krzemiany i szkło
Segment krzemiany i szkło wygenerował w pierwszym półroczu 2005 roku 5% przychodów ze sprzedaży Grupy. 
Głównym producentem w segmencie jest spółka zależna Vitrosilicon SA, produkująca krzemiany, pustaki szklane, 
lampiony szklane. Spółka Vitrosilicon SA. jest jedynym producentem pustaków szklanych w Polsce. Największą 
rolę w przychodach w pierwszym półroczu 2005 roku segmentu odgrywały pustaki i lampiony szklane stanowiące 
ok. 51% przychodów segmentu. Sprzedaż krzemianów kierowana jest przede wszystkim na eksport, głównie za 
pośrednictwem handlowym Ciech SA. Wzrost sprzedaży segmentu w porównaniu do pierwszego półrocza 2004 
roku wynikał ze zwiększonej sprzedaży wszystkich asortymentów segmentu spowodowanej dobrym rozwojem 
rynku i wzrostem popytu.
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Poniższy rysunek prezentuje strukturę przychodów ze sprzedaży w Grupie według głównych produktów.

Rysunek 1.  Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na główne produkty.  
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Źródło: Ciech SA

Zysk brutto ze sprzedaży

Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży za pierwsze półrocze 2005 roku wyniósł 247 195 tys. zł i był niższy o 
około 10% od zysku wypracowanego w analogicznym okresie roku 2004. Na poziom  zysku brutto ze sprzedaży 
w pierwszych sześciu miesiącach 2005 roku szczególny wpływ miały niekorzystne trendy na rynku walutowym 
(średni kurs EUR/PLN w pierwszym półroczu 2005 roku wyniósł 4,07, podczas gdy w porównywalnym okresie 
roku 2004 wynosił 4,72) oraz  wzrost kosztów surowców używanych do produkcji. 
Wzrost cen surowców amortyzowany był zmniejszeniem wielkości jednostkowego zużycia oraz wzrostem cen na 
produkty sodowe na początku 2005 roku.

Zysk operacyjny (EBIT)

W pierwszym półroczu 2005 r.  zysk z działalności  operacyjnej  wyniósł  52 998 tys.  zł.  Oznacza to spadek w 
porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o około 36%. Zmniejszenie zysku wynikało z: (a) spadku 
zysku brutto na sprzedaży (o 26 734 tys.  zł)  oraz (b) wyższej  straty z pozostałej  działalności  operacyjnej  (o 
4 334 tys. zł – głównie efekt utworzenia rezerw na przewidywane straty oraz odpisów aktualizujących wartość 
należności). Spadek poziomu EBIT w pewnym stopniu zmniejszyła redukcja kosztów ogólnego zarządu, które 
zmalały  o  1 776  tys.  zł.  i  prowadzone  programy  doskonałości  operacyjnej  skierowane  na  obniżkę  zużycia 
surowców do produkcji i redukcji kosztów. Efekty finansowe z wdrożonych programów szacuje się na 8 mln zł za I 
półrocze 2005 roku.

Wynik netto

Skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze 2005 wyniósł  57 021 zł.  Zysk netto akcjonariuszy jednostki 
dominującej  był  równy 51 780 tys. zł.  Rentowność netto osiągnęła poziom 4,8% (przed rokiem 4,2%).  Udział 
akcjonariuszy mniejszościowych w zysku netto wyniósł 5 241 tys. zł. Głównym źródłem zysku był – podobnie jak 
w roku ubiegłym – wynik działalności podstawowej (zysk ze sprzedaży brutto pomniejszony o koszty sprzedaży i 
koszty  ogólnego  zarządu).  Pozytywny  wpływ  na  wynik  netto  miało  dodatnie  saldo  przychodów  i  kosztów 
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działalności  finansowej  w  kwocie  14 321 tys. zł.  Zysk  osiągnięty  na  działalności  finansowej  wynikał  przede 
wszystkim z ze sprzedaży akcji  Ciech SA przez spółki  Grupy w trakcie  oferty  publicznej  (zysk na transakcji 
17 815 tys. zł). Niekorzystny wpływ na kształtowanie się wyniku netto miała strata spółki zależnej Cheman SA 
(kwota 6,6 mln zł.).

Tabela poniżej  przedstawia kluczowe rodzaje działalności  mające wpływ na kształtowanie wyniku netto wraz 
z danymi porównywalnymi za pierwsze półrocze roku 2004. 

Tabela 2. Wyniki finansowe osiągane na kolejnych rodzajach działalności (tys. zł)

 I półrocze 
2005

I półrocze 
2004

dynamika 
2005/2004

1. Zysk na działalności operacyjnej 52 998 82 393 -35,7%
2. Saldo przychodów i kosztów działalności finansowej 14 321 -12 684 -
3. Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych 
    wycenianych metodą praw własności

5 244 -3 466 -

4. Podatek dochodowy 15 542 15 905 -2,3%
5. Zysk netto (1+2+3-4) 57 021 50 338 13,3%
6. Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 5 241 4 644 12,9%
7. Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej (5-6) 51 780 45 694 13,3%

Źródło: Ciech SA

Bilans

Kapitały własne
Skonsolidowany kapitał własny jednostki dominującej Grupy Ciech wyniósł na koniec I półrocza 957 347 tys. zł 
i był wyższy niż przed rokiem o kwotę 267 482 tys. zł. Decydujący udział we wzroście kapitału miało pozyskanie 
środków  z emisji  akcji  w  kwocie  192 347 tys. zł  oraz  wypracowanie  zysku  netto  akcjonariuszy  jednostki 
dominującej  za pierwsze półrocze 2005 roku w wysokości 51 780 tys. zł. 

Aktywa trwałe
Na dzień 30 czerwca 2005 roku aktywa trwałe Grupy stanowiły 53% sumy bilansowej i były równe 896 935 tys. zł. 
Ich udział w aktywach ogółem spadł w porównaniu ze stanem sprzed roku pomimo wzrostu wartości majątku 
trwałego  o  5 466 tys.  zł.  Przyczyną  była  wysoka  dynamika  wzrostu  aktywów obrotowych.  W skład  aktywów 
trwałych wchodziły przede wszystkim: rzeczowe aktywa trwałe, które stanowiły około 89% aktywów trwałych.

Aktywa obrotowe
Na dzień 30 czerwca 2005 roku aktywa obrotowe Grupy stanowiły 47% wartości aktywów ogółem. W strukturze 
aktywów obrotowych dominowały: (a) należności handlowe i pozostałe – 66,5% aktywów obrotowych, (b) zapasy 
– 21% aktywów obrotowych oraz (c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty – 8%. W porównaniu do stanu na dzień 
30.06.2004 roku wartość aktywów obrotowych wzrosła  o 16%, co wynikało  ze zwiększenia:  (a)  zapasów (o 
48 600 tys. zł), (b) należności handlowych i innych (o 23 343 tys. zł), (c) inwestycji krótkoterminowych (o 19 473 
tys. zł) oraz (d) środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (o 21 546 tys. zł). Wzrost zapasów wynikał głównie ze 
sprowadzenia  z  importu  zwiększonej  partii  surowców  fosforowych  spowodowanej  chęcią  wykorzystania 
przejściowego spadku cen oraz korzystnego kursu dolara (Fosfory, Alwernia). Zwiększenie poziomu inwestycji 
krótkoterminowych oraz wielkości  środków pieniężnych wynikało  przede wszystkim z  pozyskania wpływów z 
emisji akcji przeprowadzonej w lutym 2005 roku.

Skonsolidowane zadłużenie
Zobowiązania  (długo  i krótkoterminowe  łącznie)  Grupy  Ciech  osiągnęły  na  dzień  30.06.2005  roku  wartość 
615 977  tys.  zł,  co  oznacza  spadek  w porównaniu  ze stanem  na  30.06.2004  o  20%.  Zobowiązania 
długoterminowe  stanowiły  17%  ogółu  zobowiązań.  W  porównaniu  ze  stanem  na  30.06.2004  spadły 
o 14 440 tysięcy złotych. 

Zobowiązania krótkoterminowe spadły w porównaniu ze stanem na 30.06.2004 roku o 140 134 tys. zł. Spadek 
zobowiązań  wynikał  głównie  ze  spłaty  kredytów  bankowych.  W  strukturze  zobowiązań  krótkoterminowych 
zobowiązania bankowe stanowiły 28%, natomiast handlowe i pozostałe 67%.

Zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2005 roku (liczone jako kredyty bankowe, pożyczki i inne zobowiązania 
finansowe pomniejszone o środki pieniężne) wyniosło 113 091 tys. zł (przed rokiem 260 667 tys. zł). Tak duży 
spadek zadłużenia netto  wynikał  ze spłaty  części  kredytów bieżących przy jednoczesnym wzroście  środków 
pieniężnych (głównie efekt  pozyskania środków z emisji  publicznej  akcji).  Również z  tego powodu wskaźnik 
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zadłużenia netto Grupy (liczony jako stosunek zadłużenia netto do sumy bilansowej)  spadł w porównaniu ze 
stanem na 30 czerwca 2004 r. z 16,6% do 6,7%.

Dźwignia finansowa (stosunek zadłużenia netto do sumy zadłużenia netto i kapitałów własnych razem) na dzień 
30 czerwca 2005 roku była równa 9,6%. Przed rokiem wskaźnik ten wynosił 24,6%. 

Wskaźnik  bieżącej  płynności  liczony  jako  iloraz  majątku  obrotowego  razem i zobowiązań  krótkoterminowych 
razem  wyniósł  1,53  i świadczy  o  znacznej  poprawie  płynności  w stosunku  do  wartości  sprzed  roku,  kiedy 
wskaźnik wynosił 1,04.

Przepływy pieniężne
Wielkość przepływów pieniężnych netto w pierwszym półroczu 2005 r. wyniosła 28 796 tys. zł. Środki pieniężne 
netto z działalności operacyjnej wyniosły 1 311 tys. zł. Na poziom wygenerowanych środków największy  wpływ 
poza  wynikiem  netto   powiększonym  o amortyzację  miały  zmiany w kapitale  obrotowym: (a)  zmniejszenie 
zobowiązań (-64 480 tys. zł) oraz (b) zwiększenie stanu zapasów (-35 844 tys. zł). Saldo wpływów i wydatków 
działalności inwestycyjnej było ujemne i wyniosło 45 658 tys. zł. Najistotniejszymi wydatkami pierwszego półrocza 
2005 r. były nakłady na majątek trwały w spółkach produkcyjnych oraz wydatki związane z działalnością lokacyjną 
Ciech SA po otrzymaniu środków z emisji akcji. Największe wpływy z działalności inwestycyjnej stanowiły środki 
ze sprzedaży akcji własnych Ciech SA przez spółki Grupy Ciech. Głównym źródłem wzrostu środków pieniężnych 
były  przepływy  z  działalności  finansowej  których  saldo  wyniosło  73 143 tys.  zł.  Wpływy środków pochodziły 
przede wszystkim z emisji akcji, które w części przeznaczono na spłatę kredytów bieżących.

Wykazany  w  rachunku  przepływów  stan  środków  pieniężnych  na  koniec  czerwca  2005  roku  wyniósł 
65 566 tys. zł.

1.4 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Ciech 

Działalność  handlowa  Grupy  Ciech  w  dużej  mierze  dotyczy  chemikaliów  o  charakterze  surowcowym.  Rynki 
surowcowe charakteryzują się dużą cyklicznością związaną z wahaniami koniunktury w gospodarce światowej. 

Największe wahania cen rynkowych związane z cyklami koniunktury dotyczą produktów ropopochodnych takich 
jak benzen, toluen, etylobenzen. W tych przypadkach w okresach kilkuletnich (3-5 lat) różnice w cenach sięgają 
od 50% do ponad 100%. 
W  zakresie  chemikaliów  nieorganicznych  (soda  kalcynowana,  produkty  sodo-pochodne,  nawozy 
wieloskładnikowe i fosforowe) różnice w cenach rynkowych są niższe lub wręcz niewielkie. 

W przychodach  ze  sprzedaży  towarów  i  materiałów oraz  przychodach  ze  sprzedaży  produktów i  usług  nie 
występuje  wyraźne  zjawisko  cykliczności  bądź  sezonowości.  Wynika  to  z  faktu  znacznej  liczby  grup 
asortymentowych (kilka tysięcy pozycji towarowych i produktowych), których wzajemne zróżnicowanie w zakresie 
wielkości sprzedaży w poszczególnych okresach w znacznym stopniu kompensuje się na poziomie przychodów 
ogółem. 
Wpływ sezonowości na wielkość sprzedaży Grupy jest relatywnie niewielki ponieważ nakładają się na nie inne 
czynniki, do których należą:

 wpływ cen światowych i cykli koniunkturalnych
 wahania kursów walut
 opóźnienia i przesunięcia dostaw wielkotonażowych
 plany produkcyjne poddostawców
 postoje remontowe i przerwy w funkcjonowaniu zakładów produkcyjnych wzrost zdolności produkcyjnych 

własnych spółek produkcyjnych

Poziom przychodów Grupy Ciech i osiąganych wyników finansowych zależy w znacznym stopniu od poziomu 
koniunktury  ogólnogospodarczej.  Poziom  cyklicznych  wahań  przychodów  i  wyników  jest  widoczny 
w szczególności w segmencie chemii organicznej, w której występują kilkuletnie cykle koniunkturalne. Ze względu 
na fakt, że prawie połowa przychodów Grupy uzyskiwana jest dzięki sprzedaży produktów chemii nieorganicznej, 
których rynki zbytu charakteryzują się dużą stabilnością, fluktuacje przychodów i wyników Grupy są relatywnie 
małe.  Poziom  sprzedaży  w  kolejnych  kwartałach  charakteryzuje  zwykle  znaczna  równomierność.  Wśród 
dodatkowych czynników wpływających na to zjawisko należy wymienić :  
 stabilną strukturę sprzedaży
 duży udział podaży produktów ze spółek produkcyjnych Grupy.
 niewielki udział sprzedaży produktów gotowych dla odbiorcy końcowego i związana z tym mała wrażliwość 

obrotów na zmiany popytu.
 duży udział w obrotach stałych klientów (wysoki wskaźnik lojalności klientów). 
 zróżnicowanie kierunków działalności na eksport i kraj i rynków zbytu. 
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Dlatego też, sprzedaż Spółki charakteryzuje wysoki poziom cykliczności i duża równomierność w skali roku.

1.5 Czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Grupy Ciech

W I półroczu 2005r.,  nadal, jednym z podstawowych makroekonomicznych pozytywnych czynników mających 
wpływ na działalność Grupy Ciech było wstąpienie Polski do Unii  Europejskiej,  z którego wynikało ożywienie 
krajowego rynku oraz eksportu chemikaliów oraz ułatwienia w wymianie handlowej pomiędzy Polską i UE (np. 
zniesienie kontroli celnej),

Czynniki pozytywne

• perspektywa poprawy sytuacji polskiego rolnictwa i tym samym zwiększony popyt na agrochemikalia ze 
strony tego sektora gospodarki. 

• Utrzymanie  się  dobrej  koniunktury  w  europejskim  przemyśle  szklarskim  (głównego  odbiorcy  sody 
kalcynowanej).

• Poprawa  koniunktury  w  budownictwie,  które  jest  pośrednio  odbiorcą  wielu  produktów  chemicznych 
(oczekiwany od dawna wzrost sprzedaży budowlano-montażowej).

• Utrzymanie się dobrej koniunktury w przemyśle nawozów sztucznych (szczególnie wieloskładnikowych i 
fosforowych – wzrost produkcji, eksportu i cen w eksporcie). 

• sprzedaż akcji Ciech SA przez spółki zależne

Czynniki negatywne

• Duża niestabilność rynku chemikaliów - gwałtowne zmiany poziomów i relacji cen
• Wysokie ceny surowców: 

(i) Utrzymywanie się wysokich cen koksu (znacznie większych od tych z analogicznego 
okresu roku poprzedniego) skutkujące wysokimi kosztami produkcji sody kalcynowanej
(ii) Wzrost ceny fosforu
(iii) Deficyt i wysokie ceny soli potasowej na rynku 
(iv) Deficyt benzolu oraz jego wyższa cena

• Utrzymywanie się wysokiego kursu złotego (szczególnie względem Euro) – niesprzyjającego poprawie 
opłacalności eksportu

• Stagnacja w zakresie produkcji i sprzedaży krajowego przemysłu chemicznego ogółem (dynamika bliska 
0% na tle wysokiej bazy – bardzo dobrych wyników roku ubiegłego). 

• Znaczny spadek cen na najważniejsze tworzywa sztuczne na rynku krajowym w ciągu I półrocza 2005r..
• Zwiększenie mocy produkcyjnych konkurentów Alwerni, a tym samym wzrost podaży i obniżenie marż
• Trudności na krajowym rynku nawozowym w związku ze skróceniem wiosennego wysiewu nawozów
• Drastyczna obniżka cen zbóż i brak możliwości sprzedaży, były główną przyczyną braku pieniędzy w 

polskim rolnictwie.

1.6 Opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji

 Segment agrochemiczny. Zakończono budowę instalacji fosforanów paszowych w spółce zależnej Alwernia. 
Trwa  budowa  instalacji  w  spółce  zależnej  Fosfory,  w  której  zakończono  etap  podstawowych  prac 
inwestycyjnych. Zakończenie prac oczekiwane jest w październiku 2005 roku. Łączne nakłady na instalacje 
w obu spółkach wyniosły 11 368 tys. zł. W dniu 8 lipca 2005 roku jednostka dominująca nabyła 128 tys. sztuk 
akcji ZCh Police SA po cenie emisyjnej 10,30.

 Segment krzemiany i wyroby ze szkła. Trwa modernizacja wydziału produkcji pustaków szklanych. Spółka 
zależna  Vitrosilicon  SA  rozpoczęła  realizację  wdrażania  ekologicznej  technologii  produkcji  pustaków 
szklanych. Prace modernizacyjne zostaną ukończone w maju 2006 roku i pozwolą na podwojenie produkcji z 
3,5 mln do 7 mln sztuk. Wartość inwestycji: 17  988 tys. zł.

 Segment  petrochemiczny.  Trwa realizacja  inwestycji  budowy instalacji  destylacji  ekstrakcyjnej  frakcji  BT 
Inwestycja  jest  na  etapie  projektu  technicznego  oraz  przygotowania  terenu  pod budowę.  Realizacja  tej 
inwestycji  umożliwi  znaczącą  poprawę  czystości  benzenu  oraz  toluenu,  co  wpłynie  na  zwiększenie 
możliwości pozyskania nowych rynków zbytu produktów na rynkach krajowych i zagranicznych o segment 
syntezy  chemicznej.  Wielkość  nakładów przewidzianych  na  sfinansowanie  tego  projektu  wyniesie  około 
35 mln zł. Termin realizacji inwestycji przewidywany jest na koniec II kwartału 2006 roku.
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 Segment  organiczny.  Spółka  uczestniczy  w przetargu  na  zakup większościowych pakietów spółek  ZCh 
Zachem i ZCh Organika Sarzyna. 

 Segment sodowy. Rozpoczęto budowę instalacji monohydratu w jednym z zakładów produkujących sodę, 
która umożliwi wytwarzanie sody ciężkiej typu „monohydrat” charakteryzującej się lepszymi właściwościami 
fizycznymi w stosunku do sody dotychczas wytwarzanej w Grupie Ciech oraz odpowiadającej oczekiwaniom 
rynkowym, zgłaszanym ze strony odbiorców tego produktu. Realizacja tego projektu pozwoli na wzmocnienie 
pozycji  rynkowej  Grupy  Ciech.  Zakończenie  inwestycji  planowane  jest  na  koniec  pierwszego  kwartału 
2007 roku. Szacunkowa wartość budowy instalacji monohydratu wynosi około 47,2 mln zł. Ponadto Spółka 
oczekuje na decyzję Skarbu Państwa odnośnie odkupu kilkuprocentowych pakietów akcji spółek sodowych.

1.7 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Grupy Ciech

 Opracowanie i wdrożenie do produkcji fosforanów paszowych z udziałem 10 – 15 % szlamu II z 
zatężania roztworów EKF w Alwernia SA
W skali laboratoryjnej opracowano receptury otrzymywania fosforanów paszowych z udziałem 10 – 15 % 
szlamu – ubocznego produktu z produkcji trójpolifosforanu sodu z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. 
Wykazano, że otrzymane fosforany paszowe jedno i dwuwapniowe spełniają wszystkie wymagania, tak 
pod względem wymaganego składu, jak i zawartości zanieczyszczeń. Metodę z udziałem ponad 15 % 
fosforu  pochodzącego  z  ww.   szlamu  wdrożono  w  skali  przemysłowej  dla  fosforanu  paszowego 
dwuwapniowego.

 Opracowanie metody repulpacji szlamu poneutralizacyjnego z produkcji trójpolifosforanu sodu 
na bazie ekstrakcyjnego kwasu fosforowego w Alwernia SA.
W  skali  laboratoryjnej  opracowano  metodę  otrzymywania  fosforanów  sodowych  ze  szlamów 
poneutralizacyjnych i z podtężania w celu zmniejszenia strat P2O5 i sodu przy produkcji trójpolifosforanu 
sodu  na  bazie  ekstrakcyjnego  kwasu  fosforowego.  Próby  wykonano  także  w  skali  półtechnicznej  i 
wykazano możliwość odmycia ok. 25 – 30 % P2O5  i 30 – 35 % jonu sodowego. Wykazano wysoką 
opłacalność wdrożenia tzw. repulpacji i podjęto decyzję o realizacji w skali przemysłowej. Końcowym 
efektem będzie zmniejszenie strat P2O5  z obecnego poziomu 18 – 20 % do poziomu 10 – 12 %.

 Opracowanie i wdrożenie metody produkcji płynnej saletry wapniowej w Alwernia SA
W skali  laboratoryjnej  opracowana metodę produkcji  saletry  wapniowej  w  oparciu  o  kwas  azotowy 
będący  ubocznym  produktem  z  technologii  firmy  „NITRON”  SA  oraz  wapno  hydratyzowane. 
Przeprowadzono  też  próby  w  skali  przemysłowej  uzyskując  płynny  nawóz  azotowy  odpowiadający 
wymaganiom nawozu WE. Kilkutonowe partie próbne przekazano potencjalnym klientom do oceny.

 Prace badawcze obszaru stawów osadowych i okolicznych terenów w Janikosoda SA. 
Badania dotyczyły  stanu zanieczyszczenia wód podziemnych, stateczności  obwałowań oraz efektów 
ekologicznych związanych z rekultywacją nieczynnych składowisk wapna posodowego. Kontynuowane 
były  prace  rekultywacyjne  stawów  osadowych  wg  nowej  technologii  z  wykorzystaniem  popiołów  i 
osadów ściekowych. Prowadzone są badania, dotyczące stanu tworzonej warstwy glebotwórczej oraz 
powstającej szaty roślinnej. 

 Prace badawcze obszaru stawów osadowych i okolicznych terenów w Soda Mątwy SA
Główne badania w ciągu I półrocza 2005 roku dotyczyły takich tematów jak : badania nad sposobem 
rekultywacji  skarp stawów odpadowych,  badania nad zwiększeniem możliwości  schładzania ścieków 
klarownych kierowanych do Wisły, badania nad zmniejszeniem zużycia i emisji amoniaku, badania nad 
możliwością  wykorzystania  ciepła  procesowego  i  odpadowego,  zagospodarowanie  odcieku  po 
wirówkach na instalacji Sody Surowej, badania nad możliwością zmiany sposobu ogrzewania suszarni 
bezprzeponowej na oddziale Chlorku Wapnia  oraz ograniczenie zanieczyszczeń w gazach po suszarni 
na  oddziale  Chlorku  Wapnia,  badania  nad  poprawą  sypkości  sody  –  antyzbrylacz,  badania  nad 
uruchomieniem produkcji nadwęglanu sodu, badania nad utylizacją odpadów posodowych – produkcja 
sorbentów, wypełniaczy i nawozów, badania dotyczące produkcji wyrobów o wysokim stopniu czystości. 

 Uruchomienie produkcji ekologicznego spoiwa nieorganicznego nowej generacji, dla odlewnictwa 
stopów żelaza i metali nieżelaznych w Vitrosilicon SA
Na  bazie  posiadanych  produktów  realizowany  jest  projekt  uruchomienia  produkcji  szkła  wodnego 
sodowego,  modyfikowanego  dodatkami  organicznymi.  Nowe  spoiwo  będzie  miało  zastosowanie  w 
odlewniach  żeliwa,  staliwa  i  częściowo  (co  jest  novum)  w  odlewniach  stopów  metali  nieżelaznych 
wytwarzających odlewy w masach formierskich. Będzie zalecane do produkcji form i w dużym stopniu do 
produkcji rdzeni dla wszelkiego typu odlewów. Pozytywne wyniki aplikacji partii próbnych w odlewniach 
przemysłowych  wskazują  na  pełną  możliwość  zastosowania  modyfikowanego  szkła  wodnego  w 
przemyśle odlewniczym metali nieżelaznych.

 Rozwój produkcji Krzemianów litowych
Spółka  Vitrosilicon  SA  kontynuuje  przedsięwzięcia  w  zakresie  opracowania  technologii  produkcji 
krzemianów litowych. Prace badawcze są daleko zaawansowane, a ich wyniki rokują nadzieję na patent.
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Otrzymane w trakcie prac badawczym szkło  wodne potasowo-sodowe modyfikowane litem poddano 
aplikacji w przemyśle produkcji elektrod otulonych, dla których wymagany jest wysoki poziom jonizacji 
łuku w czasie spawania. Wyniki aplikacji przeprowadzone w warunkach przemysłowych są pozytywne.

1.8 Informacje dotyczące zagadnień ochrony środowiska naturalnego

W I półroczu 2005 roku w Zakładach produkcyjnych Grupy Ciech kontynuowano działalność produkcyjną zgodnie 
z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi  i  posiadanymi  decyzjami  administracyjnymi.  W obszarze działalności 
Grupy  realizowana  jest  polityka  środowiskowa  nakierowana  na  minimalizację  negatywnego  wpływu  na 
środowisko  naturalne,  wynikającego  z  prowadzonej  działalności  produkcyjnej.  Wszystkie  spółki  produkcyjne 
posiadają certyfikaty zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz większość z nich (z wyjątkiem Boruty – Kolor oraz 
GZNF  Fosfory)  posiada  certyfikaty  zarządzania  środowiskowego  ISO  14001:1996.  Wśród  spółek  Grupy 
Chemicznej Ciech dwa zakłady posiadają certyfikat zarządzania bezpieczeństwem pracy OHSAS 18001:1999. 
Są to Petrochemia Blachownia oraz Vitrosilicon. Uzyskane certyfikaty wiążą się z przeprowadzaniem okresowych 
audytów przez jednostki  certyfikujące,  potwierdzających spełnianie  norm jakościowych,  środowiskowych oraz 
przestrzeganiem przez zakłady zasad zarządzania zgodnie z wymaganiami norm. Wszystkie spółki produkcyjne 
Grupy  Chemicznej  Ciech  dążą  do  minimalizowania  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko  poprzez 
systematyczne unowocześnianie technologii i urządzeń oraz dostosowywanie działalności zakładów do wymogów 
UE.  Jednym  z  takich  działań,  najistotniejszych  w  ostatnim  czasie,  jest  proces  uzyskiwania  pozwoleń 
zintegrowanych. Większość spółek złożyła  już  wnioski  o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych we właściwych 
urzędach  administracyjnych  i  oczekuje  na  wydanie  decyzji,  natomiast  Zakłady  Chemiczne  Alwernia  SA, 
Petrochemia Blachownia SA oraz Vitrosilicon SA (zakład w Żarach) z sukcesem zakończyły działania w tym 
zakresie,  otrzymując  decyzję  o  udzieleniu  pozwoleń  zintegrowanych.  Ponadto,  w  spółkach  produkcyjnych 
rozpoczęto  działania  związane  z  rozpoznaniem  skutków  jakie  niosłoby  ze  sobą  wdrożenie  projektu 
rozporządzenia REACH. 
W spółce Alwernia SA trwają prace nad dostosowaniem składowiska do obowiązujących przepisów w zakresie 
selektywnego składowania odpadów. Opracowywany jest projekt  przebudowy i wydzielenia nowych kwater na 
składowisku  odpadów  poprodukcyjnych.  Spółka  uzyskała  pozwolenie  zintegrowane  dla  produkcji  fosforanów 
paszowych.
W spółce Fosfory Sp. z o.o.  zmodernizowano płuczki  DOYLEA poprzez wprowadzenie dodatkowej cyrkulacji 
cieczy absorpcyjnej. 
W spółce Soda Mątwy SA prowadzono projekt nadbudowy stawów schładzająco-awaryjnych, budowę instalacji 
do oczyszczania gazu nadmiarowego, modernizację przepompowni i instalacji wodno-ściekowej, modernizację 
urządzeń  instalacji  produktów  wapniowych,  modernizację  aparatów  i  urządzeń  instalacji  Chlorku  Wapnia, 
rekultywację skarp osadników.

1.9 Działalność inwestycyjna 

9.1.1 Inwestycje realizowane w I półroczu 2005 

W Grupie Ciech łączne nakłady inwestycyjne w I półroczu 2005 roku wyniosły 53 600 tys. zł

Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Alwernia SA w I półroczu 2005 wyniosły 4 509 tys. zł.
Realizowano następujące zadania:

• Rozbudowa instalacji do produkcji ortofosforanów na bazie EKF
• Uruchomienie produkcji płynnej i krystalicznej saletry wapniowej
• Instalacja do produkcji fosforanów paszowych
• Modernizacja magazynu fosforu
• Uruchomienie produkcji nawozów na bazie produktów ubocznych

Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Grupę Blachownia w I półroczu 2005 roku wyniosły 5 900 tys. zł. 
Podstawowe  wydatki  dotyczyły  budowy  instalacji  destylacji  ekstrakcyjnej  oraz  budowy  zbiornika  R2  w  celu 
powiększenia zdolności magazynowych.
Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Fosfory Sp z o.o. w I półroczu 2005 wyniosły 7 642 tys. zł
Realizowano następujące zadania:

• Budowa instalacji fosforanów paszowych
• Modernizacja Nabrzeża Chemików
• Budowa terminalu kwasu fosforowego
• Modernizacja instalacji kwasu siarkowego
• Modernizacja instalacji nawozowej -Reorientacja prod. nawozowej na bezodpadową
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• Zastąpienie transportu pneumatycznego mączki fosforytowej transportem mechanicznym
Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Janikosoda SA w I półroczu 2005 wyniosły 14 700 tys. zł
W I półroczu 2005 roku przekazano do eksploatacji następujące zadani:

• Zainstalowanie dwóch sprężarek gazu procesowego 
• Nową instalację przesiewania sody ciężkiej 
• Modernizację instalacji załadunku sody ciężkiej do cystern
• Ciągły monitoring spalin z kominów

Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Soda Mątwy SA w I półroczu 2005 wyniosły 14 588 tys. zł.
Realizowano następujące zadania:

• Produkcja sody w gatunku monohydrat, 
• Alternatywne zasilanie Zakładu w wodę, 
• intensyfikacja produkcji sody oczyszczonej, 
• wymiana dekantera wstępnego zatężania pyłu, 
• wirowanie bikarbonatu, 
• modernizacja sieci kablowej i elektroenergetycznej zakładu, 
• modernizacja systemów AKP, 
• automatyzacja i modernizacja kotłowni, 
• modernizacja aparatu RH-DS., 
• modernizacje turbosprężarek TBS, 
• modernizacja aparatów i urządzeń instalacji Chlorku Wapnia, 
• modernizacja kolumn karbonizacyjnych, 
• modernizacja pieców wapiennych FCH, 
• rozdrabnianie kamienia wapiennego, 
• zakup i wdrożenie nowej wersji systemu ERP.

Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Vitrosilicon SA w I półroczu 2005 wyniosły 1 198 tys. zł.
Realizowano następujące zadania:

• modernizacja kotłowni w zakładzie Iłowa
• zakup środków transportu
• modernizacja sieci komputerowej
• zaangażowano środki finansowe w wysokości 5 000 tys. zł przedpłaty na zakup materiałów 

ogniotrwałych do budowy pieca oraz dostawę urządzeń technologicznych dla wydziału produkcji 
pustaków szklanych.

9.1.2 Inwestycje planowane na najbliższe 12 miesięcy

Na rok 2005 w Grupie Ciech zaplanowano inwestycje na kwotę 207 500 tys. zł, których główne pozycje to wydatki 
kapitałowe Ciech SA i nakłady na budowy instalacji produkcyjnych w spółkach zależnych.

W spółce Alwernia SA do końca roku planuje się zakończyć prowadzone prace inwestycyjne w zakresie 

• instalacji EKF
• modernizacji węzła odpylania
• instalacji fosforanów paszowych
• instalacji do produkcji saletry wapniowej

W  I  półroczu  2006  planuje  się  rozpocząć  inwestycje  proekologiczne  polegające  na  uruchomieniu  produkcji 
nawozów  (superfosfat,  azotany  i  siarczan  potasu)  na  bazie  odpadów  poprodukcyjnych  oraz  przebudowę 
składowiska odpadów
W spółce Blachownia SA planowana jest kontynuacja budowy instalacji destylacji ekstrakcyjnej oraz zakup od 
Ciech SA działki, na której znajdują się zbiorniki stanowiące stokaż magazynowy instalacji przerobu benzolu.
W spółce Fosfory Sp z o.o. planowane są :

• Budowa instalacji fosforanów paszowych
• Modernizacja Nabrzeża Chemików, która pozwoli obsługiwać statki z ładunkami płynnymi.
• Budowa Terminalu Kwasu Fosforowego : budowa nowego i adaptacja istniejących zbiorników kwasu 

fosforowego, budowa stacji załadunku kwasu fosforowego na cysterny.
• Budowa zbiornika kwasu fosforowego dla potrzeb produkcji nawozów, co jest związane w przyszłości z 

likwidacją wytwarzania odpadowego fosfogipsu składowanego w Wiślinkach. 
• Modernizacja Instalacji Kwasu Siarkowego. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że 

Wytwórnia  Kwasu  Siarkowego  musi  spełniać  normy  oraz  wymagania  BAT  (Najlepszej  Dostępnej 
Techniki) w procesie produkcji kwasu siarkowego. Ponadto planuje się zwiększenie bazy magazynowej 
kwasu siarkowego.
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• Modernizacja  instalacji  nawozowej  w  kierunku  przystosowania  jej  do  produkowania  nowych 
asortymentów  nawozów  wieloskładnikowych  wytwarzanych  według  technologii  bezodpadowej  lub 
o wyraźnie zmniejszonej ilości odpadów. Będą to nawozy wzbogacone o wapno, sód i siarkę.

• Zastąpienie  transportu  pneumatycznego  mączki  fosforytowej  transportem  mechanicznym  Produkcja 
sprężonego powietrza, która w głównej mierze przeznaczona jest do transportu mączki fosforytowej na 
wydziałach  produkcyjnych  jest  bardzo  energochłonna.  Przesyłanie  mączki  fosforytowej  za  pomocą 
sprężonego powietrza powoduje emisję pyłów do atmosfery, mimo zastosowania aparatury filtrującej.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych podnoszących efektywność procesów produkcyjnych przewidzianych do 
realizacji w spółce Janikosoda SA w najbliższych 12 miesiącach należą:

• Modernizacja systemu przygotowania wsadu do pieców wapiennych (antracyt).
• Instalacja kruszenia kamienia wapiennego.

Inwestycje planowane w spółce Soda Mątwy będą dotyczyć realizacji instalacji produkcji sody monohydratowej.
Głównymi zadaniami inwestycyjnymi jakie zaplanowane są w spółce Vitrosilicon na najbliższe 12 miesięcy są:

• Modernizacja wydziału produkcji pustaków szklanych
• Budowa nowych magazynów wyrobów gotowych
• Rozbudowa wydziału produkcji szkła wodnego sodowego oraz powiększenie magazynu szkła wodnego.
• Budowa wydziału malowania lampionów szklanych
• Budowa doświadczalnego wydziału krzemianów bezpostaciowych
• Zakup obrabiarki sterowanej numerycznie
• Przeniesienie i modernizację Laboratorium zakładowego

1.10 Zmiany w powiązaniach organizacyjnych, i opis głównych inwestycji kapitałowych

1.10.1. Inwestycje i dezinwestycje kapitałowe realizowane w I półroczu 2005 oraz opis metod 
ich finansowania

W I półroczu 2005r. kontynuowane były działania inwestycyjne i dezinwestycyjne, podjęte w poprzednim roku, 
zgodne  z  kierunkami  rozwoju  Grupy  Chemicznej  Ciech,  polegające  na  konsolidacji  pakietów  akcji/udziałów 
posiadanych przez Ciech SA oraz porządkowania struktury Grupy oraz przygotowania do realizacji  inwestycji 
kapitałowych ze środków z emisji akcji.

 6 czerwca 2005r. Ciech SA wraz z IZCh Soda Mątwy SA oraz JZS Janikosoda SA stały się posiadaczami 
100%  w  kapitału  i  głosów  w  spółce  Vitrosilicon  SA,  w  wyniku  przymusowego  wykupu  akcjonariuszy 
mniejszościowych. Łączna wartość transakcji wyniosła 64,8 tys. zł. Ciech posiada 60,4% kapitału akcyjnego, 
Janikosoda SA  19,80% kapitału akcyjnego, Soda Mątwy SA 19,80% kapitału akcyjnego.

 Ciech  SA  umową z  dnia  16  czerwca  2005  roku  zbył  na  rzecz  Ciech-Polfa  Sp.  z  o.o.  100% udziałów 
posiadanych w Polcommerce Kft z siedzibą w Budapeszcie – za kwotę 203 tys. zł. Polcommerce Kft. jest 
spółką,  która  działa  głównie  w  branży  farmaceutycznej.  Transakcja  ta  jest  konsekwencją  wydzielenia 
działalności farmaceutycznej ze struktur Ciech SA w osobną spółkę – Ciech Polfa Sp. z o.o. i przekazania 
części sieć handlowej Ciech SA związanej z branżą farmaceutyczną spółce Ciech Polfa Sp. z o.o. 

 Zgromadzenie  Wspólników Spółki  Zach-Ciech  Sp.  z  o.o.  w  dniu  11  marca  2005 roku  podjęło  Uchwałę 
o rozpoczęciu procesu likwidacji Spółki. 

 Alwernia  SA  sprzedała  udziały  w  spółce  zależnej  Oczyszczalnia  Alwernia  i  akcje  Ciech  SA  w  liczbie 
95 100 sztuk po cenie 24 zł za akcję

 Petrochemia-Blachownia SA sprzedała akcje Ciech SA w liczbie 236 878 sztuk po cenie 24 zł za akcję.

 Fosfory Sp z o.o. sprzedała akcje Ciech SA w liczbie 190 208 sztuk po cenie 24 zł za akcję.

 Janikosoda SA sprzedała w ofercie publicznej 440.260 akcji Ciech SA po cenie 24 zł za akcję.

 Soda Mątwy sprzedała w ofercie publicznej 335 924 sztuk akcji akcje Ciech SA po cenie 24 zł za akcję. 

1.10.2. Inwestycje i dezinwestycje  kapitałowe planowane na najbliższe 12 miesięcy
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Inwestycje i dezinwestycje planowane na najbliższe 12 miesięcy realizowane będą zgodnie z przyjętą strategią 
rozwoju, której celem jest wzrost wartości Grupy. Prowadzone prace zmierzają do pozyskania nowych projektów 
inwestycji kapitałowych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Działania inwestycyjne związane są z przejęciem krajowych i zagranicznych producentów wybranych wyrobów 
chemicznych,  którzy  wzmocnią  pozycję  Grupy  Ciech  w  obecnych  obszarach  jej  działania  oraz  pozwolą  na 
rozbudowę działalności w pozostałych segmentach.

W ramach realizacji przyjętych projektów na kolejne 12 miesięcy Grupa Ciech zamierza:

• kontynuować  proces  odkupu  akcji  spółek  sodowych  w  celu  osiągnięcia  100%  udziału  w  kapitale 
zakładowym  spółek:  IZCh  Soda  Mątwy  SA  i  IZCh  Janikosoda  SA  Zgodnie  z  zapisami  umów 
prywatyzacyjnych obu spółek, Ciech SA ma prawo nabycia obu pakietów za kwotę blisko 40 mln zł.

• kontynuować proces analiz przedinwestycyjnych zakładów produkujących sodę w Europie Środkowo-
Wschodniej.

• uczestniczyć w procesie prywatyzacji zakładów chemicznych w Polsce.

1.11 Informacja o emisji papierów wartościowych w Ciech

W dniu 15.02.2005 roku miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 41 020 tys. zł  będącego 
wynikiem emisji akcji serii C o wartości nominalnej 5 złotych za sztukę każda. 
W prezentowanym okresie nie dokonywano umorzenia akcji.

W dniu 22.03.2005 roku Ciech SA dokonał wykupu wyemitowanych w okresach poprzednich weksli komercyjnych 
o wartości nominalnej 15 000 tys. zł w związku z przypadającym na ten dzień terminem wykupu.
W okresie I półrocza 2005 roku kończącego się 30.06.2005 roku Spółka nie dokonywała emisji papierów dłużnych 
typu: obligacje, weksle, krótkoterminowe papiery dłużne.

1.12 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Ciech

Ocena zarządzania  zasobami  finansowymi  sporządzono na  bazie  analizy  wskaźnikowej,  opartej  o  wskaźniki 
rentowności, płynności,  rotacji majątku oraz zadłużenia. 
Utrzymywanie pełnej płynności finansowej jest istotnym zadaniem Grupy. Grupa Ciech ma pełną zdolność do 
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.
Procesy decyzyjne dotyczące zakupu zarówno podstawowych surowców jak i materiałów pomocniczych czy też 
wszelkiego rodzaju usług określają konieczność wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków finansowych 
ze  szczególnym  uwzględnieniem  terminów  płatności.  Zasada  ta  obowiązuje  także  w przypadku  realizacji 
sprzedaży, gdzie dodatkowo nacisk kładziony jest na wiarygodność kontrahenta, pewność uzyskania zapłaty, a 
w koniecznych przypadkach podjęcie wszelkich działań windykacyjnych.

 Ocena zyskowności i rentowności Grupy Kapitałowej Ciech

W pierwszej połowie roku 2005, pomimo niższego popytu na produkty chemiczne oraz pomimo niekorzystnej 
sytuacji na rynku walutowym (silna pozycja złotówki wobec innych walut obniżała opłacalność eksportu), poziom 
przychodów ze sprzedaż został utrzymany na poziomie osiągniętym w analogicznym okresie roku 2004. Było to 
możliwe dzięki wzrostowi cen na wybrane produkty chemiczne w stosunku do pierwszego półrocza 2004 roku, 
zauważalnemu w szczególności w branży sodowej. Spadek rentowności w porównaniu do analogicznego okresu 
roku  poprzedniego  był  przede  wszystkim  efektem:  (a)  niekorzystnych  dla  eksporterów  trendów  na  rynku 
walutowym oraz (b) wzrostu kosztów surowców wykorzystywanych przy wytwarzaniu produktów Grupy. 

Podstawowe  informacje  w zakresie  osiągniętych  wyników  finansowych  i poziomu  rentowności  przedstawiono 
w poniższych tabelach: 

Tabela 3. Skonsolidowane wskaźniki rentowności Grupy Ciech

Wyszczególnienie I półrocze 2005 r. I półrocze 2004 r.

Przychody ze sprzedaży netto 1 079 186 1 078 738
Zysk ze sprzedaży 64 485 89 546
Zysk operacyjny 52 998 82 393
Zysk netto 57 021 50 338
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Rentowność sprzedaży (w %) 5,98% 8,30%
Rentowność działalności operacyjnej (w %) 4,91% 7,64%
Rentowność netto (ROS w %) 5,28% 4,67%
Rentowność aktywów ogółem (ROA w %) 3,39% 3,21%
Rentowność kapitału własnego (ROE w %) 4,85% 5,73%

Źródło: Ciech SA

Zasady wyliczania wskaźników:
wskaźniki rentowności – stosunek odpowiednich wielkości zysku ze sprzedaży, zysku operacyjnego oraz zysku 
netto za dany okres do przychodów ze sprzedaży netto produktów, usług, towarów i materiałów,
wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – zysk netto / stan aktywów na koniec danego okresu),
wskaźnik  rentowności  kapitału  własnego  (ROE)  –  zysku  netto  akcjonariuszy  jednostki  dominującej  /  stan 
kapitałów własnych na koniec danego okresu. 

 Ocena płynności Grupy Kapitałowej Ciech

W pierwszej połowie roku 2005 sytuacja Grupy Ciech w zakresie płynności finansowej uległa wyraźnej poprawie, 
a wielkości wskaźników płynności były na zalecanym poziomie bezpieczeństwa. Najbardziej znaczącą przyczyną 
poprawy płynności była emisja akcji - dzięki pozyskanym środkom finansowym zwiększyły się krótkoterminowe 
aktywa  finansowe  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu  stanu  krótkoterminowych  zobowiązań  kredytowych. 
Podstawowe wskaźniki płynności przedstawiono w poniższej tabeli:  

Tabela 4. Wskaźniki płynności Grupy Ciech

Wyszczególnienie I półrocze 2005 r. I półrocze 2005 r.

Wskaźnik bieżącej płynności 1,53 1,04
Wskaźnik podwyższonej płynności 1,21 0,85

Źródło: Ciech SA

Zasady wyliczania wskaźników:
wskaźnik bieżącej płynności – stosunek stanu majątku obrotowego do sumy stanu zobowiązań bieżących na 
koniec  danego  okresu;  obrazuje  zdolność  firmy  do  regulowania  bieżących  zobowiązań  przy  wykorzystaniu 
aktywów bieżących. 
wskaźnik  szybkiej  płynności  –  stosunek  stanu  majątku  obrotowego  pomniejszonego  o  zapasy  do  stanu 
zobowiązań bieżących na koniec okresu; obrazuje zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków pieniężnych 
na pokrycie zobowiązań o wysokim stopniu wymagalności

 Kapitał obrotowy i wskaźniki rotacji Grupy Kapitałowej Ciech

Zapotrzebowanie na środki obrotowe wyniosło na koniec czerwca 2005 r. 325 500 tys. zł, co oznacza wzrost w 
ciągu  12  miesięcy  o  43%.  Był  to  efekt  głównie:  (a)  wzrostu  zapasów  oraz  (b)  ze  zwiększenia  należności 
handlowych.

Tabela 5. Kapitał obrotowy Grupy Ciech (tys. zł)
Wyszczególnienie 30.06.2005 30.06.2004
1. Aktywa obrotowe 786 447 675 889
2. Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe 91 604 50 585
3. Aktywa obrotowe skorygowane (1-2) 694 843 625 304
4. Zobowiązania krótkoterminowe 512 706 652 840
5. Kredyty krótkoterminowe i inne zobowiązania finansowe 143 363 255 374
6. Zobowiązania krótkoterminowe skorygowane (4-5) 369 343 397 466
7. Kapitał obrotowy (1-4) 273 741 23 049
8. Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3-6) 325 500 227 838
9. Saldo netto środków pieniężnych (7-8) -51 759 -204 789

Źródło: Ciech SA

Na  wysoką  wartość  należności  i  zobowiązań  handlowych  w  Grupie  Ciech  w  stosunku  do  wykazywanych 
przychodów ma wpływ forma sprzedaży (komis) realizowana w działalności handlowej jednostki dominującej.
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Wydłużenie cyklu konwersji gotówki w I półroczu 2005 r. o 20 dni w porównaniu do I półrocza 2004 roku było 
głównie efektem spadku wartości zobowiązań handlowych (co spowodowało skrócenie cyklu rotacji zobowiązań o 
9 dni) przy jednoczesnym wzroście stanu zapasów (cykl rotacji zapasów wydłużył się o 8 dni). 
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Tabela 6. Cykle rotacji głównych składników kapitału obrotowego Grupy Ciech (liczba dni)

Wyszczególnienie I półrocze 2005 r. I półrocze 2004 r.

Cykl rotacji zapasów 30 22
Cykl rotacji należności z tytułu dostaw i usług 71 68
Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług 39 48
Cykl operacyjny 101 90
Cykl konwersji gotówki 62 42

Źródło: Ciech SA

Zasady wyliczania wskaźników:
cykl rotacji zapasów – stosunek stanu zapasów na koniec danego okresu do kosztów operacyjnych za dany  
okres, pomnożony przez liczbę dni w okresie,
cykl rotacji należności – stosunek stanu należności z tyt. dostaw i usług na koniec danego okresu do przychodów 
ze sprzedaży netto za dany okres, pomnożony przez liczbę dni w okresie,
cykl rotacji zobowiązań – stosunek stanu zobowiązań tyt. dostaw i usług na koniec danego okresu do kosztów 
operacyjnych w danym okresie, pomnożony przez liczbę dni w okresie,
cykl operacyjny -  suma cyklu rotacji zapasów i cyklu rotacji należności z tyt. dostaw i usług
cykl  konwersji  gotówki  –  różnica  pomiędzy cyklem operacyjnym a  cyklem  rotacji  zobowiązań z tyt.  dostaw 
i usług. 

 Ocena zadłużenia Grupy Ciech

Na koniec pierwszego półrocza 2005 roku Grupę Ciech charakteryzował bezpieczny poziom zadłużenia, niższy 
niż  przed rokiem. Wartość wszystkich zobowiązań była równa około 37% aktywów.  Wysoki  stopień pokrycia 
majątku  kapitałem  własnym  daje  możliwość  zwiększenia  w  przyszłości  finansowania  działalności  ze  źródeł 
obcych. Pozwoli to na realizowanie zadań strategicznych Grupy w tym w szczególności nowych akwizycji. 
Podstawowe wskaźniki zadłużenia przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 7. Wskaźniki zadłużenia Grupy Ciech

Wyszczególnienie I półrocze 2005 r. I półrocze 2004 r.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 36,6% 49,2%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 6,1% 7,5%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 57,7% 96,7%
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 63,4% 50,8%

Źródło: Ciech SA

Zasady wyliczania wskaźników:
wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań krótko i długoterminowych do aktywów ogółem; obrazuje 
udział zewnętrznych źródeł finansowania działalności spółki. 
wskaźnik  zadłużenia  długoterminowego  –  relacja  zobowiązań  długoterminowych  do  ogólnej  sumy  aktywów;  
określa udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności.
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych.
wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi – stosunek kapitałów własnych do aktywów ogółem; przedstawia  
udział środków własnych w finansowaniu działalności.

1.13 Ocena  możliwości  realizacji  zamierzeń  inwestycyjnych  w  porównaniu  do  wielkości 
posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej 
działalności 

Większość planowanych wydatków inwestycyjnych zostanie sfinansowanych ze środków własnych pochodzących 
z amortyzacji i zysku Grupy. 
Soda  Mątwy  rozpoczęła  w  pierwszym  półroczu  2005  roku  realizację  budowy  instalacji  do  produkcji  sody 
monohydratowej. Inwestycja zostanie w przeważającej części sfinansowana długoterminowym kredytem celowym 
zaciągniętym w Banku Handlowym. Negocjowana umowa kredytowa przewiduje kredyt w wysokości 40 000 tys. 
zł  na okres 5.5 roku z terminem spłaty ostatniej raty kapitałowej na styczeń 2011 roku.
Spółka Vitrosilicon zadania inwestycyjne będzie finansować w 20% ze środków własnych, a w 80% z kredytu 
bankowego. Zmiana struktury finansowania jest uzależniona od tego, czy Spółka pozyska środki z Ministerstwa 
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Gospodarki w ramach programu „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji”.  Pozyskanie 
środków przeznaczone byłoby na wcześniejszą spłatę kredytu.

W przypadku akwizycji Grupa ma zdolność do sfinansowania większości wydatków długoterminowym kredytem 
bankowym. 

Grupa nie planuje finansowania wydatków inwestycyjnych z emisji papierów dłużnych.

1.14 Ważniejsze  zdarzenia  mające  znaczący  wpływ  na  działalność  oraz  wyniki  finansowe 
Spółki w I półroczu lub których wpływ jest możliwy w następnych okresach

• Rozpoczęcie procesu prywatyzacji  największych 6 państwowych zakładów chemicznych, który spowoduje 
istotne zmiany na krajowym rynku chemikaliów. Ciech SA zamierza uczestniczyć w procesie prywatyzacji 
wybranych zakładów. 

• Zmiany  w  zakresie  struktury  własnościowej  przemysłu  petrochemicznego  w  regionie  Europy  Środkowej 
(Orlen-Unipetrol) oraz planowane uruchomienie, w trzecim kwartale br., nowych krajowych instalacji produkcji 
polietylenu i polipropylenu w Płocku (Basell Orlen Polyolefins) zmienią sytuację na rynku, do której Ciech SA 
będzie musiał się dostosować.

• Przedłużenie  okresu  obowiązywania  bezcłowych  kontyngentów  na  import  chlorku  potasu  z  krajów 
Wschodniej Europy do kwietnia 2006 roku umożliwi utrzymanie w najbliższej przyszłości konkurencyjności 
tego surowca sprowadzanego przez Ciech SA na polski rynek.

• Wprowadzenie nowych produktów w Alwerni (fosforany paszowe, nawozy)
• Sprzedaż nieczynnego majątku trwałego Alwerni SA i przekazanie Gminie prawa wieczystego użytkowania 

niewykorzystanych gospodarczo terenów
• Rozpoczęcie współpracy Alwerni z Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach w zakresie opracowania 

technologii produkcji nawozów rolniczych
• Zawarcie  wieloletniej  umowy pomiędzy  spółką  Fosfory  a  Alwernia  SA o  współpracę  w zakresie  obsługi 

spedycyjno-portowej kwasu fosforowego w terminalu przeładunkowym.
• Zastosowanie w procesie wytwarzania sody przez Janikosodę SA antracytu oraz zakończenie inwestycji 

związanej z załadunkiem sody ciężkiej.

Perspektywy rozwoju działalności Grupy Ciech

Perspektywy rozwoju Grupy Ciech związane są zarówno z tempem realizacji założonej strategii rozwoju Grupy, 
jak i czynnikami zewnętrznymi, do których należą: 
 duży potencjał wzrostu popytu na chemikalia w Polsce. W Europie Zachodniej zużycie jest  ok.  4-krotnie 

wyższe,
 zainteresowanie kapitału zagranicznego inwestycjami w krajowy przemysł chemiczny, 
 konkurencyjność  polskich  produktów  chemicznych  na  rynkach  zagranicznych  potwierdzona  wysoką 

dynamiką eksportu. 

W ocenie Ciech SA korzystne trendy makroekonomiczne oraz zakładane parametry najważniejszych projektów 
inwestycyjnych  Grupy  stwarzają  podstawy  do  osiągnięcia  zasadniczych  celów  strategicznych,  w  tym 
w szczególności wzrostu rentowności prowadzonej działalności w okresie najbliższych 2-3 lat. 

Zamierzeniem  krótkoterminowym  Grupy  Ciech  jest  wzmocnienie  obecnej  pozycji  rynkowej  w podstawowych 
segmentach działalności oraz głównych produktach. Znaczną część produktów Grupy Ciech stanowią tak zwane 
produkty  dojrzałe  (soda  kalcynowana,  sól  warzona,  soda  oczyszczona)  o  ugruntowanej  pozycji  rynkowej  i 
stabilnej dynamice wzrostu rynku. Działania Grupy w zakresie tych produktów będą obejmować:

 zmiany w organizacji zakupów surowców oraz sprzedaży i logistyki produktów,
 zmiany w zakresie wytwarzania w kierunku podnoszenia poziomu doskonałości operacyjnej, umożliwiającej 

uzyskanie niższych kosztów wytwarzania,
 wykorzystywanie nisz rynkowych dla portfela podstawowych produktów Grupy,
 pozyskiwanie  tanich  surowców  z  krajów  Europy  Wschodniej  i  Azji,  umożliwiające  uzyskanie  obniżki 

jednostkowych kosztów wytwarzanych produktów,

W stosunku do produktów o szybszej dynamice wzrostu (m.in. pustaki szklane, lampiony, żywice epoksydowe, 
benzen, szkliwo sodowe) zamierzeniem Grupy jest zwiększenie sprzedaży tych produktów i zwiększenie udziałów 
rynkowych.
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W perspektywie długoterminowej działania Grupy Ciech będą koncentrować się na:
 umocnieniu pozycji lidera na rynkach produktów z portfela podstawowego,
 pionowej koncentracji  produkcji  (od zapewnienia sobie tanich źródeł  surowca do dotarcia do końcowego 

odbiorcy z wykorzystaniem, tam gdzie będzie to uzasadnione ekonomicznie, własnej sieci dystrybucji),
 podejmowaniu produkcji wyrobów maksymalnie przetworzonych o perspektywicznych rynkach zastosowań, 

zdefiniowanych jako tzw. „portfel podstawowy”.

2.1 Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń oraz stopień narażenia na nie Spółki

Sytuacja w branżach odbiorców produktów Spółki
Do  bezpośrednich  największych  krajowych  odbiorców  produktów  Ciech SA  należą  branże:  wyrobów 
chemicznych,  tworzyw  sztucznych  oraz  przemysł  szklarski.  Rozwój  tych  sektorów  gospodarki  zależy  od 
koniunktury gospodarczej w Polsce. Produkcja przemysłowa w cenach stałych w ciągu 6 miesięcy 2005r. wzrosła 
zaledwie o 1,5% (w całym 2004r.  o  12,3%).  Można oczekiwać,  że  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 sprzedaży sektora chemicznego. Należy tu jednak pamiętać, że sytuacja ta jest rezultatem 
tzw. wysokiej bazy – wyjątkowo dobrych ubiegłorocznych wyników gospodarczych związanych w dużym stopniu z 
akcesją Polski do UE. Z drugiej strony ostatnie badania koniunktury wskazują na spodziewane przyśpieszenie 
rozwoju gospodarczego kraju w drugiej połowie 2005 roku. 

Stagnacja gospodarcza w Europie i na świecie
Działalność Grupy Ciech opiera się w znacznej części na eksporcie produktów chemicznych, którego poziom i 
rentowność są zależne od globalnej  koniunktury gospodarczej  w Europie i  na świecie.  Osłabienie światowej 
koniunktury gospodarczej może wpłynąć na obniżenie zapotrzebowania na surowce na rynkach światowych, a 
tym samym na wysokość realizowanych przez Ciech SA obrotów eksportowych. 

Koniunktura na rynku surowcowym
W ramach działalności Grupy Ciech istotną część obrotów handlowych stanowi import surowców chemicznych. 
Rynki  surowcowe  charakteryzują  się  dużą  cyklicznością  związaną  z  wahaniami  koniunktury  w  gospodarce 
światowej. Rosnące ceny surowców powodują z jednej strony obniżkę marż pośredników handlowych, słabnący 
popyt  u  odbiorców.  Z  drugiej  strony  malejące  ceny  są  najczęściej  oznaką  słabnącego  popytu  i  początków 
dekoniunktury.  Na  rynku  krajowym,  surowce  podlegają  podobnym  tendencjom.  W  przypadku  utrzymania 
stabilnego  tempa  wzrostu  i  stabilnych  cen  surowców  chemicznych  będzie  to  miało  pozytywny  skutek  na 
działalność  Grupy  Ciech  w  zakresie  importu  surowców  chemicznych.  Znaczne  wahania  popytu  i  cen 
spowodowane  bądź  szybkim  wzrostem  gospodarczym  bądź  stagnacją  gospodarczą  będą  negatywnie 
oddziaływać na działalność w zakresie obrotu surowcami chemicznymi przez Ciech SA.

Wzrost konkurencji w segmencie sodowym 
Do  głównych  produktów  Grupy  Ciech  należą  produkty  sodowe  wytwarzane  w  spółkach  zależnych  JZS 
Janikosoda SA i  IZCh Soda Mątwy  SA,  a  sprzedawanych przez  Ciech SA.  Postępujące w Europie  procesy 
koncentracji produkcji przyczyniają się do wzrostu konkurencji ze strony dużych, ponadregionalnych koncernów 
chemicznych  produkujących  sodę  kalcynowaną.  Ciech SA  zamierza  wziąć  udział  w  koncentracji  produkcji, 
dokonując akwizycji producentów z branży sodowej. 

Ryzyko kursowe
Istotną działalnością Grupy Ciech jest eksport towarów. Transakcje te realizowane są głównie w Euro. Wysoki 
poziom  kursu  Euro  w  stosunku  do  PLN  zwiększa  opłacalność  sprzedawanych  na  rynkach  zagranicznych 
produktów. Ponadto wysoki  kurs Euro w stosunku do PLN sprzyja zwiększeniu sprzedaży eksportowej przez 
Grupę, co przekłada się na wzrost przychodów ze sprzedaży.
Eksport  realizowany w USD ma znacznie mniejsze znaczenie dla wyników osiąganych przez Grupę. Poziom 
kursu USD nie ma wpływu na wyniki, gdyż są one naturalnie zabezpieczone zbliżonym wartościowo importem 
realizowanym w USD. Ryzyko kursowe ponosi  w większości  Ciech SA, który realizuje transakcje dla Spółek 
Grupy.  Poziom ryzyka  kursowego jest  monitorowany,  a  znaczna część  transakcji  jest  zabezpieczana przez 
transakcje terminowe oraz strategie opcyjne.

2.2 Przewidywany rozwój Grupy
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Strategia  rozwoju  Grupy  Ciech  ma  na  celu  maksymalizację  wartości  Grupy  w wyniku  stworzenia  silnego 
regionalnego koncernu chemicznego, skoncentrowanego na wybranych segmentach rynkowych, obejmujących 
produkty o wysokiej wartości dodanej, dużym potencjale wzrostu rynku oraz komplementarnym charakterze. 

Realizacja  wizji  strategicznej  przekształci  Grupę w koncern chemiczny o wyodrębnionych czterech dywizjach 
obejmujących  najważniejsze  dla  Grupy  obszary  sektora  chemicznego:  dywizję  sodową,  dywizję  fosforową, 
dywizję nieorganiczną oraz dywizję organiczną. W ramach każdej dywizji Grupa posiadać będzie zdefiniowany 
portfel produktów o parametrach zapewniających osiągnięcie poziomu przychodów Grupy w granicach 700 mln 
Euro rocznie oraz uzyskania rentowności EBITDA większej niż 12%.

Realizacja strategii rozwoju obejmować będzie następujące elementy:

– osiągnięcie  wzrostu wartości  dodanej  w sektorze  sodowym w wyniku wewnętrznej  konsolidacji  segmentu 
sodowego w ramach dywizji sodowej oraz inwestycjom technologicznym,

– uzyskanie  wiodącej  pozycji  w Polsce  na  rynku  nawozów  i produktów  fosforowych  oraz  nawozów 
wieloskładnikowych  w wyniku  rozbudowy  dywizji  fosforowej  poprzez  inwestycje  rzeczowe  w spółkach 
zależnych  GZNF Fosfory  Sp.  z o.o.  i  ZCh Alwernia  SA oraz w wyniku inwestycji  kapitałowych w branży 
nawozów fosforowych,

– rozbudowę  dywizji  nieorganicznej  w oparciu  o  spółkę  zależną  Vitrosilicon  SA  przede  wszystkim  dzięki 
inwestycjom rzeczowym w rozbudowę zdolności produkcyjnych, a także poprzez inwestycje kapitałowe,

– rozszerzenie udziału Grupy Ciech w tworzeniu łańcucha wartości produktów organicznych poprzez przejęcie 
fazy  produkcji  wybranych  produktów  (budowa  dywizji  organicznej)  jako  wynik  inwestycji  kapitałowych 
zmierzających do nabycia krajowych producentów chemikaliów organicznych.

Docelowo  działalność  Grupy  Ciech  obejmować  będzie  produkcję  i sprzedaż  niemal  wyłącznie  produktów 
tworzących tzw. „portfel  podstawowy”  ,  które spełniać będą wymogi  w zakresie  wnoszonej  wartości  dodanej. 
Proces porządkowania portfela będzie przebiegał na dwóch płaszczyznach - z jednej strony w portfelu Grupy 
Ciech będzie stopniowo zmniejszał się udział produktów i towarów spoza portfela podstawowego, z drugiej zaś 
strony portfel ten będzie wzbogacany o produkty spoza dotychczasowej oferty Grupy, uznane za atrakcyjne. 

Proces porządkowania portfela produktów będzie miał swoje bezpośrednie przełożenie na decyzje strategiczne 
dotyczące składu Grupy. Grupa Ciech będzie dążyć do przejęcia podmiotów (lub ich części) zajmujących się 
wytwarzaniem produktów, które zostały zakwalifikowane jako podstawowe. Jednocześnie podmioty wchodzące 
w skład  Grupy  Ciech  będą  wdrażały  programy  inwestycyjne  zmierzające  do  wzrostu  produkcji  produktów 
podstawowych (wzrost organiczny). 

Jednocześnie w ramach rezygnacji z portfela niepodstawowego, Ciech SA będzie przeprowadzał dezinwestycje 
wybranych spółek produkcyjnych i handlowych wchodzących obecnie w skład Grupy. Konieczność ich sprzedaży 
wynika z jednej strony z chęci skupienia się na swojej podstawowej działalności, a z drugiej strony z konieczności 
pozyskania  środków  na  planowane  akwizycje  i inwestycje.  Równolegle  będzie  następować  stopniowe 
zmniejszanie handlu towarami niepodstawowymi, o niskiej rentowności, prowadzonego obecnie przez Ciech SA
Strategia  Grupy Chemicznej  Ciech będzie realizowana poprzez konkretne zadania stawiane przed Spółkami 
Grupy.

ZAŁĄCZNIKI

3.1 Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach

Ciech SA
01.01.2005 - 30.06.2005

Nazwa produktu, lub grup produktów, towaru , 
usług Ilość w tys. ton

Wartość 
sprzedaży 

netto (tys. zł).
Udział %

Soda kalcynowana ciężka 400,5 209 932,0 25,9%
Benzen i etylobenzen 28,7 81 434,7 10,0%
Soda kalcynowana lekka 138,5 76 062,1 9,4%
Nawozy 72,0 51 789,8 6,4%
Sól 279,8 47 484,5 5,9%
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Fosfór żółty 4,7 38 896,6 4,8%
Pozostałe - 305 911,1 37,7%
RAZEM  811 510,8 100,0%

Alwernia
01.01.2005 - 30.06.2005

Nazwa produktu, lub grup produktów, towaru , 
usług Ilość w tys. ton

Wartość 
sprzedaży 

netto.
Udział %

Trójpolifosforan sodowy 19,7 49 384 58,4
Kwas fosforowy 6,7 11 857 14,0
Pozostałe produkty - 23 337 27,6
RAZEM 84 578 100,0

Blachownia
01.01.2005 - 30.06.2005

Nazwa  produktu,  lub  grup  produktów,  towaru  , 
usług Ilość w tys. ton

Wartość 
sprzedaży 

netto.
Udział %

Etylobenzen 22,2 61 641 52%
Benzen 11,3 30 113 25%
Toluen 5,4 10 282 9%
Etanol odwodniony [tys.litrów] 4,1 7 722 6%
Pozostałe - 9 135 8%
RAZEM 118 893 100%

Fosfory
01.01.2005 - 30.06.2005

Nazwa  produktu,  lub  grup  produktów,  towaru  , 
usług Ilość w tys. ton

Wartość 
sprzedaży netto 

w tys. zł.
Udział %

Superfosfaty 30,8 21 948,7 19,7%
Amofosmagi 26,8 20 755,2 18,6%
Agrafoski 17 19 037,0 17,1%
Amofoski 22,2 18 261,7 16,4%
Pozostałe - 31 121,6 28,2%
RAZEM 111 124,2 100,0%

Janikosoda
01.01.05 -30.06.05

Nazwa produktu/grupy produktów Ilość w tonach Wartość obrotów 
w tys. zł

Udział w 
obrotach 
ogółem

Soda kalcynowana lekka 84 352 38 720 22,6%
Soda kalcynowana ciężka 194 387 92 203 54,0%
Sól warzona mokra 167 410 15 406 9,0%
Sól warzona sucha 109 009 15 867 9,3%
Pozostałe 3 253 8 427 5,1%

RAZEM 170 623 100,0%

Soda Matwy
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01.01.2005 - 30.06.2005

Nazwa  produktu,  lub  grup  produktów,  towaru  , 
usług Ilość w tys. ton

Wartość 
sprzedaży 

netto.
Udział %

Soda kalcynowana ciężka 211 96 925 43,5%
Soda kalcynowana lekka 55 25 236 11,3%
Soda oczyszczona 30 18 165 8,1%
Chlorek wapnia 22 11 356 5,1%
Pozostałe - 71 237 32,0%
RAZEM 222 919 100,0%

Vitrosilicon
01.01.2005 - 30.06.2005

Nazwa  produktu,  lub  grup  produktów,  towaru  , 
usług Ilość w tys. ton

Wartość 
sprzedaży 

netto.(tys. zł.)
Udział %

Lampiony szklane 10,6 17 252 34,9%
Szkliwo sodowe 28,2 14 184 28,7%
Pustaki szklane 3,2 7 932 16,1%
Szkło wodne sodowe 14,2 6 026 12,2%
Pozostałe - 3 999 8,1%
RAZEM 49 393 100%

Cheman
01.01.2005 - 30.06.2005

Nazwa  produktu,  lub  grup  produktów,  towaru  , 
usług Ilość w tys. ton

Wartość 
sprzedaży 

netto.
Udział %

Paliwa 3,33 18 077 25,18%
Produkty sodowe 16,58 11 986 16,70%
Chemia gospodarcza i kosmetyka 1,93 6 679 9,30%
Produkty dla hut szkła 1,79 3 950 5,50%
Rozpuszczalniki 1,36 4 611 6,42%
Dodatki do pasz i standardy 4,80 4 024 5,61%
Surowce dla pertochemii i przemysły płyt 
wiórowych 1,64 3 995 5,57%
Dodatki dla przemysłu spożywczego 1,40 5 063 7,05%
Produkty dla chemii budowlanej i nadtlenki 1,96 3 491 4,86%
Produkty dla uzdatniania wody 0,37 1 423 1,98%
Środki pomocnicze 0,11 1 355 1,89%
Tworzywa sztuczne 1,14 4 907 6,84%
Pozostałe 0,10 2 221 3,10%
RAZEM 71 782 100,00%

Ciech Polfa
01.01.2005 – 30.06.2005

Nazwa  produktu,  lub  grup  produktów,  towaru  , 
usług Ilość w tys. ton

Wartość 
sprzedaży 

netto.
Udział %

Leki Gotowe 13.484 55
Substancje Farmaceutyczne 8.043 33
Opakowania 2.479 10
Pozostałe 504 2
RAZEM 24.510 100,00%

25



Sprawozdanie z działalności Grupy Ciech za I półrocze 2005

3.2 Informacje o zmianach rynków zbytu

Istotni odbiorcy Ciech SA (tys. zł) w I półroczu 2005 roku

Odbiorca krajowy

01.01.2005 - 30.06.2005
Wartość sprzedaży 

netto w tys. zł udział
Charakter powiązania z 

Ciech S.A
Z-dy Chemiczne Alwernia 67 755 8,35% Spółka zależna
Dwory SA 63 242 7,79% Brak powiązania
Fosfory sp. z o.o. Gdańsk 39 997 4,93% Spółka zależna
Interore SA 28 373 3,50% Brak powiązania
Owens-Ilinois Polska SA 24 490 3,02% Brak powiązania
Siarkopol SA Grzybów 23 383 2,88% Brak powiązania
Cheman SA 21 795 2,69% Spółka zależna
Petrochemia Blachownia 19 455 2,40% Spółka zależna
Borsodchem 18 251 2,25% Brak powiązania
Landhandel 16 375 2,02% Brak powiązania
Pozostałe 488 395 60,18%  
RAZEM 811 511 100,00%  

 Odbiorcy Grupy Alwernia przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł)

Nazwa odbiorcy
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość sprzedaży 
netto udział

Charakter powiązania z Ciech 
SA

Reckitt Benckiser 9 383 11,1% Brak powiązania
Procter&Gamble 8 501 10,1% Brak powiązania
Ciech SA 8 386 9,9%
Pozostali 58 308 68,9%
RAZEM 84 578 100,00%

 Odbiorcy Grupy Petrochemia Blachownia przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł)

Nazwa odbiorcy
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość sprzedaży 
netto udział

Charakter powiązania z Ciech 
SA

Ciech SA 79 877 67,2
Pozostali 39 016 32,8
RAZEM 118 893 100%

Odbiorcy Grupy Fosfory przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł)

Nazwa odbiorcy
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość sprzedaży 
netto w tys. zł udział

Charakter powiązania z Ciech 
SA

Agrolok Sp. z o.o. 12 830,6 12 % Brak powiązania
Kazgod Sp. z o.o. 11 351,6 10 % Brak powiązania
Ciech SA 6 662,5 6 %
Pozostali 80 279,5 72%
RAZEM 111 124,2 100%
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Odbiorcy Janikosoda SA przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł)

Wyszczególnienie
01.01.0 -30.06.05

Wartość sprzedaży 
netto udział

Charakter powiązania z 
Ciech S.A

Ciech SA 164.991 96,7% l
Pozostałe 5 632 3,3% zależna

RAZEM 170 623 100,0%

Odbiorcy Grupy Soda Mątwy przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł)

Nazwa odbiorcy
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość sprzedaży 
netto udział

Charakter powiązania z Ciech 
SA

 Ciech SA 158 992 71,3
 Janikosoda SA 58 897 26,4 Spółka zależna
 Pozostali 5 030 2,3
RAZEM 222 919 100%

Odbiorcy Vitrosilicon SA przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł)

Nazwa odbiorcy
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość sprzedaży 
netto(tys.zł.) Udział %

Charakter powiązania z Ciech 
SA

Ciech SA 18176 36,8
Pozostali 31217 63,2
Razem 49393 100%

Odbiorcy Cheman SA przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł)

Nazwa odbiorcy
01.01.2005 – 30.06.2005

Wartość sprzedaży netto udział
Charakter powiązania z Ciech 

S.A.
KWB Adamów 3 657 5,1% brak
Trend Glass 1 230 1,7% brak
Agros Nova 1 110 1,5% brak
Pozostali 65 785 91,7%
Razem 71 782 100%

Odbiorcy Ciech-Polfa Sp. z o.o. przekraczający 10% wartości sprzedaży (tys. zł)
01.01.2005 - 30.06.2005

Nazwa odbiorcy Wartość 
sprzedaży netto udział Charakter powiązania z 

Ciech S.A.
Polfa Pabianice 5.559 22,70%
Erekton (Rosja) 2.437 10%
Pozostali 16.514 67,30%
Razem 24.510 100%  

Kierunki sprzedaży Ciech SA (tys. zł) w I półroczu 2005 roku
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość sprzedaży netto w tys. zł towary usługi
kraj 476 809 5 532
eksport: 296 333 32 837
-Unia Europejska 279 119 5 221
-Pozostała Europa 15 329 896
-Afryka 368 24 021
-Azja 836 2 290
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01.01.2005 - 30.06.2005
Wartość sprzedaży netto w tys. zł towary usługi
-Pozostałe 681 404

Grupa Alwernia
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość sprzedaży netto w tys. zł towary i materiały produkty i usługi

kraj 3 337 42 399
eksport: 367 38 475
-Unia Europejska 367 20 898
-Pozostała Europa - 16 043
-Afryka - 347
-Pozostałe - 1 187

Grupa Petrochemia Blachownia
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość sprzedaży netto w tys. zł towary i materiały produkty i usługi
Kraj 1 806 105 968

eksport: - 11 119
-Unia Europejska - 9 714
-Pozostała Europa - 1 405

Grupa Fosfory
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość sprzedaży netto w tys. zł towary i materiały produkty i usługi
kraj 14 587 96 537

Janikosoda SA
01.01.05 -30.06.05

Wartość sprzedaży netto w tys. zł towary i materiały produkty i usługi
kraj 231 170 392

Grupa Soda Mątwy
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość sprzedaży netto w tys. zł towary i materiały produkty i usługi
kraj 463 222 226
eksport: - 230
-Unia Europejska 230

Vitrosilicon SA
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość sprzedaży netto w tys. zł towary i materiały produkty i usługi
kraj 846 44 960
eksport: 39 3 548
-Unia Europejska 39 3 163
-Pozostała Europa - 370
-Azja - 15
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Cheman SA
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość sprzedaży netto w tys. zł towary i materiały produkty i usługi
kraj 71 045 369
eksport:
-Unia Europejska 197
-Pozostała Europa 171
-Afryka
-Azja
-Pozostałe

Ciech Polfa Sp. z o.o.
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość sprzedaży netto w tys. zł towary i materiały produkty i usługi
Kraj 7.035 499
eksport:
-Unia Europejska 5.089
-Pozostała Europa 9.651 3
-Afryka 6
-Azja 2.077 2
-Pozostałe 148

3.3 Informacje o zmianach źródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w 
towary i usługi.

Dostawcy Ciech SA przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł)

Nazwa dostawcy
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość zakupu 
netto udział

Charakter 
powiązania z Ciech 

SA

Soda Mątwy SA 154 953,9 22,3% spółka zależna
Janikosoda 162 629,8 23,4% spółka zależna
Petrochemia Blachownia 79 682,3 11,5% spółka zależna
Pozostali 297 554,5 42,8%  
Razem 694 820,5 100%  

Dostawcy Grupy Alwernia przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł)

Nazwa dostawcy
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość zakupu 
netto udział

Charakter powiązania 
z Ciech SA

Ciech SA 35 579 43,6
Pozostali 46 024 56,4
Razem 81 603 100%

Dostawcy Grupy Petrochemia-Blachownia przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł)

Nazwa dostawcy
01.01.2005 – 30.06.2005

Wartość zakupu 
netto udział

Charakter powiązania 
z Grupą Petrochemia-

Blachownia
ZAKŁADY KOKSOWNICZE  ZDZIESZOWICE SP.Z 
O.O. 23 116 19,5 Brak

Ciech SA 19  513 16,5
Pozostali 75 897 64,0
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Nazwa dostawcy
01.01.2005 – 30.06.2005

Wartość zakupu 
netto udział

Charakter powiązania 
z Grupą Petrochemia-

Blachownia
ZAKŁADY KOKSOWNICZE  ZDZIESZOWICE SP.Z 
O.O. 23 116 19,5 Brak

Razem 118 526 100%

Dostawcy Grupy Fosfory przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł)

Nazwa dostawcy
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość zakupu 
netto udział

Charakter powiązania 
z Ciech SA

Ciech SA 26 333,4 27 %
Lotos Mazowsze 3 170,5 3 % Brak
Zakłady Azotowe PUŁAWY 1 748,6 2 % Brak

Dostawcy  Janikosoda SA przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł)

Wyszczególnienie
01.01.05 -30.06.05

Wartość zakupu 
netto udział

Charakter 
powiązania z 

Ciech SA

Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. 57.746 47,86%
Spółka pośrednio 

zależna
Ciech SA 9.695 8,04%
Jantrans Sp. z o.o. 2.581 2,14%
Razem 70.022 58,04%

Dostawcy Vitrosilicon SA przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł)

Nazwa dostawcy
01.01.2005 - 30.06.2005

Wartość zakupu netto 
(tys. zł) udział

Charakter powiązania z Ciech 
SA

Ciech SA 8 970 25,5
PGNiG 5 933 16,9 Brak powiązania
Pozostali 20 224 57,6
Razem 35 127 100%

Dostawcy Cheman SA przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł)

Nazwa dostawcy
01.01.2005 – 30.06.2005

Wartość zakupu netto udział
Charakter powiązania z Ciech 

S.A.
Ciech SA 9 444 16,32%
Pozostali 48 428 83,68%
Razem 57 872 100%

Dostawcy Ciech Polfa Sp. z o.o. przekraczający 10% wartości dostaw (tys. zł)
01.01.2005 - 30.06.2005

Nazwa odbiorcy Wartość zakupu netto udział Charakter powiązania z 
Ciech S.A.

POLFA KUTNO S.A. 1.814 12%
Pozostali 13.320 88%
Razem 15.134 100%  
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RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

RAPORT  NIEZALEŻNEGO  BIEGŁEGO  REWIDENTA  Z  PRZEGLĄDU 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 
OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU.

DO AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. 

Dokonaliśmy  przeglądu  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego 
Grupy  Kapitałowej  Ciech  S.A.,  dla  której  Ciech  S.A.  z  siedzibą 
w Warszawie,  ulica  Powązkowska  46/50  jest  podmiotem dominującym, 
obejmującego:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, 
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.683.382 tys. zł,

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 
roku do 30 czerwca 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 57.021 
tys. zł,

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące 
zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 30 
czerwca 2005 roku w kwocie 257.054 tys. zł,

d) skonsolidowany  rachunek  przepływów  pieniężnych  wykazujący 
zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2005 
roku do 30 czerwca 2005 roku w kwocie 28.796 tys. zł,

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za  rzetelność,  prawidłowość  i  jasność  informacji  zawartych 
w skonsolidowanym  sprawozdaniu  finansowym  odpowiada  Zarząd 
podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej Ciech S.A. Naszym zadaniem 
było dokonanie przeglądu tego skonsolidowanego sprawozdania. 

Nie  przeprowadziliśmy  przeglądu  informacji  finansowych  podlegającej 
konsolidacji  jednej  jednostki  zależnej  oraz  stowarzyszonej.  Udział  
w skonsolidowanej sumie bilansowej przed korektami konsolidacyjnymi 
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jednostki  zależnej  nie  będącej  przedmiotem naszego  przeglądu  wynosi 
1,10%,  natomiast  w skonsolidowanych  przychodach  przed  korektami 
konsolidacyjnymi 1,57%.

Za  wyjątkiem  kwestii  opisanych  w  następnym  akapicie,  przegląd 
przeprowadziliśmy  stosownie  do  obowiązujących  w  Polsce  przepisów 
prawa  oraz  norm  wykonywania  zawodu  biegłego  rewidenta,  wydanych 
przez  Krajową  Radę  Biegłych  Rewidentów.  Normy  nakładają  na  nas 
obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby 
uzyskać  umiarkowaną  pewność,  iż  skonsolidowane  sprawozdanie 
finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy 
głównie  drogą  analizy  danych  skonsolidowanego  sprawozdania 
finansowego, wglądu w dokumentację konsolidacyjną oraz wykorzystania 
informacji  uzyskanych  od  Zarządu  oraz  personelu  odpowiedzialnego  za 
finanse  i  księgowość  Spółki  dominującej.  Zakres  i metoda  przeglądu 
skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  istotnie  różni  się  od 
badania.  Celem  przeglądu  nie  jest  wyrażenie  opinii  o prawidłowości, 
rzetelności  i  jasności  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  i  w 
związku z tym opinii takiej nie wydajemy.

Zarząd podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej  Ciech S.A.  wskazał  
w punkcie 35 dodatkowych informacji  i  objaśnień do skonsolidowanego 
sprawozdania  finansowego,  iż  trwają  prace  nad  weryfikacją  wartości 
godziwej  środków  trwałych.  W  związku  z  powyższym,  nie  byliśmy  
w  stanie  uzyskać  dla  celów  naszego  przeglądu  pełnej  dokumentacji 
dotyczącej  weryfikacji  wartości  godziwej  środków  trwałych  i  określić 
wpływu rezultatów tych prac na skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2005 roku, jak i również na 
dane porównywalne.

Za wyjątkiem kwestii opisanej powyżej, dokonany przez nas przegląd nie 
wykazał  potrzeby  dokonania  innych  istotnych  zmian  w  załączonym 
skonsolidowanym  sprawozdaniu  finansowym,  aby  przedstawiało  ono 
rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową  Grupy Kapitałowej Ciech 
S.A. na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz jej wynik finansowy za okres od 
1 stycznia  2005  roku  do  30  czerwca  2005  roku,  zgodnie  
z  Międzynarodowymi  Standardami  Rachunkowości,  Międzynarodowymi 
Standardami  Sprawozdawczości  Finansowej  oraz  związanymi  z  nimi 
interpretacjami  ogłoszonymi  w  formie  rozporządzeń  wykonawczych 
Komisji  Europejskiej  jak  również  wymogami  określonymi  
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie 
informacji  bieżących  i  okresowych   przekazywanych  przez  emitentów 
papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 49, poz. 463). 

Nie zgłaszając konieczności dokonywania dalszych zmian do załączonego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego chcielibyśmy zwrócić uwagę 
na  sprawy  sądowe  toczące  się  przeciwko  podmiotowi  dominującemu 
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Grupy Kapitałowej, które Zarząd opisuje w punkcie nr 28 dodatkowych 
informacji  i  objaśnień  do  skonsolidowanego sprawozdania  finansowego. 
Obecnie trwają postępowania procesowe a ostatecznego rozstrzygnięcia i 
skutków sporów nie da się w pełni ocenić. Zarząd  oszacował  rezerwę na 
pokrycie  ewentualnych  zobowiązań  z  tego  tytułu   i  ujął  w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w łącznej kwocie 12.000 tys. 
zł.  Na  pozostałą  część  ewentualnego  zobowiązania  -  opisanego  przez 
Zarząd  podmiotu  dominującego  w  wyżej  wymienionym  punkcie,  które 
może  powstać  w  razie  niekorzystnych  dla  podmiotu  dominującego 
wyroków sądowych - nie utworzono rezerw.

Maria Rzepnikowska

Biegły rewident …………………………………………………
nr ewid. 3499 osoby reprezentujące podmiot

  
…………………………………………………
podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany 
na listę podmiotów uprawnionych 
pod nr ewidencyjnym 73 
prowadzoną przez KRBR

Warszawa, 14 października 2005 roku
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I 
STRAT
w tysiącach złotych

Nota
01.01-30.06.2005 01.01-30.06.2004

Działalność 
kontynuowana

Działalność 
zaniechana

RAZEM
Działalność 

kontynuowana
Działalność 
zaniechana

RAZEM

Przychody netto ze sprzedaży 3 1 079 186 - 1 079 186 1 075 438 3 300 1 078 738
Koszty własny sprzedaży (831 991) - (831 991) (801 726) (3 083) (804 809)
Zysk/strat brutto na sprzedaży 247 195 - 247 195 273 712 217 273 929
Pozostałe przychody operacyjne 4 10 507 - 10 507 16 452 - 16 452
Koszty sprzedaży (105 872) - (105 872) (105 751) (18) (105 769)
Koszty ogólnego zarządu (76 838) - (76 838) (78 614) - (78 614)
Pozostałe koszty operacyjne 4 (21 994) - (21 994) (23 605) - (23 605)
Zysk/strat na działalności operacyjnej 52 998 - 52 998 82 194 199 82 393
Przychody finansowe 4 29 772 - 29 772 5 259 - 5 259
Koszty finansowe 4 (15 451) - (15 451) (17 943) - (17 943)
Przychody / Koszty finansowe netto 14 321 - 14 321 (12 684) - (12 684)
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 15 5 244 - 5 244 (3 466) - (3 466)

Zysk/strat przed opodatkowaniem 72 563 - 72 563 66 044 199 66 243
Podatek dochodowy 5 (15 542) - (15 542) (15 867) (38) (15 905)
Zysk/strat netto 57 021 - 57 021 50 177 161 50 338

Zysk/strata na sprzedaży dotyczący działalności 
zaniechanej 6 - - - - - -

Zysk netto za rok obrotowy 57 021 - 57 021 50 177 161 50 338
w tym:
Zysk/strat netto akcjonariuszy jednostki dominującej 7 51 780 - 51 780 45 533 161 45 694
Zysk/strat netto akcjonariuszy mniejszościowych 7 5 241 - 5 241 4 644 - 4 644
Zysk na jedną akcję (w złotych): 7
Podstawowy 2,01 2,01 2,48 0,01 2,49
Rozwodniony 2,01 2,01 2,48 0,01 2,49

Skonsolidowany  rachunek  zysków  i  strat  należy  analizować  łącznie  z  dodatkowymi  informacjami  i  objaśnieniami,  które  stanowią  integralną  część  skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego.
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Skonsolidowany bilans na dzień 30 czerwca 2005 roku 

SKONSOLIDOWANY BILANS
w tysiącach złotych

Nota 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

AKTYWA 
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 9 797 315 799 333 792 842
Prawo wieczystego użytkowania 11 2 367 2 432 2 397
Wartości niematerialne, w tym: 12 15 313 13 450 14 815
- wartość firmy  24  6  68
Nieruchomości inwestycyjne 10 11 167 11 709 11 922
Należności długoterminowe 17  81  85  464
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych 
wycenianych metodą praw własności 15 37 407 32 334 32 444

Pozostałe inwestycje długoterminowe 18 32 048 31 855 32 505
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 1 237 1 098 4 080
Aktywa trwałe razem 896 935 892 296 891 469
Aktywa obrotowe
Zapasy 19 167 615 130 270 119 015
Inwestycje krótkoterminowe 21 26 038 1 174 6 565
Należności z tytułu podatku dochodowego 1 433 8 073 6 340
Należności handlowe i pozostałe 20 523 292 518 405 499 949
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 65 566 36 144 44 020
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 6 2 503 2 503 -
Aktywa obrotowe razem 786 447 696 569 675 889
Aktywa, razem 1683 382 1588 865 1567 358

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał akcyjny 23 164 115 123 096 123 096
Akcje własne 23 - (18 805) (14 684)
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 23 151 328 - -
Elementy kapitału dotyczące aktywów przeznaczonych do 
sprzedaży 23 - - -

Kapitał z aktualizacji wyceny 23 - - -
Pozostałe kapitały rezerwowe 23 78 683 84 633 84 633
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 23  798 ( 807) 3 398
Zyski zatrzymane 23 562 423 516 783 493 422
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 957 347 704 900 689 865
Udziały mniejszości 110 058 105 451 106 942
Kapitał własny razem 1067 405 810 351 796 807
Zobowiązania 
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych 
instrumentów dłużnych 24 35 294 51 942 49 313

Świadczenia pracownicze 26 24 213 24 096 22 538
Rezerwy (pozostałe długoterminowe) 25 22 384 22 645 21 557
Rezerwa na podatek odroczony 5 21 380 23 112 24 303
Zobowiązania długoterminowe razem 103 271 121 795 117 711
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych 
instrumentów dłużnych 27 143 363 245 036 255 374

Zobowiązania handlowe i pozostałe 27 341 003 383 813 377 753
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  962  201  896
Rezerwy (krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze 
i rezerwy pozostałe) 25, 26 27 378 27 669 18 817

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do 
sprzedaży 6 - - -

Zobowiązania krótkoterminowe razem 512 706 656 719 652 840
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SKONSOLIDOWANY BILANS
w tysiącach złotych

Nota 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

Zobowiązania razem 615 977 778 514 770 551
Pasywa, razem 1683 382 1588 865 1567 358

Skonsolidowany bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią 
integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku 

w tysiącach złotych  Kapitał 
akcyjny

Akcje 
własne

Kapitał z 
emisji akcji 

powyżej 
ich 

wartości 
nominalnej

Elementy 
kapitału 

dotyczące 
aktywów 

przeznaczonych 
do sprzedaży

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

Różnice kursowe z 
przeliczenia 
jednostek 

podporządkowanych

Zyski 
zatrzyman

e

Kapitał 
własny 

akcjonariuszy 
jednostki 

dominującej

Udziały 
mniejszości

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał własny na dzień 
(początek okresu): 01/01/2005

Wykazane  poprzednio  123 096 (18 
805) - - - 84 633 (807) 516 783 704 900 105 451 810 351

Zmiany zasad rachunkowości - - - - - - - - -
Korekty błędów podstawowych - - - - - - - - -

Kapitał własny (po 
przekształceniu) na dzień: 01/01/2005 123 096 (18 

805) - - - 84 633 (807) 516 783 704 900 105 451 810 351

Utworzenie funduszu 
celowego - - - - - 226 - (226) - - -

Różnice kursowe z 
przewalutowania spółek 
zagranicznych

- - - - - - 1 605 - 1 605 909 2 514

Zysk / (strata) netto - - - - - 51 780 51 780 5 241 57 021
Wypłata dywidendy 
akcjonariuszom - - - - - (8 400) (8 400) (1 387) (9 787)

Emisja kapitału akcyjnego 41 019 - 151 328 - - - - - 192 347 - 192 347
Zmiana składu grupy 
kapitałowej - - - - - - - - - (46) (46)

Sprzedaż akcji własnych - 18 805 - - - (3 966) - - 14 839 14 839
 Przeniesienie kapitału 
rezerwowego na zyski 
zatrzymane

- - - - - (2 210) - 2 210 - - -

Inne korekty - - - - - - 276 276 (110) 166

Kapitał własny na dzień 
(koniec okresu): 30/06/2005 164 115 - 151 328 - - 78 683 798 562 423 957 347 110 058 1 067 405
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku 

 w tysiącach złotych  Kapitał 
akcyjny

Akcje 
własne

Kapitał z 
emisji akcji 

powyżej 
ich 

wartości 
nominalnej

Elementy 
kapitału 

dotyczące 
aktywów 

przeznaczonych 
do sprzedaży

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

Różnice kursowe z 
przeliczenia 
jednostek 

podporządkowanych

Zyski 
zatrzyman

e

Kapitał 
własny 

akcjonariuszy 
jednostki 

dominującej

Udziały 
mniejszości

Kapitał 
własny 
razem 

 Kapitał własny na dzień 
(początek okresu): 

 01/01/200
4 

 Wykazane  poprzednio  123 096 (14 684) - - - 84 633 3 197 448 021 644 263 104 324 748 587
 Zmiany zasad rachunkowości - - - - - - - - - - -
 Korekty błędów podstawowych - - - - - - - - - - -

 Kapitał własny (po 
przekształceniu) na dzień: 

 01/01/200
4 123 096 (14 684) - - - 84 633 3 197 448 021 644 263 104 324 748 587

 Różnice kursowe z 
przewalutowania spółek 
zagranicznych 

- - - - - - 201 - 201 126 327

 Zysk / (strata) netto - - - - - - - 45 694 45 694 4 644 50 338
 Wypłata dywidendy 
akcjonariuszom - - - - - - - (917) (917) (2 143) (3 060)

 Wypłata nagrody z zysku - - - - - - - (181) (181) (19) (200)
 Zmiana składu Grupy 
Kapitałowej - - - - - - - 1 245 1 245 - 1 245

 Inne korekty - - - - - - - (440) (440) 10 (430)

 Kapitał własny na dzień 
(koniec okresu): 

 30/06/200
4 123 096 (14 684) - - - 84 633 3 398 493 422 689 865 106 942 796 807

Zestawienie zmian w kapitale  należy analizować łącznie z  dodatkowymi  informacjami  i  objaśnieniami,  które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego.
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Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł. 01.01-30.06.2005 01.01-30.06.2004

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto za okres 57 021 50 338
Korekty
Amortyzacja 54 296 49 337
Utworzenie / odwrócenie odpisów aktualizujących 160 (4 742)
Zyski / straty z tytułu różnic kursowych (2 335) (159)
Zmiana wyceny nieruchomości inwestycyjnych - -
Zyski / straty z tytułu działalności inwestycyjnej (18 552) 4 287
Zyski / straty ze sprzedaży środków trwałych 65 647
Odsetki i udziały w zyskach 4 906 7 588
Podatek dochodowy naliczony 15 542 15 905
Zysk  / strata z udziałów w spółkach wycenianych metodą praw własności (5 244) 3 466
Wynik operacyjny przed zmianą kapitału obrotowego oraz rezerw 105 859 126 667
Zmiana stanu należności 15 098 (54 479)
Zmiana stanu zapasów (35 844) 4 721
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (64 480) (3 433)
Zmiana stanu rezerw i świadczeń pracowniczych (1 450) 2 187
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 19 183 75 663
Odsetki zapłacone (5 702) (10 013)
Podatek dochodowy zapłacony (12 300) (11 908)
Inne korekty 130 (604)
Zysk / strata na sprzedaży działalności zaniechanej - -
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 311 53 138

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
Wpływy  (in "+")
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 065 1 682
Zbycie spółki zależnej - -
Zbycie inwestycji 51 048 2 420
Dywidendy otrzymane 1 127 756
Odsetki otrzymane 632 200
Pozostałe wpływy 83 2 726
Wydatki (in "-") - -
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (55 520) (31 288)
Nabycie spółki zależnej (po potrąceniu przejętych środków pieniężnych) - -
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych - -
Nabycie innych inwestycji (45 050) (7 365)
Wydatki na badania i rozwój - -
Pozostałe wydatki (43) (6)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (45 658) (30 875)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

Wpływy  (in "+")
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 192 875 -
Wpływy z tytułu emisji wymienialnych akcji uprzywilejowanych - -
Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek 81 676 61 965
Emisja dłużnych papierów wartościowych - 69 533
Inne wpływy finansowe 2 209 30
Wydatki (in "-")
Nabycie akcji własnych - -
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł. 01.01-30.06.2005 01.01-30.06.2004

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto za okres 57 021 50 338
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
Dywidendy wypłacone udziałowcom mniejszościowym (1 055) (901)
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek (184 047) (55 702)
Wykup dłużnych papierów wartościowych (15 000) (82 152)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (2 435) (2 242)
Inne wydatki finansowe (1 080) (26)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 73 143 (9 495)

Przepływy pieniężne netto, razem 28 796 12 768

Środki pieniężne na początek okresu 36 144 31 345
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych 626 (93)
Środki pieniężne na koniec okresu 65 566 44 020

Skonsolidowany  rachunek  przepływów  pieniężnych  w  istotnych  pozycjach  wynika  z  kwot  wykazanych  w 
skonsolidowanym bilansie.
Skonsolidowany  rachunek  przepływów pieniężnych  należy  analizować łącznie  z  dodatkowymi  informacjami  i 
objaśnieniami, które stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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DODATKOWE  INFORMACJE  I  OBJAŚNIENIA  DO  SKONSOLIDOWANEGO  SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO

1 Informacje ogólne

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 
czerwca 2005 roku, wraz z danymi porównywalnymi, zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Ciech SA w 
dniu  14 października 2005 roku. Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym pełnym 
sprawozdaniem  finansowym  sporządzonym  zgodnie  z  Międzynarodowymi  Standardami  Rachunkowości 
Finansowej.

Jednostką dominującą Grupy Ciech jest Ciech Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 46/50, 
zarejestrowana jest pod numerem 0000011687 w Sądzie Rejonowym dla m.st.  Warszawy w Warszawie, XIX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Na dzień 30 czerwca 2005 roku Ciech SA była spółką 
kontrolowaną przez Skarb Państwa. 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki dominującej zgodnie ze statutem jest między innymi: prowadzenie 
działalności  gospodarczej  obejmującej  działalność handlową,  inwestycyjną,  produkcyjną,  usługową i  operacje 
finansowe  ze  szczególnym  uwzględnieniem  działalności  w  zakresie  handlu  zagranicznego  i  krajowego 
chemikaliami oraz działalności z tym handlem związanej. Spółka może prowadzić działalność przedstawicielską 
na rzecz firm krajowych i  zagranicznych Zakres podstawowej działalności spółek Grupy Ciech przedstawiony 
został w punkcie 31 informacji dodatkowej.

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Ciech (jednostka dominująca Ciech SA oraz spółki  zależne konsolidowane 
metodą pełną) za pierwsze półrocze 2005 roku wyniosło 3 453 osób. W porównywalnym okresie tj. pierwszym 
półroczu 2004 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 3 519 osób.

2 Istotne zasady rachunkowości

Oświadczenie o zgodności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Skonsolidowane  sprawozdanie  finansowe  Grupy  Ciech  oraz  sprawozdania  finansowe  wszystkich  jednostek 
zależnych i stowarzyszonych z Ciech SA za prezentowany okres oraz okresy porównywalne zostały sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

W punkcie  35 niniejszego sprawozdania zawarte  są wyjaśnienia  wpływu,  jaki  zastosowanie MSSF miało  na 
pozycje kapitału własnego, wynik netto oraz przepływy środków pieniężnych Grupy Ciech.

Zarząd Ciech SA oświadcza, że prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia 
sytuację finansową, finansowe wyniki działalności i przepływy środków pieniężnych.

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania

Prezentowane  skonsolidowane  sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu  kontynuacji 
działalności. 

Walutą pomiaru i  walutą  sprawozdawczą prezentowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest 
złoty polski. Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały podane w tysiącach złotych polskich 
(tys. zł.), o ile nie jest to wskazane inaczej.

Dla  celów sporządzenia  wybranych danych finansowych,  poszczególne pozycje  aktywów i  pasywów bilansu 
przeliczone zostały na EURO według średniego kursu ogłoszonego na dzień bilansowy (30 czerwca 2005 roku) 
przez Narodowy Bank Polski tj. 4,0401. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczone zostały na 
EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank 
Polski dla EURO na ostatni dzień każdego miesiąca tj. od stycznia do czerwca 2005 roku odpowiednio: 4,0503; 
3,9119; 4,0837; 4,2756; 4,1212; 4,0401. Dla okresu sprawozdawczego za drugi kwartał 2005 roku jest to kurs 
4,0805.
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Sporządzenie  sprawozdania  finansowego  zgodnie  z  MSSF  wymaga  od  Zarządu  profesjonalnych  osądów, 
szacunków i  założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, 
przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym 
oraz różnych innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają 
podstawę  profesjonalnego  osądu,  co  do  wartości  bilansowej  aktywów  i  zobowiązań,  która  nie  wynika 
bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej.

Szacunki  i  związane  z  nimi  założenia  podlegają  bieżącej  weryfikacji.  Zmiana  szacunków  księgowych  jest 
rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeżeli dotyczy to wyłącznie tego okresu, lub w okresie 
bieżącym i przyszłym, jeżeli zmiany dotyczą zarówno okresu bieżącego jak i okresów przyszłych

Zasady polityki rachunkowości
Zasady  polityki  rachunkowości  przedstawione poniżej  stosowane były  w  odniesieniu  do  wszystkich  okresów 
zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak również przy sporządzaniu zgodnego z 
MSSF bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2004 r. dla celów przejścia na sprawozdawczość zgodną z MSSF.

f) Zasady konsolidacji

(i) Jednostki zależne
Jednostkami zależnymi są podmioty kontrolowane przez Spółkę. Kontrola ma miejsce wtedy, gdy Grupa posiada 
zdolność  kierowania  bezpośrednio  lub  pośrednio  polityką  finansową  i  operacyjną  danej  jednostki,  w  celu 
uzyskiwania korzyści  płynących  z  jej  działalności.  Przy ocenie  stopnia  kontroli  bierze się  pod  uwagę wpływ 
istniejących i potencjalnych praw głosu, które na dzień bilansowy mogą zostać zrealizowane lub mogą podlegać 
konwersji.  Sprawozdania  finansowe  spółek  zależnych  uwzględniane  są  w  skonsolidowanym  sprawozdaniu 
finansowym począwszy od dnia uzyskania nad nimi kontroli aż do momentu jej wygaśnięcia.

(ii) Jednostki stowarzyszone, jednostki współzależne
Jednostki stowarzyszone są to jednostki gospodarcze, na których politykę operacyjną i finansową Grupa wywiera 
znaczący wpływ, lecz ich nie kontroluje. 

Jednostki współzależne Grupy to jednostki, nad działalnością których, na skutek uzgodnień umownych, Grupa 
sprawuje wspólną kontrolę.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera udział Grupy w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych 
i współzależnych  wykazywanych  metodą  praw  własności,  od  momentu  uzyskania  znaczącego  wpływu  lub 
wspólnej  kontroli  do momentu jej  wygaśnięcia.  Grupa dokonuje również pomiaru utraty  wartości  udziałów w 
aktywach netto jednostek stowarzyszonych i współzależnych i dokonuje odpowiednich odpisów aktualizujących. 
W  przypadku,  gdy  udział  Grupy  w  stratach  przekracza  wartość  bilansową  jednostki  stowarzyszonej  lub 
współzależnej, wartość ta zostaje zredukowana do zera i zaprzestaje się rozpoznawania dalszych strat o ile nie 
istnieje  prawny  obowiązek  pokrycia  strat  lub  nie  dokonano  już  płatności  z  tytułu  pokrycia  jakichkolwiek 
zobowiązań.

Wartość firmy powstała w wyniku nabycia udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub współzależnych jest ujęta 
w wartości tych udziałów. Natomiast nadwyżkę udziału Grupy w wartości godziwej zidentyfikowanych aktywów, 
zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych nad kosztem nabycia udziałów odnosi się do rachunku zysków i strat.

(iii) Korekty konsolidacyjne
Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane w obrębie Grupy oraz 
wszelkie  wynikające stąd niezrealizowane zyski  lub straty,  a także przychody oraz koszty Grupy, dywidendy 
wewnątrz grupowe oraz wewnątrzgrupowa sprzedaż środków trwałych są eliminowane w trakcie sporządzania 
skonsolidowanego sprawozdania  finansowego.  W przypadku zaistnienia,  niezrealizowane zyski  wynikające  z 
transakcji  z  jednostkami  stowarzyszonymi  oraz  współzależnymi  będą  wyłączone  ze  skonsolidowanego 
sprawozdania proporcjonalnie  do wysokości  udziału  Grupy w tych  jednostkach.  Analogiczne  niezrealizowane 
straty  będą  wyłączone  ze  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  na  tej  samej  zasadzie  co 
niezrealizowane zyski, do momentu wystąpienia przesłanek wskazujących na utratę wartości. 

g) Waluty obce

(i) Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w PLN według średniego 
kursu NBP dla danej waluty obowiązującego na ten dzień. Pozycje pieniężne aktywów i pasywów wyrażone w 
walucie obcej są przeliczane na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty obowiązujący na 
ten  dzień.  Różnice  kursowe wynikające  z  rozliczenia  transakcji  w  walutach  obcych  oraz  wyceny  bilansowej 
aktywów i  pasywów pieniężnych  wyrażonych  w  walutach  obcych  ujmowane  są  w  rachunku  zysków i  strat. 
Niepieniężne  pozycje  aktywów  i  zobowiązań  wyceniane  według  kosztu  historycznego  w  walucie  obcej  są 
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przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania transakcji.  Niepieniężne pozycje 
bilansowe wyrażone w walucie obcej wyceniane według wartości godziwej są przeliczane według średniego kursu 
NBP, obowiązującego na dzień ustalenia wartości godziwej. 

(ii) Sprawozdania finansowe podmiotów zagranicznych

Spółki zagraniczne z Grupy Ciech działają w gospodarce innej niż hiperinflacyjna w rozumieniu MSR 29. 

Wszystkie pozycje rachunku zysków i strat przedstawionego w walucie zagranicznej powinny być przeliczane na 
PLN według kursu z dnia transakcji (MSR 21.39(b)). W Grupie zastosowano uproszczenie i przyjęto kursy średnie 
dla danego okresu (MSR 21.40), albowiem nie było takich wahań kursów, w wyniku których wystąpiłby istotny 
wpływ na skonsolidowany wynik finansowy.

Wszystkie pozycje bilansu, z wyjątkiem kapitałów własnych, przeliczane są na PLN według średniego kursu NBP, 
ogłoszonego na dzień sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wszystkie korekty aktywów 
netto przejętej jednostki z tytułu wyceny na dzień nabycia do wartości godziwej, oraz wartość firmy powstała na 
ten dzień przeliczone są kursem z dnia nabycia na walutę funkcjonalną jednostki zagranicznej, a w kolejnych 
okresach  są  przeliczone  na  walutę  prezentacyjną  zgodnie  z  zasadami  ogólnymi  dla  przeliczania  aktywów i 
pasywów jednostki zależnej (na dzień bilansowy).

Różnica wynikająca z przeliczenia kapitału własnego według innych kursów niż średni kurs na dzień bilansowy 
zastosowany do pozostałych pozycji  bilansu,  wykazywana jest  w kapitałach własnych jako "różnice kursowe 
z przeliczenia".

h) Instrumenty Finansowe

(i ) Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Aktywa  finansowe  wyceniane  w  wartości  godziwej  przez  wynik  finansowy  klasyfikowane  są  jako  aktywa 
krótkoterminowe i wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są 
bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy zalicza się aktywa finansowe:

− nabyte w celu sprzedaży w krótkim terminie, 
− stanowiące  część  zarządzanego  łącznie  portfela,  dla  którego  istnieje  potwierdzenie  uzyskiwania 

krótkoterminowych zysków w przeszłości,  
− wyznaczone przez Grupę do tej kategorii przy początkowym ujęciu. 

Do  aktywów  finansowych  wycenianych  w  wartości  godziwej  przez  wynik  finansowych  zalicza  się  również 
instrumenty  pochodne,  o  ile  nie  zostały  spełnione  wymagania  dotyczące  zastosowania  rachunkowości 
zabezpieczeń.

(ii) Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności

Inwestycje  utrzymywane  do  terminu  wymagalności  są  to  aktywa  finansowe  nie  będące  instrumentami 
pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, 
względem których jednostka ma stanowczy zamiar i  jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu 
wymagalności i które nie są pożyczkami i należnościami, i które nie zostały wyznaczone przy początkowym ujęciu 
jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowych lub aktywa finansowe dostępne 
do sprzedaży.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy 
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

(iii) Pożyczki i należności

Pożyczki  i  należności  są  aktywami  finansowymi  nie  będącymi  instrumentami  pochodnymi,  z  ustalonymi  lub 
możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku, inne niż aktywa finansowe, 
które:

− Grupa zamierza sprzedać natychmiast lub w bliskim terminie, które klasyfikuje się jako przeznaczone do 
obrotu  i  te,  które  przy  początkowym ujęciu  zostały  wyznaczone przez  jednostkę  jako  wyceniane  w 
wartości godziwej przez wynik finansowy;

− Grupa przy początkowym ujęciu wyznaczyła jako dostępne do sprzedaży; lub
− Grupa  może  nie  odzyskać  zasadniczo  pełnej  kwoty  inwestycji  początkowej  z  innego  powodu,  niż 

pogorszenie obsługi kredytu, które klasyfikuje się jako dostępne do sprzedaży

Pożyczki i należności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy 
procentowej.

45



 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech za I półrocze 2005

(iv) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, które 
zostały  wyznaczone jako  dostępne  do  sprzedaży  lub  nie  będące pożyczkami  i  należnościami,  inwestycjami 
utrzymywanymi do upływu terminu wymagalności, ani aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej 
przez wynik finansowy.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś zyski i straty z wyceny ujmowane 
są w kapitale z aktualizacji wyceny. W przypadku oprocentowanych instrumentów dłużnych zaliczonych do tej 
kategorii  część odsetkowa ustalona przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej jest  odnoszona 
bezpośrednio do rachunku zysków i strat.

i) Rzeczowe aktywa trwałe

(i) Własne składniki rzeczowych aktywów trwałych 

Składniki  rzeczowych aktywów trwałych  ujmuje  się  w księgach według  cen  nabycia  lub  kosztu  wytworzenia 
pomniejszonych  o  odpisy  amortyzacyjne  oraz  odpisy  z  tytułu  utraty  wartości.  Cena nabycia  obejmuje  cenę 
zakupu składnika aktywów (tj. kwotę należną sprzedającemu, pomniejszoną o podlegające odliczeniu podatki: od 
towarów i usług oraz akcyzowy), obciążenia o charakterze publicznoprawnym (w przypadku importu) oraz koszty 
bezpośrednio  związane  z  zakupem i  przystosowaniem składnika  aktywów do  stanu  zdatnego  do  używania, 
łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku i składowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne 
zmniejszenia  i  odzyski  zmniejszają  cenę  nabycia  składnika  aktywów.  Koszt  wytworzenia  składnika  środków 
trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie jego 
budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do 
używania (lub do dnia bilansowego, jeśli składnik nie został jeszcze oddany do używania), w tym również nie 
podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, a także koszt obsługi zobowiązań 
zaciągniętych w celu finansowania nabycia (wytworzenia) środka trwałego, uwzględniający różnice kursowe do 
wysokości będącej korektą wysokości odsetek związanych z tymi zobowiązaniami. 

Pozycje rzeczowych aktywów trwałych, które zostały przeszacowane do wartości godziwej na dzień 1 stycznia 
2004 roku,  czyli  dzień  zastosowania  po  raz  pierwszy  przez  Grupę  MSSF,  są  wycenione  w oparciu  o  koszt 
uznany,  który  stanowi  wartość  godziwą  na  dzień  dokonania  przeszacowania.  Efekt  przeszacowania  został 
odniesiony na zyski zatrzymane z lat ubiegłych.
Aktualnie  trwają  prace  nad  weryfikacją  wartości  godziwej  rzeczowych  aktywów  trwałych.  W  związku  z 
powyższym,  nie  jesteśmy  w  stanie  określić  ostatecznego  wypływu  rezultatów  tych  prac  na  prezentowane 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

(ii) Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu

Umowy  leasingowe,  w  ramach  których  Grupa  ponosi  praktycznie  całość  ryzyka  oraz  czerpie  praktycznie 
wszystkie korzyści wynikające z posiadania składników rzeczowych aktywów trwałych sklasyfikowano są jako 
umowy leasingu finansowego. Rzeczowe aktywa trwałe nabyte w drodze leasingu finansowego są wykazane 
początkowo w wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w zależności od tego, 
która  z  tych  kwot  jest  niższa,  a następnie  pomniejszane  o  odpisy  amortyzacyjne  oraz  straty  z  tytułu  utraty 
wartości.  Płatności  z  tytułu  zawartych  przez  podmioty  Grupy  umów leasingu  operacyjnego  ujmowane są  w 
rachunku zysków i strat w okresie trwania leasingu.

 (iii) Późniejsze wydatki

Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty mające na celu wymianę ujmowanych odrębnie 
części składnika rzeczowych aktywów trwałych. Inne koszty są kapitalizowane jedynie, gdy można je wiarygodnie 
zmierzyć i zwiększają przyszłe korzyści ekonomiczne związane ze składnikiem majątku rzeczowego. Pozostałe 
nakłady są rozpoznawane na bieżąco w rachunku zysków i strat jako koszty. 

Zgodnie  z  MSR  16  (paragraf  13)  odrębna  część  środka  trwałego,  która  wymaga  wymiany  w  regularnych 
odstępach czasu, jest amortyzowana zgodnie z jej ekonomicznym okresem użytkowania. Koszty remontów są 
aktywowane, gdy kwota nakładów poniesionych dotyczy części uznanych za odrębną część składową środka 
trwałego. Jeśli  składniki  te  nie  zostały wyodrębnione w momencie rozpoznania środka trwałego można tego 
dokonać w momencie poniesienia nowych nakładów. 

Zgodnie z MSR 16 (paragraf 14) Grupa zwiększa wartość środków trwałych o wartość nakładów poniesionych 
podczas regularnych remontów generalnych, które są niezbędne do dalszego funkcjonowania środka trwałego. 
Nakłady  te  traktuje  się  jako  oddzielny  środek  trwały  i  amortyzuje  przez  oczekiwany  okres  do  następnego 
planowanego  remontu  generalnego.  W  momencie  kapitalizacji  nowych  kosztów  remontów  generalnych 
nieumorzona wartość poprzednich remontów zostaje spisana w ciężar kosztów operacyjnych. 
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W momencie nabycia lub wytworzenia środka trwałego Grupa wyodrębnia z ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
wartość równą nakładom koniecznym do poniesienia podczas następnego remontu generalnego, który dotyczy 
danego środka trwałego i amortyzuje ją przez oczekiwany okres pozostały do następnego planowanego remontu 
generalnego.

(iv) Amortyzacja

Składniki  rzeczowego majątku  trwałego,  względnie  ich  istotne  i  odrębne części  składowe  amortyzowane są 
metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności. Grunty nie są amortyzowane. Grupa zakłada poniższe 
okresy ekonomicznej użyteczności dla między innymi wyżej wymienionych kategorii środków trwałych:

Budynki 20 - 25 Lat
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:   2 - 20 lat

j) Wartości niematerialne

(i) Wartość firmy 

Wartość  firmy  powstaje  w  momencie  połączenia  oddzielnych  jednostek  lub  działalności  w  jedną  jednostkę 
sporządzającą  sprawozdania  finansowe.  W  szczególności  ma  to  miejsce  w  przypadku  nabycia  udziałów 
w jednostkach zależnych, stowarzyszonych lub współzależnych. Wszelkie łączenia jednostek niepowiązanych są 
ujmowane  metodą  nabycia.  Wartość  firmy  ustalana  jest  jako  nadwyżka  kosztów  poniesionych  w  wyniku 
połączenia jednostek nad udziałem nabywcy w wartości godziwej identyfikowalnych aktywów netto. W przypadku 
kiedy cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów 
netto Grupa weryfikuje poprawność ustalenia wartości godziwej aktywów i pasywów, a następnie rozpoznaje w 
rachunku zysków i strat pozostałą różnicę w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wycena spółek do wyliczenia wartości firmy na moment nabycia udziałów 
dokonywana jest według wartości godziwej. Wartość godziwą ustala się w zasadzie na moment powstania relacji 
podporządkowania i każdego znaczącego jej wzmocnienia. Grupa uznaje konieczność stałej weryfikacji wartości 
godziwej pod kątem utraty wartości oraz ujawniania się okoliczności, o których w momencie przeprowadzania 
wyceny nie było wiadomo. W przypadku weryfikacji  wartości  godziwej  składników aktywów netto w ciągu 12 
miesięcy od daty transakcji, wpływa ona na zmianę kwoty wartości firmy. Ujawnione w następnych miesiącach 
zmiany  wpływają na bieżący wynik finansowy za wyjątkiem stwierdzenia wystąpienia błędu (ujmowany zgodnie z 
MSR 8), rozpoznania aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz korekt ceny nabycia, które ujmowane są w relacji 
z wartością firmy przy zastosowaniu zasady ostrożnej wyceny.

Wartość  firmy  dotycząca  podmiotów  stowarzyszonych  ujęta  jest  w  wartości  bilansowej  tych  podmiotów 
wykazywanej  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.  W związku z  powyższym analiza utraty 
wartości dokonywana jest łącznie dla udziałów w jednostkach stowarzyszonych oraz związanej z nimi wartości 
firmy.

Zgodnie  z  MSSF 1  nie  dokonuje  się  korekt  wartości  bilansowej  wartości  firmy  w związku  z  dokonywanymi 
w poprzednich okresach sprawozdawczych odpisami amortyzacyjnymi wartości firmy. Grupa stosująca MSSF po 
raz pierwszy zastosowała wymogi MSR 36 „Utrata wartości aktywów” przeprowadzając test na utratę wartości 
firmy na dzień przejścia na MSSF. Powstałe odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujmowane są w Grupie w 
pozycji zyski zatrzymane. Test sprawdzający, na utratę wartości firmy został przeprowadzony w oparciu o warunki 
istniejące na dzień przejścia na MSSF oraz na kolejne dni bilansowe.

Na dzień przejścia na MSSF niezamortyzowana nadwyżka udziału nabywcy w przejętych aktywach netto nad 
ceną nabycia została spisana w korespondencji z pozycją zyski zatrzymane.

(ii) Pozostałe wartości niematerialne 

Pozostałe  wartości  niematerialne  nabyte  przez  Grupę  wykazywane  są  w  oparciu  o  ich  cenę  nabycia, 
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości. Wydatki poniesione na 
wewnętrznie  wytworzoną wartość  firmy lub  marki  handlowe rozpoznawane są w rachunku zysków i  strat  w 
momencie ich poniesienia. 

(iii) Późniejsze wydatki

Późniejsze wydatki  na składniki  istniejących wartości  niematerialnych podlegają kapitalizacji  tylko wtedy,  gdy 
zwiększają  przyszłe  korzyści  ekonomiczne związane z  danym składnikiem.  Pozostałe  nakłady  są  ujmowane 
bezpośrednio w rachunku zysków i strat jako koszty. 
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(iv) Amortyzacja

Wartości  niematerialne amortyzowane są metodą liniową przez okres ich ekonomicznej  użyteczności.  Grupa 
zakłada poniższe okresy ekonomicznej użyteczności dla poszczególnych kategorii wartości niematerialnych:

Koszty badań i rozwoju 2 - 5 lat
Patenty oraz licencje 2 - 10 lat
Pozostałe 2 - 5 lat

k) Koszty finansowanie zewnętrznego
Koszty finansowana zewnętrznego ujmuje się jako koszty w okresie, w którym je poniesiono.

l) Nieruchomości inwestycyjne
Nieruchomości inwestycyjne są utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów czynszowych, z tytułu wzrostu ich 
wartości lub obu przyczyn. 

Nieruchomości  inwestycyjne wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi do wyceny środków trwałych, tj. 
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty 
wartości. 

Przychody  z  tytułu  wynajmu  nieruchomości  podmiotom  trzecim  wykazywane  są  zgodnie  z  zasadami 
przedstawionymi w punkcie o). 

m) Należności handlowe i pozostałe
Krótkoterminowe należności  handlowe i  pozostałe  są  wyceniane  w kwocie  wymagającej  zapłaty,  o  ile  efekt 
naliczenia odsetek nie  jest  znaczący.  W przeciwnym przypadku należności  są ujmowane początkowo w ich 
wartości godziwej, a następnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej. Zgodnie z zasadą przyjętą przez Grupę, należności o okresie płatności powyżej 180 dni podlegają 
dyskontowaniu. 

Należności wyrażone w walutach obcych wykazywane są na dzień dokonania operacji według średniego kursu 
NBP ustalonego dla danej waluty na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę 
dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się w oparciu o średni kurs ustalony dla 
danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Odpisy aktualizujące na należności szacuje się, gdy należność staje się wątpliwa, między innymi na podstawie 
analizy sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika.

n) Zapasy
Składniki  zapasów  materiałów  i  towarów  wycenia  się  w  wysokości  ceny  nabycia  stanowiącej  cenę  zakupu 
powiększoną  o  koszty  bezpośrednio  związane  z  zakupem  i  przystosowaniem  składnika  aktywów  do  stanu 
zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu.

Zapasy wyrobów gotowych oraz produkcji w toku wycenia się w wysokości kosztu wytworzenia obejmującego 
koszty bezpośrednie oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem produktu.

W przypadku, gdy cena nabycia lub koszt wytworzenia składnika zapasów jest wyższy od  możliwej do uzyskania 
ceny ustalonej w transakcji  sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej i  pomniejszonej 
o szacowane  koszty  wykończenia  oraz  koszty  niezbędne  do  doprowadzenia  sprzedaży  do  skutku,  Grupa 
dokonuje odpowiednich odpisów aktualizacyjnych.

Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. 
Rozchód zapasów ustala się metodą pierwsze weszło – pierwsze wyszło. 

o) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki  pieniężne i  ich  ekwiwalenty  obejmują  środki  pieniężne w kasie  oraz  depozyty  bankowe  na  żądanie. 
Krótkoterminowe inwestycje, które nie podlegają istotnym zmianom wartości i które mogą być łatwo zamienione 
w określoną kwotę środków pieniężnych i stanowią część polityki zarządzania płynnością Grupy, są ujmowane 
jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty dla celów rachunku przepływu środków pieniężnych.
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p) Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
Wartość bilansowa aktywów Grupy innych niż zapasy oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego poddawana jest 
analizie  na  każdy  dzień  bilansowy w celu  stwierdzenia,  czy  występują  przesłanki  wskazujące  na  utratę  ich 
wartości.  W  przypadku  wystąpienia  takich  przesłanek  Grupa  dokonuje  szacunku  wartości  odzyskiwalnej 
poszczególnych aktywów.

Wartość  odzyskiwalna  wartości  firmy,  aktywów  o  nieokreślonym  terminie  użyteczności  oraz  wartości 
niematerialnych, które nie są jeszcze zdatne do użycia jest szacowana na każdy dzień bilansowy niezależnie od 
wystąpienia przesłanek.

Odpis z tytułu utraty wartości rozpoznawany jest w momencie, kiedy wartość bilansowa składnika aktywów lub 
ośrodka generującego środki pieniężne przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Odpisy z tytułu utraty wartości 
rozpoznawane są w rachunku zysków i strat. 

Utrata wartości ośrodka generującego środki pieniężne jest w pierwszej kolejności ujmowana jako zmniejszenie 
wartości firmy przypisanej do tego ośrodka (grupy ośrodków), a następnie jako zmniejszenie wartości bilansowej 
pozostałych aktywów tego ośrodka (grupy ośrodków) na zasadzie proporcjonalnej. 

Wartość firmy oraz wartości niematerialne o nieokreślonym terminie użyteczności były analizowane pod kątem 
utraty wartości na dzień 1 stycznia 2004, datę przejścia na MSSF oraz na kolejne dni bilansowe, nawet jeżeli nie 
istniały przesłanki wskazujące na utratę wartości.

(i) Kalkulacja wartości odzyskiwalnej

Wartość odzyskiwalna w odniesieniu do inwestycji  utrzymywanych do terminu wymagalności  oraz należności 
wycenianych  według  skorygowanej  ceny  nabycia  ustalana  jest  jako  wartość  bieżąca  przyszłych  przepływów 
pieniężnych  zdyskontowanych przy  użyciu  efektywnej  stopy  procentowej  (wewnętrznej  stopy  zwrotu  danego 
składnika aktywów). Należności o krótkim terminie zapadalności nie są dyskontowane. 

W  przypadku  instrumentów  kapitałowych  wycenianych  według  kosztu  nabycia,  które  nie  są  notowane  na 
aktywnym rynku i ich wartość godziwa nie może być w inny sposób wiarygodnie oszacowana, wartość bieżącą 
przyszłych  przepływów pieniężnych  ustala  się  przy zastosowaniu  bieżącej  stopy procentowej  dla  podobnych 
aktywów finansowych. 

(ii) Odwrócenie odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości 

W  przypadku  wzrostu  wartości  inwestycji  finansowych,  który  może  być  obiektywnie  przypisany  zdarzeniom 
mającym miejsce po dokonaniu odpisu aktualizującego, Grupa dokonuje odpowiedniego zmniejszenia odpisu 
w korespondencji  z  rachunkiem  zysków  i  strat,  za  wyjątkiem  inwestycji  kapitałowych  klasyfikowanych  jako 
dostępne do sprzedaży.

Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości firmy nie jest odwracany.

W pozostałych  przypadkach  odpis  aktualizacyjny  z  tytułu  utraty  wartości  jest  odwracany,  jeżeli  zmieniły  się 
szacunki zastosowane do ustalenia wartości odzyskiwalnej.

Odpis  z  tytułu  utraty  wartości  odwracany  jest  tylko  do  wysokości  wartości  bilansowej  składnika  aktywów 
pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utraty wartości nie 
został rozpoznany. 

q) Kapitały własne
Zgodnie  z  zasadami  prezentacji  sprawozdań  finansowych,  określonych  w  MSR 1  „Prezentacja  sprawozdań 
finansowych”, suma skonsolidowanego kapitału własnego razem obejmuje kapitał własny akcjonariuszy jednostki 
dominującej oraz  udziały mniejszości. Również wynik finansowy netto wykazany w rachunku zysków i strat nie 
jest pomniejszany o udział mniejszości. 

Kapitał zakładowy jednostki dominującej jest kapitałem zakładowym Grupy i wykazywany jest według wartości 
nominalnej w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do rejestru handlowego. 

Kapitał własny jednostek podporządkowanych w wysokości na dzień nabycia udziałów, w części odpowiadającej 
udziałowi Grupy w kapitale zakładowym tych jednostek, jest kompensowany z wartością nabycia udziałów ujętych 
w bilansie  jednostki  dominującej  (znaczącego  inwestora)  na  dzień  nabycia  (różnica  stanowi  wartość  firmy). 
Przyrost  (spadek)  kapitałów  po  dniu  nabycia  udziałów  w  części  przypadającej  jednostce  dominującej 
(znaczącemu inwestorowi) zalicza się do kapitałów Grupy i jest wykazywany w odpowiednich pozycjach kapitałów 
własnych Grupy. Pozostałą część kapitału własnego jednostek konsolidowanych metodą pełną zalicza się do 
kapitałów mniejszości, które zostały opisane poniżej.
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Korekty konsolidacyjne odnoszone są na odpowiednie pozycje kapitałów w zależności od charakteru korekt.

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych składają się z różnic kursowych powstałych przy 
przeliczeniu  na  walutę  polską  kapitału  własnego  według  stanu  na  dzień  objęcia  kontroli  lub  rozpoczęcia 
wywierania znacznego wpływu przez jednostkę dominującą - według ustalonego dla danej waluty przez Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego na ten dzień kursu średniego,  oraz z  różnic  kursowych powstałych przy jego 
przeliczaniu według ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego kursu średniego 
na dzień bilansowy, a także z różnic kursowych powstałych z przeliczenia na walutę polską wyniku finansowego 
netto  według  kursu  stanowiącego  średnią  arytmetyczną  ogłoszonych  przez  Prezesa  Narodowego  Banku 
Polskiego kursów średnich dla danej waluty na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego.

Na dzień sprzedaży akcji (udziałów) jednostki objętej konsolidacją, różnice kursowe z konsolidacji, związane z tą 
jednostką, podlegają odpisaniu w ciężar rachunku zysków i strat.

W przypadku zakupu akcji  własnych,  kwota zapłaty  z  tego tytułu  wraz z  kosztami  bezpośrednimi  transakcji, 
wykazywana jest jako zmiana w kapitale własnym. Zakupione akcje wykazywane są jako zmniejszenie kapitału 
własnego. 

Dywidendy ujmuje się jako zobowiązania w okresie, w którym zostały uchwalone. 

Dywidendy otrzymane przez podmiot dominujący za okres przed dniem objęcia kontroli nad podmiotem zależnym 
pomniejszają cenę nabycia udziałów. Ma to wpływ na obliczenie wartości firmy z konsolidacji  lub na wielość 
nadwyżki udziału nabywcy w przejętych aktywach netto nad ceną nabycia (poprzednio ujemnej wartości firmy). 
Należy  zauważyć,  że  nie  są  dokonywane  żadne  korekty  dotyczące  dywidend  wypłaconych  udziałowcom 
mniejszościowym.

Dywidendy  otrzymane  przez  podmiot  dominujący  za  okres  po  dniu  objęcia  kontroli  podlegają  wyłączeniu 
z przychodów finansowych podmiotu  dominującego i  włączeniu  do  kapitału  własnego  jednostki  wypłacającej 
dywidendę. Włączenie to następuje po podziale kapitału własnego jednostki na kapitał przypadający Grupie i 
kapitał mniejszości. 

Eliminacja dywidendy powiększa zyski zatrzymane przypadające Grupie.

Skonsolidowany zysk (strata) netto  prezentowany jest w  kapitale własnym w pozycji zyski zatrzymane i jest 
sumą  zysku  (straty)  netto  jednostki  dominującej,  udziałów  w  zyskach  (stratach)  netto  jednostek 
podporządkowanych  wycenianych  metodą  praw  własności,  zysków  (strat)  netto  jednostek  konsolidowanych 
metodą pełną oraz zysków (strat) udziałowców mniejszościowych. 

Udziały mniejszości (kapitał własny akcjonariuszy lub udziałowców mniejszościowych) 
Udziały  mniejszości  wylicza  się  jako  procent  kapitałów  własnych  posiadanych  przez  akcjonariuszy  lub 
udziałowców mniejszościowych na dzień bilansowy. Wartość ta jest zgodna z wartością kapitałów udziałowców 
mniejszościowych wyliczoną poprzez dodanie do wartości kapitałów udziałowców mniejszościowych na koniec 
poprzedniego okresu (będącego jednocześnie bilansem otwarcia) zmian w wartości kapitałów przypadających 
udziałowcom mniejszościowym w okresie sprawozdawczym. Zmiany te w szczególności mogą wynikać:

− ze  zmian  w  procencie  udziałów  posiadanych  przez  udziałowców  mniejszościowych  -  np.  zakup, 
sprzedaż podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

− ze zmian wartości kapitałów własnych nie związanych ze zmianami w procencie posiadanych udziałów - 
np. podwyższenie lub obniżenie kapitału nie zmieniające procentowych udziałów, dopłaty do kapitału 
wniesione przez udziałowców mniejszościowych, wynik roku bieżącego, kapitały z przeszacowania jeśli 
miało ono miejsce w roku bieżącym, wypłaty nagród z zysku poprzedniego roku.

Udziały  mniejszości  nie  mogą  być  ujemne.  W  przypadku,  gdy  aktywa  netto  przypadające  udziałowcom 
mniejszościowym  są  ujemne,  strata  przypadająca  mniejszości  w  części  przekraczającej  kapitał  własny 
mniejszości obciąża kapitały Grupy. Jeżeli dana spółka zależna osiągnie zysk w kolejnych latach, będzie on w 
całości  przypadał  Grupie,  dopóki  strata  mniejszości,  którą  obciążono  kapitały  Grupy  nie  zostanie  w  całości 
pokryta. 

r) Świadczenia pracownicze
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Zgodnie  z  zakładowym  regulaminem  wynagrodzeń  pracownicy  spółek  Grupy  są  uprawnieni  do  nagród 
jubileuszowych za długoletni staż pracy oraz do odpraw emerytalnych. Zobowiązania te wynikają z praw nabytych 
przez pracowników Spółki w roku bieżącym jak i w latach poprzednich. 
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Wartość zobowiązań Grupy  z  tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych wyliczana jest  przez 
uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody prognozowanych uprawnień jednostkowych dyskontowane 
do ich wartości bieżącej po odliczeniu wartości godziwej wszelkich powiązanych aktywów. 

s) Rezerwy
Rezerwa zostaje rozpoznana w przypadku, gdy na Grupie ciąży obowiązek wynikający z przeszłych zdarzeń i 
prawdopodobne  jest,  że  wypełnienie  tego  obowiązku  wiązać  się  będzie  z  wypływem  z  Grupy  korzyści 
ekonomicznych. W przypadku, kiedy efekt wartości pieniądza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy są ustalane 
poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych przepływów środków pieniężnych w oparciu  o  stopę  przed 
opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżące szacunki rynkowe zmian wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko 
związane z danym składnikiem pasywów. 

(i) Restrukturyzacja

Rezerwa na restrukturyzację rozpoznawana jest w przypadku, gdy został  zaakceptowany szczegółowy i oficjalny 
plan restrukturyzacji, a proces ten został zapoczątkowany lub został publicznie ogłoszony. Rezerwą nie są objęte 
przyszłe koszty operacyjne.

(ii) Rekultywacja

Zgodnie z opublikowaną i stosowaną polityką Grupy związaną z ochroną środowiska i stosownymi wymogami 
prawnymi, rozpoznaje się rezerwę na pokrycie kosztów rekultywacji gruntu w przypadku ich wystąpienia. 

t) Zobowiązania handlowe i inne
Zobowiązania handlowe i inne ujmuje się według kosztu.

u) Przychody

(i) Sprzedaż towarów i świadczenie usług

Przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów rozpoznawane są w rachunku zysków i strat, gdy znaczące 
ryzyko  i  korzyści  wynikające  z  ich  własności  zostały  przeniesione  na  kupującego.  Przychody  z  tytułu  usług 
ujmowane są w rachunku zysków i strat w proporcji do stopnia ich realizacji na dzień bilansowy. Stopień realizacji 
usługi oceniany jest w oparciu o wyniki przeglądu wykonanych prac. Przychody nie zostają rozpoznane, gdy 
istnieje istotna niepewność w związku z uzyskaniem należnego wynagrodzenia, zwrotem poniesionych kosztów 
lub potencjalnym zwrotem produktów i towarów. 

(ii) Przychody z tytułu wynajmu

Przychody z tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat metodą liniową 
przez okres trwania umowy. Przyznane rabaty są ujmowane łącznie z przychodami z tytułu najmu.

v) Koszty

 (i) Płatności z tytułu leasingu finansowego

Płatności  leasingowe  są  rozdzielane  na  część  stanowiącą  koszt  finansowania  oraz  część  zmniejszającą 
zobowiązanie. Część stanowiąca koszt finansowania jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie 
trwania leasingu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

(ii) Koszty finansowania netto 

Koszty finansowania netto obejmują odsetki płatne z tytułu zadłużenia ustalone w oparciu o efektywną stopę 
procentową, dywidendy z tytułu akcji uprzywilejowanych, odsetki należne z tytułu zainwestowanych przez Grupę 
środków pieniężnych, należne dywidendy, zyski i straty z tytułu różnic kursowych oraz zyski i straty dotyczące 
instrumentów zabezpieczających, które ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

Przychody z tytułu odsetek wykazuje się w rachunku zysków i strat na zasadzie memoriałowej, przy zastosowaniu 
metody  efektywnej  stopy  procentowej.  Dochód  z  tytułu  dywidend  ujmuje  się  w  rachunku  zysków  i  strat  w 
momencie, kiedy Grupa  nabywa prawa do jej otrzymania. Część stanowiąca koszt finansowania powstałe w 
związku z opłatami leasingu finansowego wykazuje się w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody 
efektywnej stopy procentowej.

w) Podatek

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Podatek od 
dochodów ujmowany jest w rachunku zysków i strat, za wyjątkiem kwot związanych z pozycjami rozliczanymi 
bezpośrednio z kapitałem własnym. W takiej sytuacji ujmuje się go w kapitale własnym.
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Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowanego dochodu za dany rok, ustalone przy 
zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat 
ubiegłych. 

Podatek  odroczony  wyliczany  jest  przy  zastosowaniu  metody  bilansowej,  w  oparciu  o  różnice  przejściowe 
pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań ustaloną dla celów księgowych, a ich wartością ustaloną dla celów 
podatkowych. Rezerwy nie tworzy się na następujące różnice przejściowe: wartość firmy nie rozpoznawaną dla 
celów podatkowych, początkowe ujęcie aktywów lub pasywów, które nie wpływają na zysk księgowy i podatkowy, 
różnice związane z inwestycjami w jednostkach zależnych w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, że 
zostaną one zrealizowane w dającej się przewidzieć przyszłości. Rozpoznana kwota podatku odroczonego opiera 
się  na oczekiwaniach,  co do sposobu realizacji  wartości  bilansowej  aktywów i  pasywów,  przy zastosowaniu 
stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na dzień bilansowy.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego rozpoznawane są jedynie wtedy, gdy jest prawdopodobne, że dostępne 
będą  przyszłe  dochody  podatkowe,  względem,  których  można  będzie  zrealizować  dany  składnik  aktywów. 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego podlegają redukcji, jeżeli można stwierdzić, iż nie jest prawdopodobne, że 
reprezentowane przez nie korzyści podatkowe będą zrealizowane.

Należności i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego bieżącego oraz aktywa i rezerwa  z tytułu podatku 
odroczonego są kompensowane i wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu per saldo.

x) Działalność w trakcie zaniechania oraz aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywa  trwałe  klasyfikowane  są  jako  przeznaczone  do  sprzedaży,  jeżeli  ich  wartość  bilansowa  zostanie 
zrealizowana poprzez transakcję sprzedaży oraz gdy są one dostępne do sprzedaży w ich obecnym stanie przy 
występowaniu wysokiego prawdopodobieństwa dokonania transakcji sprzedaży. 
Działalność zaniechana rozumiana jest jako część Grupy zbywana lub zaklasyfikowana jako przeznaczona do 
zbycia i reprezentująca:

− oddzielną główną linię działalności,
− część planu zbycia oddzielnej linii działalności lub segmentu geograficznego,
− jednostkę zależną nabytą wyłącznie w celu odsprzedaży 

Przez część Grupy definiuje się działania i przepływy pieniężne odróżnialne pod względem operacyjnym i dla 
celów raportowania finansowego podmiotu (np. ośrodki generujące środki pieniężne lub ich grupy)
Aktywa te wyceniane są w wartości niższej z dwóch: ceny sprzedaży netto oraz wartości księgowej netto.
Grupa stosuje zasady ujmowania aktywów przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z MSSF 5.

y) Połączenia jednostek wchodzących w skład Grupy 

Połączenia jednostek wchodzących w skład Grupy mają miejsce, kiedy połączeniem objęte są spółki podlegające 
kontroli w Grupie zarówno przed jak i po połączeniu, przy założeniu, że kontrola taka nie jest krótkotrwała. 

Połączenia jednostek pod wspólną kontrolą  zostają rozliczone (na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego)  w taki  sposób aby  ta  operacja  nie  miała  wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy.

3 Informacje dotyczące segmentów działalności

W ramach Grupy Ciech wiodącym podziałem działalności  jest  segmentacja  branżowa. Na ryzyko i  na stopy 
zwrotu  z inwestycji  w  przeważającym  stopniu  wpływają  różnice  istniejące  między  towarami,  produktami  i 
usługami. W Grupie Ciech wyodrębniono następujące segmenty branżowe:

Segment Sodowy grupuje produkty, a w szczególności sodę kalcynowaną, produkowane przez spółki sodowe, a 
sprzedawane przez Ciech SA. W segmencie tym Grupa Ciech jest jedynym producentem w Polsce.

Segment  Agrochemiczny dostarcza  pełna  ofertą  towarową  dla  rolnictwa.  W segmencie  występują  nawozy 
produkowane przez GZNF Fosfory oraz Alwernia, a także środki ochrony roślin. Na eksport Ciech sprzedaje 
nawozy GZNF i innych krajowych producentów nawozów. W segmencie tym znajdują się również surowce do 
produkcji nawozów dostarczane do spółek GZNF Fosfory i Alwernia.

Segment Petrochemiczny zawiera produkty spółki Petrochemia Blachownia, a także paliwa i oleje dostarczane 
własnym stacjom benzynowym. Główne produkty segmentu to etylobenzen i benzen.
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Segment  Krzemiany  i  Wyroby  ze  szkła zawiera  przede  wszystkim  produkty  spółki  Vitrosilicon  i  innych 
producentów eksportowane przez Ciech, takie jak szkło i szkliwo sodowe.

Segment Nieorganiczny stanowią produkty spółki Alwernia, w większości trójpolifosforan sodu oraz produkty 
nieorganiczne innych producentów, eksportowane przez Ciech.

Segment  Organiczny to  w  całości  towary  handlowe  kupowane  i  sprzedawane  przez  Ciech  poza  Grupą 
Chemiczną Ciech. Główne produkty segmentu sprzedawane to polimery chlorku winylu, kaprolaktam, EPI i TDI. 

Segment  Farmaceutyczny to  eksportowane  i  importowane  leki  i  substancje  farmaceutyczne,  w  których 
sprzedaży pośredniczy Ciech Polfa.

Segment Energetyczny zawiera energię produkowaną przez Elektrociepłownie Kujawskie głównie na potrzeby 
spółek sodowych, oraz w nieznacznych kwotach dla odbiorców poza Grupą

Segment Pozostała działalność zawiera towary i  usługi  świadczone poza Grupą głównie przez Ciech SA i 
Cheman SA oraz spółki zagraniczne poza obszarem chemii bazowej.

Grupa Ciech zazwyczaj rozlicza transakcje pomiędzy segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów 
niepowiązanych – przy zastosowaniu bieżących cen rynkowych.
Segmenty geograficzne Grupy ustalone są w oparciu o lokalizację aktywów Grupy.

Segmenty branżowe
W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków oraz aktywów i pasywów 
poszczególnych segmentów branżowych grupy Ciech za prezentowane w sprawozdaniu okresy:
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01.01.-30.06.2005

W tysiącach złotych Segment 
Sodowy

Segment 
Energe- 
tyczny

Segment 
Organiczny

Segment 
Petroche- 

miczny

Segment 
Agroche- 
miczny

Segment 
Farmace- 
utyczny

Segment 
Krzemiany i 
Wyroby ze 

szkła

Segment 
Nieorga- 
niczny

Segment 
działal- 
ność 
zanie- 
chana

Segment 
Pozostała 

działal- 
ność

Segment 
Nieprzy- 
pisane 
aktywa

Eliminacje 
(korekty 

konsolida- 
cyjne)

RAZEM

Przychody od 
podmiotów 
zewnętrznych

362 043 2 441 94 350 200 707 165 296 24 399 51 825 131 321 - 36 576 - 0 1 068 958

Przychody z 
transakcji pomiędzy 
segmentami

44 227 105 117 1 860 1 7 92 133 2 989 - 10 208 -  (154 406) 10 228

Przychody, razem 406 270 107 558 96 210 200 708 165 303 24 491 51 958 134 310 - 46 784 -  (154 406) 1 079 186

Wynik segmentu 90 683 6 272 8 702 5 719 28 963 1 139 6 219 14 629 - 12 519 -  (4 009) 170 836

Nieprzypisane 
(koszty) przychody              (117 838)

Zysk operacyjny             52 998

Przychody (Koszty) 
finansowe netto             14 321

Udział w zyskach 
jednostek 
stowarzyszonych

- - - - - - - - - 5 244 - - 5 244

Podatek              (15 542)
Zysk dotyczący 
działalności 
zaniechanej

            -

Zysk netto             57 021
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01.01.-30.06.2004

W tysiącach złotych Segment 
Sodowy

Segment 
Energe- 
tyczny

Segment 
Organiczny

Segment 
Petroche- 

miczny

Segment 
Agroche- 
miczny

Segment 
Farmace- 
utyczny

Segment 
Krzemiany i 
Wyroby ze 

szkła

Segment 
Nieorga- 
niczny

Segment 
działal- 
ność 
zanie- 
chana

Segment 
Pozostała 

działal- 
ność

Segment 
Nieprzy- 
pisane 
aktywa

Eliminacje 
(korekty 

konsolida- 
cyjne)

RAZEM

Przychody od 
podmiotów 
zewnętrznych

374 387 2 105 131 869 184 140 130 708 22 151 46 614 134 626 3 300 40 811 - - 1 070 711

Przychody z 
transakcji pomiędzy 
segmentami

28 667 103 281 2 669 7 752 186 160 89 1 343 - 12 432 -  (148 552) 8 027

Przychody, razem 403 054 105 386 134 538 191 892 130 894 22 311 46 703 135 969 3 300 53 243 -  (148 552) 1 078 738

Wynik segmentu 128 714 5 584 21 204 18 095 36 451 1 772 9 216 31 649 217 12 772 -  (5 310) 260 364

Nieprzypisane 
(koszty) przychody              (177 971)

Zysk operacyjny             82 393

Przychody (Koszty) 
finansowe netto              (12 684)

Udział w zyskach 
jednostek 
stowarzyszonych

- - - - - - - - -  (3 466) - -  (3 466)

Podatek              (15 905)
Zysk dotyczący 
działalności 
zaniechanej

            -

Zysk netto             50 338
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30.06.2005

W tysiącach złotych Segment 
Sodowy

Segment 
Energe- 
tyczny

Segment 
Organiczny

Segment 
Petroche- 

miczny

Segment 
Agroche- 
miczny

Segment 
Farmace- 
utyczny

Segment 
Krzemiany i 
Wyroby ze 

szkła

Segment 
Nieorga- 
niczny

Segment 
działal- 
ność 
zanie- 
chana

Segment 
Pozostała 

działal- 
ność

Segment 
Nieprzy- 
pisane 
aktywa

Eliminacje 
(korekty 

konsolida- 
cyjne)

RAZEM

Aktywa segmentu 684 458 27 896       49 960       97 356     226 290       43 292       77 389     155 010 - 44 458 -  (38 867)  1 367 
242 

Udziały w 
jednostkach 
stowarzyszonych

- - - - - - - - - 37 407 - -       37 
407 

Nieprzypisane 
aktywa               278 733 -     278 

733 

Aktywa, razem             1 683 382 

Zobowiązania 
segmentu 147 455 30 778   5 818   40 759       61 881   37 167       34 970     44 148 - 21 338 -  (20 113) 404 201 

Nieprzypisane 
zobowiązania               211 776 -  211 776 

Zobowiązania 
razem              615 977 

31.12.2004

W tysiącach złotych Segment 
Sodowy

Segment 
Energe- 
tyczny

Segment 
Organiczny

Segment 
Petroche- 

miczny

Segment 
Agroche- 
miczny

Segment 
Farmace- 
utyczny

Segment 
Krzemiany i 
Wyroby ze 

szkła

Segment 
Nieorga- 
niczny

Segment 
działal- 
ność 
zanie- 
chana

Segment 
Pozostała 

działal- 
ność

Segment 
Nieprzy- 
pisane 
aktywa

Eliminacje 
(korekty 

konsolida- 
cyjne)

RAZEM

Aktywa segmentu     721 345       38 797 41 379  110 200     176 430 53 749 75 281  132 499 -   52 128 - (45 952)  1 355 856 
Udziały w 
jednostkach 
stowarzyszonych

- - - - - - - - -       32 334 - - 32 334 

Nieprzypisane 
aktywa             200 675 -     200 675 

Aktywa razem              1 588 865 
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31.12.2004

W tysiącach złotych Segment 
Sodowy

Segment 
Energe- 
tyczny

Segment 
Organiczny

Segment 
Petroche- 

miczny

Segment 
Agroche- 
miczny

Segment 
Farmace- 
utyczny

Segment 
Krzemiany i 
Wyroby ze 

szkła

Segment 
Nieorga- 
niczny

Segment 
działal- 
ność 
zanie- 
chana

Segment 
Pozostała 

działal- 
ność

Segment 
Nieprzy- 
pisane 
aktywa

Eliminacje 
(korekty 

konsolida- 
cyjne)

RAZEM

Zobowiązania 
segmentu  207 610 27 189 31 841 27 612 56 429   47 811   36 909 15 990 -   21 998 -   (36 613)  436 776 

Nieprzypisane 
zobowiązania            341 738 - 341 738 

Zobowiązania 
razem              778 514 

30.06.2004

W tysiącach złotych Segment 
Sodowy

Segment 
Energe- 
tyczny

Segment 
Organiczny

Segment 
Petroche- 

miczny

Segment 
Agroche- 
miczny

Segment 
Farmace- 
utyczny

Segment 
Krzemiany i 
Wyroby ze 

szkła

Segment 
Nieorga- 
niczny

Segment 
działal- 
ność 
zanie- 
chana

Segment 
Pozostała 

działal- 
ność

Segment 
Nieprzy- 
pisane 
aktywa

Eliminacje 
(korekty 

konsolida- 
cyjne)

RAZEM

Aktywa segmentu 719 979   38 262 44 652 102 100   197 403   39 896 82 551 156 025 -   49 931 -      (50 781)  1 380 018 
Udziały w 
jednostkach 
stowarzyszonych

- - - - - - - - -   32 444 - -   32 444 

Nieprzypisane 
aktywa               154 896 -  154 896 

Aktywa, razem              1 567 358 

Zobowiązania 
segmentu, w tym: 196 307   29 006   30 311   31 642 59 074   33 882   47 104    49 240  30 514 -  (41 001) 466 079 

Nieprzypisane 
zobowiązania          -     304 472 -   304 472 

Zobowiązania 
razem               770 551 
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01.01.-30.06.2005

W tysiącach złotych Segment 
Sodowy

Segment 
Energe- 
tyczny

Segment 
Organiczny

Segment 
Petroche- 

miczny

Segment 
Agroche- 
miczny

Segment 
Farmace- 
utyczny

Segment 
Krzemiany i 
Wyroby ze 

szkła

Segment 
Nieorga- 
niczny

Segment 
działal- 
ność 
zanie- 
chana

Segment 
Pozostała 

działal- 
ność

Segment 
Nieprzy- 
pisane 
aktywa

Eliminacje 
(korekty 

konsolida- 
cyjne)

RAZEM

Umorzenie 33 676 235 201 558 7 200 209 4 067 1 919 - 2 601 3 460 115 54 241
Niepieniężne koszty 
inne niż amortyzacja 1 542 - - - - - 1 255 165 - 2 287 - - 5 249

Wydatki kapitałowe 28 855 - 603 6 627 7 642 621 1 616 4 856 - 170 4 077 - 55 067
Rozpoznane odpisy 
z tytułu utraty 
wartości

498 - 529 593 0 0 1 741 1 078 - 148 7 731 - 12 318

Odwrócone odpisy z 
tytułu utraty wartości 153 4 155 174 0 0 2 015 402 - 45 1 524 - 4 472

01.01.-30.06.2004

W tysiącach złotych Segment 
Sodowy

Segment 
Energe- 
tyczny

Segment 
Organiczny

Segment 
Petroche
- miczny

Segment 
Agroche- 
miczny

Segment 
Farmace- 
utyczny

Segment 
Krzemiany i 
Wyroby ze 

szkła

Segment 
Nieorga- 
niczny

Segment 
działal- 
ność 
zanie- 
chana

Segment 
Pozostała 

działal- 
ność

Segment 
Nieprzy- 
pisane 
aktywa

Eliminacje 
(korekty 

konsolida- 
cyjne)

RAZEM

Umorzenie 31 509 41 141 276 6 650 104 4 056 1 950 - 2 748 3 373 140 50 988
Niepieniężne koszty 
inne niż amortyzacja 9 - - - - - 4 268 424 - 28 - - 4 729

Wydatki kapitałowe 12 294 - 93 1 693 7 533 222 5 167 7 153 - 26 7 834 - 42 015
Rozpoznane odpisy 
z tytułu utraty 
wartości

243 - 357 400 - - 1 222 483 - 100 2 911 - 5 716

Odwrócone odpisy z 
tytułu utraty wartości 74 - 109 123 - - 579 4 604 - 31 2 186 - 7 706
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PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
w tysiącach złotych I półr. 2005 I półr. 2004
 Segment Sodowy 366 453 378 909
 Segment Petrochemiczny 200 707 185 043
 Segment Agrochemiczny 165 301 130 894
 Segment Nieorganiczny 133 666 135 341
 Segment Organiczny 96 183 134 324
 Segment  krzemiany i wyroby ze szkła 51 825 46 614
 Segment Farmaceutyczny 24 404 22 151
 Segment Energetyczny 2 489 2 155
 Pozostały 38 158 40 007
Segment działalność zaniechana - 3 300
 RAZEM 1 079 186 1 078 738

Segmenty geograficzne
W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów, niektórych aktywów oraz nakładów 
dotyczących poszczególnych segmentów geograficznych za prezentowane w sprawozdaniu okresy:
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01.01.-30.06.2005

W tysiącach złotych Polska Unia 
Europejska

Pozostała 
Europa Afryka Azja Pozostałe 

regiony RAZEM

Przychody od podmiotów zewnętrznych 602 060 336 875 41 485 23 442 63 665 2 797 1 070 324

Przychody z transakcji pomiędzy segmentami 2 552 6 310 - - - - 8 862

Przychody razem 604 612 343 185 41 485 23 442 63 665 2 797 1 079 186
Wydatki kapitałowe 55 067 - - - - - 55 067

01.01.-30.06.2004

W tysiącach złotych Polska Unia 
Europejska

Pozostała 
Europa Afryka Azja Pozostałe 

regiony RAZEM

Przychody od podmiotów zewnętrznych 667 931 311 844 37 489 786 46 748 4 753 1 069 551

Przychody z transakcji pomiędzy segmentami 4 574 4 613 - - - - 9 187

Przychody razem 672 505 316 457 37 489 786 46 748 4 753 1 078 738
Wydatki kapitałowe 42 015 - - - - - 42 015

30.06.2005

W tysiącach złotych Polska Unia 
Europejska

Pozostała 
Europa Afryka Azja Pozostałe 

regiony RAZEM

Aktywa segmentu 1 626 765 30 702 2 177 - 23 118 620 1 683 382

31.12.2004

W tysiącach złotych Polska Unia 
Europejska

Pozostała 
Europa Afryka Azja Pozostałe 

regiony RAZEM

Aktywa segmentu 1 485 046 79 972 122 - 23 206 519 1 588 865

30.06.2004

W tysiącach złotych Polska Unia 
Europejska

Pozostała 
Europa Afryka Azja Pozostałe 

regiony RAZEM

Aktywa segmentu 1 483 460 61 925 408 - 20 566 999 1 567 358
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4 Przychody i koszty

Pozostałe przychody operacyjne

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 30.06.2005 30.06.2004

Odwrócenie niewykorzystanych rezerw 1 124  397

Przychody z tytułu najmu 1 875 2 357

Zysk netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  397  195

Odpis aktualizujący wartość należności 2 946 2 702

Odpis aktualizujący zapasów 1 210  245

Odpis aktualizujący wartość środków trwałych  177 5 068

Umorzone zobowiązania  1  5

Otrzymane kary i odszkodowania  261  775

Otrzymane darowizny  4 -

Rozliczenie inwentaryzacji  32  2

Przychody z prowadzonej działalności socjalnej  14  18

Zwrot kosztów postępowań sądowych  94  124

Rozliczenie leasingu zwrotnego  520  520

Dotacje  4  23

Inne 1 848 4 021

Razem 10 507 16 452

Na dzień 30.06.2005
Na pozycje „inne” składają się m. in.:

• uzysk z likwidacji majątku obrotowego i likwidacji środków trwałych w kwocie 64 tys. zł.
• rozwiązanie rezerwy na świadczenia emerytalne w wysokości 15 tys. zł.
• otrzymane odszkodowanie za spaloną turbinę w kwocie 503 tys. zł.,
• premie pieniężne w wysokości 188 tys. zł.
• przychody z likwidacji środków trwałych w kwocie 218 tys. zł.
• zwrot opłat manipulacyjnych w kwocie 334 tys. zł.

Na dzień 30.06.2004
Na pozycje „inne” składają się m. in.:

• uzysk z likwidacji majątku obrotowego i likwidacji środków trwałych w kwocie 112 tys. zł.
• rozwiązanie rezerwy na świadczenia emerytalne w wysokości 31 tys. zł.
• rozwiązanie rezerw na zobowiązania w kwocie 7 tys. zł.,
• przychody ze sprzedaży środków trwałych w kwocie 170 tys. zł.,
• zyski ze sprzedaży surowców wtórnych w kwocie 35 tys. zł.,
• przychody z likwidacji środków trwałych 132 tys. zł.
• rozwiązanie rezerwy na koszty likwidacji środków trwałych w wysokości 462 tys. zł.,
• rozwiązanie rezerwy na koszty restrukturyzacji w wysokości 161 tys. zł.,
• odsprzedaż zakupionej energii elektrycznej w kwocie 548 tys. zł.,
• zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1307 tys. zł.,
• zwrot opłat za zanieczyszczenie środowiska w wysokości 894 tys. zł.

Grupa Ciech w prezentowanych okresach nie otrzymywała dotacji rządowych.
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Pozostałe koszty operacyjne

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 30.06.2005 30.06.2004
Zawiązanie rezerw 3 943 1 248
Koszty restrukturyzacji  170 2 609
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych  54  45
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie  90 -
Odpis aktualizujący należności 4 175 4 311
Utworzone rezerwy na odszkodowania -  878
Utworzone rezerwy na zobowiązania  167 2 826
Utworzone rezerwy na koszty restrukturyzacji -  568
Utworzone rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1 193  993
Utworzone rezerwy na rekultywację środowiska  9  75
Korekta wartości zapasów 2 376 1 886
 Wartość zakupu energii elektrycznej -  73
Koszty związane z niewykorzystaniem majątku i zdolności produkcyjnych  611  543
Koszty związane z rekultywacją hałdy  734 1 052
Darowizny przekazane  385  535
Koszty postępowania sądowego  329  402
Spisane należności  14  70
Kary, grzywny odszkodowania zapłacone 1 948  79
Różnice inwentaryzacyjne  92  56
Zdarzenia losowe  37  21
Likwidacja środków trwałych  421  825
Likwidacja materiałów  102  14
Działalność socjalno- bytowa  223  183
Składki członkowskie  93  81
Rekompensaty  40  556
Koszty utrzymania wydzierżawionych powierzchni 1 109 1 232
Strata netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  827  418
Inne 2 852 2 026
Razem 21 994 23 605

Na dzień 30.06.2005
Na pozycje „inne” składają się m. in.:

• koszty wypłaconych jubileuszy zgodnie z układem zbiorowym w wysokości 94 tys. zł.,
• rezerwa na wycenę środków trwałych w wysokości 101 tys. zł.,
• rekultywacja gruntów w kwocie 88 tys. zł.,
• koszt amortyzacji zlikwidowanych środków trwałych podlegających przeszacowaniu w wysokości 84 tys. 

zł.,
• zwiększenie rezerwy urlopowej w kwocie 562 tys. zł.,
• rezerwa na koszty wycen aktuarialnych w wysokości 110 tys. zł.,
• odpis aktualizujący należności wątpliwe w wysokości 281 tys. zł.

Na dzień 30.06.2004
Na pozycje „inne” składają się m. in.:

• koszty wypłaconych jubileuszy zgodnie z układem zbiorowym w wysokości 90 tys. zł.,
• podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu w wysokości 87 tys. zł.,
• rezerwa na niewykorzystane urlopy i premie dodatkową w wysokości 370 tys. zł.,
• odpis aktualizujący należności krótkoterminowe w kwocie 155 tys. zł.,
• naprawa samochodu osobowego w kwocie 19 tys. zł.,
• opłata prolongacyjna w kwocie 210 tys. zł.,
• rezerwa na wypłatę rekompensat w wysokości 116 tys. zł.
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Przychody / (koszty) finansowe netto

PRZYCHODY / KOSZTY FINANSOWE NETTO 30.06.2005 30.06.2004
Odsetki 7 459 1 335
Dywidendy 1 127  661
Dodatnie różnice kursowe 1 214 1 560
Rozwiązanie rezerwy z tytułu zobowiązań finansowych  240  187
Aktualizacja wyceny należności z tytułu odsetek handlowych  340  260
Pozostała aktualizacja wyceny  264  128
Przychody ze sprzedaży wierzytelności -  508
Otrzymane dyskonto od weksli i czeków  48 -
Pozostałe inwestycje  837  568
Zysk netto na sprzedaży aktywów finansowych 18 243  28
odwrócenie odpisu aktualizującego wartość należności odsetkowych   24
Przychody finansowe, razem 29 772 5 259
Odsetki 8 453 9 794
Ujemne różnice kursowe 3 497 1 220
Utworzone rezerwy z tytułu zobowiązań finansowych  79 -
Odpisy aktualizujące odsetki handlowe i budżetowe 1 007 1 023
Różnice pomiędzy wartością nominalną a kwotą według której następuje wykup 
wyemitowanych przez jednostkę dłużnych papierów wartościowych  256  787

Prowizje z tytułu faktoringu  208 -
Prowizje i opłaty bankowe  161  294
Prowizje od kredytów  175  297
Koszty z tytułu poręczeń i gwarancji  20 -
Strata ze zbycia inwestycji - 1 763
Aktualizacja wartości inwestycji - 2 682
Inne 1 595  83
Koszty finansowe, razem 15 451 17 943
Koszty / Przychody finansowe netto 14 321 (12 684)

Na dzień 30.06.2005
Na pozycje „inne” składają się m. in.:

• prowizje biura maklerskiego w kwocie 91 tys. zł.,
• realizacja instrumentu pochodnego w wysokości 588 tys. zł.,
• zabezpieczenie bankowe 362 tys. zł.,
• wyksięgowanie niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych w wysokości 44 tys. zł.,
• wycena kredytu w kwocie 22 tys. zł.,

Na pozycję „pozostała aktualizacja wyceny” składają się przede wszystkim:
• wycena jednostek uczestnictwa w wysokości 264 tys. zł.

Na dzień 30.06.2004
Na pozycję „pozostała aktualizacja wyceny” składają się przede wszystkim:

• przychody z tytułu zwrotu podatków w kwocie 107 tys. zł.,
• umorzone odsetki w wysokości 21 tys. zł.

Koszty według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 30.06.2005 30.06.2004
a) amortyzacja 54 241 50 988
b) zużycie materiałów i energii 292 176 262 625
b) usługi obce 164 092 154 709
d) świadczenia pracownicze 96 670 96 898
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Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych

ODPISY AMORTYZACYJNE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I 
PRAWNYCH   30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

 Koszt własny sprzedaży  302  769  379
 Koszty ogólnego zarządu 1 675 - -
 Pozostałe koszty operacyjne  413 4 938 2 195
 Razem 2 390 5 707 2 574

ODPISY AMORTYZACYJNE RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
Koszt własny sprzedaży 47 281 89 127 43 841
Pozostałe koszty operacyjne  526  990  523
Koszty ogólnego zarządu 4 003 7 903 3 993
Razem 51 810 98 020 48 357

Koszty pracownicze

ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 30.06.2005 30.06.2004
Wynagrodzenia 75 078 75 925
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 21 387 20 714
Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (w tym zwiększenie rezerw 
z tego tytułu)  191  259

Inne  14 -
Razem, świadczenia pracownicze 96 670 96 898

Koszty prac badawczych  i rozwojowych
Łączna kwota nakładów na prace badawcze i  rozwojowe, ujęte jako koszt w okresie, wyniosły 886 tys. zł (w 
porównywalnym okresie 703 tys. zł).

5 Podatek dochodowy

Główne składniki obciążenia podatkowego przedstawiają się następująco:

PODATEK WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 30.06.2005 30.06.2004
Podatek dochodowy bieżący 17 221 15 428
Podatek dochodowy za lata ubiegłe  383 -
Razem 17 604 15 428
Powstanie / odwrócenie różnic przejściowych (2 062)  477
 Razem (2 062)  477
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 15 542 15 905

W Grupie  Ciech  nie  wystąpił  podatek  bieżący  oraz  podatek  odroczony  odniesiony  bezpośrednio  na  kapitał 
własny.

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej 
stawki  podatkowej,  z  podatkiem  dochodowym  liczonym  według  efektywnej  stawki  podatkowej  Grupy  za 
prezentowane w sprawozdaniu okresy przedstawia się następująco:

EFEKTYWNA STOPA PODATKOWA
30.06.2005

% w tys. zł
Zysk przed opodatkowaniem 0,00 72 563
Podatek w oparciu o obowiązującą stopę podatkową 0,19 13 787
Różnica wynikająca z zastosowania stóp podatkowych obowiązujących w innych 
regulacjach prawno-podatkowych ** 0,00  13
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EFEKTYWNA STOPA PODATKOWA
30.06.2005

% w tys. zł
Zysk przed opodatkowaniem 0,00 72 563
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów * 0,19 13 966
Przychody nie podlegające opodatkowaniu * -0,13 (9 081)
Korekty podatku dochodowego za lata ubiegłe * 0,00  72
Wykorzystanie strat podatkowych wcześniej, nie uwzględnianych w kalkulacji 
podatku odroczonego w latach ubiegłych * -0,01 (1 004)

Pozostałe * -0,03 (2 211)
Razem 0,21 15 542

EFEKTYWNA STOPA PODATKOWA
30.06.2004

% w tys. zł
Zysk przed opodatkowaniem 0,00 66 243
Podatek w oparciu o obowiązującą stopę podatkową 0,19 12 586
Różnica wynikająca z zastosowania stóp podatkowych obowiązujących w innych 
regulacjach prawno-podatkowych ** 0,01  407

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów * 0,15 9 913
Przychody nie podlegające opodatkowaniu * -0,15 (10 211)
Korekty podatku dochodowego za lata ubiegłe * 0,00 -
Wykorzystanie strat podatkowych wcześniej, nie uwzględnianych w kalkulacji 
podatku odroczonego w latach ubiegłych * -0,01 ( 324)

Pozostałe * 0,05 3 534
Razem 0,24 15 905

* kwoty obejmują podatek wyliczony na poszczególnych pozycjach
** W pierwszym półroczu 2005 roku podatek dochodowy spółek Daltrade (30%) i Polsin (20%) wykazany w  
rachunku zysków i strat wyniósł 108 tys. zł (pierwsze półrocze 2004: 133 tys. zł)

Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy wynika z następujących pozycji:

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO ORAZ REZERWA NA 
PODATEK ODROCZONY

30.06.2005

razem aktywo razem 
rezerwa wartość netto

Rzeczowe aktywa trwałe (1 913) 29 090 (31 003)
Wartości niematerialne -  32 ( 32)
Pozostałe inwestycje ( 107) - ( 107)
Zapasy 1 292 ( 22) 1 314
Należności handlowe i pozostałe  330 (2 848) 3 178
Świadczenia pracownicze  832 (2 042) 2 874
Rezerwy  222 ( 402)  624
Pozostałe  581 (2 428) 3 009
Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego 1 237 21 380 (20 143)
Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie 1 237 21 380 (20 143)

Na dzień 30.06.2005
Pozycja „pozostałe” w aktywach składa się m. in.:

• rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości 220 tys. zł.
• inne różnice przejściowe 359 tys. zł.

Pozycja „pozostałe” w rezerwie składa się m. in.:
• niezrealizowanych przychodów ze sprzedaży usług dzierżawy i mediów w wysokości 171 tys. zł.,
• różnic kursowych z wyceny w kwocie 81 tys. zł.,
• wyceny rozrachunków w kwocie 210 tys. zł.,
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AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO ORAZ REZERWA NA 
PODATEK ODROCZONY

31.12.2004

razem aktywo razem rezerwa wartość netto

Rzeczowe aktywa trwałe (2 060) 30 186 (32 246)
Wartości niematerialne -  43 ( 43)
Pozostałe inwestycje  8  112 ( 104)
Zapasy  913 ( 313) 1 226
Należności handlowe i pozostałe  78 (3 208) 3 286
Świadczenia pracownicze  783 (1 890) 2 673
Rezerwy  576 ( 253)  829
Pozostałe  800 (1 565) 2 365
Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego 1 098 23 112 (22 014)
Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie 1 098 23 112 (22 014)

Na dzień 31.12.2004
Pozycja „pozostałe” w aktywach składa się m. in.:

• kosztów likwidacji środków trwałych w wysokości 349 tys. zł.,
• bonusów pracowniczych 117 tys. zł.
• inne różnice przejściowe 314 tys. zł.

Pozycja „pozostałe” w rezerwie składa się m. in.:
• niezrealizowanych przychodów ze sprzedaży usług dzierżawy i mediów w wysokości 202 tys. zł.,
• różnic kursowych z wyceny w kwocie 288 tys. zł.,

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO ORAZ REZERWA NA 
PODATEK ODROCZONY

30.06.2004

razem aktywa razem rezerwa wartość netto

Rzeczowe aktywa trwałe (1 973) 31 326 (33 299)
Wartości niematerialne -  54 ( 54)
Pozostałe inwestycje 2 602 1 560 1 042
Zapasy  746 ( 293) 1 039
Należności handlowe i pozostałe  153 (2 947) 3 100
Świadczenia pracownicze 1 517 (3 419) 4 936
Rezerwy  439 ( 186)  625
Straty podatkowe podlegające odliczeniu w przyszłych okresach - ( 42)  42
Pozostałe  596 (1 750) 2 346
Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego 4 080 24 303 (20 223)

Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie 4 080 24 303 (20 223)

Na dzień 30.06.2004
Pozycja „pozostałe” w aktywach składa się m. in.:

• rezerwa na premie w wysokości 66 tys. zł.,
• inne różnice przejściowe 444 tys. zł.

Pozycja „pozostałe” w rezerwie składa się m. in.:
• wyceny rozrachunków w wysokości 214 tys. zł.,
• niezrealizowane przychody ze sprzedaży usług dzierżawy i mediów w wysokości 496 tys. zł.,
• różnice kursowe z wyceny w kwocie 63 tys. zł.
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Różnice przejściowe

ZMIANA RÓŻNIC PRZEJŚCIOWYCH W 
OKRESIE 

Stan na 
01.01.2005

Zmiana różnic 
przejściowych 
rozpoznana w 

rachunku zysków 
i strat

Zmiana 
różnic 

przejściowych 
rozpoznana w 

kapitale 
własnym

Stan na 
30.06.2005

Rzeczowe aktywa trwałe (168 727) 6 540 ( 151) (162 338)
 Wartości niematerialne i prawne ( 227)  56 - ( 171)
Pozostałe inwestycje 15 999 6 079 - 22 078
Zapasy 5 688 ( 858) - 4 830
Należności handlowe i pozostałe 23 393 (7 811) - 15 582
Świadczenia pracownicze 14 258  34 - 14 292
Rezerwy 9 918 (1 105) - 8 813
Pozostałe pozycje 13 705 10 523 - 24 228
Razem (85 993) 13 458 ( 151) (72 686)

ZMIANA RÓŻNIC PRZEJŚCIOWYCH W 
OKRESIE 

Stan na 
01.01.2004

Zmiana różnic 
przejściowych 
rozpoznana w 

rachunku zysków 
i strat

Zmiana 
różnic 

przejściowych 
rozpoznana w 

kapitale 
własnym

Stan na 
31.12.2004

Rzeczowe aktywa trwałe (176 777) 8 201 ( 151) (168 727)
 Wartości niematerialne i prawne ( 340)  113 - ( 227)
Pozostałe inwestycje 12 986 3 013 - 15 999
Zapasy 3 022 2 666 - 5 688
Należności handlowe i pozostałe 16 767 6 626 - 23 393
Świadczenia pracownicze 23 647 (9 389) - 14 258
Rezerwy 9 859  59 - 9 918
Pozostałe pozycje 24 344 (10 639) - 13 705
Straty podatkowe podlegające odliczeniu w 
przyszłych okresach 1 578 (1 578) - -

Razem (84 914) ( 928) ( 151) (85 993)

ZMIANA RÓŻNIC PRZEJŚCIOWYCH W 
OKRESIE 

Stan na 
01.01.2004

Zmiana różnic 
przejściowych 
rozpoznana w 

rachunku zysków 
i strat

Zmiana 
różnic 

przejściowych 
rozpoznana w 

kapitale 
własnym

Stan na 
30.06.2004

Rzeczowe aktywa trwałe (176 777) 2 475  26 (174 276)
 Wartości niematerialne i prawne ( 340)  56 - ( 284)
Pozostałe inwestycje 12 986  726 - 13 712
Zapasy 3 022 2 192 - 5 214
Należności handlowe i pozostałe 16 767  565 - 17 332
Świadczenia pracownicze 23 647 ( 930) - 22 717
Rezerwy 9 859 ( 692) - 9 167
Pozostałe pozycje 24 344 (3 439) - 20 905
Straty podatkowe podlegające odliczeniu w 
przyszłych okresach 1 578 (1 365) -  213

Razem (84 914) ( 412)  26 (85 300)

Wypłacenie przez Grupę Ciech dywidend na rzecz jej akcjonariuszy nie powoduje żadnych skutków w zakresie 
odroczonego podatku dochodowego.
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6 Działalność zaniechana oraz aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

W roku 2004 Zarząd Ciech SA podjął decyzję o sprzedaży nieruchomości wraz z naniesieniami, położonej w 
Kędzierzynie Koźlu na rzecz spółki Petrochemia Blachownia. Na nieruchomość tę składa się prawo wieczystego 
użytkowania gruntu o powierzchni 25 961 m kw. (działka nr 602/167), prawa własności posadowionych na nim 
budowli oraz rzeczy ruchomych związanych z nieruchomością gruntową, o wartości bilansowej 2.503 tys. zł W 
dniu 24 sierpnia  2005 roku, między Ciech SA i  spółką zależną od Ciech SA Petrochemią -  Blachownią SA 
(Kędzierzyn Koźle, ul.  Szkolna 15),  podpisana została umowa sprzedaży przez Ciech SA wyżej  wymienionej 
nieruchomości wraz z naniesieniami za cenę netto 3.500 tys. zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

W roku 2005 w Grupie Ciech nie wystąpiła działalność zaniechana. W roku 2004 przekazano do spółki Boruta 
Kolor Sp. z o.o. obrót towarami organicznymi – barwnikami – na terenie. Wynik na działalności zaniechanej został 
zaprezentowany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Przepływy środków pieniężnych netto w ramach 
działalności zaniechanej przedstawiają się następująco:

Zysk / strata netto      161 tys. zł
Zmiana stanu należności 1 869 tys. zł
Zmiana stanu zapasów      128 tys. zł
Zmiana stanu zobowiązań   (784) tys. zł 
Podatek dochodowy zapłacony     (36) tys. zł
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1 338 tys. zł
Środki pieniężne netto 1 338 tys. zł

Sprzedaż jednostek zależnych

W pierwszym półroczu 2005 roku nastąpiła sprzedaż udziałów w spółce zależnej Oczyszczalnia Alwernia Sp. z 
o.o.,  z siedzibą w Alwernii.  Przychód ze sprzedaży wyniósł 72 tys. zł.  Płatność będzie realizowana w dwóch 
ratach po 36 tys. zł każda. Pierwsza transza została już zapłacona, termin drugiej transzy został ustalony na 
wrzesień  2005 roku.   Spółka  Oczyszczalnia  Alwernia  Sp.  z  o.o.  nie  podlegała  konsolidacji,  ze  względu  na 
niematerialność  dla  przedstawiania  wiarygodnego  i  rzetelnego  obrazu  sytuacji  majątkowej  oraz  wyników 
działalności Grupy Ciech. 

W dniu 14.06.2005 roku spółka  Ciech  SA dokonała sprzedaży udziałów spółki  zależnej  Polcommerce Kft  z 
siedzibą w Budapeszcie (spółka nie podlegała konsolidacji) do spółki zależnej Ciech Polfa Sp. z o.o. za kwotę 
203 tys. zł.(zysk ze sprzedaży wyniósł 0,00 zł.)

W dniu 13 czerwca 2004 roku nastąpiła sprzedaż udziałów w spółce stowarzyszonej Zakłady Tworzyw i Farb Sp. 
z  o.o.,  z  siedzibą  w  Złotym  Stoku.  Spółka  ta  do  dnia  sprzedaży  była  wykazywana  w  skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech przy zastosowaniu metody praw własności. Skonsolidowany wynik na 
sprzedaży wyniósł 1 763 tys. zł.

7 Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk przypadający na jedna akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za rok obrotowy przypadającego 
na zwykłych akcjonariuszy jednostki  dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji  zwykłych 
występujących  w  ciągu  roku  obrotowego.  W prezentowanym okresie  oraz  w  okresach  porównywalnych  nie 
wystąpiły żadne rozwadniające potencjalne akcje zwykłe.

Poniżej  przedstawione  zostały  dane  dotyczące  zysku  oraz  akcji,  które  stanowią  podstawę  do  wyliczenia 
podstawowego oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję:

 30.06.2005r. 30.06.2004r.
 w tys. zł. w tys. zł.
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy 51 780 45 533

Zysk netto z działalności zaniechanej przypadający na akcjonariuszy - 161

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, zastosowany do 
obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 51 780 45 694
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 30.06.2005r. 30.06.2004r.
 w tys. zł. w tys. zł.
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, zastosowany do 
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 51 780 45 694

 30.06.2005r. 30.06.2004r.
 w szt. w szt.
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 
podstawowego zysku na jedną akcję 25 747 456 18 350 652

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 
rozwodnionego zysku na jedną akcję 25 747 456 18 350 652

W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia prezentowanego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego nie wystąpiły żadne transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych. 
Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące wyliczenia podstawowego oraz rozwodnionego zysku na jedna 
akcję z działalności zaniechanej:

 30.06.2005r. 30.06.2004r.
 w tys. zł. w tys. zł.
Zysk netto z działalności zaniechanej przypadający na zwykłych akcjonariuszy 
zastosowany do wyliczenia podstawowego zysku na jedna akcję - 161

Zysk netto z działalności zaniechanej przypadający na zwykłych akcjonariuszy 
zastosowany do wyliczenia rozwodnionego zysku na jedna akcję - 161

8 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA, uchwałą nr 9 z dnia 29 czerwca 2005r., postanowiło przeznaczyć 
kwotę 8.400 tys. zł z wypracowanego przez spółkę zysku netto Ciech SA za rok 2004 na wypłatę dywidendy dla 
Akcjonariuszy, co stanowi 0,30 zł na jedną akcję. Dywidenda za rok 2004 została wypłacona akcjonariuszom, 
którzy byli właścicielami akcji spółki w dniu 15 lipca 2005 r. Datę wypłaty dywidendy  ustalono na dzień 1 sierpnia 
2005 r. W roku 2004 wypłacono dywidendę z zysku za rok 2003 w kwocie 989 tys. zł. , co daje 0,05 zł na jedną 
akcję.
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9 Rzeczowe aktywa trwałe

30.06.2005

TABELA RUCHU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Grunty 

Budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny
Środki 

transportu
Inne środki 

trwałe
Środki trwałe 

w budowie
Środki trwałe, 

RAZEM

 a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 5 582 571 433 672 503 59 686 20 549 47 470 1377 223
b) zwiększenia (z tytułu)  16 6 991 21 248 3 065 1 460 49 210 81 990
 - zakup -  208 2 491 1 589  454 24 981 29 723
 - przyjęcie z inwestycji - 6 140 7 744 1 075  673 5 010 20 642
 - modernizacja -  427 5 649  139  22 - 6 237
 - wkłady niepieniężne (aporty) - - -  83 - -  83
 - reklasyfikacja do innej grupy rodzajowej - - - -  3 -  3
 - różnice kursowe  16  216  84  86  41 -  443
 - rozszerzenie grupy kapitałowej - - - - -  79  79
 - inne - - 5 280  93  267 19 140 24 780
c) zmniejszenia (z tytułu)  53 4 607 11 265 1 877 3 318 25 421 46 541
 - sprzedaż -  81 1 214 1 675  558 - 3 528
 - likwidacja - 1 837 9 603  164  344 - 11 948
 - reklasyfikacja do innej grupy rodzajowej -  3 - - - 6 928  6 931
 - darowizny  53 -  6  38  12 -  109
 - inne - 2 686  442  2 404 18 493 24 025
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 5 545 573 817 682 486 60 874 18 691 71 259 1412 672
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu  3 215 740 298 891 37 384 14 802 - 566 820
f) amortyzacja za okres (z tytułu)  2 12 687 24 214 2 998 (1 556) - 38 345
 - roczny odpis amortyzacyjny  2 13 922 35 309 2 715 ( 138) - 51 810
 - sprzedaż środka trwałego - - 1 200 1 029  609 - 2 838
 - likwidacja środka trwałego - 1 253 9 019  146  314 - 10 732
 - darowizna środka trwałego - -  6  38  13 -  57
 - reklasyfikacja do innej kategorii np.. Zapasy Śr. Trw. W budowie - -  930 (1 441)  511 - -
 - inne (zmniejszenia) - -  4 - - -  4
 - różnice kursowe -  18  64  55  29 -  166
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  5 228 427 323 105 40 382 13 246 - 605 165
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu  14 5 231 4 580  213  119  913 11 070
 zwiększenie(z tytułu) -  54 - - -  90  144
 - utworzenie odpisów  z tytułu trwałej utraty wartości odniesionych w ciężar 
wyniku finansowego -  54 - - -  90  144
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30.06.2005

TABELA RUCHU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Grunty 

Budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny
Środki 

transportu
Inne środki 

trwałe
Środki trwałe 

w budowie
Środki trwałe, 

RAZEM

 zmniejszenie(z tytułu) -  685  203 -  21  113 1 022
 - likwidacja środka trwałego -  513  198 -  21 -  732
 - odwrócenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości - odniesione na wynik 
finansowy -  172  5 - - -  177

- inne - - - - -  113  113
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu  14 4 600 4 377  213  98  890 10 192
 j) wartość netto środków trwałych na początek okresu 5 565 350 462 369 032 22 089 5 628 46 557 799 333
k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 5 526 340 790 355 004 20 279 5 347 70 369 797 315

Na dzień 30.06.2005
Pozycja „inne” zwiększająca wartość brutto środków trwałych (wartość urządzeń technicznych i maszyn) wynika m. in. z:

• zmiany klasyfikacji środków trwałych w kwocie 5091 tys. zł.
• odniesienia kosztów likwidacji na wartość początkową w kwocie 189 tys. zł.

Pozycja „inne” zwiększająca wartość brutto środków trwałych (wartość środków trwałych w budowie) wynika głównie z poniesionych nakładów inwestycyjnych w kwocie 19097 
tys. zł.

Pozycja „inne” zmniejszająca wartość brutto środków trwałych (wartość budynków, lokalów oraz obiektów inżynierii  lądowej i wodnej) wynika głównie ze zmiany klasyfikacji 
środków trwałych w wysokości 2686 tys. zł. 

Pozycja „inne” zmniejszająca wartość brutto środków trwałych (wartość innych środków trwałych) wynika głównie ze zmiany klasyfikacji środków trwałych w kwocie 2404 tys. zł.

Pozycja „inne” zmniejszająca wartość brutto środków trwałych (wartość innych środków trwałych w budowie) wynika m. in. z:
• przeniesienia do pozycji środki trwałe w wysokości 18300 tys. zł.

Pozycja „inne” zmniejszająca odpis z tytułu trwałej utraty wartości  środków trwałych w budowie wynika głównie z kwoty 113 tys. zł wątpliwych co do możliwości rozliczenia tej 
kwoty na środki trwałe.
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31.12.2004

TABELA RUCHU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Grunty

Budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny
Środki 

transportu
Inne środki 

trwałe
Środki trwałe 

w budowie
Środki trwałe, 

RAZEM

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 5 519 571 264 639 754 52 567 18 735 27 813 1315 652
b) zwiększenia (z tytułu)  95 16 042 54 143 8 506 3 441 87 188 169 415
 - zakup - 2 059 6 586 3 741 2 376 32 851 47 613
 - przyjęcie z inwestycji - 12 122 38 197  601  395 19 543 70 858
 - darowizna - - - - - - -
 - modernizacja - - 7 282  607 - - 7 889
 - wkłady niepieniężne (aporty)  95  665 -  898 - - 1 658
 - rozszerzenie grupy kapitałowej - -  147  260  31 -  438
 - inne - 1 196 1 931 2 399  639 34 794 40 959
c) zmniejszenia (z tytułu)  32 15 873 21 394 1 387 1 627 67 531 107 844
 - sprzedaż - 1 861 1 484  983  146 - 4 474
 - likwidacja - 5 554 9 381  199 1 386 - 16 520
 - przeniesienie na środki trwałe w budowie - 3 841 9 235 -  125 2 795 15 996
 - wkłady niepieniężne (aporty) - 1 304  314 -  4 - 1 622
 - darowizny - -  110 - - -  110
 - przeniesienie do grupy aktywów przeznaczonych do odsprzedaży - 2 581  455 - - - 3 036
 - różnice kursowe  32  729  265  204  119 - 1 349
 - inne -  3  150  1 ( 153) 64 736 64 737
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 5 582 571 433 672 503 59 686 20 549 47 470 1377 223
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu - 196 035 252 426 33 169 12 863 - 494 493
f) amortyzacja za okres (z tytułu)  3 19 705 46 465 4 215 1 939 - 72 327
 - roczny odpis amortyzacyjny  3 26 480 63 579 4 981 2 977 - 98 020
 - sprzedaż środka trwałego - 1 085  978  576  141 - 2 780
 - likwidacja środka trwałego - 4 081 8 700  163  725 - 13 669
 - darowizna środka trwałego - -  110 - - -  110
 - reklasyfikacja do innej kategorii np.. Zapasy śr. Trw. W budowie -  897 7 076 -  109 - 8 082
 - inne (zmniejszenia) -  253  44 -  4 -  301
 - przeniesienie do grupy aktywów przeznaczonych do odsprzedaży - 
zmniejszenie -  424  109 - - -  533

 - różnice kursowe - ( 35) ( 194) ( 111) ( 86) - ( 426)
 - rozszerzenie grupy kapitałowej -   97  84  27 -  208
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  3 215 740 298 891 37 384 14 802 - 566 820
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - 9 759 8 641  285  106  801 19 592
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31.12.2004

TABELA RUCHU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Grunty

Budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny
Środki 

transportu
Inne środki 

trwałe
Środki trwałe 

w budowie
Środki trwałe, 

RAZEM

 zwiększenie(z tytułu)  14  338  45 -  53  112  562
 - utworzenie odpisów  z tytułu trwałej utraty wartości odniesionych w ciężar 
wyniku finansowego  14  338  45 -  53 -  450

 - inne - - - -   112  112
 zmniejszenie(z tytułu) - 4 866 4 106  72  40 - 9 084
 - likwidacja środka trwałego - 4 661  4 106 72  40 - 8 879
 - odwrócenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości - odniesione na wynik 
finansowy - 205 - - - - 205

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu  14 5 231 4 580  213  119  913 11 070
j) wartość netto środków trwałych na początek okresu 5 519 365 470 378 687 19 113 5 766 27 012 801 567
k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 5 565 350 462 369 032 22 089 5 628 46 557 799 333

Na dzień 31.12.2004
Pozycja „inne” zwiększająca wartość brutto środków trwałych (wartość budynków, lokalów oraz obiektów inżynierii  lądowej i wodnej) wynika m. in. z: 

• oddania komponentów w okresie planowanego postoju w kwocie 1059 tys. zł.
• odniesienie kosztów likwidacji na wartość początkową w kwocie 29 tys. zł

Pozycja „inne” zwiększająca wartość brutto środków trwałych (wartość urządzeń technicznych i maszyn) wynika m. in. z: 
• oddania komponentów w okresie planowanego postoju w kwocie 1691 tys. zł.
• odniesienie kosztów likwidacji na wartość początkową w kwocie 238 tys. zł

Pozycja „inne” zwiększająca wartość brutto środków trwałych (wartość środków transportu) wynika  m. in. z: 
• wartości środków trwałych przejętych w ramach leasingu finansowego w kwocie 2369 tys. zł.

Pozycja „inne” zwiększająca wartość brutto środków trwałych (wartość innych środków trwałych) wynika m. in. z: 
• inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 639 tys. zł.

Pozycja „inne” zwiększająca wartość brutto środków trwałych (wartość środków trwałych w budowie) wynika m. in. z: 
• nakładów na środki trwałe w budowie w 2005 roku w wysokości 25 994 tys. zł.,
• rozliczenia nakładów inwestycyjnych w kwocie 8759 tys. zł. 

Pozycja „inne” zmniejszająca wartość brutto środków trwałych (wartość środków trwałych w budowie) wynika m. in. z: 
• sprzedaży środków trwałych w budowie w wysokości 121 tys. zł.,
• przekazania na środki trwałe w wysokości 63140 tys. zł.

Pozycja „inne” zwiększająca odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (wartość środków trwałych w budowie) wynika z kwoty 112 tys. zł wątpliwych co do możliwości rozliczenia tej 
kwoty na środki trwałe.
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30.06.2004

TABELA RUCHU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Grunty

Budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny
Środki 

transportu
Inne środki 

trwałe
Środki trwałe 

w budowie
Środki trwałe, 

RAZEM

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 5 519 571 264 639 754 52 567 18 735 27 813 1315 652
b) zwiększenia (z tytułu)  95 4 802 10 654 4 860  645 37 239 58 295
 - zakup - - 1 065 1 906  472 18 649 22 092
 - przyjęcie z inwestycji - 2 763 8 768  125  85 1 618 13 359
 - modernizacja - 1 265  562  14  49 - 1 890
 - wkłady niepieniężne (aporty)  95  665 - - - -  760
 - różnice kursowe -  80  42 ( 1)  8 -  129
 - rozszerzenie grupy kapitałowej - -  147  260  31 -  438
 - inne -  29  70 2 556 - 16 972 19 627
c) zmniejszenia (z tytułu) - 8 155 14 272  469  584 17 142 40 622
 - sprzedaż - 1 439 1 019  370  14 - 2 842
 - likwidacja - 2 065 3 882  38  441 - 6 426
 - przeniesienie na środki trwałe w budowie - 3 841 9 234  60  125  700 13 960
 - wkłady niepieniężne (aporty) -  810  40 -  4 -  854
 - darowizny - -  97 - - -  97
 - różnice kursowe - - -  1 - -  1
 - inne - - - - - 16 442 16 442
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 5 614 567 911 636 136 56 958 18 796 47 910 1333 325
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu - 196 035 252 426 33 169 12 863 - 494 493
 f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 9 544 20 898 2 126  360 - 32 928
 - roczny odpis amortyzacyjny - 13 217 32 046 2 347  747 - 48 357
 - sprzedaż środka trwałego -  830  692  272  15 - 1 809
 - likwidacja środka trwałego - 1 823 3 433  38  293 - 5 587
 - darowizna środka trwałego - -  54 - - -  54
 - reklasyfikacja do innej kategorii np.. Zapasy śr. Trw. W budowie -  897 7 076 -  109 - 8 082
 - inne (zmniejszenia) -  122  13 -  3 -  138
 - różnice kursowe - ( 1)  21  5  6 -  31
 - rozszerzenie grupy kapitałowej - -  97  84  27 -  208
 - inne (zwiększenia) - -  2   -  2
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu - 205 579 273 324 35 295 13 223 - 527 421
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - 9 759 8 641  285  106  801 19 592
zwiększenie(z tytułu) - -  45 - - -  45
 - utworzenie odpisów  z tytułu trwałej utraty wartości odniesionych w ciężar 
wyniku finansowego - -  45 - - -  45
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30.06.2004

TABELA RUCHU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Grunty

Budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny
Środki 

transportu
Inne środki 

trwałe
Środki trwałe 

w budowie
Środki trwałe, 

RAZEM

zmniejszenie(z tytułu) - 3 514 2 960  72  29 - 6 575
 - likwidacja środka trwałego - odwrócenie odpisów z tytułu trwałej utraty 
wartości - odniesione na wynik finansowy - 2 736 2 248 72  12 - 5 068

 - inne - 778  712 -  17 - 1 507
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - 6 245 5 726  213  77  801 13 062
j) wartość netto środków trwałych na początek okresu 5 519 365 470 378 687 19 113 5 766 27 012 801 567
k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 5 614 356 087 357 086 21 450 5 496 47 109 792 842

Na dzień 30.06.2004
Pozycja „inne” zwiększająca wartość brutto środków trwałych (wartość środków transportu) wynika głównie z wartości środków trwałych przejętych w ramach leasingu 
finansowego w kwocie 2369 tys. zł.

Pozycja „inne” zwiększająca wartość brutto środków trwałych (wartość środków trwałych w budowie) wynika głównie z nakładów poniesionych w okresie w kwocie 16942 tys. zł.

Pozycja „inne” zmniejszająca wartość brutto środków trwałych (wartość środków trwałych w budowie) wynika m. in. z 
• nakładów poniesionych w okresie w kwocie 7677 tys. zł.
• przekazania na środki trwałe w wysokości 8067 tys. zł.
• rozliczenia nakładów inwestycyjnych w wysokości 536 tys. zł.

Pozycja „inne” zmniejszająca odpisów z tytułu trwałej utraty wartości  urządzeń technicznych i maszyn wynika m. in. z:
• przywrócenia odpisów na środki trwałe zlikwidowane na skutek inwestycji w kwocie 712 tys. zł.

Pozycja „inne” zmniejszająca odpisów z tytułu trwałej utraty wartości  budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynika m. in. z:
• przywrócenia odpisów na środki trwałe zlikwidowane na skutek inwestycji w kwocie 778 tys. zł.
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Struktura własnościowa rzeczowych aktywów trwałych przedstawia się następująco:

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
a) własne 789 921 790 164 782 664
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, 
w tym umowy leasingu, w tym: 7 394 9 169 10 178

 - umowy leasingu finansowego 7 257 9 169 10 178
 - umowy dzierżawy  93 - -
 - inne  44 - -
Środki trwałe bilansowe razem 797 315 799 333 792 842

Wartość bilansowa netto poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych użytkowanych na podstawie umów 
leasingu finansowego zaprezentowana została w poniższej tabeli:

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE UŻYWANE NA PODSTAWIE UMÓW 
LEASINGU FINANSOWEGO 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

urządzenia techniczne i maszyny 3 444 5 068 6 304
środki transportu 3 724 4 030 3 788
inne  89  71  86
Razem 7 257 9 169 10 178

W  prezentowanym  okresie  Grupa  Ciech  z  tytułu  utraty  wartości  rzeczowych  aktywów  trwałych  otrzymała 
odszkodowania od osób trzecich w kwocie 540 tys. zł.
W  prezentowanych  okresach  Grupa  Ciech  nie  dokonywała  przeszacowań  rzeczowych  aktywów  trwałych. 
Informacja o utworzonych, rozwiązanych oraz wykorzystanych odpisach z tytułu trwałej utraty wartości wartości 
rzeczowego majątku trwałego została zaprezentowana w punkcie 13 informacji dodatkowej.
Informacje o zastawieniu rzeczowych aktywów trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów i 
pożyczek przedstawione zostały w punkcie 24 i 27 informacji dodatkowej.

W bieżącym okresie zmiany szacunków księgowych nie wywierały istotnego wpływu oraz nie oczekuje się, że 
będą wywierały taki wpływ w przyszłych okresach.

Poniesione w Grupie Ciech nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w budowie w okresie półrocza 2005 były 
związane głównie z realizacją następujących projektów inwestycyjnych:

− produkcja sody w gatunku monohydrat ( nakłady poniesione w I półroczu 972 tys. zł plus przekazana 
zaliczka 2 703 tys. zł ),

− intensyfikacja produkcji sody oczyszczonej ( nakłady 215 tys. zł),
− wirowanie bikarbonatu ( nakłady 169 tys. zł),
− utworzenie/wymiana komponentów sieci kablowej i elektroenergetycznej zakładu ( nakłady 210 tys. zł),
− utworzenie/wymiana komponentów systemów AKP ( nakłady 827 tys. zł),
− automatyzacja, wymiana komponentów kotłowni ( nakłady 817 tys. zł ),
− utworzenie/wymiana komponentów turbosprężarek TBS ( nakłady 564 tys. zł ),
− rozdrabnianie kamienia wapiennego ( nakłady 197 tys. zł ),
− utworzenie/wymiana komponentów aparatu RH-DS. ( nakłady 2 229 tys. zł ),
− utworzenie/wymiana komponentów kolumn karbonizacyjnych ( nakłady 2 743 tys. zł ),
− utworzenie/wymiana komponentów pieców wapiennych ( nakłady 1 537 tys. zł ),
− zakup i wdrożenie ERP Oracle ( nakłady 2.389 tys. zł ).
− utworzenie/wymiana komponentów kotłów (nakłady 1.813 tys. zł.)
− utworzenie/wymiana komponentów instalacji załadunku sody ciężkiej do cystern (nakłady 3.828 tys. zł)
− instalacja sprężarek gazu procesowego (nakłady 3.692 tys. zł.)
− Infrastruktura informatyczna (nakłady 348 tys. zł.)
− instalacja destylacji ekstrakcyjnej frakcji aromatów (nakłady 1.633 tys. zł.)
− kontynuacja zadania inwestycyjnego w zakresie fosforanów paszowych i roztworu ortofosforanów na 

bazie kwasu fosforowego ekstrakcyjnego (nakłady 2.526 tys. zł.)
− adaptacja nieczynnych instalacji na bazie produktów ubocznych (nakłady 648 tys. zł.)
− budowa zbiornika benzolu (nakłady 1.353 tys. zł.)
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− pozostałe (nakłady 1.012 tys. zł.)
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10 Nieruchomości inwestycyjne

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
 Wartość brutto na początek okresu 17 075 17 067 17 067
 Zakup - 8 -
 Inne zmniejszenia  346 - -
 Inne zwiększenia - - -
 Wartość brutto na koniec okresu 16 729 17 075 17 067
 Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 5 366 4 921 4 921

Amortyzacja za okres  222  445  224
Zmniejszenie składu Grupy (26) - -
Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
koniec okresu 5 562 5 366 5 145

Wartość netto na początek okresu 11 709 12 146 12 146
Wartość netto na koniec okresu 11 167 11 709 11 922

Na dzień 30.06.2005
Pozycja „inne”  zmniejszająca wartość brutto to sprzedaż nieruchomości w kwocie 346 tys. zł.

W Grupie Ciech występują następujące nieruchomości inwestycyjne:
− Budynek biurowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znajdujący się przy w Warszawie przy ul. Jasnej. 

Obiekt ten jest obecnie w całości przeznaczony na wynajem.
− Grunt  wraz  z  inwestycją,  związaną  z  budową  kompleksu  mieszkalno-biurowego,  znajdujący  się  w 

Warszawie przy ul. Krasińskiego róg ul. Powązkowskiej.
− Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowe zlokalizowane na terenie Zakładów Chemicznych Alwerni 

SA, w Alwerni.
− Budynek magazynowo-biurowy znajdujący się w Dąbrowie Górniczej.

Zgodnie  z  przyjętymi  w  Grupie  zasadami  rachunkowości  nieruchomości  inwestycyjne  wyceniane  są  według 
modelu ceny nabycia.
Wszystkie nieruchomości inwestycyjne amortyzowane są metodą liniową. W zależności od nieruchomości stawka 
amortyzacji  wynosi od 1,7% do 4%, okresy ekonomicznej użyteczności wynoszą od 35 do 58 lat.  Maszyny i 
urządzenia, będące częściami składowymi nieruchomości inwestycyjnych są amortyzowane stawką 8,5% (dźwigi 
oraz urządzenia cieplne) oraz 10% (instalacje wewnątrz budynkowe), a ich okresy ekonomicznej użyteczności 
szacowane są odpowiednio na 12 oraz 10 lat.
Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi 21.521 tys. zł. Na dzień 
sporządzania  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  nie  występowały  żadne  ograniczenia  w 
rozporządzaniu przez Grupę Ciech nieruchomościami inwestycyjnymi, czerpaniu korzyści ekonomicznych z tytułu 
czynszu czy zbyciu wyżej wymienionych nieruchomości.
W księdze wieczystej nieruchomości przy ul. Krasińskiego róg ul. Powązkowskiej jest hipoteka ustanowiona pod 
zaciągnięty kredyt w Banku Handlowym SA. W związku z uregulowaniem tego zobowiązania Spółka Ciech SA 
wystąpiła o wykreślenie hipoteki. Na dzień sporządzania prezentowanego sprawozdania finansowego procedura 
sądowa nie została zakończona. Pozostałe nieruchomości inwestycyjne nie stanowią zabezpieczeń zobowiązań z 
tytułu kredytów, pożyczek czy transakcji.

11 Prawo wieczystego użytkowania gruntów

PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
Wartość brutto na początek okresu 3 362 3 277 3 277
Inne zmniejszenia  15  24 -
Inne zwiększenia -  109 -
Wartość brutto na koniec okresu 3 347 3 362 3 277
Skumulowana amortyzacja na początek okresu  930  827  827
Amortyzacja za okres  50  103  53
Skumulowana amortyzacja na koniec okresu  980  930  880
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PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
Wartość netto - Bilans otwarcia 2 432 2 450 2 450
Wartość netto - Bilans zamknięcia 2 367 2 432 2 397

W związku z przyjętym w Grupie Ciech stanowiskiem, że prawo wieczystego użytkowania gruntów uzyskane 
drogą przydziału  administracyjnego spełnia  kryteria  leasingu operacyjnego zgodnie z  MSF 17 „Leasing”,  nie 
powinno być ujęte  w księgach,  a  jedynie prezentowane pozabilansowo.  W związku z  tym dokonano korekty 
wyksięgowania  wartości  takiego  prawa  wieczystego  użytkowania  gruntów  w  korespondencji  z  rozliczeniami 
międzyokresowymi przychodów
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12 Wartości niematerialne

30.06.2005

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH)

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych

Wartość 
firmy

Nabyte koncesje, patenty, 
licencje itp., w tym;

 Oprogramowanie 
komputerowe

Inne wartości 
niematerialne 

i prawne

Wartości 
niematerialne 

i prawne, 
RAZEM PO 

KK

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek 
okresu 2 687 36 055 31 894 31 543 1 187 71 823

b) zwiększenia (z tytułu)  110  18 2 467 2 364 1 715 4 310
 - zakup -  18  209  205  44  271
 - przyjęcie z inwestycji  - 2 258 2 159 - 2 258
 - pozostałe  110 - - - 1 671 1 781
c) zmniejszenia (z tytułu) - -  4  4 -  62
 - sprzedaż - -  1  1 -  1
 - likwidacja - -  3  3 -  3
 - inne  58 - - - -  58
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu 2 739 36 073 34 357 33 903 2 902 76 071

e) skumulowana amortyzacja na początek okresu 2 000 31 473 19 807 19 494  284 53 564
f) amortyzacja za okres (z tytułu)  180 - 2 121 2 111  84 2 385
 - amortyzacja (odpis roczny)  180 - 2 126 2 115  84 2 390
 - inne (zmniejszenia) - -  5  4 -  5
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 2 180 31 473 21 928 21 605  368 55 949
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu  233 4 576 - - - 4 809
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu  233 4 576 - - - 4 809
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek 
okresu  454  6 12 087 12 049  903 13 450

k) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu  326  24 12 429 12 298 2 534 15 313

Na dzień 30.06.2005
Pozycja „pozostałe” zwiększająca wartość brutto wartości niematerialnych wynika m. in. z:

• reklasyfikacji nie zakończonych prac rozwojowych w wysokości 110 tys. zł.,
•  wartości niematerialnych i prawnych w trakcie realizacji w kwocie 1 671 tys. zł.
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31.12.2004

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH)

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych

Wartość 
firmy

Nabyte koncesje, patenty, 
licencje itp., w tym;

 Oprogramowanie 
komputerowe

Inne wartości 
niematerialne 

i prawne

Wartości 
niematerialne 

i prawne, 
RAZEM PO 

KK
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek 
okresu 2 785 36 055 20 967 20 655 8 444 68 251

b) zwiększenia (z tytułu)  11 - 10 983 10 944  43 11 037
    - zakup - - 1 039 1 000  43 1 082
    - przekazania z prac rozwojowych  11 - - - -  11
    - przyjęcie z inwestycji - - 9 744 9 744 - 9 744
     - rozszerzenie grupy - -  200  200 -  200
c) zmniejszenia (z tytułu)  109 -  56  56 7 300 7 465
    - likwidacja - -  45  45 -  45
    - spisanie wartości niematerialnych i prawnych  109 -  11  11 -  120
      - inne - - - - 7 300 7 300
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu 2 687 36 055 31 894 31 543 1 187 71 823

e) skumulowana amortyzacja na początek okresu 1 538 31 349 15 226 14 956  125 48 238
f) amortyzacja za okres (z tytułu)  462  124 4 581 4 538  159 5 326
    - amortyzacja (odpis roczny)  480 - 5 068 5 025  159 5 707
    - likwidacja - -  92  92 -  92
    -  inne (zwiększenia ) -  124 - - -  124
    - rozszerzenie grupy - -  67  67 -  67
    - inne (zmniejszenia)  18 -  462  462 -  480
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 2 000 31 473 19 807 19 494  284 53 564
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu  119 4 576 - - - 4 695
    - zwiększenie  205 - - - -  205
 - utworzenie odpisów  z tytułu trwałej utraty wartości odniesionych w 
ciężar wyniku finansowego  205 - - - -  205

    - zmniejszenie  91 - - - -  91
 - wykorzystanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości - odniesione na 
wynik finansowy  91 - - - -  91

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu  233 4 576 - - - 4 809
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek 
okresu 1 128  130 5 741 5 699 8 319 15 318

k) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu  454  6 12 087 12 049  903 13 450

Na dzień 31.12.2004
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Pozycja „pozostałe” zmniejszająca wartość brutto wartości niematerialnych wynika głównie z wartości niematerialnych w trakcie realizacji w kwocie 7300 tys. zł

30.06.2004

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH)

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych

Wartość 
firmy

Nabyte koncesje, patenty, 
licencje itp., w tym;

Oprogramowanie 
komputerowe

Inne wartości 
niematerialne 

i prawne

Wartości 
niematerialne 

i prawne, 
RAZEM PO 

KK
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek 
okresu 2 785 36 055 20 967 20 655 8 444 68 251

b) zwiększenia (z tytułu)  30 -  494  489 1 676 2 200
    - zakup - -  288  283  28  316
    - przekazania z prac rozwojowych  29 - - - -  29
    - przyjęcie z inwestycji - -  6  6 -  6
     - rozszerzenie grupy - -  200  200 -  200
     - pozostałe  1 - - - 1 648 1 649
c) zmniejszenia (z tytułu) - -  2  2 -  2
    - likwidacja - -  2  2 -  2
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu 2 815 36 055 21 459 21 142 10 120 70 449

e) skumulowana amortyzacja na początek okresu 1 538 31 349 15 226 14 956  125 48 238
f) amortyzacja za okres (z tytułu)  249  62 2 308 2 296  82 2 701
    - amortyzacja (odpis roczny)  249 - 2 243 2 231  82 2 574
    - likwidacja - -  2  2 -  2
    - darowizna -  62 - - -  62
    - rozszerzenie grupy - -  67  67 -  67
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 787 31 411 17 534 17 252  207 50 939
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu  119 4 576 - - - 4 695
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu  119 4 576 - - - 4 695
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek 
okresu 1 128  130 5 741 5 699 8 319 15 318

k) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu  909  68 3 925 3 890 9 913 14 815

Na dzień 30.06.2004
Pozycja „pozostałe” zwiększająca wartość brutto wartości niematerialnych wynika głównie z wartości niematerialnych w trakcie realizacji w kwocie 1648 tys. zł
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Wszystkie  pozycja  wartości  niematerialnych  są  własnością  Grupy  Ciech.  Najważniejsze  pozycje  wartości 
niematerialnych w Grupie Ciech to:

− System informatyczny ERP Oracle  o wartości  bilansowej  7 461 tys.  zł.  Pozostały  okres amortyzacji 
wynosi 3,5 roku.

− System zarządzania relacjami z klientami CRM o wartości  bilansowej 2 015 tys. zł.  Pozostały okres 
amortyzacji wynosi 4 lata i 8 miesięcy.

− Zintegrowany system IFS o wartości bilansowej 552 tys. zł. Pozostały okres amortyzacji wynosi 2,5 roku.

W pierwszym półroczu 2005 roku Ciech SA podpisał umowę na zakup i wdrożenie systemu Oracle, stanowiącego 
wspólną platformę informatyczną dla spółek Ciech SA,  Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy SA oraz 
Janikowskie  Zakłady  Sodowe Janikosoda SA.  Łączna wartość  wynosi  9 212  tys.  zł.,  z  czego 8 139  tys.  zł. 
zostanie refakturowane na spółki sodowe.

W  prezentowanych  okresach  Grupa  Ciech  nie  tworzyła  odpisów  z  tytułu  trwałej  utraty  wartości  składników 
wartości niematerialnych.  Informacja o utworzonych, rozwiązanych oraz wykorzystanych odpisach z tytułu trwałej 
utraty  wartości  wartości  niematerialnych  w  porównywalnych  okresach  została  przedstawiona  w  punkcie  13 
informacji dodatkowej. 
Wartości niematerialne nie stanowią również zabezpieczenia zobowiązań.
Grupa  Ciech  nie  posiada,  za  wyjątkiem  wartości  firmy,  innych  składników  wartości  niematerialnych  o 
nieokreślonym  okresie  użytkowania.  Informacja  o  odpisach  z  tytułu  trwałej  utraty  wartości  wykazywanej  w 
skonsolidowanym sprawozdaniu wartości firmy została zaprezentowana w punkcie 13 informacji dodatkowej.
W prezentowanych okresach Grupa Ciech nie dokonywała przeszacowań wartości niematerialnych. 

Prace rozwojowe i badawcze
Prace  rozwojowe  i  badawcze  prowadzone  przez  grupę  Ciech  ukierunkowane  są  na  wzrost  potencjału 
ekonomicznego,  głównie  dotyczą  modernizacji  procesów  technologicznych,  obniżenia  kosztów  wytworzenia 
produktów czy optymalizację parametrów techniczno-technologicznych.

Opis prac rozwojowych i badawczych prowadzonych przez Grupę Ciech

W pierwszym półroczu 2005 roku Grupa Ciech prowadziła prace rozwojowe i badawcze w zakresie badań nad 
sposobem  rekultywacji  stawów  odpadowych,  badań  nad  zwiększeniem  możliwości  schładzania  ścieków 
klarownych  kierowanych  do  Wisły,  badań  nad  zmniejszeniem  emisji  i  zużycia  amoniaku,  badań  nad 
możliwościami wykorzystania ciepła procesowego i odpadowego, zagospodarowania odcieku po wirówkach na 
instalacji  Sody  Surowej,  badań  nad  możliwością  zmiany  sposobu  ogrzewania  suszarni  bezprzeponowej  na 
oddziale  Chlorku  Wapnia,  badań nad poprawą  sypkości  sody  tzw.  antyzbrylacz,  badań  nad uruchomieniem 
produkcji nadwęglanu sodu, badań nad utylizacją odpadów posodowych - produkcja sorbentów, wypełniaczy i 
nawozów oraz produkcji wyrobów o wysokim stopniu czystości, uruchomienia produkcji ekologicznego spoiwa 
nieorganicznego  nowej  generacji  dla  odlewnictwa  stopów  żeliwa  i  metali  nieżelaznych,  opracowywania 
technologii  produkcji  nawozów  na  bazie  odpadu  z  produkcji  siarczanu  magnezu,  opracowywania  metody 
podczyszczania roztworu ortofosforanów przez podtężanie i  krystalizację oraz wykonanie próby przemysłowej 
otrzymywania saletry wapniowej.

Nakłady na prace rozwojowe i badawcze ujęte jako koszt w pierwszym półroczu 2005 roku wyniosły 886 tys. zł.

W pierwszym półroczu 2004 roku prace rozwojowe i badawcze prowadzone przez Grupę Ciech dotyczyły głównie 
takich zagadnień, jak:  badania nad sposobem rekultywacji  stawów odpadowych, badania nad zmniejszeniem 
zużycia  i  emisji  amoniaku,  badania  nad  możliwością  wykorzystania  ciepła  procesowego  i  odpadowego, 
optymalizacji  procesu produkcji  produkcji  hopkalitu,  badań  nad  możliwościami  modernizacji  produkcji  sody 
oczyszczonej,  badań  nad  zmianami  w  procesie  technologicznym  produkcji  chlorku  wapnia,  badań  nad 
uruchomieniem produkcji  nadwęglanu sodowego oraz projektowanie działań  techniczno-technologicznych  dla 
przyszłych  inwestycji,  uruchomienia  produkcji  ekologicznego  spoiwa  nieorganicznego  nowej  generacji  dla 
odlewnictwa  stopów  żeliwa  i  metali  nieżelaznych,  modyfikacji  parametrów  pirofosforanu  kwaśnego, 
opracowywania technologii produkcji nawozów na bazie odpadu z produkcji siarczanu magnezu, opracowywania 
metody  podczyszczania  roztworu  ortofosforanów  przez  podtężanie  i  krystalizację  oraz  wykonanie  próby 
przemysłowej otrzymywania saletry wapniowej.

Nakłady na prace rozwojowe i badawcze ujęte jako koszt w pierwszym półroczu 2004 roku wyniosły 703 tys. zł.
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Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie

Poniższe tabele przedstawiają informacje o wartościach niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie.

wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie na okres 01.01-30.06.2005 w tys. zł.
wartość brutto na dzień 01.01.2004 1 245

poniesione nakłady  30

wartość brutto na dzień 30.06.2004 1 275

umorzenie - wartość na początek okresu ( 556)

umorzenie za okres ( 104)

umorzenie na koniec okresu ( 660)

odpis z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu ( 119)

odpis z tytułu trwałej utraty wartości - zmiana w okresie  0

odpis z tytułu trwałej utraty na koniec okresu ( 119)

wartość netto na dzień 30.06.2004  496

wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie na okres 01.01-30.06.2005 w tys. zł.
wartość brutto na dzień 01.01.2004 1 245

poniesione nakłady  11

spisanie wartości niematerialnych ( 110)

wartość brutto na dzień 31.12.2004 1 146

umorzenie - wartość na początek okresu ( 556)

umorzenie za okres ( 189)

umorzenie na koniec okresu ( 745)

odpis z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu ( 119)

odpis z tytułu trwałej utraty wartości - zmiana w okresie ( 114)

odpis z tytułu trwałej utraty na koniec okresu ( 233)

wartość netto na dzień 31.12.2004  168

wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie na okres 01.01-30.06.2005 w tys. zł.
wartość brutto na dzień 01.01.2004 1 147

poniesione nakłady  110

sprzedaż wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie ( 58)

wartość brutto na dzień 30.06.2004 1 199

umorzenie - wartość na początek okresu ( 745)

umorzenie za okres ( 72)

umorzenie na koniec okresu ( 817)

odpis z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu ( 233)

odpis z tytułu trwałej utraty wartości - zmiana w okresie  0

odpis z tytułu trwałej utraty na koniec okresu ( 233)

wartość netto na dzień 30.06.2004  149
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13 Trwała utrata wartości

Poniższa tabela przedstawia informacje o utworzonych, rozwiązanych oraz wykorzystanych odpisach z tytułu 
trwałej utraty wartości poszczególnych pozycji aktywów.

ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
 Wartości niematerialne 
 a) stan na początek okresu 4 809 4 695 4 695
b) utworzenie, w tym: -  205 -
c) odwrócone/rozwiązane , w tym: - - -
d) wykorzystanie, w tym -  91 -
 e) różnice kursowe - - -
 f) stan na koniec okresu 4 809 4 809 4 695
Rzeczowe aktywa trwałe
 a) stan na początek okresu 11 070 19 592 19 592
b) utworzenie, w tym:  144  562  45
c) odwrócone, w tym:  177  205 5 068
d) wykorzystanie, w tym  845 8 879 1 507
e) różnice kursowe - - -
 f) stan na koniec okresu 10 192 11 070 13 062
Inwestycje długoterminowe i inwestycje w jednostkach wycenianych 
metodą praw własności
a) stan na początek okresu 9 465 5 676 5 676
b) utworzenie, w tym: - 3 552 3 186
c) odwrócone, w tym: - -  105
d) wykorzystanie, w tym -  105 -
 e) różnice kursowe  349  342 1 035
f) stan na koniec okresu 9 814 9 465 9 792
 Zapasy
a) stan na początek okresu 5 183 3 525 3 525
b) utworzenie, w tym: 2 593 3 248 1 959
c) odwrócone, w tym: 2 481 1 224  270
d) wykorzystanie, w tym  527  366  366
e) różnice kursowe  6
f) stan na koniec okresu 4 774 5 183 4 848
 Należności krótkoterminowe
a) stan na początek okresu 110 088 130 611 130 611
b) utworzenie, w tym: 5 869 15 423 5 610
c) odwrócone, w tym: 3 625 19 589 3 070
d) wykorzystanie, w tym 1 214 14 722 3 130
e) różnice kursowe 584 1 635  337
 f) stan na koniec okresu 111 702 110 088 129 684
Inwestycje krótkoterminowe
a) stan na początek okresu 3 542 1 288 1 288
b) utworzenie, w tym: - 2 254 -
 - odniesione bezpośrednio na kapitał własny - - -
c) odwrócone, w tym: - - -
d) wykorzystanie, w tym 550 - -
e) różnice kursowe - - -
f) stan na koniec okresu 2 992 3 542 1 288
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Na dzień 30.06.2005
Utworzenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe nastąpiło m. in. w związku z:

• ryzykiem zaniechania inwestycji związanej z modernizacją budynku w wysokości 90 tys. zł.
• gospodarczym niewykorzystaniem środków trwałych w wysokości 54 tys. zł.

Odwrócenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe nastąpiło m. in. w związku z:
• cofnięciem odpisów na ponowne zagospodarowanie środków trwałych w wysokości 177 tys. zł.

Wykorzystanie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe nastąpiło m. in. w związku z:
• likwidacją środków trwałych w wysokości 732 tys. zł.,

Utworzenie odpisów aktualizujących zapasy nastąpiło m. in. w związku z:
• zaleganiem zapasów od 1 roku do 3 lat w wysokości 2197 tys. zł.,
• wyceną wyrobów gotowych wg ceny rynkowej możliwej do osiągnięcia w wysokości 49 tys. zł.

Odwrócenie odpisów aktualizujących zapasy nastąpiło m. in. w związku z:
• sprzedażą zapasów w kwocie 2420 tys. zł.,

Wykorzystanie odpisów aktualizujących zapasy nastąpiło m. in. w związku z:
• likwidacją zapasów w kwocie 466 tys. zł.,

Utworzenie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe nastąpiło m. in. w związku z:
• przeterminowaniem należności od odbiorców w kwocie 5 374 tys. zł.,
• postępowaniem ugodowym w kwocie 43 tys. zł.,

Odwrócenie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe nastąpiło m. in. w związku z:
• spłatą należności handlowych w wysokości 2 667 tys. zł.

Wykorzystanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe nastąpiło m. in. w związku z:
• umorzeniem odsetek oraz postępowaniem egzekucyjnym w kwocie 1 212 tys. zł.

Wykorzystanie odpisów aktualizujących inwestycje krótkoterminowe nastąpiło w związku z:
• sprzedażą udziałów objętych odpisem w wysokości 550 tys. zł.

Na dzień 31.12.2004
Utworzenie odpisów aktualizujących na wartości niematerialne i prawne nastąpiło w związku z:

• pracami rozwojowy w kwocie 205 tys. zł.

Wykorzystanie odpisów aktualizujących na wartości niematerialne i prawne nastąpiło w związku z:
• spisaniem wartości prac rozwojowych w kwocie 91 tys. zł.

Utworzenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe nastąpiło w związku z:
• gospodarczym niewykorzystaniem środków trwałych w wysokości 450 tys. zł.
• wątpliwością co do możliwości rozliczenia nakładów na środki trwałe w budowie w wysokości 112 tys. 

zł.,

 Odwrócenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe nastąpiło w związku z:
• likwidacją środków trwałych w wysokości 205 tys. zł.

Wykorzystanie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe nastąpiło m. in. w związku z:
• likwidacją, zużyciem  w wysokości 8 719 tys. zł.,

Utworzenie odpisów aktualizujących na inwestycje długoterminowe i inwestycje w jednostkach wycenianych 
metodą praw własności nastąpiło m. in. w związku z:

• słabą kondycją finansową spółek w wysokości 3 500 tys. zł.

Wykorzystanie odpisów aktualizujących na inwestycje długoterminowe i inwestycje w jednostkach wycenianych 
metodą praw własności nastąpiło w związku z:

• zbyciem akcji i udziałów objętych odpisem oraz likwidacja spółki w wysokości 105 tys. zł.

Utworzenie odpisów aktualizujących zapasy nastąpiło w związku z:
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• wyceną wyrobów gotowych wg ceny rynkowej możliwej do osiągnięcia w wysokości 427 tys. zł.
• zaleganiem zapasów od 1 roku do 3 lat w wysokości 2 821 tys. zł.,

Odwrócenie odpisów aktualizujących zapasy nastąpiło w związku z:
• sprzedażą zapasów w kwocie 1 224 tys. zł.

Wykorzystanie odpisów aktualizujących zapasy nastąpiło w związku z:
• likwidacją zapasów w kwocie 366 tys. zł.,

Utworzenie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe nastąpiło m. in. w związku z:
• przeterminowaniem należności od odbiorców w kwocie 14 004 tys. zł.,
• postępowaniem ugodowym w kwocie 915 tys. zł.,

Odwrócenie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe nastąpiło m. in. w związku z:
• spłatą należności handlowych oraz  zakończenia upadłości w wysokości 18 860 tys. zł.

Wykorzystanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe nastąpiło m. in. w związku z:
• rozliczeniem postępowań układowych oraz spisaniem należności 10 819 tys. zł.
• bezskuteczną egzekucją należności w wysokości 709 tys. zł.

Utworzenie odpisów aktualizujących inwestycje krótkoterminowe nastąpiło w związku z:
• udziałami w spółce w kwocie 2 254 tys. zł.,

Na dzień 30.06.2004
Odwrócenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe nastąpiło m. in. w związku z:

• cofnięciem odpisu i ponownym zagospodarowaniem środków trwałych w wysokości 4 850 tys. zł.

Wykorzystanie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe nastąpiło m. in. w związku z:
• likwidacją na skutek sprzedaży lub zużycia w kwocie 1 346 tys. zł.

Utworzenie odpisów aktualizujących na inwestycje długoterminowe i inwestycje w jednostkach wycenianych 
metodą praw własności nastąpiło m. in. w związku z:

• słabą kondycją finansową spółek w wysokości 1 000 tys. zł.

Odwrócenie odpisów aktualizujących na inwestycje długoterminowe i inwestycje w jednostkach wycenianych 
metodą praw własności nastąpiło w związku z:

• zbyciem akcji i udziałów objętych odpisem w wysokości 105 tys. zł.

Utworzenie odpisów aktualizujących zapasy nastąpiło m. in. w związku z:
• zaleganiem zapasów od 1 roku do 3 lat w wysokości 1 911 tys. zł.,

Odwrócenie odpisów aktualizujących zapasy nastąpiło m. in. w związku z:
• sprzedażą zapasów w wysokości 198 tys. zł.,

Wykorzystanie odpisów aktualizujących zapasy nastąpiło m. in. w związku z:
• sprzedażą wyrobów gotowych w kwocie 317 tys. zł.

Utworzenie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe nastąpiło m. in. w związku z:
• przeterminowaniem należności od odbiorców w kwocie 3 137 tys. zł.,
• postępowaniem sądowym w kwocie 2 019 tys. zł.,

Odwrócenie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe nastąpiło m. in. w związku z:
• odzyskaniem kwot uznanych wcześniej za zagrożone w wysokości 2 970 tys. zł.
• z tytułu zapłaty odsetek w wysokości 38 tys. zł.

Wykorzystanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe nastąpiło w związku z:
• rozliczenie postępowań sądowych, spisanie należności w wysokości 2 622 tys. zł.
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14 Badanie utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy

Od dnia przejścia na MSSF, tj. od dnia 1 stycznia 2004 roku wartość firmy nie jest amortyzowana. Wykazywana w 
skonsolidowanym  sprawozdaniu finansowym wartość firmy poddawana jest  corocznie testom na trwałą utratę 
wartości.  Testy takie przeprowadzane są również w momencie wystąpienia przesłanek wskazujących na taką 
utratę.
Na 1 stycznia 2004 roku przeprowadzone zostały testy na trwałą utratę wartości, które wykazały konieczność 
utworzenia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości wykazywanych wartości firmy dla spółki Cheman SA oraz 
Alwernia SA. 
Wartość firmy powstała w wyniku nabycia akcji spółki Cheman SA oraz Alwernia SA została przyporządkowana 
do następujących jednostek generujących środki pieniężne:

− segment sodowy 
− segment organiczny
− segment petrochemiczny
− segment nieorganiczny

Odzyskiwana wartość każdej z jednostek generujących środki pieniężne została ustalona na podstawie wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. 

  Segment 
Sodowy 

 Segment 
Organiczny 

 Segment 
Petrochemiczny 

 Segment 
Nieorganiczny 

wartość odzyskiwalna 3 049 4 484 5 022 67 668
wartość użytkowa 2 689 3 955 4 429 61 008
wartość godziwa 3 049 4 484 5 022 67 667

wartość bilansowa włącznie z wartością firmy 3 563 5 241 5 869 70 126
trwała utrata wartości 514 757 847 2 458

Łącznie odpis z tytułu trwałej utraty wartości wyniósł 4.576 tys. zł.

15 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Ciech SA posiada 50%-owy udział w spółce Transclean Sp. z o.o. zajmującej się świadczeniem usług transportu 
międzynarodowego  chemikaliów  płynnych.  Poniższa  tabela  przedstawia  skrócone  informacje  dotyczące 
inwestycji w spółce Transclean Sp. z o.o.:

Transclean Sp. z o.o. 30.06.2005 30.06.2004
Udział (50%) w bilansie jednostki: w tys. zł. w tys. zł.
Aktywa trwałe 3 835 3 793
Aktywa obrotowe 994 814
Zobowiązania długoterminowe -692 -962
Zobowiązania krótkoterminowe -1 082 -587
Aktywa netto 3 055 3 058
   
Udział (50%) w przychodach i zyskach jednostki: w tys. zł. w tys. zł.
Przychody ze sprzedaży 2 504 2 224
Koszt własny sprzedaży -2 161 -1 851
Pozostałe przychody operacyjne 32 83
Koszty ogólnego zarządu -193 -154
Pozostałe koszty operacyjne -61 -46
Przychody (koszty) finansowe netto -37 -20
Zysk przed opodatkowaniem 85 236
Obciążenie z tytułu podatku dochodowego -21 -41
Zysk (strata) netto 64 195
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Transclean Sp. z o.o. 30.06.2005 30.06.2004
   
wartość bilansowa inwestycji w Transclean Sp. z o. o. 3 055 3 058

Ciech SA posiada 41,26% udział pośredni w spółce Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA (PTU SA). Spółka 
ta jest wyceniana metodą praw własności na poziomie grup niższego szczebla – Grupy Janikosoda SA (22,71% 
udział bezpośredni w PTU SA) oraz Grupy Soda Mątwy SA (22,71% udział bezpośredni w PTU SA).
Poniższa tabela przedstawia skrócone informacje dotyczące inwestycji w spółce PTU SA:

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA 30.06.2005 30.06.2004
 Udział (41,26%) w bilansie i przychodach jednostki: w tys. zł. w tys. zł.
Aktywa razem 132 942 115 451
Kapitał własny 31 705 19 186
Zobowiązania i rezerwy 101 238 96 265
Przychody z ubezpieczeń majątkowych i osobowych 35 668 27 744
Przychody z lokat 7 769 1 777
zysk (strata) netto 4 754 -1 579

Wartość bilansowa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności wynosi:
 na dzień 30 czerwca 2005 roku: 

- Transclean Sp. z o. o.   3 055 tys. zł
- Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA 34 352 tys. zł

 na dzień 30 czerwca 2004 roku:
- Transclean Sp. z o. o.    3 058 tys. zł
- Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA 29 386 tys. zł

Ponadto Ciech SA posiada 35,65% udział w spółce Zach-Ciech Sp. z o.o. w likwidacji. W związku z uchwałą Nr 
3/2005 z dnia 11 marca 2005 roku o otwarciu likwidacji spółki w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
został utworzony odpis na trwałą utratę wartości. Wartość bilansowa tego podmiotu na dzień 30.06.2005 roku 
wynosi zero.
Wszystkie z wymienionych podmiotów są spółkami nienotowanymi na giełdzie, dlatego też nie ma opublikowanej 
notowanej wartości godziwej tych inwestycji. Dni bilansowe oraz okresy sprawozdawcze spółek stowarzyszonych 
są takie same, jak Grupy tj. 30 czerwca 2005 rok.

Ponadto  Grupa  Ciech  posiada  udziały  w  spółce  stowarzyszonej  InChem Sp.  z  o.o.  oraz  spółce  pośrednio 
stowarzyszonej  Suomen  Unipol  Oy,  które  ze  względu  na  niematerialność  nie  były  wyceniane  metodą praw 
własności.
W poniższych tabelach przedstawione zostały wybrane dane finansowe wyżej wymienionych spółek:

Jednostki nie wyceniane 
metodą praw własności

Przychody netto ze 
sprzedaży towarów i 

produktów oraz operacji 
finansowych danej 
jednostki (tys. zł)

Suma bilansowa danej 
jednostki (tys. zł)

Zysk / (strata) netto (tys. 
zł)

1) Suomen Unipol Oy 24 307 11 249 599
2) InChem Sp. z o. o.* 9 262 2 631 7 917

Jednostki nie 
wyceniane metodą 

praw własności

Udziały 
bezpośrednie 
Ciech SA w 

spółce

Udziały Ciech 
SA w spółce 

(bezpośrednie+ 
pośrednie).

Kapitał własny 
na dzień 

30.06.2005 
przypadający 
Grupie Ciech 

(tys. zł)

Wartość 
nabycia (tys. zł)

Odpisy 
aktualizujące 

wartość nabycia 
(tys. zł)

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

* Jednostka stowarzyszona InChem Sp. z o.o. osiągnęła dodatni wynik netto w roku 2005 w wyniku sprzedaży 
752 030 akcji Ciech SA. W dniu 14.04.2005 roku Spółka nabyła od PH Organika Sp. o. o  2 700 udziałów 
własnych.  Zgromadzenie Wspólników InChem podjęło uchwałę w sprawie umorzenia tych udziałów własnych 
co stanowi 50% kapitału zakładowego Spółki. Ciech SA dokonał w swoich księgach (w latach ubiegłych) 100% 
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odpisu wartości nabycia wyżej wymienionej Spółki.  Zarząd Ciech SA podjął uchwałę o rozpoczęciu działań 
zmierzających do wyjścia kapitałowego z wyżej wymienionej  spółki 

16 Połączenia jednostek gospodarczych
W prezentowanym okresie oraz w okresach porównywalnych w Grupie Ciech nie nastąpiło żadne połączenie 
jednostek gospodarczych.

17 Należności długoterminowe

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
a) od jednostek powiązanych
b) od pozostałych jednostek ( z tytułu)  81  85  464
 - sprzedaży ratalnej majątku trwałego  49  53  250
 - leasingu (kaucje)  32  32  114
 - inne - -  100
 Należności długoterminowe netto  81  85  464
 c) odpisy aktualizujące wartość należności - - -
 Należności długoterminowe brutto  81  85  464

18 Pozostałe inwestycje długoterminowe

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
a) w jednostkach zależnych niepodlegających konsolidacji oraz 
współzależnych i stowarzyszonych wycenianych i niewycenianych metodą 
praw własności

18 951 7 955 20 002

 - udziały i akcje 18 951 7 955 20 002
b) w pozostałych jednostkach 13 097 23 900 12 503

 - udziały i akcje 13 097 23 900 12 503
Długoterminowe aktywa finansowe razem 32 048 31 855 32 505
 odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych długoterminowych 9 814 9 465 9 792
wartość brutto aktywów finansowych długoterminowych 41 862 41 320 42 297

Informacje  o  utworzonych,  rozwiązanych  oraz  wykorzystanych  odpisach  z  tytułu  trwałej  utraty  wartości 
pozostałych inwestycji długoterminowych zostały zaprezentowane w punkcie 24 i 27 Informacji dodatkowej.
Informacje  o  ustanowionych  zabezpieczeniach  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  i  pożyczek,  ustanowione  na 
długoterminowych aktywach finansowych przedstawione zostały w punkcie 13 Informacji dodatkowej.
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19 Zapasy

ZAPASY 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
a)Materiały (wartość bilansowa) 71 485 53 712 48 848
 - odpis aktualizujący wartość zapasów, w tym: 1 730 1 713 1 839
 - utworzony w bieżącym okresie sprawozdawczym  547  473  11
 b)Półprodukty i produkty w toku (wartość bilansowa) 13 405 9 591 4 619
c)Produkty gotowe (wartość bilansowa) 37 982 29 895 38 026
 - odpis aktualizujący wartość zapasów, w tym: 1 166 2 580 2 171
 - utworzony w bieżącym okresie sprawozdawczym  843 2 561 1 875
d)Towary (wartość bilansowa) 44 743 37 072 27 522
 - odpis aktualizujący wartość zapasów, w tym: 1 878  890  838
 - utworzony w bieżącym okresie sprawozdawczym 1 203  214  73
Zapasy, razem 167 615 130 270 119 015
Zapasy w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży 183 307 144 365 129 817
Wartość zapasów o ograniczonej możliwości dysponowania (zastaw) 32 500 45 929 39 737

Wartość zapasów rozpoznanych jako koszt w okresie pierwszego półrocza 2005 wyniosła 859 716 tys. zł, kwota 
ta nie uwzględnia korekt konsolidacyjnych polegających na eliminacji obrotów wewnątrzgrupowych.

Informacje o utworzonych, rozwiązanych oraz wykorzystanych odpisach z tytułu trwałej utraty wartości zapasów 
zostały zaprezentowane w punkcie 13 informacji dodatkowej.

Informacje o ustanowionych zastawach na zapasach w celu  zabezpieczenia zobowiązań z  tytułu  kredytów i 
pożyczek przedstawione zostały w punkcie 24 i 27 informacji dodatkowej.

20 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
a) od jednostek powiązanych 3 970 51 254 38 624
a1)- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 3 970 33 787 28 213

 - do 12 miesięcy 3 970 33 722 28 144
 - powyżej 12 miesięcy -  65  69

a2) pozostałe należności - 17 467 10 411
 - inne należności - 17 467 10 411

 b) należności od pozostałych jednostek 519 322 467 151 461 325
 b1)- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 420 160 373 953 377 173

 - do 12 miesięcy 420 160 373 925 377 031
 - powyżej 12 miesięcy -  28  142

  b2.1) inne należności 15 792 14 308 18 148
 - inne 6 801 6 911 7 096
 - zaliczki na zapasy 6 288 7 397 10 162
 - zaliczki na środki trwałe 2 703 -  890

  b2.2) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 4 951 3 663 5 029
  - czynsze  61  88  19
  -  ubezpieczenia  671 1 463  629
  - koszty niezafakturowane z tytułu częściowo odebranych lecz nie 

zafakturowanych usług  185  12  171

 - koszty zakupu  217  16  12
  - podatki i opłaty 1 235  70 1 199
  - podatek VAT  1  507  434
  - usługi obce  642  967  714
  - reklama i marketing  54  39  5
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  - prenumeraty  84  335  147
  - odpis na fundusze specjalne (ZFŚS) 1 420 - 1 363
  - inne  381  166  336

c) z tytułu dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń (wartość netto) 78 419 75 227 60 975

Razem należności krótkoterminowe netto 523 292 518 405 499 949
d) odpis aktualizujący wartość należności 111 702 110 088 129 684
Należności krótkoterminowe brutto, razem 634 994 628 493 629 633

 
Na dzień 30.06.2005
Pozycja „inne’ w czynnych rozliczeniach międzyokresowych kosztów składa się m. in. z :

• opłaty za studia podyplomowe w wysokości 25 tys. zł.,
• opracowania procesu otrzymywania eterów paliwowych w kwocie 55 tys. zł.,
• rozliczeń międzyokresowych kosztów zakupów w wysokości 76 tys. zł.,
• opłata za użytkowanie terenu w wysokości 31 tys. zł.,
• prowizje bankowe w wysokości 24 tys. zł.
• koszty do rozliczenia w przyszłym okresie w kwocie 15 tys. zł.

Na dzień 31.12.2004
Pozycja „inne’ w czynnych rozliczeniach międzyokresowych kosztów składa się m. in.  z :

• opłaty za studia podyplomowe w wysokości 43 tys. zł.,
• prowizje bankowe w wysokości 49 tys. zł.
• prace badawczo – rozwojowe w kwocie 24 tys. zł.,
• koszty do rozliczenia w przyszłym okresie w kwocie 5 tys. zł.
• rozliczenie raty wstępnej leasingu w wysokości 15 tys. zł.

Na dzień 30.06.2004
Pozycja „inne” w czynny rozliczeniach międzyokresowych kosztów składa się m. in. z :

• reklamy publicznej w wysokości 50 tys. zł.,
• rozliczeń międzyokresowych kosztów zakupów w wysokości 66 tys. zł.,
• prenumeraty w kwocie 7 tys. zł.,
• rozliczenie raty wstępnej leasingu w wysokości 120 tys. zł.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

Stan na początek okresu 110 088 130 611 130 611
a) zwiększenia (z tytułu) 6 453 15 423 5 610

 - szczegółowe (indywidualne) odpisy aktualizujące należności 
krótkoterminowe 4 900 10 623 3 808

 - szacunkowe odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe  969 4 800 1 802
 - różnice kursowe 584 - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 839 35 946 6 537
 - wykorzystanie odpisów aktualizujących 1 214 14 722 3 070
 - rozwiązanie/odwrócenie odpisów aktualizujących 3 625 19 589 3 130
 - różnice kursowe - 1 635  337
Stan na koniec okresu 111 702 110 088 129 684

Odpisy na należności od jednostek powiązanych wyniosły:
• na dzień 30 czerwca 2005 roku 793 tys. zł. 
• na dzień 31 grudnia 2004 roku 297 tys. zł.
• na dzień 30 czerwca 2004 roku 11 980 tys. zł. (w tym kwota 11 886 tys. zł. dotyczyły odpisu 

aktualizujące wartość weksli spółki zależnej InChem Sp. z o.o. ) 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG , PRZETERMINOWANE  - 
Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE  30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) do 1 miesiąca 44 899 46 534 45 941
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 27 515 25 927 19 749
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 8 030 6 265 11 414
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 7 817 4 159 4 566
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NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG , PRZETERMINOWANE  - 
Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE  30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

e) powyżej 1 roku 52 434 51 009 45 496
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane (brutto) razem 140 695 133 894 127 166

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 
przeterminowane 59 087 56 171 49 846

Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane (netto) razem 81 608 77 723 77 320

NALEŻNOŚCI SPORNE (DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWE) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
a) z tytułu dostaw robót i usług , w tym: 2 276 2 186 24 098
 - należności, od których nie dokonano odpisów aktualizujących  496  350  764
b) inne  266 1 051  135
Razem 2 542 3 237 24 233

Warunki transakcji z jednostkami powiązanymi zostały przedstawione w punkcie 21 informacji dodatkowej.
W kontraktach handlowych zawieranych przez Grupę Ciech stosowane są różne terminy płatności należności z 
tytułu dostaw i usług w zależności od rodzaju transakcji, charakterystyki rynku oraz warunków handlowych. 
Najczęściej stosowanymi terminami płatności są: 14, 30, 60 oraz 90 dni.

21 Inwestycje krótkoterminowe

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
a) w jednostkach zależnych -  72  200

  - udziały i akcje -  72  200
b) w pozostałych jednostkach 26 038 1 102 6 365

 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 25 571 - 6 365
 - jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych 25 571 - 6 365
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)  467 1 102 -
 - instrumenty pochodne  467 1 102 -

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem netto 26 038 1 174 6 565
 - odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych krótkoterminowych 2 992 3 542 1 288

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem brutto 29 030 4 716 7 853

22 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
Rachunki bankowe (rachunki bieżące) 44 624 25 834 29 856
Lokaty krótkoterminowe 20 438 9 808 13 478
Środki pieniężne w kasie  504  502  686
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w bilansie 65 566 36 144 44 020
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w rachunku 
przepływu środków pieniężnych 65 566 36 144 44 020
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23 Kapitały

Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
w szt.

akcje zwykłe na okaziciela seria A, wartość nominalna 5 zł każda 20 816 20 816 20 816
akcje zwykłe na okaziciela seria B, wartość nominalna 5 zł każda 19 775 200 19 775 200 19 775 200
akcje zwykłe na okaziciela seria C, wartość nominalna 5 zł każda 8 203 984 - -

Razem 28 000 000 19 796 016 19 796 016

W dniu 16 lutego 2005 roku nominalny kapitał podstawowy został podwyższony o kwotę 41.019 tys. zł. w wyniku 
emisji 8.203.984 nowych akcji zwykłych (seria C) o wartości nominalnej 5 złoty każda.

Akcje zwykłe - wyemitowane i w pełni opłacone
w szt. w tys. zł.

Na dzień 1 stycznia 2004 roku 19 796 016 123 096
Na dzień 30 czerwca 2004 roku 19 796 016 123 096
Na dzień 31 grudnia 2004 roku 19 796 016 123 096
akcje zwykłe wyemitowane w dniu 16 lutego 2005 roku 8 203 984 41 019
na dzień 30 czerwca 2005 roku 28 000 000 164 115

Zgodnie z MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji” na dzień przejścia na MSSF, czyli na 
dzień  1  stycznia  2004 roku  kapitał  podstawowy jednostki  dominującej  Ciech  SA został  przeliczony  z  tytułu 
hiperinflacji  za lata od 1989 do 1996 roku. Korekta hiperinflacyjna drugostronnie zmniejszyła wartość zysków 
zatrzymanych. Wartość kapitału własnego pozostaje niezmieniona.

Poniższa tabela przedstawia wyliczenie korekty hiperinflacyjnej: 

okres kapitał podstawowy wskaźnik inflacji kapitał podstawowy po 
przeliczeniu

1989r. 106 3,511 370
1990r. 370 6,858 2 540
1991r. 2 540 1,703 4 326
1992r. 4 326 1,430 6 186
1993r. 6 186 1,353 8 370
1994r. 8 370 1,322 11 065
1995r. 11 065 1,278 14 141

styczeń 1996r. 14 141 1,034 14 622
luty 1996r. 14 622 1,015 14 842

marzec 1996r. 14 842 1,015 15 064
kwiecień 1996r. 15 064 1,022 15 396

maj 1996r. 15 396 1,014 15 611
21.05.1996r. emisja akcji zwykłych serii B z kapitału zapasowego 98 876

czerwiec 1996r. 114 487 1,010 115 632
lipiec 1996r. 115 632 0,999 115 516

sierpień 1996r. 115 516 1,005 116 094
wrzesień 1996r. 116 094 1,019 118 300

październik 1996r. 118 300 1,014 119 956
listopad 1996r. 119 956 1,013 121 515

grudzień 1996r. 121 515 1,013 123 095
01.01.2004r. 123 095
30.06.2004r. 123 095
31.12.2004r. 123 095
16.02.2005r. emisja akcji zwykłych serii C 41 020
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okres kapitał podstawowy wskaźnik inflacji kapitał podstawowy po 
przeliczeniu

30.06.2005r. 164 115

Kapitał podstawowy na 30/06/2005 po przeszacowaniu 164 115
Kapitał podstawowy na 30/06/2005 przed przeszacowaniem 140 001

Korekta hiperinflacyjna 24 114

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej powstał z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii C powyżej 
ich nominalnej wartości.

Akcje własne
W  tej  pozycji  kapitały  wykazywane  są  (jako  kwota  ujemna)  akcje  własne  będące  w  posiadaniu  jednostki 
dominującej oraz konsolidowanych jednostek zależnych.
Na dzień 30 czerwca 2005 roku akcje własne nie występują. Poniższa tabel prezentuje stan akcji własnych na 
dzień 31 grudnia 2004 rok oraz 30 czerwca 2004 roku:

stan na dzień 31.12.2004r. 

 Nazwa (firma) jednostki, siedziba  Liczba w 
szt. 

 Wartość wg 
ceny nabycia w 

tys. zł. 

 Wartość 
bilansowa w 

tys. zł. 

 Ciech SA 441 812 5 959 5 959
 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY 335 924 3 562 3 562
 Petrochemia Blachownia 236 878 2 862 2 862
 Zakłady Chemiczne Alwernia 95 100 475 475
 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory 190 200 951 951
 Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda 440 260 4 996 4 996
 Razem akcje własne 1 740 174 18 805 18 805

 Inne jednostki powiązane, będące właścicielami akcji Ciech SA    
 Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA 2 290 080 11 702 11 702
 Inchem Sp. z o.o. 752 030 8 936 8 936

3 042 110 20 638 20 638

stan na dzień 30.06.2004r. 

 Nazwa (firma) jednostki, siedziba  Liczba w 
szt. 

 Wartość wg 
ceny nabycia w 

tys. zł. 

 Wartość 
bilansowa w 

tys. zł. 

 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY 335 924 3 562 3 562
 Petrochemia Blachownia 383 880 4 700 4 700
 Zakłady Chemiczne Alwernia 95 100 475 475
 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory 190 200 951 951
 Janikoskie Zakłady Sodowe Janikosoda 440 260 4 996 4 996
 Razem akcje własne 1 445 364 14 684 14 684

 Inne jednostki powiązane, będące właścicielami akcji Ciech SA    
 Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA 2 290 080 11 702 11 702

2 290 080 11 702 11 702

TABELA RUCHU AKCJI WŁASNYCH 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
 Wartość bilansowa - Bilans otwarcia 18 805 14 684 14 684
 Zwiększenia: - 4 121 -
 - Nabycie akcji Ciech SA - 4 121 -
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TABELA RUCHU AKCJI WŁASNYCH 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
 Zmniejszenia: 18 805 - -
 - Sprzedaż akcji Ciech SA 18 805 - -
 Wartość bilansowa - bilans zamknięcia - 18 805 14 684

Pozostałe kapitały rezerwowe
Saldo pozostałych kapitałów rezerwowych na dzień 30 czerwca 2005 roku składa się z następujących pozycji:

Pozostałe kapitały rezerwowe 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
w tys. zł.

fundusz na rozwój zgodnie z programem restrukturyzacji 59 927 59 927 59 927
fundusz na zakup spółek sodowych 15 200 15 200 15 200
fundusz ryzyka handlowego 3 330 3 330 3 330
fundusz na zakup akcji własnych - 6 176 6 176
fundusz na inwestycje w ośrodek socjalny 226 - -

Razem 78 683 84 633 84 633

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Saldo tej pozycji kapitału jest korygowane o różnice kursowe wynikające z przeliczenia sprawozdań finansowych 
zagranicznych jednostek zależnych.

24 Zobowiązania długoterminowe

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
a) wobec pozostałych jednostek 35 294 51 942 49 313
 - kredyty i pożyczki 33 076 49 880 41 581
 - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 473 1 397 7 732
 - inne  745  665 -
RAZEM 35 294 51 942 49 313

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) powyżej 1 roku do 3 lat 28 734 43 261 42 641
b) powyżej 3 do 5 lat 6 560 8 681 5 580
c) powyżej 5 lat - - 1 092
Razem 35 294 51 942 49 313
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty - 

część długoterminowa

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

30.06.2005  w tys. zł waluta w tys. zł waluta    
Grupa Soda Mątwy         

CitiBank Handlowy 
SA Warszawa 5 850 PLN  975 PLN WIBOR 3M +marża 

bankowa 11.2006
hipoteka zwykła łączna na kwotę 4.700 

tys. zł  plus przewłaszczenie rzeczy 
ruchomych na kwotę 4.900 tys. zł

Vitrosilicon         

Bank Ochrony 
Środowiska SA O/Poznań 16 769 4 036 EUR 7 958 1 970 EUR EURIBOR 1M + 

marża bankowa 11.2009

Hipoteka Niechorze na kwotę 679 tys. zł , 
przelew wierzytelności  na kwotę 3.300 tys. 

zł rocznie, weksle in blanco, poręczenie 
cywilne Janikosoda SA w Janikowie na 

kwotę 10.329 tys. zł

Bank milenium SA O/Zielona Gora 3 200 PLN 1 280 PLN WIBOR 3M + marża 
bankowa 10.2007

Hipoteka zwykła Żary na kwotę 3.200 tys. 
zł, hipoteka kaucyjna Żary na kwotę 250 

tys. zł, zastaw rejestrowy na piecu 
szklarskim na kwotę 759 tys. zł, zastaw 
rejestrowy na zapasach na kwotę 2.000 

tys. zł, weksel własny in blanco, 
pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkiem bankowym w Banku 

Millennium
Grupa Petrochemia 
Blachownia         

BZ WBK K-Kożle  315 PLN  238 PLN WIBOR 1M+marża 
banku 09.2009 weksel na kwotę 300 tyś i weksel na kwotę 

15 tyś
Ciech SA         

Bank Pekao SA ul. Grzybowska 
53/57 33 126 8000 EUR 22 625 5 600 EUR EURIBOR 3M + 

marża bankowa
12.2009 sukcesywnie na 
koniec każdego kwartału

zastaw na akcjach Janikosoda SA o 
wartości nominalnej 40 349 tys. PLN , 

cesja wierzytelności , pełnomocnictwo do 
rachunku , oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji 

 Razem  59 260  33 076     
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Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty - 

część długoterminowa

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

 31.12.2004  w tys. zł waluta w tys. zł waluta    
Ciech SA         

Bank Pekao SA Warszawa 50 000 PLN 5 000 PLN WIBOR 1M+ marża 
bankowa

05.2006 sukcesywnie na 
koniec każdego kwartału

Zastaw na akcjach Z. Ch. Alwernia SA o 
wartości nominalnej 3 877 tys. zł

Bank Pekao SA Warszawa 32 632 8 000 EUR 26 106 6 400 EUR WIBOR 3M + marża 
bankowa

12.2009 sukcesywnie na 
koniec każdego kwartału

zastaw rejestrowy na udziałach w 
Janikowskich Zakładach Sodowych 

Janikosoda SA o wartości nominalnej 40 
349 tys. PLN; cesja wierzytelności z 

kontraktów handlowych o wartości 83 359 
tys. zł

Bank Pekao SA Warszawa 12 237 3 000 EUR 4 079 1 000 EUR EURIBOR 3M + 
marża bankowa

06.2006 sukcesywnie na 
koniec każdego kwartału

zastaw rejestrowy na akcjach w 
Janikowskich Zakładach Sodowych 

Janikosoda SA o wartości nominalnej 40 
349 tys. zł; cesja wierzytelności z 

kontraktów handlowych o wartości 83 359 
tys. zł

Janikosoda SA         

WFOŚ Toruń 187 PLN 23 PLN

0,3 stopy 
redyskontowej 

obowiązującej na 
1.01. danego roku, 

lecz nie mniej niż 6%

04.2006
Gwarancja BH SA Bydgoszcz, która 

zabezpieczona jest środkiem trwałym o 
wartości 345 tys. zł

Grupa Petrochemia 
Blachownia         

BZ WBK Kędzierzyn Koźle 315 PLN 238 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 09.2009 weksel do kwoty 375 tyś zł

Grupa Soda Mątwy         

CitiBank Handlowy 
SA Warszawa 5 850 PLN 1 950 PLN WIBOR 3M + marża 

bankowa 11.2006
hipoteka zwykła łączna na kwotę 4 700 

tys. zł  plus przewłaszczenie rzeczy 
ruchomych na kwotę 4 900 tys. zł

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 PLN 1 514 PLN
0.65 redyskonta 
weksli nie mniej niż 
7%

03.2006

poręczenie Ciech na kwotę 4 185 tys. zł 
dot. odsetek i kar umownych oraz 

gwarancja Banku Handlowego na kwotę 4 
740 tys. zł dot. zadłużenia kapitałowego

Vitrosilicon SA         
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Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty - 

część długoterminowa

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

 31.12.2004  w tys. zł waluta w tys. zł waluta    

BOŚ SA O/POZNAŃ 16 769 4 036 EUR 9 210 2 258 EUR EURIBOR 
1M+marża bankowa 11.2009

hipoteka Łęknica na kwotę 1.486 tys. zł, 
hipoteka Niechorze na kwotę 686 tys. zł, 

przelew wierzytelności na kwotę 3.300 tys. 
zł rocznie, weksle in blanco, poręczenie 
cywilne Janikosoda SA w Janikowie na 

kwotę 11.611 tys. zł

BANK MILLENNIUM 
SA

O/ZIELONA 
GÓRA 3 200 PLN 1 760 PLN WIBOR 3M + marża 

bankowa 10.2007

hipoteka zwykła Żary na kwotę 3.200 tys. 
zł, hipoteka kaucyjna Żary na kwotę 250 

tys. zł, zastaw rejestrowy na zapasach na 
kwotę 2.000 tys. zł, zastaw rejestrowy na 
piecu szklarskim w Żarach na kwotę 759 
tys. zł , weksel in blanco, pełnomocnictwo 

do rachunku w banku Millennium

Razem  137 864  49 880     

Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty - 

część długoterminowa

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

 30.06.2004  w tys. zł waluta w tys. zł waluta    
Ciech SA         

Bank Pekao SA Warszawa 50 000 PLN 10 000 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 05.2006 Zastaw na akcjach Z. Ch. Alwernia SA o 

wartości nominalnej 3 877 tys. zł

Bank Pekao SA Warszawa 59 055 PLN 5 624 PLN WIBOR 3M + marża 
bankowa 12.2005

Bank Pekao SA Warszawa 35 190 7 339 EUR 6 062 1 334 EUR EURIBOR 3M + 
marża bankowa 12.2005

Cesja kontraktów o wartości 4 274 tys. 
EUR; 39 365 tys. zł

Janikosoda SA         

WFOŚ Toruń 187 PLN 70 PLN

0,3 stopy 
redyskontowej 
obowiązującej na 
1.01. danego roku, 
lecz nie mniej niż 6%

04.2006
Gwarancja BH SA Bydgoszcz, która 

zabezpieczona jest środkiem trwałym o 
wartości 345 tys. zł

Grupa Soda Matwy         
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Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty - 

część długoterminowa

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

 30.06.2004  w tys. zł waluta w tys. zł waluta    

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 PLN 3 094 PLN
0.65 redyskonta 
weksli, nie mniej niż 
7%

03.2006

poręczenie Ciech na kwotę 4.185 tys. zł 
dot. odsetek i kar umownych oraz 

gwarancja Banku Handlowego na kwotę 
7.140 tys. zł dot. rat kapitałowych

CitiBank Handlowy 
SA Warszawa 5 850 PLN 2 925 PLN WIBOR 3M + marża 

bankowa 11.2006
hipoteka zwykła łączna na kwotę 4.700 

tys.zł plus przewłaszczenie rzeczy 
ruchomych na kwotę 4.900 tys. zł

Vitrosilicon SA         

BOŚ SA Poznań 16 769 4036 EUR 11 566 2546 EUR EURIBOR 1M + 
marża bankowa 11.2009

Hipoteka Łęknica na kwotę 1.655 tys. zł, 
hipoteka Niechorze na kwotę 764 tys. zł, 

przelew wierzytelności na kwotę 3.300 tys. 
zł rocznie, weksle in blanco, poręczenie 
cywilne Janikosoda SA w Janikowie na 

kwotę 14.242 tys. zł

BANK MILLENNIUM 
SA Zielona Góra 3 200 PLN 2 240 PLN WIBOR 3M + marża 

bankowa 10.2007

Hipoteka zwykła Żary na kwotę 3.200 tys. 
zł, hioteka kaucyjna Żary na kwotę 250 tys. 
zł, zastaw rejestrowy na piecu szklarskim 

w Żarach na kwotę 759 tys. zł, zastaw 
rejestrowy na zapasach na kwotę 2.000 

tys. zł, weksle własne in blanco, 
pełnomocnictwo do rachunku w Banku 

Millennium. 
Razem  186 925  41 581     
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HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK
Kredyty i pożyczki

Waluta - rodzaj i wysokość oprocentowania
Razem 

30.06.2005
od 1-go 

roku do 2 
lat

od 2 do 5 
lat

powyżej 5 
lat

Soda Mątwy     

PLN, Kredyt celowy CitiBank Handlowy, WIBOR 3M+marża banku  975  975 - -

Vitrosilicon     

EUR, kredyt inwestycyjny BOŚ, EURIBOR 1M+marża banku 7 958 2 329 5 629 -

PLN, kredyt inwestycyjny Bank Millennium,  WIBOR 3M+marża banku 1 280  960  320 -

Petrochemia Blachownia     

PLN, kredyt BZ WBK, WIBOR 1M+marża banku  238  66  172 -

Ciech     

EUR, kredyt celowy Bank Pekao, EURIBOR 3M+marża banku 22 625 12 929 9 696 -

Razem 33 076 17 259 15 817 -

Kredyty i pożyczki
Waluta - rodzaj i wysokość oprocentowania

Razem 
31.12.2004

od 1-go 
roku do 2 

lat
od 2 do 5 

lat
powyżej 5 

lat

Soda Mątwy     

PLN, kredyt celowy CitiBank Handlowy, WIBOR 3M+marża banku 1 950 1 950 - -

PLN, Pożyczka NFOŚ i GW, 0.65 redyskonta weksli nie mniej niż 7% 1 514 1 514 - -

Vitrosilicon     

EUR, kredyt inwestycyjny BOŚ, EURIBOR 1M+marża banku 9 210 2 352 6 858 -

PLN, kredyt inwestycyjny Bank Millennium, WIBOR 3M+marża banku 1 760  960  800 -

Blachownia     

PLN, kredyt BZ WBK, WIBOR 1M+marża banku  238  66  172 -

Ciech     

PLN, kredyt Bank Pekao, WIBOR 1M+marża banku 5 000 5 000 - -

EUR, kredyt Bank Pekao, WIBOR 3M+marża banku 26 106 13 053 13 053 -

EUR, kredyt Bank Pekao, EURIBOR 3M+marża banku 4 079 4 079 - -

Janikosoda     

PLN, Pożyczka z WFOŚ Toruń, oprocentowana 0,3% stopy 
redyskontowej obowiazującej na 1.01 danego roku lecz nie mniej niż 
6%

 23  23 - -

Razem 49 880 28 997 20 883 -
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Kredyty i pożyczki
Waluta - rodzaj i wysokość oprocentowania

Razem 
30.06.2004

od 1-go 
roku do 2 

lat
od 2 do 5 

lat
powyżej 5 

lat

Soda Mątwy     

PLN, kredyt celowy CitiBank Handlowy,  WIBOR 3M+marża banku 2 925 1 950  975 -

PLN, pożyczka NFOŚ i GW - 0.65 redyskonta weksli nie mniej niż 7% 3 094 3 094 - -

Vitrosilicon     

EUR, kredyt inwestycyjny BOŚ, EURIBOR 1M+marża banku 11 566 2 619 7 856 1 091

PLN, kredyt inwestycyjny Bank Millennium, WIBOR 3M+marża banku 2 240  960 1 280 -

Ciech     

PLN, kredyt Bank Pekao, WIBOR 1M+marża banku 10 000 10 000 - -

PLN, kredyt Bank Pekao, WIBOR 3M+marża banku 5 624 5 624 - -

EUR, kredyt Bank Pekao, EURIBOR 3M+marża banku 6 062 6 062 - -

Janikosoda     
PLN, pożyczka z WFOŚ Toruń, oprocentowana 0,3% stopy 
redyskontowej obowiązującej na 1.01 danego roku lecz nie mniej niż 
6%

 70  70 - -

Razem 41 581 30 379 10 111 1 091

25 Rezerwy

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH 
(WG TYTUŁÓW) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) stan na początek okresu 22 645 21 557 21 557
 - innych zobowiązań 20 469 18 887 18 887
 - inne 2 176 2 670 2 670
 b) zwiększenia (z tytułu)  9 2 277 -
 - innych zobowiązań - 1 491 -
 - inne  9  786 -
c) wykorzystanie (z tytułu)  270 - -
 - wypłata innych zobowiązań  270 - -
d) rozwiązanie (z tytułu) - 1 189 -
 - reklasyfikacja na rezerwy krótkoterminowe -  695 -
 - inne -  494 -
e) stan na koniec okresu 22 384 22 645 21 557
 - innych zobowiązań 20 469 20 469 18 887
 - inne 1 915 2 176 2 670

Na dzień 30.06.2005
Na pozycje „inne” na stan na początek okresu składa się rezerwa na rekultywację stawów w kwocie 2 176 tys. zł.
Na koniec okresu pozycja „inne” zawiera głównie rezerwę na rekultywację stawów w kwocie 1 915 tys. zł.

Na dzień 31.12.2004
Na pozycje „inne” na stan na początek okresu składa się przede wszystkim rezerwa na rekultywację stawów w 
kwocie 2670 tys. zł.
Na pozycję „inne” w rozwiązaniu składa się przede wszystkim rozwiązanie rezerwy na rekultywację stawów w 
wysokości 494 tys. zł.
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Na koniec okresu pozycja „inne” zawiera rezerwa na rekultywację stawów w kwocie 2176 tys. zł.

Na dzień 30.06.2004
Na pozycje „inne” na stan na początek okresu składa się przede wszystkim rezerwa na rekultywację stawów w 
kwocie 2670 tys. zł.
Na koniec okresu pozycja „inne” zawiera rezerwa na rekultywację stawów w kwocie 2670 tys. zł.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH 
(WG TYTUŁÓW) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

 a) stan na początek okresu 24 162 13 157 13 157
 - rezerwa na restrukturyzację 1 255 1 303 1 303
 - rezerwa na odszkodowania 15 413 7 139 7 139
 - rezerwa na zobowiązania 2 542 1 316 1 316
 - z tyt. ochrony środowiska 3 394 3 245 3 245
 - inne 1 558  154  154
b) zwiększenia (z tytułu) 4 630 23 557 5 235
 - rezerwa na odszkodowania 3 855 15 790 2 479
 - rezerwa na zobowiązania  592 2 568 2 504
 - rezerwa na restrukturyzację - 1 255 -
 - reklasyfikacja z rezerw długoterminowych -  695 -
 - z tyt. ochrony środowiska - 1 439 -
 - zwiększenie grupy -  252  252
 - inne  183 1 558 -
c) wykorzystanie (z tytułu) 4 027 4 033 2 108
 - wypłaty rezerwy na odszkodowania 1 855  564  174
 - wypłaty rezerwy na zobowiązania  813 1 198  274
 - wypłaty rezerwy na restrukturyzację  479 1 071 1 101
 - z tyt. ochrony środowiska  598 1 199  558
 - inne  282  1  1
d) rozwiązanie (z tytułu) 1 232 8 519  482
 - rezerwa na odszkodowania - 6 952 -
 - rezerwa na zobowiązania  477  396  127
 - rezerwa na restrukturyzację -  232  202
 - z tyt. ochrony środowiska  225  786 -
 - inne  530  153  153
e) stan na koniec okresu 23 533 24 162 15 802
 - rezerwa na odszkodowania (w tym sprawy sądowe) 17 413 15 413 9 444
 - rezerwa na zobowiązania 1 844 2 542 3 671
 - rezerwa na restrukturyzację  776 1 255 -
 - z tyt. ochrony środowiska 2 571 3 394 2 687
 - inne  929 1 558 -

Opis istotnych rezerw- zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółki konsolidowane:

Ciech S.A

Dodatkowa opłata związana z nie rozpoczęciem budowy kompleksu biurowo-mieszkalnego
(utworzona rezerwa w wysokości 1 640 tys. zł)

W roku 2004 minął termin zakończenia inwestycji budowlanej, do której Ciech SA był zobowiązany przy objęciu w 
wieczyste  użytkowanie  działek  przy  ulicy  Krasińskiego.  Inwestycja  nie  została  zrealizowana.  Zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami,  w  przypadku bezskutecznego upływu terminów zakończenia inwestycji  właściwy 
organ w drodze decyzji może ustalić dodatkową opłatę roczną obciążającą użytkownika wieczystego. Wysokość 
tej opłaty wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej, określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok. 
Istnieje ryzyko, iż Ciech SA może zostać obciążony dodatkową opłatą roczną w wysokości 1 640 tys. zł. Zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat rocznych powstaje z dniem 1 stycznia 
roku  następnego  po  bezskutecznym  upływie  terminów  zagospodarowania  nieruchomości  gruntowej,  co  w 
przypadku  Spółki  oznacza,  ewentualną  płatność  dodatkowej  opłaty  w  roku  2005.  Do  dnia  sporządzenia 
sprawozdania finansowego Spółka nie otrzymała stosownej decyzji.

Rezerwa na akcyzę  (utworzona rezerwa w wysokości 3 368 tys. zł)
Powyższa  rezerwa  dotyczy  podatku  akcyzowego,  jaki  Ciech  SA  może  uiścić  z  tytułu  zakupu  towarów  od 
dostawcy krajowego, sprzedawanych następnie w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu. 
Powyższe transakcje były realizowane na podstawie umowy komisu. Ciech SA nie zapłaci powyższej kwoty, jeśli 
w toku realizacji procedury zwrotu akcyzy dostawca krajowy uzyska zwrot zapłaconego podatku akcyzowego od 
właściwego Urzędu Celnego.

Rezerwa na zobowiązanie wobec ChimiProduit (utworzona rezerwa w wysokości 976 tys. zł)
Zakończona została sprawa tocząca się w Casablance z powództwa firmy Chimiproduit przeciwko Ciech SA i 
polsko – ukraińskiej spółce Comapol SA o zapłatę odszkodowania w wysokości 2.600 tys. marokańskich drachm, 
za niewykonanie umowy o dostawę barwników. Sprawa zakończyła się prawomocnym wyrokiem marokańskiego 
Sądu  Apelacyjnego,  który  uwzględnił  powództwo  w  stosunku  do  obu  pozwanych  solidarnie.  Na  dzień 
sporządzenia sprawozdania finansowego Ciech SA prowadzi rozmowy na temat podpisania stosownej ugody, a 
zapłata odszkodowania przewidziana jest w IV kwartale 2005 roku.

Rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia (utworzona rezerwa w wysokości 776 tys. zł)
Rezerwa  na  restrukturyzację  zatrudnienia  obejmuje  wartość  odpraw  pieniężnych,  które  będą  wypłacane 
pracownikom zwalnianym z tytułu restrukturyzacji  zatrudnienia.  Dotyczy ona pracowników, z którymi zostanie 
rozwiązana umowa o  pracę  ze  względu  na  brak  dla  nich  ofert  pracy  w Spółce.  Przewiduje  się,  że  proces 
restrukturyzacji zatrudnienia zostanie przeprowadzony do końca 2005 roku. 

Rezerwy na sprawy sądowe w wysokości 12 000 tys. zł.
Na dzień 30.06.2005 w księgach jednostki dominującej istnieje rezerwa w kwocie 12.000 tys. zł na potencjalne 
roszczenia  w kwocie  30.810 tys.  zł  (należność  główna wraz  z  kosztami  sądowymi)  oraz  16.593 tys.  zł  (na 
potencjalne  zobowiązania  odsetkowe),  z  tytułu  opisanych  spraw  sądowych  w  punkcie  28  niniejszego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Wyżej wymienione wartości nie uwzględniają kwoty 14.200 tys. zł (opisanej w powództwie PCC) oraz kwoty  z 
przychodów z rocznych bonów skarbowych za okres od  01  grudnia 2000r.w kwocie  6.732  tys.  zł.  Zdaniem 
Zarządu, jak i zdaniem radców prawnych CIECH SA, kwota 20.932 tys. zł(będąca sumą 14.200 tys. zł oraz 6.732 
tys. zł) jest dublowaniem kwoty utraconej dywidendy. Zdaniem radców prawnych CIECH SA żądania PCC mają 
alternatywny charakter, tj. albo wartości dywidend albo odszkodowania z tytułu unicestwienia udziałów.

Grupa Alwernia.

Rezerwy na ochronę  środowiska:
- rezerwa na oczyszczanie infiltratów w kwocie 5914 tys. zł.– rezerwa utworzona na 40 lat, 

uwzględniająca koszty oczyszczania wód spod hałdy, rozliczana sukcesywnie w wysokości poniesionych 
wydatków,

- rezerwa na rekultywację hałdy w kwocie 1624 tys. zł. – rezerwa utworzona na koszty zamknięcia 
składowiska odpadów zgodnie z posiadanym wstępnym kosztorysem, termin realizacji do końca I 
półrocza 2006,

- pozostała rezerwa na koszty rekultywacji w kwocie 2.039 tys. zł. – w wysokości przewidywanych 
kosztów, termin realizacji do końca I półrocza 2006

Rezerwa na koszty reklamacji:
Utworzono rezerwę w kwocie 405 tys. zł.– w wysokości przewidywanych  kosztów transportu zwróconego towaru 
– termin realizacji II półrocze 2005,
Rezerwa na koszty likwidacji nieczynnych środków trwałych:
Utworzone rezerwę w kwocie 367 tys. – w wysokości przewidywanych kosztów likwidacji – termin realizacji 2005 
rok,
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Grupa Blachownia

Rezerwa z tytułu zobowiązań:
Utworzono rezerwę w wysokości 380 tys. zł - dotyczy firmy Eco-Energy - do wykorzystania w 2005 r w oparciu o 
otrzymaną dokumentację.

Grupa Janikosoda

Rezerwy długoterminowe dotyczą rekultywacji stawów osadowych wapna posodowego:  Prowadzone są 
rekultywacje części stawów do końca 2008r. Kwotę rezerwy na rekultywację stawów wyliczono na podstawie 
wynagrodzenia płaconego firmie przeprowadzającej rekultywację a także zawartych umowach na rekultywację 
stawów, zdyskontowanego w czasie w oparciu o aktualne stopy procentowe.
Dla obecnie eksploatowanych stawów założono rekultywację po ok. 40 latach dalszej eksploatacji. Szacowaną 
wg dzisiejszych cen kwotę nakładów na rekultywację  zdyskontowano jak wyżej. Z tego samego tytułu utworzono 
krótkoterminową rezerwę na rekultywację w wysokości 581 tys. zł.

Rezerwy na zobowiązania warunkowe:
Zostały utworzone rezerwy w kwotach wynikających z roszczeń kontrahentów.

Grupa Soda Mątwy

Rezerwę na koszty rekultywacji gruntów:
Kwota rezerwy została skalkulowana według planowanych nakładów do roku 2018 oraz przewidywanego 
wskaźnika inflacji: 
- 3% do roku 2010,
- 2% powyżej roku 2010
skorygowanego o dyskonto 6% do roku 2009 i 5% powyżej roku 2010. 
Wydatki z tego tytułu do roku 2018 kształtować się będą w przedziale od 750 tys. do 1120 tys. zł. 
Rezerwy obliczono w oparciu o szacunek przewidywanych wydatków z tego tytułu. Ze względu na długi horyzont 
czasowy  poszczególne  nakłady  mogą  ulec  przesunięciu  w  czasie.  Występuje  również  ryzyko  związane  ze 
zmianami cen poszczególnych kategorii  usług kupowanych przez jednostkę na te cele. Wysokości rezerw są 
wielkościami szacowanymi i mogą ulec zmianie w trakcie faktycznej realizacji. 

26 Świadczenia pracownicze

REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE (DŁUGOTERMINOWE) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
a) stan na początek okresu 24 096 21 745 21 745
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe 24 096 21 745 21 745
b) zwiększenia (z tytułu)  257 3 886  824
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe  257 3 821  759
 - zwiększenie grupy -  65  65
c) wykorzystanie (z tytułu)  105  328  31
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe,  105  328  31
d) rozwiązanie (z tytułu)  35 1 207 -
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe,  35  617 -
 - reklasyfikacja na rezerwy krótkoterminowe -  590 -
e) stan na koniec okresu 24 213 24 096 22 538
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe 24 213 24 096 22 538

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA SWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) stan na początek okresu 3 507 2 697 2 697
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe 2 936 2 261 2 261
 -inne  571  436  436
b) zwiększenia (z tytułu) 1 500 5 035 1 401
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe,  834 2 932  234
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ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA SWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

 - zwiększenie grupy -  16  16
 - inne  666 2 087 1 151
c) wykorzystanie (z tytułu) 1 090 3 916  926
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe,  152 1 964  211
 - wypłata świadczeń  323 -  560
 - inne  615 1 952  155
d) rozwiązanie (z tytułu)  72  309  161
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe,  72  309  161
e) stan na koniec okresu 3 845 3 507 3 015
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe 3 291 2 936 1 603
 - inne  554  571 1 412

Na dzień 30.06.2005
Stan na początek okresu w pozycji „inne” składa się m. in. z:

• rezerw na niewykorzystane urlopy w kwocie 271 tys. zł.,
• rezerw na premie zarządu i pracowników w wysokości 300 tys. zł.

Zwiększenia w  pozycji ‘inne” składają się m. in. z:
• rezerw na niewykorzystane urlopy w kwocie 358 tys. zł.,
• rezerw na premie zarządu i pracowników w wysokości 240 tys. zł.
• konwersja z rezerw długoterminowych w kwocie 68 tys. zł.

Wykorzystania w  pozycji ‘inne” składają się m. in. z:
• rezerw na niewykorzystane urlopy w kwocie 235 tys. zł.,
• rezerw na premie zarządu i pracowników w wysokości 380 tys. zł.

Stan na koniec okresu w pozycji „inne” składa się m. in. z:
• rezerw na niewykorzystane urlopy w kwocie 394 tys. zł.,
• rezerw na premie zarządu i pracowników w wysokości 160 tys. zł.

Na dzień 31.12.2004
Stan na początek okresu w pozycji „inne” składa się m. in. z:

• rezerw na niewykorzystane urlopy w kwocie 243 tys. zł.,
• rezerw na premie zarządu i pracowników w wysokości 100 tys. zł.

Zwiększenia w  pozycji ‘inne” składają się m. in. z:
• rezerw na premie zarządu i pracowników w wysokości 1193 tys. zł.
• rezerw na urlopy w wysokości 662 tys. zł.
• odpraw z tytułu zwolnień pracowników w kwocie 228 tys. zł.

Wykorzystania w  pozycji ‘inne” składają się m. in. z:
• rezerw na premie zarządu i pracowników w wysokości 993 tys. zł.
• rezerw na urlopy w wysokości 634 tys. zł.
• odpraw z tytułu zwolnień pracowników w kwocie 325 tys. zł.

Stan na koniec okresu w pozycji „inne” składa się m. in. z:
• rezerw na niewykorzystane urlopy w kwocie 271 tys. zł.,
• rezerw na premie zarządu i pracowników w wysokości 300 tys. zł.

Na dzień 30.06.2004
Stan na początek okresu w pozycji „inne” składa się m. in. z:

• rezerw na niewykorzystane urlopy w kwocie 243 tys. zł.,
• rezerw na premie zarządu i pracowników w wysokości 100 tys. zł.

Zwiększenia w  pozycji ‘inne” składają się m. in. z:
• rezerw na niewykorzystane urlopy w kwocie 149 tys. zł.,
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• rezerw na premie zarządu i pracowników w wysokości 520 tys. zł.
• odpraw z tytułu zwolnień pracowników w kwocie 75 tys. zł.
• rezerw na urlopy w wysokości 407 tys. zł.

Wykorzystania w  pozycji ‘inne” składają się m. in. z:
• rezerw na niewykorzystane urlopy w kwocie 46 tys. zł.,
• rezerw na premie zarządu i pracowników w wysokości 100 tys. zł.
• odpraw z tytułu zwolnień pracowników w kwocie 9 tys. zł.

Stan na koniec okresu w pozycji „inne” składa się m. in. z:
• rezerw na premie zarządu i pracowników w wysokości 520 tys. zł.
• odpraw z tytułu zwolnień pracowników w kwocie 139 tys. zł.
• rezerw na urlopy w wysokości 753 tys. zł.

Rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, jak 
również rezerwy na premie dla zarządu i pracowników. Wycena świadczeń pracowniczych dokonywana jest na 
podstawie  wycen  aktuarialnych.  W  celu  obliczenia  bieżącej  wartości  zobowiązań  z  tytułu  świadczeń 
pracowniczych przyjęto wysokość rocznej stopy dyskonta finansowego w wysokości 3,8%, wzrost wynagrodzeń 
na poziomie wskaźnika inflacji. Wskaźnik rotacji pracowników określany jest na podstawie danych historycznych, 
skorygowanych o plany restrukturyzacji zatrudnienia.  
W  Grupie  Ciech  nie  prowadzone  są  programy  akcji  pracowniczych,  świadczeń  emerytalnych  oraz  innych 
świadczeń po okresie zatrudnienia. Informacja dotycząca świadczeń pracowniczych dla kluczowego personelu 
kierowniczego przedstawiona została w punkcie 31 informacji dodatkowej.

27 Zobowiązania krótkoterminowe

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW, 
POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) wobec pozostałych jednostek 143 363 245 036 255 374
 - kredyty i pożyczki, w tym: 143 363 230 292 240 642
 - długoterminowe w okresie spłaty 32 951 28 045 37 007
 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - 14 744 14 732
RAZEM 143 363 245 036 255 374
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

 30.06.2005  w tys. zł waluta w tys. zł waluta    
Grupa Alwenia         

BRE bank SA O 
Kraków Warszawa 5 000 PLN 5 000 PLN WIBOR 1M + marża 

bankowa 11.2005
weksel in blanco, cesja wierzytelności 

(obroty), Obroty przez rachunek min. 10 
mln zł

ING BANK ŚLĄSKI 
CENTRALA 
WARSZAWA

Warszawa 5 000 PLN 5 000 PLN

ING BANK ŚLĄSKI 
CENTRALA 
WARSZAWA

Warszawa 3 000 PLN 3 000 PLN

marża bankowa + 
prowizja w dmiu 

podpisania umowy

09.2005

07.2005

zastaw na zapasach 10 mln zł, cesja 
wierzytelności 50% wartości kredytu

naliczone odsetki od 
kredytów w ING BŚ Warszawa    150 PLN WIBOR 1M + marża 

bankowa 11.2005
weksel in blanco, cesja wierzytelności 

(obroty), Obroty przez rachunek min. 10 
mln zł, zastaw na zap.11 mln zł

BRE bank SA O 
Kraków Warszawa 5 000 PLN 4 859 PLN WIBOR 1M + marża 

bankowa 11.2005
weksel in blanco, cesja wierzytelności 

(obroty), Obroty przez rachunek min. 10 
mln zł, zastaw na zap.11 mln zł

RAIFFEISEN BANK - 
Zobowiązanie z tyt 
kart kredytowych

Kraków  4 PLN  4 PLN  1 m-c  

Cheman SA         

KB SA

Kredyt Bank SA 
Centrum 
Bankowości 
Korporacyjnej 
ul.Piotrkowska 
212/214
90-369 Łódź

4 100 PLN 3 925 PLN WIBOR O/N + marża 
bankowa 08.2005

weksel in blanco, poręczenie Ciech SA Do 
3.750 k PLN, oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji, zabezpieczenia na aktywach 
trwałych (nieruchomości Domaniew - 

wartość hipoteki 3.143 tys. zł)
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Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

 30.06.2005  w tys. zł waluta w tys. zł waluta    

KB SA

Kredyt Bank SA 
Centrum 
Bankowości 
Korporacyjnej 
ul.Piotrkowska 
212/214
90-369 Łódź

6 500 PLN 6 500 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 08.2005

weksel in blanco, poręczenie Ciech SA Do 
4.500 k PLN, oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji, zabezpieczenia na aktywach 
trwałych (nieruchomości Domaniew, 

Jarocin, Maciszewice - wartość hipoteki 
10.523 tys. zł)

PKO SA

Bank Pekao SA 
I Centrum 
Klientów 
Korporacyjnych
Pl. Bankowy 2  
Warszawa

6 000 PLN 5 655 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 07.2005

zastaw na towarach w magazynach 
Warszawa i Poznań, weksel in blanco 

poręczony przez Ciech SAdo 4.000 k PLN, 
cesja z polisy ubezpieczeniowej, 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji

BRE SA

BRE Bank SA 
Oddział 
Regionalny 
Warszawa 
Wydział 
Bankowości 
Korporacyjnej IV 
ul. Królewska 14
00-950 
Warszawa

1 000 PLN  892 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 09.2005  weksel in blanco poręczony przez Ciech 

do 2.000 k zł

Janikosoda SA         

WFOŚ Toruń  187 PLN  46 PLN

0,3 stopy 
redyskontowej 

obowiązującej na 
1.01. danego roku, 

lecz nie mniej niż 6%

04.2006
Gwarancja BH SA Bydgoszcz, która 

zabezpieczona jest środkiem trwałym o 
wartości 345 tys. zł.

Grupa Soda Mątwy         

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 PLN 3 114 PLN
0.65 redyskonta 

weksli nie mniej niż 
7%

03.2006

poręczenie Ciech na kwotę 4.185 tys. zł 
dot. odsetek i kar umownych oraz 

gwarancja Banku Handlowego na kwotę 
3.160 tys. zł dot. rat kapitałowych

CitiBank Handlowy 
SA Warszawa 5 850 PLN 1 960 PLN WIBOR 3M + marża 

bankowa 11.2005
hipoteka zwykła łączna na kwotę 4.700 

tys. zł  oraz przewłaszczenie rzeczy 
ruchomych na kwotę 4.900 tys. zł
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Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

 30.06.2005  w tys. zł waluta w tys. zł waluta    

CitiBank Handlowy 
SA Warszawa 15 000 PLN  5 PLN WIBOR T/N + marża 

bankowa 06.2006 umowa przelewu wierzytelności od Ciech 
SA do wysokości wierzytelności banku

Vitrosilicon SA         

Bank Ochrony 
Środowiska SA O/Poznań 16 769 4036 EUR 2 371 587 EUR EURIBOR 1M + 

marża bankowa 11.2009

Hipoteka Niechorze na kwotę 679 tys. zł , 
przelew wierzytelności  na kwotę 3.300 tys. 

zł rocznie, weksle in blanco, poręczenie 
cywilne Janikosoda SA w Janikowie na 

kwotę 10.329 tys. zł

Bank Millennium SA O/Zielona Góra 3 200 PLN  960 PLN WIBOR 3M +marża 
bankowa 10.2007

Hipoteka zwykła Żary na kwotę 3.200 tys. 
zł, hipoteka kaucyjna Żary na kwotę 250 

tys. zł, zastaw rejestrowy na piecu 
szklarskim na kwotę 759 tys. zł, zastaw 
rejestrowy na zapasach na kwotę 2.000 

tys. zł, weksel własny in blanco, 
pełnomocnictwo do dyspozycji rachunkiem 

bankowym w Banku Millennium
Ciech SA         

Bank Pekao SA ul. Grzybowska 
53/57 33 126 8 000 EUR 6 464 1 600 EUR EURIBOR 3M + 

marża bankowa
12.2009 sukcesywnie na 
koniec każdego kwartału

zastaw rejestrowy na akcjach w 
Janikowskich Zakładach Sodowych 

Janikosoda SA o wartości nominalnej 
40 349 tys. zł

Bank Pekao SA ul. Grzybowska 
53/57 12 544 3 000 EUR 8 080 2 000 EUR EURIBOR 3M + 

marża bankowa
06.2006 sukcesywnie na 
koniec każdego kwartału

zastaw rejestrowy na akcjach w 
Janikowskich Zakładach Sodowych 

Janikosoda SA o wartości nominalnej 
40 349 tys. zł

Bank Pekao SA ul. Grzybowska 
53/57 50 000 50 000 PLN 10 000 10 000 PLN LIBOR 1M + marża 

bankowa
05.2006 sukcesywnie na 
koniec każdego kwartału

Zastaw na akcjach Z. Ch. Alwernia SA o 
wartości nominalnej 3 877 tys. zł

Citibank Handlowy ul. Traugutta 7/9 35 000 35 000 PLN  2 2 PLN WIBOR 1M +marża 
bankowa 09.2005 pełnomocnictwo do rachunku, 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Grupa Fosfory         

ING Bank Śląski SA Katowice 50 000 PLN 44 084 PLN WIBOR 1M+ marża 
bankowa bezterminowo

umowa cesji praw z polisy ubezp.- 5000 
tys. zł, umowa cesji na wierzytelności z 

umów sprzedaży-80% + 80% stanu 
zapasów surowców, wyrobów i 
półproduktów, umowa zastawu 

rejestrowego na wartość 50.000 tys. zł - 
wartość zapasów - 24 321 tys. zł; 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 
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Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

 30.06.2005  w tys. zł waluta w tys. zł waluta    

wysokości 60 000 tys. zł

BRE Bank SA Warszawa 10 000 PLN 9 216 PLN WIBOR 1M +marża 
bankowa 03.2006 

weksel własny in blanco, hipoteka 
kaucyjna do kwoty 11.000 TPLN, 

przewłaszczenie środków trw. (gr.3,4,5,6) 
o wartości 16 959 tys. zł

Bank Millennium SA Gdańsk 6 367 PLN 6 368 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 04.2006 

weksel własny in blanco wraz z 
oświadczeniem o poddaniu się egzekucji 

do kwoty 15.918 tys. zł, nieodwołalne 
pełnomocnictwo do rachunku, hipoteki 

kaucyjne na nieruchomościach do 
wys.3.400 tys. zł i 4.100 tys. zł, cesje praw 

z polis ubezp. nieruchomości objętych 
hipoteką

Nordea Bank Polska 
SA Warszawa 5 000 PLN 4 985 PLN WIBOR 1M + marża 

bankowa 09.2005 

weksel własny in blanco, pełnomocnictwo 
do rachunku, hipoteka kaucyjna na 

nieruchomości do wysokości 6.000 tys. zł, 
przelew praw z polisy ubezp. w/w 

nieruchomości

PKO Bank Polski SA Warszawa 5 000 PLN 4 950 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 09.2005 

hipoteka kaucyjna do wysokości 6.300 tys. 
zł, cesja praw z polisy ubezp. w/w 

nieruchomości, weksle własne in blanco, 
klauzula potrącenia z rachunku bieżącego

BRE Bank SA Warszawa 1 500 PLN 1 240 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 03.2006 weksel własny in blanco, cesja 

wierzytelności na kwotę 2.000 tys. zł

BRE Bank SA Warszawa 4 500 PLN 4 500 PLN WIBOR 1M+ marża 
bankowa 03.2006 hipoteka zwykła i hipoteka kaucyjna w 

wysokości 4.600 tys. zł

Grupa Petrochemia 
Blachownia         

BZ WBK SA K-Koźle  315 PLN  33 PLN  WIBOR 1M 09.2009 weksel do kwoty 300 tyś oraz weksel do 
kwoty 15 tys. zł

Razem  317 945  143 363     
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Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty
w tys. zł waluta w tys. zł waluta

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

31.12.2004         
Alwernia SA         

BRE BANK SA Kraków 10 000 PLN 8 957 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 11.2005

weksel własny in blanco z deklaracją 
wekslową, cesja globalna należności 
76 987 tys. zł, zastaw na zapasach na

 11 000 tys. zł

BOŚ SA  1 000 PLN 1 000 PLN WIBOR  1M + marża 
bankowa 03.2005 lokata w wysokości 400 tys. USD 

Zakładów Chemicznych Alwernia SA

BPH PBK 
o/Chrzanów Bielsko-Biała 5 000 PLN 4 968 PLN WIBOR 1M+ marża 

bankowa 03.2005
weksel in blanco, zastaw na zapasach na 
7 096 tys zł, cesja należności od  Saponia 

Chorwacja 10 938 tys. zł
RAIFFEISEN BANK  4 PLN 3 PLN  1 m-c zobowiązanie z kart kredytowych
Grupa Petrochemia 
Blachownia         

BZ WBK Kędzierzyn Koźle 315 PLN 69 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 09.2009 weksel własny do kwoty 375 tys. zł 

Cheman SA         

BRE Bank S.A Warszawa 149 PLN 149 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 08.2005 weksel in blanco z poręczeniem Ciech SA

PKO  Warszawa 6 000 PLN 5 014 PLN WIBOR + marża 
bankowa 07.2005 weksel in blanco z poręczeniem Ciech SA

KREDYT BANK SA 
O/Sieradz Sieradz 2 150 PLN 2 065 PLN WIBOR + marża 

bankowa 08.2005

weksel in blanco z poręczeniem Ciech SA 
do wys. 2.150 tys. zł. + hipoteka kaucyjna 
na nieruchomościach o wartości 3.143 tys. 

zł

KREDYT BANK SA 
O/Sieradz Sieradz 4 500 PLN 4 500 PLN WIBOR + marża 

bankowa 08.2006
weksel in blanco z poręczeniem Ciech SA 
Do wys. 4.500 tys. zł + hipoteka kaucyjna 
na nieruchomościach o art.. 10.523 tys. zł

Ciech SA         

Bank Pekao S. A. Warszawa 50 000 PLN 10 000 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa

05.2006 sukcesywnie na 
koniec każdego kwartału

Zastaw na akcjach Z. Ch. Alwernia S. A. o 
wartości nominalnej 3 887 tys. zł

Bank Pekao S. A. Warszawa 12 237 3 000 EUR 8 158 2 000 EUR EURIBOR 
3M+marża bankowa

06.2006 sukcesywnie na 
koniec każdego kwartału

zastaw rejestrowy na udziałach w 
Janikowskich Zakładach Sodowych 

Janikosoda SA o wartości nominalnej 
40 349 tys. zł, cesja wierzytelności z 

kontraktów handlowych o wartości 83 359 
tys. zł
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Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty
w tys. zł waluta w tys. zł waluta

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

31.12.2004         
Alwernia SA         

Bank Pekao S. A. Warszawa 32 632 8 000 EUR 6 526 1 600 EUR EURIBOR 
3M+marża bankowa

12.2009 sukcesywnie na 
koniec każdego kwartału

zastaw rejestrowy na udziałach w 
Janikowskich Zakładach Sodowych 

Janikosoda SA o wartości nominalnej 
40 349 tys. zł, cesja wierzytelności z 

kontraktów handlowych o wartości 83 359 
tys. zł

Bank Pekao S. A. Warszawa 15 000 PLN 7 193 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 11.2005 cesja wierzytelności z kontraktów 

handlowych o wartości 83 359 tys. zł

Bank Handlowy S. A. 
VI O/ Warszawa Warszawa 7 000 PLN 7 000 PLN WIBOR 1M+marża 

bankowa 03.2005

Bank Handlowy S. A. 
VI O/ Warszawa Warszawa 35 000 PLN 27 217 PLN WIBOR 1M+marża 

bankowa 09.2005

hipoteka kaucyjna do kwoty 60 000 tys. 
PLN na budynku przy ul. Powązkowskiej

Bank Millenium S. A. Warszawa 10 000 PLN 8 585 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 12.2005 cesja kontraktów handlowych 

zagranicznych

Bank Millenium S. A. Warszawa 16 000 PLN 16 000 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 02.2005 weksel własny in blanco, cesja zwrotu 

nadpłaconego podatku VAT

Raiffeisen BP 
O/ Warszawa Warszawa 15 500 PLN 11 694 PLN WIBOR 1M+marża 

bankowa 10.2005
cesja należności od Z. Ch. Dwory S. A., 

Petrochemi Blachowni S. A., Voest Alpine, 
Nuowa Zama, Saint Gobain Isover

Fortis Bank Polska 
SA Warszawa 10 000 PLN 10 000 PLN WIBOR 1M+marża 

bankowa 08.2005 weksel własny in blanco

Nord LB Bank Polska Warszawa 19 500 PLN 19 215 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 09.2005 Cesja należności o wartości min. 135% 

aktualnego zadłużenia

BRE Bank S. A. Warszawa 7 500 PLN 6 461 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 06.2005

Cesja należności od Huntsman Advanced 
Materials (Europe) BVBA, zastaw 

rejestrowy na posiadanym pakiecie 
udziałów GZNF "Fosfory" Sp. z o. o.o 

wartości nominalnej 23 103 tys. zł
Grupa Fosfory         
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Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty
w tys. zł waluta w tys. zł waluta

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

31.12.2004         
Alwernia SA         

ING Bank Śląski SA Katowice 45 000 PLN 17 360 PLN WIBOR 1M +marża 
bankowa bezterminowo

umowa cesji praw z polisy ubezp.- 5000 
tys. zł, umowa cesji na wierzyteln. z umów 

sprzedaży-80% + 80% stanu zapasów 
surowców, wyrobów i półproduktów, 

umowa zastawu rejestrowego na wartość 
45.000 tys. zł - wartość zapasów - 

9 600tys. zł; oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji do wysokości 36 000 tys. zł

BRE Bank SA Gdańsk 10 000 PLN 9 090 PLN WIBOR 1M +marża 
bankowa 03.2005

weksel in blanco, hipoteka kaucyjna 
-11.000 tys. zł na KW 

97755;KW67051;KW60385;KW 36 oraz 
przewłaszczenie na śr.trw.(Aktywa A.II 

Grupa 3,4,5 i 6) o wartości 16.000 tys. zł

BRE Bank SA Gdańsk 1 500 PLN 1 433 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 03.2005 weksel własny in blanco, cesja 

wierzytelności na kwotę 2.000 tys. zł

BRE Bank SA Gdańsk 4 500 PLN 4 500 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 03.2005 hipoteka zwykła i hipoteka kaucyjna w 

wysokości 4.600 tys. zł

Bank Millennium SA Gdańsk 6 888 PLN 3 284 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 03.2005

weksel własny in blanco, hipoteka 
kaucyjna do wysokości 7 500 tys. zł cesja 

praw z polisy ubezpieczenia w/w 
nieruchomości, nieodwołalne 
pełnomocnictwo do rachunku

PKO BP SA Gdynia 5 000 PLN 4 945 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 09.2005

weksle własne in blanco do wysokości 
10.000 tys. zł, klauzula potrącenia z 

rachunku biezącego, hipoteka kaucyjna do 
wysokości 6.300 tys. zł, cesja praw z polisy 

ubezpiecz. w/w nieruchomości

Nordea Bank Polska 
SA Gdynia 5 000 PLN 4 960 PLN WIBOR 1M +marża 

bankowa 09.2005
weksel własny in blanco, hipoteka 

kaucyjna do wysokości 6 000  tys. zł, 
pełnomocnictwo do rachunku

Janikosoda SA         

BH Bydgoszcz Bydgoszcz 10 000 PLN 117 PLN  WIBOR T/N + marża 
bankowa 03.2005

przewłaszczenie ST na wartość 20.600, 
przelew wierzytelności, hipoteka kaucyjna 

do kwoty 24 mln zł
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Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty
w tys. zł waluta w tys. zł waluta

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

31.12.2004         
Alwernia SA         

PKO BP Bydgoszcz 15 000 PLN 0 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 08.2004

klauzula potrącenia z rachunku bieżącego 
środków pieniężnych w przypadku 

niespłacenia, przewłaszczenie ST do 
wartości 25.148 tys. zł, cesja praw z umów 
handlowych, zastaw rejestrowy na akcjach 

PTU Warszawa wartość 15 mln zł.  - 
oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 

egzekucji

WFOŚ Toruń 187 PLN 47 PLN

0,3 stopy 
redyskontowej 

obowiązującej na 
1.01. danego roku, 

lecz nie mniej niż 6%

04.2006
Gwarancja BH SA Bydgoszcz, która 

zabezpieczona jest środkiem trwałym o 
wartości 345 tys. zł.

Ciech Polfa Sp. z 
o.o.         

Daimler Chrysler 
Services Bank Polska 
SA 

Warszawa 136 PLN 59 PLN 11,60% 05.2005 zastaw rejestrowy na środku 
transportowym o wartości 170 tys. zł

Bank Handlowy w 
Warszawie SA Warszawa 1 000 PLN 1 PLN WIBOR T/N +marża 

bankowa 03.2005
poręczenie Ciech SA na kwotę 6.000 tys. 
zł, (dotyczyło także limitu na akredytywy) 
cesja należności o wartości 1.500 tys. zł

Grupa Soda Matwy         

CitiBank Handlowy 
SA Warszawa 5 850 PLN 1 966 PLN WIBOR 3M + marża 

bankowa 11.2005
hipoteka zwykła łączna na kwotę 4.700 

tys. zł oraz przewłaszczenie rzeczy 
ruchomych na kwotę 4.900 tys. zł

CitiBank Handlowy 
SA Warszawa 10 000 PLN 2 024 PLN  WIBOR T/N + marża 

bankowa 03.2005

hipoteka kaucyjna łączna na kwotę 17.000 
tys. zł , przewłaszczenie rzeczy ruchomych 

na kwotę 15.470 tys. zł oraz umowa 
przelewu wierzytelności od Ciech SA do 

wysokości wierzytelności banku

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 PLN 3 196 PLN
0.65 redyskonta 

weksli nie mniej niż 
7%

09.2005

poręczenie Ciech SA na kwotę 4.185 tys. 
zł dot. odsetek i kar umownych oraz 

gwarancja Banku Handlowego na kwotę 
4.740 tys. zł dot. zadłużenia kapitałowego



 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech za I półrocze 2005

Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty
w tys. zł waluta w tys. zł waluta

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

31.12.2004         
Alwernia SA         

PKO BP SA Warszawa 10 000 PLN 5 444 PLN WIBOR 1M +marża 
bankowa 08.2006

przewłaszczenie rzeczy ruchomych na 
kwotę 21.330 tys. zł plus umowy przelewu 
wierzytelności ( 13 umów ) do wysokości 

wierzytelności banku

Vitrosilicon SA         

CITIBANK 
HANDLOWY S.A O/POZNAŃ 4 763 1 145 EUR 426 104 EUR LIBOR 1M+marża 

bankowa 03.2005

przewłaszczenie zapasów wyrobów 
gotowych na kwotę 2.000 tys. zł, cesja 

należności od dłużników na kwotę 220 tys. 
zł, obroty na rachunku bankowym na 
kwotę 4.000 tys. zł, hipoteka kaucyjna 

Iłowa 5.201 tys. zł

BANK BPH SA O/ZIELONA 
GÓRA 1 700 PLN 0 PLN WIBOR 1M+marża 

bankowa 06.2005

zastaw rejestrowy na majątku obrotowym 
na kwotę 4.500 tys. zł (dotyczy dwóch 

kredytów łacznie), weksle in blanco, obroty 
na rachunku bankowym na kwotę 1.700 
tys. zł (dotyczy dwóch kredytów łącznie), 
upoważnienie do rachunku bankowego w 
BZWBK SA, Citibank Handlowy, BPH SA

BANK BPH SA O/ZIELONA 
GÓRA 3 300 PLN 3 300 PLN WIBOR 1M+marża 

bankowa 06.2005

zastaw rejestrowy na majątku obrotowym 
na kwotę 4.500 tys. zł (dotyczy dwóch 

kredytów łącznie), zastaw rejestrowy na 
wannie szklarskiej na kwotę 623 tys. zł, 

hipoteka Żary na kwotę 1.300 tys. zł, 
weksle in blanco, upoważnienie do 

rachunku bankowego w BZWBK SA, 
Citibank Handlowy SA i Bank BPH SA, 

obroty na rachunku bankowym na kwotę 
1 700 tys. zł (dotyczy dwóch kredytów 

łącznie) 

BOŚ SA O/POZNAŃ 16 769 4 036 EUR 2 401 589 EUR EURIBOR 
1M+marża bankowa 11.2009

hipoteka Łęknica na kwotę 1.486 tys. zł, 
hipoteka Niechorze na kwotę 686 tys. zł, 

przelew wierzytelności na kwotę 3.300 tys. 
zł rocznie, weksle in blanco, poręczenie 
cywilne Janikosoda SA w Janikowie na 

kwotę 11.611 tys. zł



 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech za I półrocze 2005

Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty
w tys. zł waluta w tys. zł waluta

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

31.12.2004         
Alwernia SA         

BOŚ SA O/POZNAŃ 2 000 PLN 0 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 10.2005

zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych 
na kwotę 3.000 tys. zł, zastaw rejestrowy 

na linii produkcyjnej do produkcji 
opakowań szklanych Iłowa na kwotę 2.400 

tys. zł, pełnomocnictwo do rachunków 
bankowych w BZWBK SA, Citibank 

Handlowy SA, Bank BPH SA, weksel

BANK MILLENNIUM 
SA

O/ZIELONA 
GÓRA 1 550 PLN 5 PLN WIBOR 3M+marża 

bankowa 12.2005

hipoteka kaucyjna Żary na kwotę 1.650 
tys. zł, weksel in blanco, pełnomocnictwo 
do dysponowania rachunkiem w Banku 

Millennium.

BANK MILLENNIUM 
SA

O/ZIELONA 
GÓRA 3 200 PLN 960 PLN WIBOR 3M+marża 

bankowa 10.2007

hipoteka zwykła Żary na kwotę 3.200 tys. 
zł, hipoteka kaucyjna Żary na kwotę 250 

tys. zł, zastaw rejestrowy na zapasach na 
kwotę 2.000 tys. zł, zastaw rejestrowy na 
piecu szklarskim w Żarach na kwotę 759 
tys. zł , weksel in blanco, pełnomocnictwo 

do rachunku w Banku Millennium
Razem  439 500  230 292     

Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty
w tys. zł waluta w tys. zł waluta

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

30.06.2004         
Alwernia SA         

BRE BANK SA Kraków 10 000 PLN 9 935 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa. 11.2004

weksel własny in blanco z deklaracją 
wekslową, cesja wierzytelności od Reckitt 
Benckiser Poland SA (13.467 tyś zł za I 
półrocze), cesja globalna wierzytelności 
-10 firm, zastaw na zapasach na 11.000 

tys. zł, cesja polisy ubezpieczeniowej

BPH PBK Bielsko-Biała 5 000 PLN 4 883 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 03.2005

zastaw na zapasach na 7.096 tyś zł, 
hipoteka kaucyjna 1.150 tyś zł ,cesja 

wierzytelności Saponia Chorwacja (2.903 
tys. zł za I półrocze), obroty nim.5.000 tyś 

zł  miesięcznie 



 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech za I półrocze 2005

Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty
w tys. zł waluta w tys. zł waluta

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

30.06.2004         
Alwernia SA         
Grupa Petrochemia 
Blachownia         

PKO BP SA Warszawa 5 000 PLN 930 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 12.2004

hipoteka zwykłą na kwotę 5 000 tyś zł i 
kaucyjna na kwotę 250 tyś zł; cesja 
należności od ZAK z tyt. sprzedaży 

benzenu; zastaw na akcjach Ciech do 
wartości 4,7 mln zł.

ING Bank Ślaski Katowice 7 000 PLN 7 000 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 12.2004

zastaw na zapasach benzolu, benzenu i 
etylobenzenu; cesja należności od Ciech 

SA z tyt. sprzedaży etylobenzenu.

BZ WBK Wrocław 268 PLN 67 PLN 12,30% 12.2004 poręczenie wekslowe - wartość weksla do 
kwoty 375 tyś zł.

Cheman SA         

BRE Bank S.A Warszawa 3 200 PLN 2 863 PLN WIBOR + marża 
bankowa 09.2004 weksel in blanco

PKO SA Warszawa 2 000 PLN 1 923 PLN WIBOR + marża 
bankowa 07.2004

weksel in blanco z poręczeniem Ciech SA, 
zastaw rejestrowy na zapasach towarów 
przeznaczonych do sprzedaży o wartości 

4.265 tys. zł,

Credit Lyonnais Bank 
Polska SA Warszawa 4 000 PLN 1 678 PLN WIBOR + marża 

bankowa 01.2005 weksel in blanco poręczony przez Ciech 
SA do wys. 4.000 tys. zł

Ciech SA         

Bank Pekao S. A. Warszawa 50 000 PLN 10 000 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 05.2006 Zastaw na akcjach Z. Ch. Alwernia S. A. o 

wartości nominalnej 3 887 tys. zł

Bank Pekao S. A. Warszawa 59 055 PLN 11 249 PLN WIBOR 3M+marża 
bankowa 12.2005 Cesja kontraktów o wartości 4 274 tys. 

EUR; 39 365 tys. zł

Bank Pekao S. A. Warszawa 35 190 7 339 EUR 12 123 2 669 EUR EURIBOR 
3M+marża bankowa 12.2005  

Bank Pekao S. A. Warszawa 15 000 PLN 10 065 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 11.2004  

Bank Handlowy S. A. 
VI O/ Warszawa Warszawa 35 000 PLN 31 738 PLN WIBOR 1TN+marża 

bankowa
7 dni po terminie 
wypowiedzenia

hipoteka kaucyjna do kwoty 60 000 tys. zł 
na budynku przy ul. Powązkowskiej



 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech za I półrocze 2005

Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty
w tys. zł waluta w tys. zł waluta

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

30.06.2004         
Alwernia SA         

Bank Millenium S. A. Warszawa 8 000 PLN 6 520 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 09.2004

weksel własny in blanco z deklaracją 
wekslową, pełnomocnictwo do r-ku 

bieżącego

Calyon Bank Polska 
S. A. Warszawa 20 000 PLN 4 744 PLN WIBOR O/N+marża 

bankowa 05.2005 Cesja należności o wartości minimum 
100% aktualnego zadłużenia

Raiffeisen BP 
O/ Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

15 500 PLN

10 114 PLN WIBOR 1W+marża 
bankowa

2 971 654 EUR EURIBOR 
1M+marża bankowa

1 0 USD EURIBOR 
1M+marża bankowa

1 3 SEK EURIBOR 
1M+marża bankowa

05.2005

cesja należności od Z. Ch. Dwory S. A., 
Petrochemi Blachowni S. A., Voest Alpine, 

Nuowa Zama, Saint Gobain Isover

 

 

 

Nord LB Bank Polska Warszawa 20 000 PLN 19 232 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 09.2004 Cesja należności o wartości min. 135% 

aktualnego zadłużenia

BRE Bank S. A. Warszawa 7 500 PLN 7 319 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 29.06.2005

Cesja należności od Huntsman Advanced 
Naterials (Europe) BVBA, zastaw 

rejestrowy na posiadanym pakiecie 
udziałów GZNF "Fosfory" Sp. z o. o. o 

wartości nominalnej 23 103 tys. zł

Ciech Petrol Sp. z 
o.o.         

Kredyt Bank S.A Sieradz 2 500 PLN 2 150 PLN WIBOR ON + marża 
bankowa 08.2004 Hipoteka, poręczenie Ciech SA, Przelew 

wierzyt.

Kredyt Bank S.A Sieradz 5 500 PLN 4 500 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 08.2004 Hipoteka, poręczenie Ciech SA

Grupa Fosfory         

ING Bank Śląski SA Katowice 30 000 PLN 29 095 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 09.2004

Umowa zastawu rejestr. na wartość 30.000 
tys. zł, wartość zapasów - 9.600 tys. zł, 

Umowa Cesji Praw z polisy ubezp. mienia 
od wszelkich ryzyk oraz utraty zysku - 

wartość cesji - ,Umowa Cesji na wierzyt. z 
umów sprzedaży (50 dealerów) - 80% 

wartości plus 70% stanu zapasów 
surowców, oświadczenie o poddaniu się 



 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech za I półrocze 2005

Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty
w tys. zł waluta w tys. zł waluta

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

30.06.2004         
Alwernia SA         

egzekucji do wysokości 36 000 tys. zł

BRE Bank SA Gdańsk 10 000  PLN 8 956 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 02.2005

weksel in blanco, hipoteka kaucyjna 
-11.000 tys. zł na KW 

97755.KW67051,KW60385,KW 36 oraz 
przewłaszczenie na śr.trw.(Aktywa A.II 

Grupa 3,4,5 i 6) o wartości 16.000 tys. zł

Bank Millennium SA Gdańsk 6 888 PLN 6 888 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 03.2005

weksel własny in blanco, pełnomocnictwo 
do rachunku, hipoteka kaucyjna do 

wysokości 3.400 tys. zł i 4.100 tys. zł, 
cesja praw z polisy ubezp. w/w nieruch. 

PKO BP SA Gdynia 5 000 PLN 4 769 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 09.2004

weksle własne in blanco do wysokości 
10.000 tys. zł, pełnomocnictwo do 

rachunku, oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji do kwoty 10 000 tys. zł, hipoteka 
kaucyjna do wysokości 6.300 tys. zł, cesja 

praw z polisy ubezpiecz. w/w 
nieruchomości

Nordea Bank Polska 
SA Gdynia 5 000 PLN 4 875 PLN WIBOR 1M + marża 

bankowa 09.2004

weksel własny in blanco, pełnomocnictwo 
do rachunku, hipoteka kaucyjna do 

wysokości 6 000 tys. zł, przelew praw z 
polisy ubezp. w/w nieruchomości

BGŻ Miastko 1 500 PLN 1 480 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 02.2005

przewłaszczenie zbóż, pasz i śr.chem. na 
860 tys. zł + cesja praw z polisy , 

przewłaszczenie nawozów na 640 tys. zł + 
cesja praw z polisy, przewłaszczenie 

maszyn i urządzeń na 452,9 tys. zł + cesja 
praw z polisy, poręczenie GZNF "Fosfory"



 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech za I półrocze 2005

Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty
w tys. zł waluta w tys. zł waluta

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

30.06.2004         
Alwernia SA         

BGŻ Miastko 500 PLN 450 PLN WIBOR 1M + marża 
bankowa 06.2004

przewłaszczenie zapasów - nawozy w 
kwocie 640 TPLN weksle , poręczenie 

GZNF "Fosfory"

Janikosoda SA

BH Bydgoszcz Bydgoszcz 3 000 PLN 2 PLN

T/N WIBOR z 
każdego okresu 
odsetkowego + 
marża bankowa

03.2005
przewłaszczenie ST na wartość 20.600 
tys. zł, przelew wierzytelności, hipoteka 

kaucyjna do kwoty 24 mln zł

PKO BP Bydgoszcz 15 000 PLN 0 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 08.2004

klauzula potrącenia z rachunku bieżącego 
środków pieniężnych w przypadku 

niespłacenia, przewłaszczenie ST do 
wartości 25.148 tys. zł, cesja praw z umów 
handlowych, zastaw rejestrowy na akcjach 

PTU Warszawa wartość 15.miln. zł  - 
oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 
egzekucji z tytułu świadczeń pieniężnych – 

oświadczenie patronackie Ciech SA

NFOS i GW Warszawa 6 200 PLN 620 PLN

0,65% stopy 
redyskontowej 
weksli, ustalonej 
przez NBP

09.2004

Gwarancja BH SA Bydgoszcz
 - weksel "in blanco"

- oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu 
się rygorowi egzekucji z umwy pożyczki

WFOŚ Toruń 187 PLN 24 PLN

0,3 stopy 
redyskontowej 
obowiązującej na 
1.01. danego roku, 
lecz nie mniej niż 6%

04.2006
Gwarancja BH SA Bydgoszcz, która 

zabezpieczona jest środkiem trwałym o 
wartości 345 tys. zł.

Ciech Polfa Sp. z 
o.o.         

Daimler Chrysler 
Services Bank Polska 
SA 

Warszawa 136 PLN 125 PLN 11,60% 05.2005 zastaw rejestrowy na środku 
transportowym o wartości 170 tys. PLN

Bank Handlowy w 
Warszawie SA Warszawa 500 PLN 378 PLN WIBOR T/N + marża 

bankowa 03.2005
umowa cesji wierzytelności na kwotę 1.500 
tys. zł, poręczenie ze strony Ciech SA na 

kwotę 1.800 tys. zł

Grupa Soda Matwy         



 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech za I półrocze 2005

Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty
w tys. zł waluta w tys. zł waluta

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

30.06.2004         
Alwernia SA         

CitiBank Handlowy 
SA Warszawa 5 850 PLN 1 950 PLN WIBOR 3M + marża 

bankowa 05.2005
hipoteka zwykła łączna na kwotę 4.700 

tys. zł,  oraz przewłaszczenie rzeczy 
ruchomych na kwotę 4.900 tys. zł

CitiBank Handlowy 
SA Warszawa 10 000 PLN 2 244 PLN WIBOR TN + marża 

bankowa 03.2005

hipoteka kaucyjna, łączna na kwotę 17.000 
tys. zł oraz przewłaszczenie rzeczy 

ruchomych na kwotę 15.470 tys. zł oraz 
umowa przelewu wierzytelności od Ciech 
SA  do wysokości wierzytelności banku

NFOŚ i GW Warszawa 16 674 PLN 3 980 PLN
0.65 redyskonta 
weksli nie mniej niż 7 
%

03.2005
poręczenie Ciech na kwotę 4.185 tys. zł 
oraz gwarancja Banku Handlowego na 

kwotę 7.140 tys. zł

Vitrosilicon SA         

CITIBANK 
HANDLOWY S.A Poznań 4 763 1 145 EUR 3 036 668 EUR LIBOR 1M+ marża 

bankowa 03.2005

przewłaszczenie zapasów wyrobów 
gotowych na kwotę 2.000 tys. zł, cesja 

należności od dłużników na kwotę 220 tys. 
zł, obroty na rachunku bankowym na 
kwotę 4.000 tys. zł, hipoteka kaucyjna 

Iłowa na kwotę 5.791 tys. zł

BPH PBK SA Zielona Góra 1 700 PLN 1 700 PLN WIBOR 1M+ marża 
bankowa 06.2005

zastaw rejestrowy na majątku obrotowym 
na kwotę 2.500 tys. zł, weksle, obroty na 

rachunku bankowym na kwotę 1.700 tys. zł 
(dotyczy dwóch kredytów łącznie), 

upoważnienie do rachunku bankowego w 
BZ WBK SA, Citibank Handlowy, BPH 

PBK.

BPH PBK SA Zielona Góra 3 300 PLN 3 300 PLN WIBOR 1M+ marża 
bankowa 06.2005

zastaw rejestrowy na majątku obrotowym 
na kwotę 3.500 tys. zł , weksle, obroty na 

rachunku bankowym na kwotę 1.700 tys. zł 
(dotyczy łącznie dwóch kredytów), 

upoważnienie do rachunku bankowego w 
BZ WBK SA, Citibank Handlowy, BPH 

PBK., zastaw rejestrowy na wannie 
szklarskiej ma kwotę 623 tys. zł, hipoteka 
umowna na nieruchomości położonej w 

Żarach na kwotę 1 300 tys. zł



 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech za I półrocze 2005

Nazwa (firma) 
jednostki ze 

wskazaniem formy 
prawnej

Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki 

wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki 

pozostała do spłaty
w tys. zł waluta w tys. zł waluta

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

30.06.2004         
Alwernia SA         

BOŚ SA Poznań 2 000 PLN 1 128 PLN WIBOR 1M+marża 
bankowa 10.2004

zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych 
na kwotę 3.000 tys. zł, zastaw rejestrowy 

na linii produkcyjnej do produkcji 
opakowań szklanych Iłowa na kwotę 2.400 

tys. zł, pełnomocnictwo do rachunków 
bankowych w BZWBK SA, Citinak 
Handlowy SA, Bank BPH SA, BS, 

BOŚ SA, weksel

BOŚ SA Poznań 16 769 4 036 EUR 2 676 589 EUR EURIBOR 
1M+marża bankowa 11.2009

Hipoteka Łęknica na kwotę 1.655 tys. zł, 
hipoteka Niechorze na kwotę 764 tys. zł, 

przelew wierzytelności na kwotę 3.300 tys. 
zł rocznie, weksle in blanco, poręczenie 
cywilne Janikosoda SA w Janikowie na 

kwotę 14.242 tys. zł

BANK MILLENNIUM 
SA Zielona Góra 3 200 PLN 960 PLN WIBOR 3M+marża 

bankowa 10.2007

Hipoteka zwykła Żary na kwotę 3.200 tys. 
zł, hipoteka kaucyjna Żary na kwotę 250 

tys. zł, zastaw rejestrowy na piecu 
szklarskim w Żarach na kwotę 759 tys. zł, 
zastaw rejestrowy na zapasach na kwotę 

2.000 tys. zł, weksle własne in blanco, 
pełnomocnictwo porachunku w Banku 

Millennium

BANK MILLENNIUM 
SA Zielona Góra 1 550 PLN 0 PLN WIBOR 3M+marża 

bankowa 12.2004

Hipoteka kaucyjna Żary na kwotę 1.650 
tys. zł, weksel in blanco, pełnomocnictwo 
do dysponowania rachunkiem w Banku 

Millennium

Razem  459 430  240 642     



 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech za I półrocze 2005

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - POZOSTAŁE FINANSOWE, 
HANDLOWE I POZOSTAŁE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) wobec jednostek zależnych 2 689 3 370 2 838
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 579 3 280 2 727

 - do 12 miesięcy 2 579 3 202 2 687
 - zaliczki otrzymane na dostawy -  78  40

inne (wg rodzaju)  110  90  111
 - zobowiązania z tytułu dywidend - -  84
 - inne  110  90  27

b) wobec jednostek stowarzyszonych  841 1 100  627
 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  841 1 100  627

 - do 12 miesięcy  841 1 100  627
c) wobec pozostałych jednostek 328 801 372 863 365 764
 inne zobowiązania finansowe, w tym: 6 788 8 789 5 243 

 - zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych  570  195 -
 - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 6 106 8 519 5 243 
 - inne  112  75 -

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 212 884 259 662 255 933
 - do 12 miesięcy 207 767 254 564 248 388
 - powyżej 12 miesięcy  4 - -
 - zaliczki otrzymane na dostawy 5 108 5 093 7 540
 - zobowiązania wekslowe (zapłata w formie weksli)  5  5  5

inne (wg rodzaju) 109 129 104 412 104 588
 - licencje i koncesje 1 723 - -
 - zobowiązania z tytułu ochrony środowiska 16 974 19 900 20 397
 - zobowiązania inwestycyjne 3 321 3 762 3 340
 - ceł i ubezpieczeń społecznych 24 927 23 130 30 689
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 4 218 5 102 5 083
 - zobowiązania z tytułu dywidend 8 867 -  384
 - inne 49 099 52 518 44 695

g) Fundusze specjalne (wg tytułów): 8 672 6 480 8 524
 - ZFŚS 8 410 6 405 8 450
 - inne  262  75  74

 RAZEM 341 003 383 813 377 753

Warunki  transakcji  z  podmiotami  powiązanymi  przedstawione  zostały  w  punkcie  31  informacji  dodatkowej. 
Zobowiązania z  tytułu  dostaw i  usług nie  są oprocentowane.  W kontraktach handlowych zawieranych przez 
Grupę Ciech stosowane są różne terminy płatności zobowiązań z tytułu dostaw i usług w zależności od rodzaju 
transakcji, charakterystyki rynku oraz warunków handlowych. Najczęściej stosowanymi terminami płatności są: 
14, 30, 60 oraz 90 dni.
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28 Pozycje pozabilansowe

Sprawy sądowe Grupy Ciech

Na koniec czerwca 2005 roku w Ciech SA  nie zostały zakończone toczące się już w 2003 roku sprawy sądowe, z 
obcego powództwa. Przedstawiamy obecny stan tych postępowań:

Zobowiązania  CIECH  SA  (krajowe  i  zagraniczne)  zgłoszone  do  postępowania  sądowego  lub 
arbitrażowego wg stanu na dzień 14.10.2005 roku.

Roszczenie Petro Carbo Chem Aktiengesellschaft (PCC)

Przedmiotem pozwu wniesionego przez PCC AG w 2000 roku było  roszczenie o zapłatę  odszkodowania w 
wysokości 21.364 tys. zł oraz 13.861,45 EURO (równowartość  56 tys. zł) za niewykonanie umowy przeniesienia 
udziałów Petrochemii Blachowni Sp. z o.o. przyrzeczonej w umowie przedwstępnej z dnia 09.07.1999 r. W dniu 
27.05.2003 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok wstępny uznając roszczenie PCC AG za uzasadnione co 
do zasady, nie określając jednocześnie kwoty samego odszkodowania. Od w/w wyroku wstępnego Ciech SA 
wniósł  apelację  w  dniu  19.09.2003  r.  zarzucając  wyrokowi  wstępnemu  błędną  ocenę  prawną  ustalonych 
okoliczności faktycznych oraz naruszenie prawa materialnego przez przyjęcie, że zamiarem stron było zawarcie 
umowy. Na rozprawie w dniu 12.08.2004 r. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy zaskarżony wyrok wstępny Sądu 
Okręgowego tj.  potwierdził  zasadność roszczeń PCC nie wypowiadając się co do wysokości odszkodowania, 
które  będzie przedmiotem dalszego postępowania.  W listopadzie 2004 Ciech  SA wniósł  kasację  podnosząc 
zarzut  naruszenia  prawa  materialnego  przez  błędną  jego  wykładnię  i  niewłaściwe  zastosowanie  oraz 
przekroczenie przez Sąd Apelacyjny zasad swobodnej oceny dowodów niezgodne z dyrektywami unijnymi. W 
dniu 19 kwietnia 2005r. Ciech SA  otrzymał ostateczne postanowienie Sądu Najwyższego oddalające kasację. 
W wyniku oddalenia kasacji  sprawa powróciła do Sądu Okręgowego, przed którym będzie się toczyło dalsze 
postępowanie ustalające obecnie wysokość odszkodowania dla PCC AG. 
Po uprawomocnieniu się wyroku wstępnego, powód zweryfikował i rozszerzył swoje roszczenie odszkodowawcze 
i żąda aktualnie od Ciech SA: 

- 16.391 tys. zł tytułem utraconej dywidendy za lata 1999 i 2000 wraz z odsetkami ustawowymi, które 
według stanu na dzień 30.06.2005 wynoszą łącznie 13.608 tys. zł.

- 14.200 tys. zł  stanowiące równowartość 72,33 % wartości  Petrochemii  Blachowni Sp. z o.o. według 
bilansu na dzień 30.11.2000, powiększonej o wartość przychodów z rocznych bonów skarbowych za 
okres od 1.12.2000 do dnia zapłaty czyli kwotę 6.732 tys. zł.

- 13.861,44  EURO  (równowartość  56  tys.  zł)  stanowiące  odszkodowanie  z  tytułu  różnic  kursowych 
wynikłych przy zwrocie zaliczki wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 22.07.1999 tj. kwotę 62 tys. zł 

Według  opinii  renomowanej  kancelarii,  która  reprezentuje  Ciech  SA,  powyższe  roszczenie  PCC  AG  jest 
zdecydowanie zawyżone. PCC AG może żądać jedynie odszkodowania w granicach tzw.  ujemnego interesu 
umownego czyli kosztów przygotowania umowy i pozostawania w gotowości do zawarcia umowy przyrzeczonej. 
W  dniu  14  października  2005  odbyła  się  rozprawa  przed  Sądem  Okręgowym  w  Warszawie  z  udziałem 
przedstawicieli stron i ich pełnomocników procesowych. Sąd Okręgowy oddalił wniosek PCC AG zgłoszony w ich 
ostatnim piśmie procesowym o dopuszczenie nowych dowodów. Ciech SA wniósł o oddalenie PCC AG w całości. 
Powód podtrzymał swoje dotychczasowe roszczenia odszkodowawcze. Sąd Okręgowy zamknął postępowanie i 
wyznaczył dwa terminy ogłoszenia wyroku w tej sprawie tj. 28.10.2005r. lub 10.11.2005r.

Roszczenie Comexportu

Przedmiotem pozwu wniesionego we wrześniu 2003r. przez Comexport (Brazylia) do Sądu Arbitrażowego przy 
Międzynarodowej  Izbie  Handlowej  w  Paryżu  są  roszczenia  odszkodowawcze z  tytułu  niepełnego  wykonania 
dostaw  polskiej  siarki  do  Brazylii  w  latach  1996-1999.  Pozew  został  skierowany  przeciwko  Ciech  SA  oraz 
Kopalniom Siarki w Tarnobrzegu i Grzybowie. Wartość przedmiotu sporu stanowi aktualnie kwota 3.872.943 USD 
(równowartość  12.959  tys.  zł)  gdyż  powód  zmniejszył  w  toku  sporu  swoje  roszczenie  o  88.295  USD 
(równowartość 295 tys. zł), oraz odsetki ustawowe według polskiego prawa liczone od dnia 16.09.2003, które 
według stanu na 30.06.2005r. stanowią kwotę 2.923 tys. zł. Ponadto Comexport żąda zwrotu kosztów sądowych i 
adwokackich w kwocie 204.436,26 EURO (równowartość 826 tys. zł.). 
Na kwotę należności głównej składają się: utracone przez Comexport zyski od nie dostarczonych odbiorcom 
brazylijskim ilości przewidzianych w umowie, straty z tytułu zawyżonych kosztów frachtu itp. W listopadzie 2003 r. 
Ciech SA złożył odpowiedź na pozew wnosząc o oddalenie roszczeń Comexportu; podnosząc między innymi 
posiadanie  certyfikatu  siły  wyższej  potwierdzającego  likwidację  kopalni  oraz  restrukturyzację  przemysłu 
siarkowego,  zarzut  przedawnienia  roszczeń,  nieudokumentowanie  roszczeń  odszkodowawczych.  Sąd 
Arbitrażowy  wyznaczył  jednego  arbitra  do  rozpoznania  sporu.  Po  zapoznaniu  się  ze  sprawą  arbiter  ustalił 
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harmonogram dalszego postępowania. Każda ze stron złożyła po dwa szczegółowe pisma procesowe wraz z 
dowodami.  
W  dniu  22  kwietnia  2005r.  odbyła  się  rozprawa  przed  Sądem  Arbitrażowym  przy  Międzynarodowej  Izbie 
Handlowej w Paryżu z udziałem przedstawicieli Comexportu i Ciech SA oraz ich pełnomocników procesowych. 
Pozwane  Kopalnie  Siarki  w  Tarnobrzegu  i  Grzybowie  nie  przystąpiły  do  toczącego  się  postępowania 
arbitrażowego i nie zgłosiły swoich przedstawicieli na rozprawę. Ciech SA wniósł o oddalenie pozwu Comexportu 
i zwrot kosztów procesu, podtrzymując swoje dotychczasowe zarzuty zgłoszone w pismach procesowych oraz w 
przedstawionych dokumentach. Comexport podtrzymał żądania zgłoszone w pozwie.  Po zamknięciu rozprawy 
postępowanie arbitrażowe zostało zakończone. 

Roszczenie Enapharm

Przedmiotem pozwu wniesionego w czerwcu 2004r.  przez Likwidatora firmy Enapharm w Algierii  jest  kwota 
172.879,84 USD (równowartość  578 tys. zł) stanowiąca odszkodowanie za dostawę przez Ciech SA  leków w 
latach 1985-1991. 
Zdaniem  powoda,  Ciech  SA  nie  dokonał  wymiany  niesprzedanych  przez  odbiorcę  leków,  które  uległy 
przeterminowaniu – na przydatne do użytku – do czego był zobowiązany zgodnie z kontraktem. Natomiast Ciech 
SA twierdzi, że był zwolniony z tego obowiązku, gdyż powód nie przekazywał należności za sprzedane leki na 
rynku algierskim.
Sprawa toczy się przed sądem algierskim. Ciech SA jest reprezentowany przez miejscowego adwokata, którego 
nadzoruje renomowana kancelaria adwokacka w Paryżu. Na kolejnej rozprawie, która odbyła się w marcu 2005, 
sąd przychylił się do wniosku powoda i wyznaczył biegłego sądowego w celu wydania przez niego opinii, co do 
zasadności żądanych kwot odszkodowawczych. Nowego terminu rozprawy nie wyznaczono.

Roszczenia pracownicze

Przeciwko  Ciech  S.A  toczy  się  aktualnie  sześć  procesów pracowniczych  z  powództwa  byłych  pracowników 
zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Przedmiotem sporów są roszczenia o przywrócenie 
do pracy. Rokowania, co do wyniku wyżej wymienionych procesów są korzystne.

Wierzytelności Ciech SA (krajowe i zagraniczne)  

Wierzytelności zgłoszone do postępowania sądowego lub arbitrażowego 

Z tytułu zwrotu należności za towar i innych Ciech S.A  prowadzi osiem czynnych spraw cywilnych krajowych 
o zapłatę na łączną kwotę 1.586 tys. zł.  Rokowania korzystne.
Na powyższą należność Spółka utworzyła odpis aktualizujący w pełnej wysokości.

 Wierzytelności  dochodzone w postępowaniu administracyjnym

Ciech  SA   prowadzi   sprawę  przed  NSA  z  tytułu  zwrotu  należności  celnych  na  łączną  kwotę  94  tys.  zł. 
Rokowania, co do wyniku korzystne.
Na powyższą należność Spółka utworzyła odpis aktualizujący w pełnej wysokości.

Wierzytelności z tytułu postępowań upadłościowych

Do krajowych postępowań upadłościowych (sześćdziesiąt   postępowań) zostały skierowane wierzytelności na 
łączną kwotę 12 921 tys. zł. 
Do zagranicznych postępowań upadłościowych Ciech SA zgłosił   wierzytelności w kwocie USD 724.465 oraz 
EURO  418.868  (łącznie  równowartość  4.116  tys.  zł.)  z  czego  największą  pozycję  stanowią  postępowania 
upadłościowe:  Chemapol – Praga (1.139 tyś zł),  Euroftal N.V. Belgia (844 tys), Petrimex  –  Bratysława 
(753 tys. zł), WMW – Nowosybirsk (618 tys.). 
Rokowania,  co do postępowań upadłościowych niekorzystne  z  uwagi  na to,  że wierzytelności  Ciech SA nie 
należą do uprzywilejowanych.
Spółka utworzyła odpis aktualizujący na wszystkie toczące się postępowania.

Wierzytelności z tytułu postępowań egzekucyjnych i układowych

W krajowych postępowaniach egzekucyjnych (trzydzieści osiem postępowań) Ciech SA dochodzi od dłużników 
kwoty 27.035 tys. zł. Największą pozycję (17.619 tys.) zł stanowi postępowanie egzekucyjne przeciwko Sur5Net 
wszczęte w sierpniu 2004r.  Jak dotąd, działania komornika nie przyniosły rezultatu.  Ciech SA podjął   próbę 
ustalenia majątku dłużnika w drodze wywiadu gospodarczego. 
Rokowania odnośnie pozostałych postępowań egzekucyjnych są zróżnicowane w zależności od posiadanego 
majątku dłużników. 
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W pięciu postępowaniach układowych znajduje się kwota 24 tys. zł. Rokowania, co do postępowań układowych 
korzystne.
Na powyższe należności Spółka utworzyła odpis aktualizujący w wysokości 100 %.

Przy przeliczaniu zobowiązań wyrażonych w walucie obcej przyjęto następujące kursy:
Kurs USD 3,3461
Kurs EURO 4,0401

II. Spółki zależne

Grupa Soda Mątwy SA
Wobec Soda Mątwy SA oraz spółek od niej zależnych nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mogące 
mieć istotne znaczenie dla ich działalności. Sprawy sądowe bierne (zobowiązania) zamykają się kwotą 62 tys. zł. 
Natomiast wierzytelności dochodzone od dłużników przez Soda Mątwy SA i jej spółki zależne w postępowaniu 
sądowym i egzekucyjnym stanowią kwotę 27.477 tys. zł, z czego największą pozycję tj. kwotę 21.814 tys. zł 
stanowią wierzytelności wobec firmy B. Lepiarz z tytułu należności za towar. Według informacji Soda Mątwy SA– 
rokowania są niekorzystne.
W postępowaniu egzekucyjnym znajduje się również wyrok na rzecz Soda Mątwy SA wobec Biura Maklerskiego 
Sur5 Net na kwotę 5.663 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi. Postępowanie egzekucyjne jest zawieszone w 
związku z wystąpieniem Soda Mątwy SA z wnioskiem o ujawnienie majątku Sur5 Net.  Pozostałe sprawy GK 
Soda Mątwy to postępowania upadłościowe na łączną kwotę 1.747 tys. zł oraz postępowania układowe na łączną 
kwotę 211 tys. zł. 
Soda Mątwy SA Grupa utworzyła odpis aktualizacyjny na toczące się postępowania w wysokości 32.558  tys. zł.

Grupa Janikosoda SA 
Wobec Janikosoda SA oraz  jej  spółek   zależnych  nie  zostały  zgłoszone istotne roszczenia  (zobowiązania) 
mogące mieć wpływ na ich działalność. Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym toczą się trzy postępowania 
w  wyniku  skarg  Janikosody  SA  na  wydane  w  latach  1999-2000  decyzje  Głównego  Inspektora  Ochrony 
Środowiska nakładające na Janikosodę SA kary w kwocie 2.330 tys. zł  z tytułu przekroczenia dopuszczalnej 
emisji substancji zanieczyszajacych powietrze. Postępowania w w/w sprawach są od 2002 roku zawieszone na 
zgodny wniosek stron. 
Łączna kwota  pozostałych  zobowiązań Grupy  Janikosoda z  tytułu  postępowań biernych  wynosi  331  tys.  zł. 
Wierzytelności  GK  Janikosoda  dochodzone  w  sądowych  postępowaniach  cywilnych  wobec  kilkudziesięciu 
dłużników  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  handlową  stanowią  kwotę  214  tys.  zł.  W  postępowaniu 
egzekucyjnym dochodzone są wierzytelności na kwotę 2.115 tys. zł, z czego największą pozycję 2.102 tys. zł 
stanowi  wyrok  przeciwko  B.Lepiarz.  W  postępowaniu  upadłościowym  dochodzona  jest  kwota  376  tys.  zł, 
natomiast do postępowań układowych została zgłoszona kwota 263 tys. zł.
Janikododa SA Grupa utworzyła odpis aktualizacyjny na kwotę 3.670 tys. zł.  
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Vitrosilicon SA 
Spółka nie  odnotowała,  wobec niej  roszczeń (zobowiązań)  mogących mieć wpływ na prowadzoną przez nią 
działalność handlową. Spółka dochodzi od dłużników wierzytelności z tytułu dostaw i usług w łącznej kwocie 
1.197 tys. zł, z czego największą pozycję stanowią postępowania egzekucyjne w wysokości 628 tys. zł.  oraz 
upadłościowe w wysokości 502 tys. zł 
Vitrosilocon SA utworzyła odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się postępowania.

Grupa Zakłady Chemiczne „Alwernia” SA 
Przeciwko Grupie Alwernia nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mogące mieć istotny wpływ na wynik 
jej działalności.  Grupa Alwernia SA dochodzi od dłużników z tytułu wierzytelności za towar i odszkodowań na 
drodze sądowej i egzekucyjnej w łącznej kwocie 406 tys. zł. Do postępowania upadłościowego  zgłoszona została 
wierzytelność w kwocie 687 tys. zł, natomiast do postępowania układowego została zgłoszona wierzytelność na 
kwotę 63 tys. zł.
Grupa Zakłady Chemiczne Alwernia SA utworzyły odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się postępowania.

Cheman SA  
Przeciwko Cheman SA  nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mające istotny wpływ na wynik jej 
działalności., Spółka Cheman SA dochodzi na drodze sądowej wierzytelności od kilkudziesięciu swoich dłużników 
z  tytułu  prowadzonej  działalności  handlowej  w  łącznej  kwocie  3.780  tys.  zł  z  czego  w  postępowaniu 
egzekucyjnym znajduje  się  kwota  1.875 tys.,  natomiast  do  postępowania upadłościowego zostały  zgłoszone 
wierzytelności na kwotę 925 tys. zł.  
Cheman SA utworzył odpis aktualizacyjny na wszystkie toczące się postępowania. 

Grupa GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. 
Wobec spółek Grupy Fosfory nie zostały zgłoszone roszczenia (zobowiązania) mogące mieć istotny wpływ na 
wynik  ich  działalności  handlowej.  Grupa  Fosfory  dochodzi  od  kilkudziesięciu  dłużników  w  postępowaniach 
sądowych,  egzekucyjnych  i  upadłościowych  wierzytelności  na  łączną  kwotę  5.868  tys.  zł,  na  którą  został 
utworzony odpis aktualizacyjny.

Grupa Petrochemia – Blachownia SA 
Grupa  Petrochemia  Blachownia  nie  odnotowała  wobec  niej  roszczeń  (zobowiązań)  o  istotnym  znaczeniu. 
Petrochemia-Blachownia  SA  dochodzi  wierzytelności  od  kilkudziesięciu  dłużników  w  związku  z  prowadzoną 
działalnością gospodarczą na łączną kwotę 458 tys. zł będącą przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Do 
postępowań upadłościowych Petrochemia-Blachownia SA  zgłosiła kwotę 165 tys. zł.  
Na całość powyższych należności utworzony został odpis aktualizacyjny.

Ciech Service Sp. z o.o.
Spółka  jest  stroną  pozwaną w jednym sporze  pracowniczym o  zapłatę  100  tys.  zł   +  odsetki  ustawowe,  z 
powództwa byłego pracownika.
Spółka utworzyła odpis aktualizacyjny na całą należność.  

Zobowiązania inwestycyjne

Na Spółce Ciech SA ciążą również następujące zadania i obowiązki nałożone przez MPW, wynikające z umów 
zakupu akcji  Inowrocławskich Zakładów Chemicznych „Soda Mątwy” SA i  Janikowskich Zakładów Sodowych 
„Janikosoda” SA 

– zobowiązania inwestycyjne, 

W okresie do dziesiątej rocznicy podpisania umów (tj. do 28 sierpnia 2006 roku) Ciech SA musi spowodować, że 
spółki wykonają inwestycje w wysokości co najmniej:

Nazwa podmiotu Wartość zobowiązań 
inwestycyjnych

Wartość  wykonanych 
zobowiązań 

inwestycyjnych do 31 
grudnia  2004 roku

Stopień wykonania 
zobowiązań 

inwestycyjnych

IZCH „Soda Mątwy”SA 66,00 mln USD 78,86 mln USD 119,48%
JZS „Janikosoda”SA 63,49 mln USD 65,27 mln USD 102,80%

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

Nazwa podmiotu Wartość zobowiązań 
inwestycyjnych

Wartość  wykonanych 
zobowiązań 

inwestycyjnych do 31 
grudnia  2004 roku

Stopień wykonania 
zobowiązań 

inwestycyjnych

IZCH „Soda Mątwy”SA 9,26 mln USD 19,31 mln USD 208,53% 
JZS „Janikosoda”SA 17,27 mln USD 20,79 mln USD 120,38%

– zobowiązania wynikające z inwestycyjnego charakteru nabycia akcji.

Ciech jest zobowiązany w okresie 10 lat od dnia podpisania umów (tj. do 28 sierpnia 2006) do nie głosowania za 
obniżeniem kapitałów Spółek, bądź za rozwiązaniem Spółek.

Gwarancje i poręczenia

POZYCJE POZABILANSOWE   30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
1. Należności warunkowe 2 000 2 800 2 300
 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 000 2 800 1 300
 - pozostałych należności pozabilansowych - - 1 000
2. Zobowiązania warunkowe 45 592 40 787 43 635
 - udzielonych gwarancji i poręczeń 9 968 13 325 14 139
 - pozostałe zobowiązania pozabilansowe 35 624 27 462 29 496
3. Inne 2 500 9 955 3 404
 - inne 2 500 9 955 3 404
Pozycje pozabilansowe, razem 50 092 53 542 49 339

Nazwa podmiotu 
któremu udzielono 

poręczenia

Kwota poręczonych 
kredytów które w 

całości lub określonej 
części zostały 

poręczone

waluta w tys. zł.

Okres na jaki 
udzielono 
poręczenia

Warunki finansowe na 
jakich udzielono 

poręczeń, z 
uwzględnieniem 

wynagrodzenia spółki za 
udzielone poręczenie

Podmiot, za 
którego 

zobowiązania 
udzielone zostało 

poręczenie

Charakter 
powiązań 

istniejących 
między Ciech 

SA a 
podmiotem 

który zaciągnął 
kredyt

Ciech SA

NFOŚiGW w 
Warszawie 4 185 do 31.03.2006 r. Z.CH. Soda Mątwy 

SA
jednostka 
zależna

KREDYT BANK SA 
Oddział w Sieradzu 4 500 do 31.08.2005

Wniesienie opłaty na rzecz 
Ciech SA w wysokości 1% 

wartości poręczenia

Cheman SA - 
Warszawa

jednostka 
zależna

KREDYT BANK SA 
Oddział w Sieradzu 3 750 do 31.08.2005

wniesienie opłaty na rzecz 
Ciech SA w wysokości 1% 

wartości poręczenia

Cheman SA - 
Warszawa

jednostka 
zależna

BANK HANDLOWY 
SA 4 800 do 01.05.2006

wniesienie opłaty na rzecz 
Ciech SA W wysokości 1% 

wartości poręczenia

Ciech-Polfa 
Sp. z o. o.

jednostka 
zależna

PKN ORLEN SA 1 200 bezterminowo
wniesienie opłaty na rzecz 
Ciech SA W wysokości 1% 

wartości poręczenia

Cheman SA - 
Warszawa

jednostka 
zależna

BRE - MULTIBANK 
SA 1 247

bezterminowo – 
poręczenie wygasa 

po całkowitym 
rozliczeniu kredytów

Pracownicy Ciech 
SA
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Nazwa podmiotu 
któremu udzielono 

poręczenia

Kwota poręczonych 
kredytów które w 

całości lub określonej 
części zostały 

poręczone

waluta w tys. zł.

Okres na jaki 
udzielono 
poręczenia

Warunki finansowe na 
jakich udzielono 

poręczeń, z 
uwzględnieniem 

wynagrodzenia spółki za 
udzielone poręczenie

Podmiot, za 
którego 

zobowiązania 
udzielone zostało 

poręczenie

Charakter 
powiązań 

istniejących 
między Ciech 

SA a 
podmiotem 

który zaciągnął 
kredyt

Ciech SA

BANK PKO SA I 
Oddział w Warszawie 4 000 do 31.07.2005

Wniesienie opłaty na rzecz 
Ciech SA w wysokości 1% 
wartości poręczenia (od 2 
mln zł.) + PLN 10,000 od 

podwyższenia

Cheman SA jednostka 
zależna

BANK PKO SA I 
Oddział w Warszawie 2 000 do 20.01.2006

Wniesienie opłaty na rzecz 
Ciech SA w wysokości 

10,000 PLN
Cheman SA jednostka 

zależna

Razem Ciech SA 25 682

Petrochemia 
Blachownia SA 

Bank Ochrony 
Środowiska SA 2 000

do
31.12. 2005

brak
ZK Zdzieszowice 

Sp. z o.o.
brak powiązania

Bank PKO BP S.A 300
do

05.07. 2010
brak

BL-Trans
Sp. z o.o.

Jednostka 
zależna 

pośrednio

Razem Petrochemia 
Blachownia SA

2 300

Soda Mątwy SA

ING BSK Leasing SA 2 370  do 31.03.2007 brak Transoda Sp. z o. o.
jednostka 
zależna 

pośrednio

Razem Soda Mątwy 
SA 2 370

Janikosoda SA

BOŚ Poznań EUR 2 557 10 329
do

16.11.2009
bez wynagrodzenia Vitrosilicon SA jednostka 

zależna

Razem Janikosoda 
SA 10 329

Razem kwota 
poręczonych 
kredytów

40 681

Nazwa podmiotu 
któremu udzielono 

poręczenia

Łączna kwota 
poręczonych 

pożyczek które w 
całości lub 

określonej części 
zostały poręczone

waluta w tys. zł.

Okres na jaki 
udzielono 

poręczenia

Warunki finansowe na 
jakich udzielono 

poręczeń, z 
uwzględnieniem 

wynagrodzenia spółki 
za udzielone poręczenia

Podmiot, za 
którego 

zobowiązania 
udzielone 

zostało 
poręczenie

Charakter 
powiązań 

istniejących 
między Ciech 

SA a 
podmiotem 

który 
zaciągnął 
pożyczkę

Soda Mątwy SA

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki 
Wodnej

1 800
do

31.12.2006

Wierzytelności 
przysługujące Urzędowi 
Miasta w Inowrocławiu z 

tytułu podatku od 
nieruchomości

Urząd Miasta w 
Inowrocławiu

brak 
powiązania

Razem Soda 
Mątwy SA 1 800
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Nazwa podmiotu 
któremu udzielono 

gwarancji

Łączna kwota 
udzielonych 

gwarancji 
własnych które w 

całości lub 
określonej części 

zostały 
gwarantowane

waluta w tys. zł.

Okres na jaki 
udzielono 
gwarancji

Warunki finansowe na jakich 
udzielono gwarancji własnych, 

z uwzględnieniem 
wynagrodzenia spółki za 

udzielone gwarancje

Podmiot, za 
którego 

zobowiązania 
udzielona 

została 
gwarancja

Charakter 
powiązań 

istniejących 
między Ciech 

SA a 
podmiotem za 

którego 
zobowiązania 

została 
udzielona 
gwarancja

Ciech SA

RBP SA Warszawa DKK 
1 000 542 do 30.12.2005

wniesienie opłaty na rzecz Ciech 
SA W wysokości 1% wartości 

poręczenia + pokrycie kosztów 
bankowych

Danske Unipol 
A.S. - Dania

jednostka 
zależna

RBP SA Warszawa EUR 110 444 do 30.12.2005

wniesienie opłaty na rzecz Ciech 
SA W wysokości 1% wartości 

poręczenia + pokrycie kosztów 
bankowych

Polcommerce 
Gmbh - Austria

jednostka 
zależna

Razem Ciech SA 986

Powyższe  pozycje  nie  obejmują  wartości  spraw  z  obcego  powództwa  opisanych  w  nocie  28  (pozycje 
pozabilansowe).

29 Leasing finansowy

Grupa Ciech użytkuje na podstawie umów leasingu finansowego środki transportu oraz różnego rodzaju maszyny 
i urządzenia. Zawarte umowy przewidują możliwość przedłużenia oraz opcji zakupu leasingowanych aktywów. 
Umowy leasingowe nie zawierają postanowień odnośnie warunkowych opłat leasingowych, bądź jakichkolwiek 
ograniczeń dotyczących dywidend, dodatkowego zadłużenia czy dodatkowych umów leasingowych.

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu tych umów oraz wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 
przedstawia się następująco:

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO 30.06.2005 Płatność odsetki kapitał
 - do roku 6 694  588 6 106
 - 1 do 5 lat 1 570  97 1 473
Razem 8 264  685 7 579

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO 31.12.2004 Płatność odsetki kapitał
 - do roku 9 303  784 8 519
 - 1 do 5 lat 1 572  175 1 397
Razem 10 875  959 9 916

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO 30.06.2004 Płatność odsetki kapitał
 - do roku 6 032  789 5 243
 - 1 do 5 lat 8 213  481 7 732
Razem 14 245 1 270 12 975

30 Leasing operacyjny

Przedmiotem leasingu operacyjnego w Grupie Ciech są zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości uzyskane 
drogą  przydziału  administracyjnego  prawo  wieczystego  użytkowania  gruntów.  Łączne  kwoty  przyszłych 
minimalnych opłat leasingowych przedstawia poniższa tabela:

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU OPERACYJNEGO 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
 - do roku 2 291 1 967 2 410
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ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU OPERACYJNEGO 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004
 - 1 do 5 lat 12 649 8 473 8 482
 - powyżej 5 lat 78 416 79 543 79 409
Razem 93 356 89 983 90 301

W Grupie Ciech nie występują umowy subleasingu. Żadna ze spółek Grupy Ciech nie jest leasingodawcą.

31 Informacje o podmiotach powiązanych

Na dzień 30 czerwca 2005 roku skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdania finansowe 
następujących spółek / grup niższego szczebla.

Firma Spółki Siedziba

na dzień 
30.06.2005

(udział 
bezpośredni 

pośredni łącznie)

na dzień 
30.06.2004

(udział bezpośredni 
pośredni łącznie)

na dzień 
31.12.2004

(udział bezpośredni 
pośredni łącznie)

Grupa Petrochemia Blachownia

Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-Koźle 100,00% 100,00% 100,00%

Bl-Trans Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 99,87% 87,87% 99,87%

Ciech- POLFA Sp. z o.o. Warszawa 100,00% 100,00% 100,00%

Przedsiebiorstwo Chemiczne Cheman 
SA Warszawa 100,00% 100,00% 100,00%

Grupa IZCh Soda Mątwy

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne 
Soda Mątwy SA Inowrocław 91,37% 91,37% 91,37%

Transoda Sp. z o.o. Inowrocław 91,28% 90,64% 90,64%

Elektrociepłownia Kujawy Sp. z o.o. Inowrocław 90,85% 50,50% 50,50%

Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe SA  Warszawa 41,26% 22,71% 22,71%

Grupa JZS Janikosoda
Janikowskie Zakłady Sodowe 
Janikosoda SA  Janikowo 90,31% 90,31% 90,31%

Polskie Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe SA Warszawa 41,26% 22,71% 22,71%

Grupa GZNF Fosfory

Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych Fosfory Sp. z o.o.  Gdańsk 79,72% 79,72% 79,72%

Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto  Dobre Miasto 79,72% 100,00% 100,00%

Agrochem Sp. z o.o. Człuchów  Człuchów 79,72% 100,00% 100,00%

Grupa ZCh Alwernia

Zakłady Chemiczne Alwernia SA  Alwernia 73,75% 73,75% 73,75%

Alwernia Chrom Sp. z o.o.  Alwernia 73,75% 100,00% 100,00%

Polsin Pte. Ltd.  Singapur 65,00% 65,00% 65,00%

Daltrade Plc. Wielka Brytania 91,20% 61,20% 61,20%

Vitrosilicon SA Iłowa 96,37% 60,28% 60,28%
Przedsiebiorstwo Transportowo-
Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. Bydgoszcz 50,00% 50,00% 50,00%

Zakres podstawowej działalności spółek Grupy Ciech przedstawiony został poniżej:
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 Grupa Petrochemia-Blachownia 
− produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych,
− wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
− sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
− sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
− towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi oraz uniwersalnymi.

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

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

 Grupa Fosfory
− produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych,
− produkcja pozostałych chemikaliów nieorganicznych, 
− produkcja pozostałych chemikaliów organicznych,
− wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
− produkcja tworzyw sztucznych,
− sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt.

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

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

 Spółka Ciech – Polfa SA
− sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych,
− sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
− sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
− sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych.

 Spółka Cheman SA
- sprzedaż hurtowa i dystrybucja chemikaliów nieorganicznych stałych i organicznych stałych,
- sprzedaż hurtowa i dystrybucja surowców do chemii gospodarczej,
- sprzedaż hurtowa i dystrybucja surowców kosmetycznych i farmaceutycznych,
- sprzedaż hurtowa i dystrybucja wypełniaczy, pigmentów, surowców do farb i lakierów,
- sprzedaż hurtowa i dystrybucja dodatków do żywności i pasz,
- sprzedaż hurtowa i dystrybucja kwasów, zasad i innych chemikaliów płynnych.

 Spółka Polsin Ltd.:
- wielobranżowa sprzedaż hurtowa i detaliczna na rynkach dalekowschodnich.

 Spółka Daltrade PLC:
- dystrybucja i sprzedaż hurtowa chemikaliów na brytyjskim rynku chemicznym.

 Transclean Sp. z o.o.:
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- transport międzynarodowy płynnych chemikaliów, myjnia cystern samochodowych i kolejowych

Przy wyborze jednostek do konsolidacji Zarząd jednostki dominującej kierował się kryterium istotności (zgodnie z 
założeniami koncepcyjnymi MSSF) ich danych finansowych dla realizacji obowiązku prawdziwego i rzetelnego 
obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy. Przyjęto założenie, że podmioty, których 
suma  bilansowa  i  przychody  netto  ze  sprzedaży  oraz  operacji  finansowych  są  nieistotne  w  stosunku  do 
analogicznych  wielkości  jednostki  dominującej,  a  ich  dane łączne są  niższe  niż  5% odpowiednich  wielkości 
łącznych (wszystkich spółek zależnych w Grupie Ciech), są nieistotne dla realizacji obowiązku wynikającego z 
zastosowania niniejszych standardów. W poniższej tabeli przedstawiono listę spółek, które zgodnie z powyższym 
nie zostały objęte konsolidacją / wyceną metodą praw własności:

Firma Spółki Siedziba

na dzień 
30.06.2005

(udział pośredni i 
bezpośredni 

łącznie)

na dzień 
30.06.2004

(udział pośredni i 
bezpośredni 

łącznie)

na dzień 
31.12.2004

(udział pośredni i 
bezpośredni 

łącznie)
Polcommerce GmbH Austria 100,00% 100,00% 100,00%

Ciech-SERVICE Sp. z o.o. Warszawa 100,00% 100,00% 100,00%

"Boruta-Kolor" Sp. z o.o. Zgierz 100,00% 100,00% 100,00%

Polcommerce Ltd. Węgry 100,00% 100,00% 100,00%

Chemia.Com SA  Warszawa 100,00% 100,00% 100,00%

Nordiska Unipol AB  Szwecja 97,78% 82,22% 97,78%

Suomen Unipol Oy Finlandia 24,78% 23,22% 24,78%

Chemiepetrol GmbH Hamburg Niemcy 60,00% 60,00% 60,00%

Danske UmipolA/S Dania 55,00% 55,00% 55,00%

InChem Sp. z o.o. Warszawa 50,00% 100,00% 50,00%

Polsin-Karbid Sp. z o.o. Chorzów 22,76% 22,76% 22,76%

Soda-Med. Sp. z o.o. Janikowo 90,96% 60,85% 60,85%

Jantrans - Janikowo Sp. z o.o. Janikowo 90,31% 100,00% 100,00%

Alwernia Fosforany Sp. z o.o. Alwernia 73,75% 100,00% 100,00%

Soc-Al. Sp. z o.o.  Alwernia 69,88% 94,75% 94,75%

Poniższe  zestawienie  prezentuje  podstawowe  dane  finansowe  spółek  zależnych  nie  objętych  konsolidacją. 
Wybrane dane finansowe spółek stowarzyszonych zostały zaprezentowane w punkcie 15 informacji dodatkowej.

Jednostki nie objęte 
konsolidacją

Udziały CIECH 
S. A. w spółce 
(bezpośrednie 
+ pośrednie)

Przychody 
netto ze 

sprzedaży 
towarów i 
produktów 

oraz operacji 
finansowych 

**

Zysk / 
Strata 
netto

Suma 
bilansowa 

danej 
jednostki/ 
Grupy**

Procent 
przychodów 
CIECH SA

Procent 
sumy 

bilansowej 
CIECH SA

Stopień 
zależności 
od CIECH 

S. A.

1) Chemia.com SA 100,00% 1 855   123   955   0,22% 0,11% Spółka 
zależna

2) Polcommerce GmbH, 
Austria 100,00% 13 586 252 6 439 1,63% 0,71% Spółka 

zależna
3) Ciech-Service Sp. z 
o.o. 100,00% 1 992 48 1 985 0,24% 0,22% Spółka 

zależna

4) Boruta-Kolor Sp. z o.o. 100,00% 9 194 -7 20 911 1,10% 2,31% Spółka 
zależna

5) Grupa Ciech Polfa        

5.1.) Polcommerc Ltd., 
Węgry 100,00% 1 353 53 1 246 0,16% 0,14%

Spółka 
zależna 

pośrednio
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Jednostki nie objęte 
konsolidacją

Udziały CIECH 
S. A. w spółce 
(bezpośrednie 
+ pośrednie)

Przychody 
netto ze 

sprzedaży 
towarów i 
produktów 

oraz operacji 
finansowych 

**

Zysk / 
Strata 
netto

Suma 
bilansowa 

danej 
jednostki/ 
Grupy**

Procent 
przychodów 
CIECH SA

Procent 
sumy 

bilansowej 
CIECH SA

Stopień 
zależności 
od CIECH 

S. A.

6) Grupa Soda Mątwy        

6.1.) Soda-Med. Sp. z 
o.o. 90,96% 495   13   2 833   0,06% 0,31%

Spółka 
zależna 

pośrednio

7) Grupa Janikosoda        

7.1.) Jantrans - Janikowo 
Sp. z o.o. 90,31% 6 397 19 10 899 0,77% 1,20%

Spółka 
zależna 

pośrednio

8) Nordiska Unipol AB 97,78% 1 094 168 1 032 0,13% 0,11% Spółka 
zależna

9) Grupa Alwernia        

9.1.) Alwernia Fosforany 
Sp. z o.o.* 73,75% 0   0   50   0,00% 0,01%

Spółka 
zależna 

pośrednio

9.2.) Soc-Al. Sp. z o.o. 69,88% 1 088 16 1 604 0,13% 0,18%
Spółka 
zależna 

pośrednio

10) Chemiepetrol GmbH 60,00% 17 628 474 5 084 2,12% 0,56% Spółka 
zależna

11) Danske UmipolA/S 55,00% 11 540 777 3 409 1,39% 0,38% Spółka 
zależna

Łączna wartość Jednostki nie objęte 
konsolidacją

Grupa Ciech (bez 
wyłączeń) Udział w %

Sum bilansowych 56 447 2 354 692   2,40%

Przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 
oraz operacji finansowych 66 222 1 953 775   3,39%

Zgodnie z MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” za jednostki powiązane z Ciech SA, 
jako spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa, uznano również inne jednostki powiązane ze Skarbem Państwa. 

Ciech SA posiada dodatkowo akcje/udziały jednostek nad którymi nastąpiło ograniczenie lub utrata  sprawowania 
kontroli:
– Calanda Polska Sp. z o.o.- spółka w likwidacji, 95,70% udziałów/głosów bezpośrednio posiada Ciech SA 
– ZAO-Polfa Ciech, Rosja – spółka w upadłości, 65,00 % udziałów/głosów bezpośrednio posiada Ciech SA 
– Polsin-Karbid  Sp.  z  o.  o  –  spółka  w  upadłości,  22,76%  łącznych  udziałów/głosów posiada  Ciech  S.A, 

udziały/głosy (bezpośrednie+pośrednie) poprzez Ciech SA i Polsin Pte.Ltd.
– K.Foster & Son Ltd.- utrata kontroli, 46,51%, udziały/głosy pośrednie Ciech SA poprzez Daltrade Plc.
– Polfa Nigeria - utrata kontroli, brak kontaktu ze spółką, 20% udział bezpośredni Ciech SA
– Zach-Ciech Sp. z o.o.- spółka w likwidacji, 35,65% udziałów/głosów bezpośrednio posiada Ciech SA 

Następująca  tabela  przedstawia  łączne  kwoty  transakcji  z  podmiotami  powiązanymi  za  prezentowane  w 
sprawozdaniu okresy:
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01.01.-30.06.2005 Sprzedaż i inne 
przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania

Ciech 232 989 503 340 94 151 185 798
GK Janikosoda 169 626 68 212 65 518 11 452
Cheman 1 421 26 409 1 068 20 571
Vitrosilicon 18 316 14 882 3 597 3 121
GK Alwernia 10 589 69 104 4 399 25 491
Polsin 243 645 61 89
GK Fosfory 14 880 48 747 2 547 9 662
GK Soda Mątwy 217 942 8 639 66 996 3 481
GK Petrochemia Blachownia 89 585 29 377 21 374 15 514
Daltrade 2 11 338 2 2 131
Ciech Polfa 203 1 970 27 432
TRANSCLEAN 1 965 - 604 -
Zach- Ciech 14 14 - 249
Boruta Kolor 33 2 690 - 387
Chemiepertol 444 374 115 -
InChem - 3 196 - -
Ciech Service 1 506 4 344 5
Danske Unipol 548 3 370 60 843
Nordiska Unipol 669 85 482 264
Polcommerce Wiedeń 188 2 858 98 494
Polcommerce Budapeszt 873 120 149 -
Chemia.com 1 718 9 430 10
Alwernia Fosforany - - - -
Jantrans 2 136 - 780 105
Soc-Al. 477 46 97 4
Soda Med. 9 - 33 2
Calanda Polska - - - 1 246
Polfa Nigeria - - - -
Suomen Unipol - 14 974 215 2 504

01.01.-30.06.2004 Sprzedaż i inne 
przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania

Ciech 165 444 369 738 89 862 170 241
GK Janikosoda 142 380 61 213 63 568 18 880
Cheman 3 612 20 851 543 10 130
Vitrosilicon 16 042 11 441 3 864 2 752
GK Alwernia 16 484 46 154 3 328 19 022
Polsin 192 67 - 71
GK Fosfory 11 164 43 990 1 772 440
GK Soda Mątwy 196 008 30 015 69 975 24 564
GK Petrochemia Blachownia 84 209 31 948 28 120 17 378
Daltrade 7 17 810 - 4 343
Ciech Polfa 84 1 361 29 1 528
TRANSCLEAN 1 848 100 279 -
Zach- Ciech - 320 - 246
Boruta Kolor 4 373 3 173 302 1 264
Chemiepertol 475 5 198 -
InChem 7 - 5 11 886
Ciech Service 1 701 6 400 4
Danske Unipol 506 3 113 81 345
Nordiska Unipol 698 18 335 283
Polcommerce Wiedeń 186 1 574 131 480
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01.01.-30.06.2004 Sprzedaż i inne 
przychody Zakup i koszty Należności Zobowiązania

Polcommerce Budapeszt 768 179 198 -
Chemia.com 1 000 - - -
Alwernia Fosforany - - - -
Jantrans 2 649 226 1 121 442
Soc-Al. 366 42 67 6
Soda Med. 401 21 72 4
Calanda Polska - - - 1 246
Polfa Nigeria - - - -
Suomen Unipol 386 5 350 154 3 689

Warunki transakcji z jednostkami powiązanymi
Sprzedaż na rzecz oraz zakupy od podmiotów powiązanych dokonywane są według normalnych cen rynkowych. 
Zaległe  zobowiązania  i  należności  są  niezabezpieczone  i  rozliczane  gotówkowo  lub  przez  kompensatę. 
Należności od jednostek powiązanych nie zostały objęte żadnymi gwarancjami udzielonymi lub otrzymanymi. 
Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności od jednostek powiązanych przedstawiona została w 
punkcie 13  informacji dodatkowej.

Znaczące umowy zawarte pomiędzy jednostkami powiązanymi:

• Dnia 17.01.2005 r. została zawarta na czas nieokreślony umowa między Ciech SA i spółką zależną Jantrans 
Sp. z o.o.  dotycząca najmu wagonów  do przewozu sody z Janikosody SA. Stawka najmu negocjowana jest 
corocznie, w okresie pięcioletnim przewidywana wartość umowy wyniesie 22.500 tys. zł. Umowa może być 
rozwiązana  za  porozumieniem  stron  lub  przez  każdą  ze  stron  z  zachowaniem  6-miesięcznego  okresu 
wypowiedzenia, względnie bez zachowania tego terminu w przypadku rażącego naruszenia postanowień 
umowy. Kar umownych się nie przewiduje.

• Dnia 17.01.2005 r. podpisane zostały umowy pomiędzy Ciech SA i  spółką zależną Transoda Sp. z o.o. 
dotyczące najmu wagonów do przewozu sody z Soda Mątwy SA oraz przewozów operatorskich sody ciężkiej 
do portów morskich. Umowę zawarto na czas nieokreślony, stawki negocjowane będą corocznie. W okresie 
pięcioletnim przewidywana wartość umowy wyniesie odpowiednio 20.500 tys. zł. oraz 16.000 tys. zł. Umowy 
nie  przewidują  kar  umownych.  Można  je  rozwiązać  za  porozumieniem  stron  lub  z  zachowaniem  6-
miesięcznego  okresu  wypowiedzenia,  względnie  bez  zachowania  tego  terminu  w  przypadku  rażącego 
naruszenia postanowień umowy.

• Spółki Zakłady Chemiczne Alwernia, 32- 566 Alwernia, ul. K. Olszewskiego 25 i Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych, 80- 550 Gdańsk, ul. Kujawska 2, zawarły dnia 18.01.2005 r. umowę świadczenia na rzecz ZCh 
Alwernia SA usług przeładunku i magazynowania kwasu fosforowego ekstrakcyjnego. Umowę zawarto na 
okres 3 lat, jej łączna wartość opiewa na 540 tys.  EURO.

• Dnia  19  stycznia  2005  r.  Ciech  SA  podpisał  aneks  do  25-letniej  umowy  ramowej  obowiązującej  od 
30.10.1998 r. do 30.10.2023 r., zawartej między spółką zależną, czyli Janikowskimi Zakładami Sodowymi 
Janikosoda SA z siedzibą 88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa, a Inowrocławskimi Kopalniami Soli „Solino” 
Spółka Akcyjna, 88-100 Inowrocław, ul Św. Ducha. Według aneksu, który obowiązuje od 01.01 2005 do 
31.12.2005 r., Ciech SA przejmuje od Janikosody SA wszelkie prawa i obowiązki wynikające z w/w umowy 
ramowej dotyczące dostaw dla Janikosody SA solanki surowej i sprzedaży soli warzonej próżniowej dla IKS 
„Solino. W styczniu 2005 r. zostaną podpisane szczegółowe umowy dotyczące zakupu i sprzedaży solanki 
oraz soli.

• Dnia  20.01.2005 r. Ciech SA podpisał z Janikowskimi Zakładami Sodowymi Janikosoda SA dwie umowy 
dotyczące zakupu, w celu dalszej odsprzedaży, sody kalcynowanej, kredy aragonitowej, dwutlenku węgla, 
soli warzonej mokrej i suchej oraz peklosoli produkowanych przez Janikosodę SA Umowę zawarto na czas 
nieokreślony,  z  prawem  wypowiedzenia  na  co  najmniej  6  miesięcy  przed   zakończeniem  roku 
kalendarzowego.  
Do 15 grudnia każdego roku strony będą uzgadniać załącznik dotyczący tonażu, ceny i warunków sprzedaży. 
W roku 2005 wartość umowy wyniesie ok. 400.000 tys. zł. W dniu 13 czerwca 2005 roku podpisano aneksy 
do umów z dnia 20 stycznia 2005 roku ze spółką zależną Janikowskimi Zakładami Sodowymi Janikosoda SA 
W związku z trwałym obniżeniem kosztów produkcji aneksy zmniejszają roczną wartość umów na dostawy 
produktów do Ciech SA o kwotę szacowaną na 11.500 tys. zł. Pozostałe warunki umów są bez zmian.   

• Dnia  20.01.2005 r.  Ciech  SA zawarł  ze  spółką  zależną Inowrocławskimi  Zakładami  Chemicznymi  Soda 
Mątwy  SA  dwie  umowy  dotyczące  zakupu,  w  celu  dalszej  odsprzedaży,  sody  kalcynowanej,  sody 
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oczyszczonej,  chlorku wapnia,  mieszanki  soli  i  wapnia,  kredy  strąconej,  hopkalitu,  mas chłonnych  i  soli 
wypadowej  produkowanych  przez  Sodę  Mątwy  SA  Umowę  zawarto  na  czas  nieokreślony,  z  prawem 
wypowiedzenia na co najmniej 6 miesięcy przed  upływem roku kalendarzowego. Do 15 grudnia każdego 
roku strony będą uzgadniać załącznik dotyczący tonażu, ceny i warunków sprzedaży. W roku 2005 wartość 
umowy wyniesie ok. 325.000 tys. zł.  Dnia 13 czerwca 2005 roku podpisano aneksy do umów z dnia 20 
stycznia 2005 roku ze spółką zależną Inowrocławskimi Zakładami Chemicznymi Soda Mątwy SA W związku 
z trwałym obniżeniem kosztów produkcji aneksy zmniejszają roczną wartość umów na dostawy produktów do 
Ciech SA o kwotę szacowaną na 7.000 tys. zł. Pozostałe warunki umów są bez zmian.

• Dnia  24  stycznia  2005 r.  Ciech  SA zawarł  umowę wieloletnią  między  spółką  zależną Elektrociepłownie 
Kujawskie Sp. z o. o., ul. Fabryczna 4, 88- 100 Inowrocław, a Kompanią Węglową SA w Katowicach, ul. 
Powstańców 30 a regulująca dostawy węgla energetycznego do EK. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2005 
r. do 31grudnia 2007 r. Podstawą ustalania cen, które każdego roku będą aktualizowane aneksem przed 
rozpoczęciem dostaw jest cennik energetycznego węgla kamiennego.  Wartość umowy wynosi ok. 112.000 
tys.  zł.  

• Ciech SA otrzymał uzgodnione ze spółką zależną Vitrosilicon SA, 68-120 Iłowa, ul.  Żagańska 27, treści 
załączników do "Porozumienia o współpracy w zakresie zakupu wyrobów na rachunek własny Ciech SA z 
dnia 4 lipca 2000 roku zawartego miedzy Ciech SA, a Vitrosilicon SA". Załącznik 1/2005 ustanawia warunki 
dostaw krzemianów realizowanych poza Polskę za pośrednictwem Ciech SA. Wartość zakupów szacowana 
jest  na  poziomie  ok.  33,6  mln  złotych.  Załącznik  2/2005  określa  warunki  dostaw  krzemianów  za 
pośrednictwem Ciech SA na rynek polski za ok. 6.200 tys. zł. W sumie wartość zakupów uregulowanych tymi 
załącznikami wynosi 39.800 tys. zł.

• Dnia 16 lutego 2005 r. Ciech SA zawarł ze spółką zależną JZS Janikosoda SA umowę stałego pośrednictwa 
w  prowadzeniu  na  jej  rzecz  zakupów  materiałowych.  Umowa  obowiązuje  na  czas  nieokreślony. 
Przewidywana wartość w ciągu 5 lat: 2.700 tys. zł.

• Dnia 16 lutego 2005 r. Ciech SA zawarł ze spółką zależną Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. na czas 
nieokreślony umowę stałego pośrednictwa zakupów materiałowych. Przewidywana wartość w okresie 5 lat 
wynosi  9.000  tys.  zł.  Umowa  może  być  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  z  sześciomiesięcznym 
wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego.

• Dnia 18 lutego 2005 r. Ciech SA zawarł na czas nieokreślony umowę agencyjną, ze spółką zależną IZCh 
Soda  Mątwy  SA  upoważniającą  Ciech  SA  do  prowadzenia  na  rzecz  IZCh  Soda  Mątwy  SA  zakupów 
materiałowych oraz reprezentowania spółki w zakresie pełnej obsługi podpisywanych i realizowanych umów. 
Strony dopuszczają możliwość kompensaty wzajemnych zobowiązań. Istnieje możliwość rozwiązania umowy 
przez  każdą  ze  stron,  w  6-miesięcznym  okresie  wypowiedzenia  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego. 
przewidywana wartość umowy w ciągu 5 lat: 2 460 tys. zł.

• Dnia 28 lutego 2005 roku Zarząd Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. (spółka 
zależna) podpisał z Ciech SA czteroletnią umowę  o współpracy w zakresie obsługi spedycyjno - portowej 
kwasu solnego w terminalu przeładunkowym GZNF. Umowa obowiązuje od 19 stycznia 2005 roku, a jej 
łączna wartość opiewa na kwotę około 600 tys. EURO. Wartość transakcji w tys. zł: 2 340,00

• Dnia 3 marca 2005 roku Ciech SA zawarł  z Janikowskimi Zakładami Sodowymi Janikosoda SA (spółka 
zależna) umowę, na podstawie której będzie dokonywał zakupu solanki surowej z JKS Solino na potrzeby 
produkcyjne JZS Janikosoda SA. Umowę zawarto na czas nieokreślony,  obowiązuje od 1 stycznia 2005 
roku. Wartość w okresie 5 lat: ok. 93.000 tys. zł.

• Dnia 3 marca 2005 roku spółka zależna - Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda SA zawarła umowę ze 
swoją  spółką  córką  Jantrans  -  Janikowo  Sp.  z  o.o.  na  świadczenie  usług  transportu  kolejowego  przez 
Jantrans - Janikowo Sp. z o.o. na rzecz Janikosody SA. Umowę zawarto na czas nieokreślony, obowiązuje 
od 1 stycznia 2005 roku. Przewidywana wartość umowy w okresie 5 lat: ok. 11.000 tys. zł.

• Dnia 16 marca 2005 roku zawarto  umowę między Ciech SA i  Cheman SA (spółka zależna)  dotyczącą 
sprzedaży i dystrybucji produktów sodowych produkowanych w zakładach produkcyjnych Soda Mątwy SA i 
Janikosoda SA. Umowę zawarto na czas nieokreślony, a jej szacunkowa wartość roczna wynosi 32.000 tys. 
zł.  Umowa może być rozwiązana z  końcem każdego roku kalendarzowego, z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia.

• 7 kwietnia  2005 roku  Ciech  SA zawarł  umowę sprzedaży  Zakładom Chemicznym Alwernia  SA (spółka 
zależna),  32-566  Alwernia,  ul.  Karola  Olszewskiego  25,  sody  kalcynowanej  lekkiej  i  ciężkiej.  Umowa 
obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. na czas nieokreślony. Ceny będą renegocjowane na początku każdego 
nowego roku kalendarzowego. Wartość umowy w okresie pięcioletnim wynosi około 112 .000 tys. zł.
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• Dnia  18  kwietnia  2005  roku  Ciech  SA  podpisał  ze  spółką  zależną,  Gdańskimi  Zakładami  Nawozów 
Fosforowych Fosfory Sp. z o.o., pięcioletnią umowę dotyczącą przeładunku, magazynowania oraz spedycji 
sody ciężkiej realizowanych przez terminal magazynowo-składowy GZNF Fosfory. W roku 2005 Ciech SA 
dostarczy  minimum  120  tys.  ton  sody.  Wielkości  przeładunku  w  kolejnych  latach  będą  podlegały 
negocjacjom. Wartość pięcioletniej umowy wynosi 13.600 tys. zł.

• Ciech SA zaakceptował zawarcie z Pilkington Plc, England globalnej umowy na sprzedaż 54 tys. ton sody 
kalcynowanej  ciężkiej  do  fabryk  koncernu  usytuowanych  w  Polsce,  Finlandii  
i Szwecji. W Polsce odbiorcą jest Pilkington Polska Sp. z o.o., Sandomierz. Wartość dostaw wynosi ok. 21,8 
mln  złotych.  W  Finlandii  odbiorcą  jest  Pilkington  Lahden  Lasitehdas  Oy.  Transakcję  realizuje 
podporządkowana  Ciechowi  spółka  Suomen  Unipol  Oy,  kupująca  towar  na  własny  rachunek.  Wartość 
dostaw ok. 1.400 tys. EUR. W Szwecji odbiorcą jest Pilkington Floatglas AB, Halmstad. Wartość dostaw ok. 
1.400 tys.  EUR. 

• Ciech SA realizuje pakiet czterech umów zawartych ze spółką zależną Cheman SA. 
 Umowa zobowiązująca Cheman SA do realizacji w imieniu i na rzecz Ciech SA transakcji handlowych w 

zakresie  obrotu  tworzywami  sztucznymi  oraz  półproduktami.  Umowa  zawarta  1  kwietnia  2005  r., 
obowiązuje do 31 grudnia 2005 r., wartość: 135 tys. złotych.

 Umowa zobowiązująca Ciech SA do realizacji w imieniu własnym, ale na rzecz Cheman SA transakcji w 
zakresie  obrotu  tworzywami  sztucznymi.  Umowa zawarta  1  kwietnia  2005  r.  na  okres  3  miesięcy, 
wartość: 135 tys. złotych.

 Umowa kupna -  sprzedaży,  według której  Ciech SA sprzedaje,  a  Cheman SA kupuje różne towary 
chemiczne. Umowa zawarta 15 kwietnia 2005 r., wartość: 1.106 tys. zł.

 Umowa kupna -  sprzedaży,  według której  Ciech SA sprzedaje,  a  Cheman SA kupuje różne towary 
chemiczne. Umowa zawarta 18 kwietnia 2005 r., wartość: 1.043 tys. zł.

• Ciech SA , na podstawie umowy z dnia 4 maja 2005 roku udzielił spółce zależnej Soda Mątwy SA pożyczkę 
w kwocie 4.500 tys. zł. Jej uruchomienie nastąpi w dniu 5 maja 2005 r. Termin spłaty zaplanowano na 30 
czerwca  2005  r.  Pożyczka  zostanie  przeznaczona  na  spłatę  krótkoterminowych,  odnawialnych  linii 
kredytowych zaciągniętych przez Sodę Mątwy SA. Operacja ma na celu obniżenie kosztów finansowych 
Grupy Kapitałowej Ciech w ujęciu skonsolidowanym.

• Dnia 6 maja 2005 roku Ciech SA zawarł umowę na zakup i dostawy kwasu fosforowego, jako surowca dla 
Zakładów Chemicznych Alwernia SA (spółka zależna), z firmą Kemira Oy z Finlandii. Przewidywana wartość 
kontraktu wynosi 7.000 tys. USD.

• Ciech SA podpisał 10 maja 2005 r. umowy pożyczki ze spółkami zależnymi z:
 Janikowskimi Zakładami Sodowymi Janikosoda SA na kwotę 4.000 tys.  zł.  z terminem spłaty do 30 

czerwca 2005 roku;
 Gdańskimi Zakładami Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. na kwotę 4.500 tys. zł.  z terminem 

spłaty do 30 czerwca 2005 roku.
Pożyczki są przeznaczone na spłatę odnawialnych linii kredytowych. 
W dniu 23 czerwca 2005 roku CIECH SA podpisał z GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. aneks do umowy pożyczki, 
który ustala termin jej spłaty na dzień 31 grudnia 2005 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

• Dnia   24  maja  2005  roku  Ciech  SA  podpisał  umowę  o  udzieleniu  pożyczki  spółce  zależnej  Gdańskim 
Zakładom Nawozów Fosforowych  Fosfory  Sp.  z  o.o.  na  kwotę  4.500  tys.  zł.  z  terminem spłaty  do  30 
listopada br. Pożyczka zostanie przeznaczona na spłatę odnawialnych linii kredytowych.

• Ciech SA podpisał 6 czerwca umowę ze spółką zależną Soda Mątwy SA dotyczącą współpracy w zakresie 
wdrożenia systemu informatycznego ERP opartego na platformie programowej firmy Oracle. CIECH SA, jako 
inwestor spowoduje wdrożenie systemu w spółce Soda Mątwy SA do 31 maja 2006 roku. Koszt inwestycji 
ustalono na 4 777 tys. zł.

Transakcje z udziałem kluczowego personelu kierowniczego
Bliscy członkowie rodziny kluczowego personelu kierowniczego posiadają 60% udziałów w spółce transportowo-
uslugowej, która świadczy usługi na rzecz Grupy Ciech. Wartość świadczonych usług za pierwsze półrocze 2005 
roku wyniosła 240 tys.  zł.  Poza wymienionymi  powyżej,  w prezentowanym okresie  nie wystąpiły żadne inne 
istotne transakcje pomiędzy kluczowym personelem kierowniczym a jednostkami Grupy Ciech.

Na dzień publikacji  prezentowanego sprawozdania Zarząd Ciech SA posiada  390 641 sztuk akcji Ciech SA.

Wynagrodzenie kluczowego personelu kierowniczego
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Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego za okres 01.01.-30.06.2005r. w tys. zł.

1. krótkoterminowe świadczenia pracownicze 9 840

2. świadczenia po okresie zatrudnienia -

3. pozostałe świadczenia długoterminowe -

4. świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 236

5. płatności w formie akcji własnych -

 Razem 10 076

Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego za okres 01.01.-30.06.2004r. w tys. zł.

  

1. krótkoterminowe świadczenia pracownicze 9 206

2. świadczenia po okresie zatrudnienia -

3. pozostałe świadczenia długoterminowe -

4. świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 285

5. płatności w formie akcji własnych -

 Razem 9 491

32 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Spółki Grupy Ciech starają się aktywnie zarządzać ryzykiem operacyjnym i finansowym. Spółki poprzez działania 
zmierzające  do  identyfikacji  i skwantyfikowania  ryzyk  dążą  do  optymalizacji  przepływów  pieniężnych,  oraz 
maksymalizowania wartości rynkowej Grupy.

W szczególności w zarządzaniu ryzykiem Grupa koncentruje się na kategoriach ryzyk opisanych szczegółowo w 
dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego, w nocie 33.

33 Instrumenty finansowe

Na dzień bilansowy Grupa  posiada następujące aktywa i zobowiązania finansowe:

w tysiącach złotych Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
 30.06.2005 30.06.2005 31.12.2004 31.12.2004 30.06.2004 30.06.2004
udziały i akcje 138 - 138 - 138 -

udzielone pożyczki 9 069 - - - - -

środki pieniężne 65 566 - 36 144 - 44 020 -

jednostki uczestnictwa 25 571 - - - 6 365 -

forward 288 - 16 - - -

swap - 570 - 124 - -

CIRS 70 - - 149 - -

WTT 109 - 317 - -

opcje - - 69 46 - -
zobowiązania z tytułu 
leasingu finansowego - 7 579  9 916 - 12 975  

kredyty i pożyczki 
długoterminowe - 33 076 49 880 - 41 581 

kredyty i pożyczki 
krótkoterminowe - 143 363 230 292 - 240 642 
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w tysiącach złotych Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
 30.06.2005 30.06.2005 31.12.2004 31.12.2004 30.06.2004 30.06.2004
weksle - 14 744 - 14 732 

RAZEM 100 673 184 588  36 546 305 151  50 385 309 930  

Instrumenty finansowe będące w posiadaniu lub wyemitowane przez Gupę powodują - pojedynczo lub jako klasa 
– powstania jednego lub kilku rodzajów potencjalnie wysokiego ryzyka.

Informacje  na  temat  zabezpieczeń  ustanowionych  na  rzecz  wierzycieli  z  tytułu  zaciągniętych  zobowiązań 
finansowych oraz terminy spłat tych zobowiązań zostały przedstawione w nocie objaśniającej nr 24 i 27.

Na dzień 30.06.2005 Grupa Alwernia posiada aktywa z tytułu wyceny posiadanych instrumentów pochodnych. Są 
to:

 parforward  –  po  200  tys.  EURO  na  daty  31.07.05,  31.08.05,  30.09.05  (wycena  EURO  po  4.23 
zł/EURO);

 CIRS 3,6 mln. CHF do 31.12.2009 (odsetki płatne co miesiąc).

Ryzyko stopy procentowej

Grupa Ciech  jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych, z powodu istniejącego zadłużenia. 

Poniższa tabela przedstawia efektywne stopy procentowe oraz okresy realizacji w odniesieniu do posiadanych 
przez  Grupę generujących przychody aktywów finansowych oraz oprocentowanych kredytów, pożyczek oraz 
innych instrumentów dłużnych: 

w tysiącach złotych 30.06.2005

Zestawienie efektywnych stóp 
procentowych

 Efektywna 
stopa 

procentowa 
 Wartość  Poniżej 6 

miesięcy 
 6-12 

miesięcy  1-2 lat  2-5 lat  Powyżej 5 
lat 

 Ciech SA  
Środki pieniężne 4,4%        20 534        20 534                 -                 -                 -                 - 
Forward n/a             288             288                 -                 -                 -                 - 
Jednostki uczestnictwa 4,4%        25 571        25 571                 -                 -                 -                 - 
Udzielone pożyczki 6,4%          9 069          9 069                 -                 -                 -                 - 
Swap n/a             570             111             111             100             248                 - 
Kredyty i pożyczki 5,5%        47 172        12 275        12 272        12 929          9 696                 - 
Soda Mątwy SA  
Pożyczka NFOŚ 7,0%          3 114          1 600          1 514                 -                 -                 - 
Kredyt celowy BH 6,0%          2 940             990             975             975                 -                 - 
Janikosoda SA  
Pożczka z WFOŚ Toruń, 
aktualne zadłużenie 47 tys. 
PLN.

2,9%               23               23                 -                 -                 -                 - 

2,5%               23                 -               23                 -                 -                 - 

Grupa Fosfory  
BRE Bank SA Warszawa 6,2%             509             357             152                 -                 -                 - 
BRE Bank SA Warszawa 6,6%             212             149               63                 -                 -                 - 
Bank Millennium SA Gdańsk 6,6%             346             210             136                 -                 -                 - 
Nordea Bank Polska SA 
Warszawa 6,0%               75               75                 -                 -                 -                 - 

PKO Bank Polska SA 
Warszawa 5,8%               72               72                 -                 -                 -                 - 

ING Bank Śląski SA Katowice 5,8%          2 900          1 450          1 450                 -                 -                 - 
Ciech SA 6,5%             268             268                 -                 -                 -                 - 
Grupa Petrochemia 
Blachownia  

Kredyt w PKO BP - 238 6,0%               24                 7                 6               10                 1                 - 
Kredyt w PKO BP - 33 6,0%                 2                 2                 -                 -                 -                 - 
Grupa Alwernia                 -  
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w tysiącach złotych 30.06.2005

Zestawienie efektywnych stóp 
procentowych

 Efektywna 
stopa 

procentowa 
 Wartość  Poniżej 6 

miesięcy 
 6-12 

miesięcy  1-2 lat  2-5 lat  Powyżej 5 
lat 

kredyt obrotowy BRE Bank 6,1%             127             127                 -                 -                 -                 - 
kredyt w rachunku bieżącym 
BRE Bank 6,1%             127             127                 -                 -                 -                 - 

kredyt obrotowy ING Bank 
Śląski 5,9%             397             305               92                 -                 -                 - 

leasing 5,1%               34                 8                 7               11                 8                 - 
Cheman SA                 -  
Kredyt w r-ku bieżącym (BRE 
SA) 6,2%               55                 -               55                 -                 -                 - 

Kredyt w r-ku bieżącym (KB 
SA.) 6,6%             259                 -             259                 -                 -                 - 

Kredyt obrotowy odnawialny 
(KB SA) 6,6%             429                 -             429                 -                 -                 - 

Kredyt w r-ku bieżącym (PKO 
SA) 6,3%             356                 -             356                 -                 -                 - 

Vitrosilicon SA                 -  
BOŚ SA Poznań 4,9%          1 177             282             211             339             345                 - 
Bank Millennium 6,7%             181               69               52               56                 4                 - 
 RAZEM       116 854        73 969        18 163        14 420        10 302                 - 

 31.12.2004

Zestawienie efektywnych stóp 
procentowych

 Efektywna 
stopa 

procentowa 
 Wartość  Poniżej 6 

miesięcy 
 6-12 

miesięcy  1-2 lat  2-5 lat  Powyżej 5 
lat 

 Ciech SA  

 Środki pieniężne 4,4%          3 628          3 628                 -                 -                 -                 - 

 Udziały i akcje n/a             123             123                 -                 -                 -                 - 

 Forward n/a               16                 -                 -                 4               12                 - 

 Jednostki uczestnictwa 4,4%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

 Udzielone pożyczki 6,4%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

 Swap n/a             124             124                 -                 -                 -                 - 
 Zobowiązania finansowe - 
kredyty 5,5%      173 235        35 633      102 416        22 133        13 053                 - 

Soda Mątwy SA                 -  

 Pożyczka NFOŚ 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

 Kredyt celowy BH 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

 Pożyczka NFOŚ i GW 7,0%          4 710          1 616          1 580          1 514                 -                 - 

 Kredyt celowy Bank Handlowy 7,2%          3 916             991             975          1 950                 -                 - 
 Kredyt w rachunku bieżącym 
BH 7,0%          2 024          2 024                 -                 -                 -                 - 

 Kredyt w rachunku bieżącym 
PKO BP 7,0%          5 444          5 444                 -                 -                 -                 - 

Janikosoda SA                 -  
 Pożczka z WFOŚ Toruń, 
aktualne zadłużenie 47 tys. 
PLN. 

0,8%               23               23                 -                 -                 -                 - 

 1,2%               12                 -               12                 -                 -                 - 
 0,9%               35                 -                 -               35                 -                 - 
Grupa Fosfory                 -  
 BRE Bank SA Warszawa 7,7%             903             387             387             129                 -                 - 
 BRE Bank SA Warszawa 7,7%             203             174               29                 -                 -                 - 
 Bank Millennium SA Gdańsk 8,1%             140             140                 -                 -                 -                 - 
 Nordea Bank Polska SA 
Warszawa 7,5%             283             189               94                 -                 -                 - 

 PKO Bank Polska SA 
Warszawa 7,8%             294             196               98                 -                 -                 - 

 ING Bank Śląski SA Katowice 7,7%          3 483          1 742          1 742                 -                 -                 - 
 BGŻ Miastko 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
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 31.12.2004

Zestawienie efektywnych stóp 
procentowych

 Efektywna 
stopa 

procentowa 
 Wartość  Poniżej 6 

miesięcy 
 6-12 

miesięcy  1-2 lat  2-5 lat  Powyżej 5 
lat 

Grupa Petrochemia 
Blachownia                 -  

 Kredyt krótkoterminowy BŚ 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
 Kredyt w rachunku bieżacym 
PKO BP  7,0%                 2                 2                 -                 -                 -                 - 

 Kredyt długoterminowy  PKO 
BP  7,0%               37                 8                 7               19                 3                 - 

Grupa Alwernia                 -  
 kredyt obrotowy BRE Bank 7,7%             306             181             125                 -                 -                 - 
 kredyt w rachunku bieżącym 
BRE Bank 7,7%             253             140             113                 -                 -                 - 

 kredyt obrotowy ING Bank 
Śląski 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

 leasing 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
 BPH O/CHRZANÓW - 
wrachunku bieżącym 7,6%               63               63                 -                 -                 -                 - 

 BOŚ O/KRAKÓW - obrotowy 6,8%               29               29                 -                 -                 -                 - 
Cheman SA                 -  
 Kredyt w rachunku bieżacym 
(BRE SA) 0,0%             386                 -             386                 -                 -                 - 

 Kredyt w rachunku bieżacym 
(PKO SA) 7,7%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

 Kredyt w rachunku bieżacym 
(CALYON SA) 0,0%             167                 -             167                 -                 -                 - 

 Kredyt w rachunku bieżacym 
(K.B.  SA) 8,1%             364                 -             364                 -                 -                 - 

 Kredyt obrotowy odnawialny 
(K.B.  SA) 8,1%               12                 -               12                 -                 -                 - 

 Kredyt odnawialny dewizowy 
(BRE SA) 8,1%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

Vitrosilicon SA                 -  
 Citibank Handlowy 3,7%               16                 8                 8                 -                 -                 - 
 Bank BPH 8,4%             279             149             130                 -                 -                 - 
 BOŚ 4,9%             572               60               58             116             338                 - 
 Bank Millenium 8,3%                 1                 1                 -                 -                 -                 - 
 Bank Millenium 8,4%             229               40               40               81               68                 - 
Ciech Polfa  
 KREDYT GOTÓWKOWY 
BANKU: DAIMLER 
CHRYSLER SERVICES BANK 

9,7%               58               58                 -                 -                 -                 - 

 w racunku bieżącym bank 
handlowy citbiank 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

 RAZEM       201 370        53 172      108 743        25 981        13 474                 - 

 30.06.2004

Zestawienie efektywnych stóp 
procentowych

 Efektywna 
stopa 

procentowa 
 Wartość  Poniżej 6 

miesięcy 
 6-12 

miesięcy  1-2 lat  2-5 lat  Powyżej 5 
lat 

Ciech SA  

 Środki pieniężne 4,2%          6 462          6 462                 -                 -                 -                 - 

 Udziały i akcje n/a             123             123                 -                 -                 -                 - 

 Forward n/a                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

 Jednostki uczestnictwa -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

 Udzielone pożyczki -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

 Swap n/a                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
 Zobowiązania finansowe - 
kredyty 6,5%      147 763        75 896        50 181        21 686                 -                 - 

Soda Mątwy SA                 -  
 Pożyczka NFOŚ 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
 Kredyt celowy BH 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
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 30.06.2004

Zestawienie efektywnych stóp 
procentowych

 Efektywna 
stopa 

procentowa 
 Wartość  Poniżej 6 

miesięcy 
 6-12 

miesięcy  1-2 lat  2-5 lat  Powyżej 5 
lat 

 Pożyczka NFOŚ i GW 7,0%          7 074          2 400          1 580          3 094                 -                 - 
 Kredyt celowy Bank Handlowy 7,2%          4 875             975             975          1 950             975                 - 
 Kredyt w rachunku bieżącym 
BH 7,0%          2 244          2 244                 -                 -                 -                 - 

 Kredyt w rachunku bieżącym 
PKO BP 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

Janikosoda SA                 -  
 Pożczka z WFOŚ Toruń, 
aktualne zadłużenie 47 tys. 
PLN. 

3,0%             632             632                 -                 -                 -                 - 

 1,7%               58                 -               58                 -                 -                 - 
 1,4%               47                 -                 -               47                 -                 - 
Grupa Fosfory                 -  
 BRE Bank SA Warszawa 6,8%             358             341               17                 -                 -                 - 
 BRE Bank SA Warszawa 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
 Bank Millennium SA Gdańsk 7,2%             275             248               27                 -                 -                 - 
 Nordea Bank Polska SA 
Warszawa 6,6%               83               83                 -                 -                 -                 - 

 PKO Bank Polska SA 
Warszawa 6,9%               86               86                 -                 -                 -                 - 

 ING Bank Śląski SA Katowice 6,8%          1 022          1 022                 -                 -                 -                 - 
 BGŻ Miastko 9,6%               96               72               24                 -                 -                 - 
Grupa Petrochemia 
Blachownia                 -  

 Kredyt krótkoterminowy BŚ 6,6%             165             165                 -                 -                 -                 - 
 Kredyt w rachunku bieżacym 
PKO BP  6,4%               96               96                 -                 -                 -                 - 

 Kredyt długoterminowy  PKO 
BP  0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

Grupa Alwernia                 -  
 kredyt obrotowy BRE Bank 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
 kredyt w rachunku bieżącym 
BRE Bank 6,5%             294             294                 -                 -                 -                 - 

 kredyt obrotowy ING Bank 
Śląski 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

 leasing 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
 BPH O/CHRZANÓW - 
wrachunku bieżącym 6,4%             362             299               63                 -                 -                 - 

 BOŚ O/KRAKÓW - obrotowy 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 
Cheman SA                 -  
 Kredyt w rachunku bieżacym 
(BRE SA) 7,3%             131                 -             131                 -                 -                 - 

 Kredyt w rachunku bieżacym 
(PKO SA) 6,8%             114                 -             114                 -                 -                 - 

 Kredyt w rachunku bieżacym 
(CALYON SA) 6,8%             187                 -             187                 -                 -                 - 

 Kredyt w rachunku bieżacym 
(K.B.  SA) 8,7%             396                 -             396                 -                 -                 - 

 Kredyt obrotowy odnawialny 
(K.B.  SA) 8,8%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

 Kredyt odnawialny dewizowy 
(BRE SA) 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

Vitrosilicon SA                 -  
 Citibank Handlowy 3,7%             112               59               53                 -                 -                 - 
 Bank BPH 7,9%             134               72               62                 -                 -                 - 
 BOŚ 7,3%             241             130             111                 -                 -                 - 
 Bank Millenium 8,7%               98               43               55                 -                 -                 - 
 Bank Millenium 4,9%             696               67               64             128             384               53 
Ciech Polfa  
 KREDYT GOTÓWKOWY 
BANKU: DAIMLER 
CHRYSLER SERVICES BANK 

9,7%             125                 -             125                 -                 -                 - 
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 30.06.2004

Zestawienie efektywnych stóp 
procentowych

 Efektywna 
stopa 

procentowa 
 Wartość  Poniżej 6 

miesięcy 
 6-12 

miesięcy  1-2 lat  2-5 lat  Powyżej 5 
lat 

 w racunku bieżącym bank 
handlowy citbiank 0,0%                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

 RAZEM       174 348        91 808        54 223        26 905          1 359               53 

Opis ekspozycji Grupy na ryzyko stopy procentowej:

Na podstawie dokonanej analizy wrażliwości oszacowano, że zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych o 1 
punkt procentowy nie wpłynie istotnie na zmianę wyniku finansowego Grupy za I półrocze 2005 oraz zmianę 
przyszłych przepływów pieniężnych w 2005 r. 

Ryzyko walutowe

Ciech SA
Ryzyko walutowe jest nieodzownym elementem prowadzenia działalności handlowej denominowanej w walutach 
obcych.  Ciech  SA  ze  względu  na  charakter  przeprowadzanych  operacji  importowo-eksportowych  posiada 
ekspozycję walutową. 
Dzięki  stosowaniu  wewnętrznych  procedur  zabezpieczeń Spółka w istotnym stopniu ogranicza swoje  ryzyko 
walutowe,  zwiększając  jednocześnie  stabilność  swej  podstawowej  działalności.  Ciech  SA  systematycznie 
zawierał  transakcje  zabezpieczające  w  celu  ograniczenia  wpływu  zmian  kursów  walutowych  na  rachunek 
wyników.

Spółka wykorzystuje naturalny hedging (zabezpieczenie) polegający na równoważeniu przepływów importowych i 
eksportowych oraz wykorzystuje  instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka walutowego. Do realizacji 
transakcji  zabezpieczających  przepływy  pieniężne wykorzystywano transakcje  zabezpieczające  typu  Forward 
umożliwiające  zabezpieczenie  przepływu  pieniężnego  po  określonym  kursie.  W  2004  roku  zawarto  swapy 
walutowo-procentowe,  które  mają  na  celu  wyeliminowanie  wpływu  ryzyka  walutowego  na  wycenę  kredytów 
długoterminowych zaciągniętych przez Spółkę. 

GRUPA ALWERNIA
Grupa  realizuje  zakupy  w przeliczeniu  na  USD.  Ryzyko  walutowe  jest  częściowo   kompensowane  poprzez 
sprzedaż w USD i EURO i przez transakcje terminowe.

CHEMAN SA
Zmiana kursu walut  ma wpływ na wysokość kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę.  Skutki  ryzyka 
finansowego są zmniejszane poprzez fakt,  że Spółka dokonuje zarówno transakcji  zakupu jak i  sprzedaży z 
zagranicy.

CIECH POLFA
Ryzyko walutowe, na jakie narażona jest Spółka jest ograniczone z uwagi na:

 duży udział sprzedaży eksportowej w komisie – gdzie rozliczenia prowadzone są w walutach kontraktów 
(USD, EUR lub HUF), co równoważy należności i zobowiązania w tych walutach;

 otwarte należności z tytułu sprzedaży eksportowej na rachunek własny (USD, EUR).

Ryzyko cen towarów

Ciech SA
W ramach działalności Ciech SA istotną część obrotów handlowych stanowi import surowców chemicznych do 
Polski. Rynki surowcowe charakteryzują się dużą cyklicznością związaną z wahaniami koniunktury w gospodarce 
światowej. Rosnące ceny surowców powodują z jednej strony obniżkę marż pośredników handlowych, słabnący 
popyt  u  odbiorców.  Z  drugiej  strony  malejące  ceny  są  najczęściej  oznaką  słabnącego  popytu  i  początków 
dekoniunktury.  Na  rynku  krajowym,  surowce  podlegają  podobnym  tendencjom.  W  przypadku  utrzymania 
stabilnego  tempa  wzrostu  i  stabilnych  cen  surowców  chemicznych  będzie  to  miało  pozytywny  skutek  na 
działalność Grupy Ciech w zakresie importu surowców chemicznych do Polski. Znaczne wahania popytu i cen 
spowodowane  bądź  szybkim  wzrostem  gospodarczym  bądź  stagnacją  gospodarczą  będą  negatywnie 
oddziaływać na działalność w zakresie obrotu surowcami chemicznymi przez Ciech SA.

GRUPA ALWERNIA
Grupa  kapitałowa importuje  większość  surowców w sposób  pośredni  przez  Ciech  SA Faktury  na  zakup  są 
wystawiane w PLN i w związku z tym Grupa nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym.
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CIECH POLFA
Ekspozycja  na ryzyko zmiany cen towarów w aspekcie  ryzyka walutowego jest  ograniczona ze względu na 
znaczne zrównoważenie zakupów i sprzedaży w walutach obcych (USD i EUR).  Spółka importuje z zagranicy 
substancje farmaceutyczne i dokonuje eksportu na rachunek własny leków gotowych i opakowań dla farmacji, co 
powoduje względną równowagę należności i zobowiązań w walutach obcych

Ryzyko kredytowe

Ciech SA
Ciech SA jest narażona na ryzyko kredytowe związane z wiarygodnością kredytową klientów, z którymi zawierane 
są transakcje sprzedaży produktów i towarów. Ryzyko to ograniczane jest poprzez stosowanie wewnętrznych 
procedur  zarządzania  należnościami  od  odbiorców.  Ocena  ryzyka  następuje  przed  zawarciem  umowy  oraz 
cyklicznie przy kolejnych dostawach towarów zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami.
W Ciech SA nie występuje istotne ryzyko kredytowe związane z instrumentami finansowymi.

VITROSILICON SA
Kredyty w walucie obcej wynoszą 2.556 tys. EUR. Wzrost kursu waluty o 10% powoduje wzrost zadłużenia o 
kwotę 1.033 tys. zł.  Ryzyko walutowe w kredycie jest niwelowane przez  rozliczanie przychodów w walucie obcej 
w wysokości 872 tys. EUR za pierwsze półrocze (przychody w roku = 1.700 tys. EUR)

Ryzyko związane z płynnością

CIECH SA
Zagrożenia dla płynności Ciech SA są w Spółce na bieżąco monitorowane. Dla każdego kontraktu, wysyłki towaru 
lub  partii  wysyłek  jest  sporządzana  kalkulacja  opłacalności  uwzględniająca  dotychczasową  historię  płatności 
kontrahenta oraz jego aktualną sytuację finansową. Kalkulacja ta jest podstawą decyzji o zawarciu kontraktu lub 
wysyłce towaru. W przypadku opóźnień w płatnościach kolejne dostawy są ograniczane lub wstrzymywane.

GRUPA ALWERNIA
Grupa w związku z realizacją sprzedaży poza granice kraju narażona jest na mniejsze wpływy z tych transakcji 
przy spadku kursów walut.

CIECH POLFA
Ryzyko  związane  z  płynnością  związane  może  być  tylko  ze  znacznymi  opóźnieniami  wpływów  należności 
zagranicznych.  Opóźnienia  takie  dotyczą  5-10%  należności.  Przy  zrównoważeniu  rozliczeń  w  walutach 
kontraktowych wpływ ryzyka kursowego jest ograniczony. 

VITROSILICON SA
Wielkość wpływów uzależniona od waluty w 70% pokrywa zobowiązania kredytowe w walucie obcej. Ryzyko 
maleje z uwagi na spłatę kredytów ( w skali roku spłata wynosi 576 tys. EUR.) 

Rachunkowość zabezpieczeń

Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 
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34 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Zarząd  Ciech  SA  powziął  informację,  że  14  października  2005  roku  odbyło  się  Nadzwyczajne  Walne 
Zgromadzenie  Kompanii  Węglowej  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Katowicach,  podczas  którego  dokonano 
podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki poprzez ustanowienie 283 987 nowych akcji imiennych serii G o 
wartości  1000 złotych każda. Akcje w podwyższonym kapitale zostały objęte  przez Skarb Państwa i  pokryte 
wkładem niepieniężnym w postaci 10 270 800 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Ciech SA (36,68 proc. kapitału 
zakładowego) o wartości 283 987 620 złotych ustalonej na podstawie średniej arytmetycznej notowań akcji spółki 
z ostatnich trzech miesięcy przed wniesieniem aportu na GPW w Warszawie, czyli 27,65 zł.  Metoda wyceny 
wkładu niepieniężnego została zbadana przez biegłego sądowego. Nadpłatę 620 zł  przeznaczono na kapitał 
zapasowy. Przekazanie wkładu w postaci akcji Ciech SA nastąpiło na podstawie umowy zawartej 14 października 
2005  roku  między  Ministerstwem  Skarbu  Państwa,  a  Kompanią  Węglową  SA  z  tytułu  pomocy  publicznej 
udzielonej tej spółce na podstawie art. 14 pkt. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach 
dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców przed przystąpieniem Rzeczypospolitej 
Polskiej do Unii Europejskiej. 
Zarząd  Ciech  SA  uważa,  że  przekazanie  akcji  spółki  do  Kompanii  Węglowej  SA  pozwoli  
nie tylko na kontynuację strategii rozwoju Grupy Chemicznej Ciech, ale również na wykorzystanie efektu synergii 
pozwalającego na wzrost wartości obu firm.

W dniu 8 lipca 2005 roku Ciech SA  nabył  128 tys. sztuk akcji  spółki Zakłady Chemiczne Police SA po cenie 
emisyjnej 10,30.

Ciech Polfa Sp. z o.o. (spółka zależna od Ciech SA) przystąpiła do organizowanego przez Agencję Rozwoju 
Przemysłu procesu negocjacji dotyczącego sprzedaży pakietu 47,35% akcji PF Jelfa SA w Jeleniej Górze.

Ciech  SA  przystąpił  do  przetargu  na  zakup  większościowych  pakietów  spółek  ZCh  Zachem
i ZCh Organika Sarzyna.

Vitrosilicon SA (spółka zależna od Ciech SA) rozpoczęła realizację wdrażania ekologicznej produkcji pustaków 
szklanych. Prace modernizacyjne zostaną ukończone w maju 2006 roku i pozwolą na podwojenie produkcji z 3,5 
mln do 7 mln sztuk. Inwestycja jest realizacją jednego z celów rozwojowych Ciech SA i jego Grupy zawartych w 
prospekcie emisyjnym, Wykonawcą zlecenia rozbudowy jest firma PW „VITROBUDOWA” Piotrków Trybunalski. 
Wartość inwestycji wynosi 17,988 tys. zł. 

W dniu 13 września 2005 roku zarząd Ciech SA powziął informację o wydaniu przez Starostę Inowrocławskiego 
decyzji  dla  Inowrocławskich  Zakładów  Chemicznych  Soda  Mątwy  SA  zatwierdzającej  projekt  budowlany  i 
udzielającej  pozwolenia na budowę instalacji  sody ciężkiej  monohydratowej,  której  budowę zapowiedziano w 
prospekcie emisyjnym. Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec pierwszego kwartału 2007 roku.

W dniu  6  października  2005  roku  w  Budapeszcie  została  podpisana  umowa  z  BorsodChem Rt.  dotycząca 
sprzedaży 100 procent  akcji  spółki  zależnej  Ciech SA – Petrochemia Blachownia SA w Kędzierzyniu Koźlu, 
specjalizującej się w produkcji benzenu i etylenu. Wejście w życie umowy uzależnione jest od zgody polskiego 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uzyskanie tej zgody jest możliwe na podstawie podpisanej umowy.

35 Uzgodnienie  przekształcenia  danych  publikowanych  wg  Polskich  Zasad 
Rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Na dzień bilansowy Grupa Ciech przy zastosowaniu swojej najlepszej wiedzy zidentyfikowała istotne obszary 
różnic pomiędzy stosowanymi przez Grupę zasadami rachunkowości, a MSSF. Zidentyfikowane zostały obszary, 
w  których  występują  potencjalne  różnice  wartościowe  i  różnice  w  zakresie  prezentacji  i  ujawnień.  Różnice 
wartościowe dotyczą:

Przeszacowanie  środków  trwałych:  zgodnie  z  MSSF  1  „Zastosowanie  Międzynarodowych  Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” Grupa Ciech przyjęła jako wartość środków trwałych używanych 
w  latach  hiperinflacji  wartość  godziwą  tych  aktywów  (wyznaczoną  na  podstawie  wycen  dokonanych  przez 
rzeczoznawców majątkowych). Korekta wartości bilansowej środków trwałych spowodowała powstanie dodatniej 
różnicy przejściowej pomiędzy wartościami podatkowymi a bilansowymi. Aktualnie trwają prace nad weryfikacją 
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wartości  godziwej  rzeczowych  aktywów trwałych.  W związku  z  powyższym,  nie  jesteśmy  w  stanie  określić 
ostatecznego wypływu rezultatów tych prac na prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży: Zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz 
działalność  zaniechana”  środki  trwałe  przeznaczone  do  sprzedaży  nie  podlegają  amortyzacji,  dlatego 
wprowadzono korektę wycofania naliczonej za 2004 rok amortyzacji. 

Amortyzacja  nieruchomości  inwestycyjnych:  Grupa  Ciech  wykazuje  w  swoich  aktywach  nieruchomości 
inwestycyjne  wycenione  wg  ceny  nabycia,  a  nie  wartości  godziwej.  Zgodnie  z  MSR  40  „Nieruchomości 
inwestycyjne”  przy  przyjęciu  tego  modelu  wyceny  aktywa  te  powinny  podlegać  amortyzacji.  W  związku  z 
powyższym kapitał własny skorygowano o amortyzację za lata 2002-2003.

Remonty rozliczane w czasie: W pozycji rozliczenia międzyokresowe Grupa Ciech prezentuje koszty remontów 
rozliczanych w czasie.  Zgodnie  z  MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”  koszty  te  powinny  obciążyć rachunek 
zysków i  strat   w  przypadku braku  możliwości  odniesienia  ich  na  rzeczowe aktywa trwałe  zgodnie  z  wyżej 
wymienionym MSR. W związku z powyższym dokonano korekty skonsolidowanego wyniku finansowego.

Koszty uruchomienia nowej produkcji: W pozycji rozliczenia międzyokresowe Grupa Ciech prezentuje rozliczane 
w czasie koszty uruchomienia nowej produkcji. Zgodnie z MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” koszty te powinny 
być jednorazowo ujęte w rachunku zysków i strat. W związku z powyższym stan aktywowanych kosztów z tytułu 
uruchomienia nowej produkcji został zaprezentowany jako zmniejszenie kapitału własnego na dzień przejścia na 
MSSF.

Udziały  mniejszości:  zgodnie  z  zasadami  prezentacji  sprawozdań  finansowych  określonych  w  MSR  1 
„Prezentacja sprawozdań finansowych” suma skonsolidowanego kapitału własnego obejmuje udziały mniejszości. 
Również wynik finansowy netto wykazany w rachunku zysków i strat nie jest pomniejszany o udział mniejszości. 

Wartość firmy: Zgodnie z MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” Grupa Ciech zaprzestała z dniem 1 
stycznia 2004 roku amortyzacji wartości firmy. Wartość odpisów została odwrócona w korespondencji z zyskami 
zatrzymanymi. Zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” Grupa  Ciech na dzień 1 stycznia 2004 roku oraz na 
dzień 31 grudnia 2004 roku przeprowadziła testy na trwałą utratę wartości wykazywanej w aktywach wartości 
firmy. Wyniki testów nie skutkowały wprowadzeniem korekt.

Ujemna wartość firmy: Zgodnie z MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej  po  raz  pierwszy”  oraz  MSSF 3  „Połączenia  jednostek  gospodarczych”  wykazywana  na  dzień  1 
stycznia  2004  roku  ujemna  wartość  firmy  została  spisana  w  korespondencji  z  kapitałem  własnym.  Odpis 
amortyzacyjny ujemnej wartości firmy za rok 2004 został odwrócony w korespondencji z rachunkiem zysków i 
strat.

Wycena metodą praw własności: w związku z dostosowaniem przez spółki wyceniane metodą praw własności 
swoich  jednostkowych  sprawozdań  finansowych  do  wymogów  MSSF,  na  poziomie  skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zmianie uległa wartość ich udziałów. 

Reklasyfikacja Funduszu Prywatyzacyjnego do kapitału własnego: na dzień 01.01.2004 dokonano reklasyfikacji 
prezentowanych  w  zobowiązaniach  krótkoterminowych  funduszy  celowych  z  tytułu  prywatyzacji  do  pozycji 
kapitału własnego (kapitał rezerwowy).

Wykazanie w kwocie netto aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego: zgodnie z MSR 12 
„Podatek dochodowy” na poziomie jednostkowych sprawozdań finansowych dokonano kompensaty aktywów z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wyjęcie  z  ewidencji  prawa  wieczystego  użytkowania  gruntów:  w  związku  z  przyjętym  w  Grupie  Ciech 
stanowiskiem, że prawo wieczystego użytkowania gruntów uzyskane drogą przydziału administracyjnego spełnia 
kryteria  leasingu  operacyjnego  zgodnie  z  MSR 17  „Leasing”,  nie  powinno być  ujęte  w  księgach,  a  jedynie 
prezentowane  pozabilansowo.  W  związku  z  tym  dokonano  korekty  wyksięgowania  wartości  takiego  prawa 
wieczystego użytkowania gruntów w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów.

Wykazanie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz działalności zaniechanej: zgodnie z MSSF 5 
„Aktywa  trwałe  przeznaczone  do  sprzedaży  oraz  działalność  zaniechana”  wyodrębniono  oraz  dokonano 
reklasyfikacji kwot aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży z rzeczowych aktywów trwałych do pozycji 
aktywów obrotowych. Dodatkowo w rachunku zysków i strat odrębnie wykazano działalność zaniechaną. 

Wyodrębnienie nieruchomości  inwestycyjnych: w skonsolidowanym bilansie wyodrębniono środki  trwałe,  które 
powinny być zgodnie z MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” ujmowane jako nieruchomości inwestycyjne.

Reklasyfikacje w obrębie kapitału własnego: kapitał z emisji akcji powyżej nominalnej wartości wykazywany w 
jednostkowych  sprawozdaniach  finansowych,  kapitał  zapasowy  oraz  kapitał  z  aktualizacji  wyceny  środków 
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trwałych utworzony zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości zostały przeklasyfikowane do pozycji  zysków 
zatrzymanych. Kapitały/fundusze celowe zostały wykazane w pozycji kapitały rezerwowego.

Zyski / straty nadzwyczajne: zgodnie z zasadami prezentacji  sprawozdań finansowych określonych w MSR 1 
„Prezentacja  sprawozdań finansowych”  wykazywane przez  Grupę zyski  nadzwyczajne  i  straty  nadzwyczajne 
zostały reklasyfikowane odpowiednio do pozycji pozostałych przychodów operacyjnych oraz pozostałych kosztów 
operacyjnych.

Zysk  /  strata  na  sprzedaży części  lub  całości  udziałów jednostek podporządkowanych:  zgodnie  z  zasadami 
prezentacji  sprawozdań finansowych określonych w MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” dokonano 
reklasyfikacji wykazywanej przez Grupę stratę na sprzedaży części udziałów jednostek podporządkowanych do 
pozycji kosztów finansowych.

Zaliczki  na  zapasy:  dokonano reklasyfikacji  zaliczek  na  zapasy,  które  wg PZR były  wykazywane w  pozycji 
„zapasy” a według MSSF są prezentowane w pozycji należności krótkoterminowych.

Rozliczenia międzyokresowe: rozliczenia międzyokresowe zostały zaprezentowane odpowiednio w należnościach 
krótkoterminowych oraz zobowiązaniach krótkoterminowych.

Poniższe zestawienie przedstawia:
− uzgodnienie kapitału własnego na dzień 01.01.2004r, 31.12.20404r. oraz 30.06.2004 ustalonego 

zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości a kapitałem własnym ustalonym na tę datę zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

− uzgodnienie zysku netto za okres 01.01.-30.06.2004 ustalonego zgodnie z Polskimi Zasadami 
Rachunkowości a zyskiem netto ustalonym za ten okres zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej.

− uzgodnienie przepływów środków pieniężnych netto za okres 01.01.-30.06.2004r. ustalonego zgodnie z 
Polskimi Zasadami Rachunkowości a przepływami środków pieniężnych netto ustalonymi za ten okres 
zgodnie z międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

wyszczególnienie za okres 01.01-30.06.2004
w tys. zł.

zysk netto wg PZR poprzednio publikowany 47 999
korekty do warunków porównywalnych 2 293
przeszacowanie środków trwałych (4 305)
wartość firmy 3 447
ujemna wartość firmy (3 180)
udziały mniejszości 4 338
wycena metodą praw własności (638)
koszty remontów 312
koszty uruchomienia nowej produkcji 64
inne 8
zysk netto wg MSSF 50 338

wyszczególnienie stan na dzień 30.06.2004 
w tys. zł.

kapitał własny wg PZR poprzednio publikowany 534 229
korekty do warunków porównywalnych (13 686)
przeszacowanie środków trwałych 140 050
wartość firmy – amortyzacja 3 447
wartość firmy - odpis z tytułu trwałej utraty wartości (4 576)
ujemna wartość firmy – amortyzacja (3 180)
ujemna wartość firmy - spisanie na zyski zatrzymane 37 916
udziały mniejszości 96 951
amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych (846)
reklasyfikacja funduszu celowego 6 176
wycena metodą praw własności 677
koszty remontów (204)



 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech za I półrocze 2005

wyszczególnienie stan na dzień 30.06.2004 
w tys. zł.

koszty uruchomienia nowej produkcji (145)
Inne (2)
kapitał własny wg MSSF 796 807

wyszczególnienie stan na dzień 01.01.2004
w tys. zł.

kapitał własny wg PZR poprzednio publikowany 473 196
przeszacowanie środków trwałych 144 970
wartość firmy - amortyzacja -
wartość firmy - odpis z tytułu trwałej utraty wartości (4 576)
ujemna wartość firmy - amortyzacja -
ujemna wartość firmy - spisanie na zyski zatrzymane 37 916
udziały mniejszości 90 951
amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych (846)
reklasyfikacja funduszu celowego 6 176
wycena metodą praw własności 1 531
koszty remontów (516)
koszty uruchomienia nowej produkcji (209)
inne (6)
kapitał własny wg MSSF 748 587

wyszczególnienie stan na dzień 31.12.2004
w tys. zł.

kapitał własny wg PZR poprzednio publikowany 551 377
przeszacowanie środków trwałych 132 220
wartość firmy - amortyzacja 6 897
wartość firmy - odpis z tytułu trwałej utraty wartości (4 576)
ujemna wartość firmy - amortyzacja (6 089)
ujemna wartość firmy - spisanie na zyski zatrzymane 37 916
udziały mniejszości 93 142
amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych (846)
reklasyfikacja funduszu celowego -
wycena metodą praw własności 231
inne 79
kapitał własny wg MSSF 810 351

wyszczególnienie za okres 01.01-31.12.2004

zysk netto wg PZR poprzednio publikowany 79250

przeszacowanie środków trwałych -10954

wartość firmy 6897

ujemna wartość firmy -6127

udziały mniejszości 6690

wycena metodą praw własności 105

koszty remontów 516

koszty uruchomienia nowej produkcji 191

przeniesienie z kapitału z aktualizacji 555
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wyszczególnienie za okres 01.01-31.12.2004

odpis z tytułu trwałej utraty wartości - Zach-Ciech -1089

inne -31

zysk netto wg MSSF 76 003
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Rachunek przepływów pieniężnych
za okres 01.01-30.06.2004r.

w tys. zł.

wg PZR
poprzednio

publikowany

korekty do 
warunków 

porównywalnych

przeniesienie 
prac 

rozwojowych do 
wartości 

niematerialnych 
i prawnych

reklasyfikacja 
rozliczeń 

międzyokresowych 
czynnych

reklasyfikacja 
odsetek od 
kredytów

wg MSSF

środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 62 505 88 30 328 (9 813) 53 138

środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (30 562) 45 (30) (328) - (30 875)

środki pieniężne netto z działalności finansowej (19 644) 336 - - 9 813 (9 495)

Przepływy pieniężne netto, razem 12 299 469 - - - 12 768
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36 Uzgodnienie danych prezentowanych w II kwartale 2005 roku.
W półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Ciech, w stosunku do prezentowanych danych w raporcie 
za II kwartał, dokonano następujących korekt mających wpływ na skonsolidowany kapitał własny razem

Przeszacowanie środków trwałych oraz korekta amortyzacji przeszacowanych środków trwałych
Dokonano korekty  wyceny do wartości  godziwej  środków trwałych oraz korekta środków trwałych  na skutek 
wyliczenia kosztów ich likwidacji i ujęcia ich w wartości początkowej.

Korekta podatku odroczonego w związku z przeszacowaniem środków trwałych.
Dokonano korekty podatku odroczonego związanego z przeszacowaniem środków trwałych.

Utworzenie  odpisu  z  tytułu  trwałej  utraty  wartości  wykazywanej  w  skonsolidowanym  sprawozdaniu 
finansowym wartości firmy 
Przeprowadzone  testy  na  utratę  wartości  dotyczące  spółek  -  Cheman  SA  oraz  Alwernia  S.A,  wykazały 
konieczność spisania wartości firmy powstałej w latach ubiegłych przy nabyciu akcji wymienionych podmiotów. 
Korekta ta została dokonana na dzień przejścia na MSSF, czyli na dzień 1 stycznia 2004 roku, w korespondencji 
z zyskiem zatrzymanym.

Korekta hiperinflacyjna
Dokonano przeliczenia kapitału podstawowego jednostki dominującej  za okres od roku 1989 do roku 1996 z 
tytułu hiperinflacji. Korekta została wprowadzona w korespondencji z zyskiem zatrzymanym.

Przeniesienie funduszu z aktualizacji wyceny do wyniku 
Dokonano korekty pomiędzy kapitałem z aktualizacji wyceny a wynikiem roku obrotowego, dotyczącej odpisów 
aktualizujących środki trwałe, które zgodnie z MSR powinny być rozliczone z wynikiem roku obrotowego a nie jak 
wg PZR w kapitałem z aktualizacji wyceny.

Korekta mniejszości
W  związku  ze  wyżej  wymienionymi  zmianami,  na  poziomie  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego 
dokonano korekty udziałów mniejszości.
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Kapitał Własny na dzień  01.01.2004
01.01.2004 wg 

MSSF 
prezentowany 

poprzednio

przeszacowanie 
środków 

trwałych oraz 
korekta 

amortyzacji od 
przeszacowania

korekta 
podatku 

odroczonego
spisanie 

wartości firmy

przeszacowanie 
kapitału 

akcyjnego 
wskaźnikiem 
hiperinflacji

korekta 
mniejszości Inne korekty

01.01.2004 wg 
MSSF 

prezentowany 
w niniejszym 
sprawozdaniu

Kapitał własny        
Kapitał akcyjny 98 982 - - - 24 114 - - 123 096
Akcje własne (14 684) - - - - - - (14 684)
Kapitał z emisji akcji powyżej ich 
wartości nominalnej - - - - - - - -

Elementy kapitału dotyczące aktywów 
przeznaczonych do sprzedaży 18 - - - - - (18) -

Kapitał z aktualizacji wyceny - - - - - - - -
Pozostałe kapitały rezerwowe 84 633 - - - - - - 84 633
Różnice kursowe z przeliczenia 
jednostek podporządkowanych 3 197 - - - - - - 3 197

Zyski zatrzymane 484 626 (9 925) 1 941 (4 576) (24 114) 85 (16) 448 021
Kapitał własny akcjonariuszy 
jednostki dominującej 656 772 (9 925) 1 941 (4 576) - 85 (34) 644 263

Udziały mniejszości 104 409 - - - - (85) - 104 324
Kapitał własny razem 761 181 (9 925) 1 941 (4 576) - - (34) 748 587

Kapitał Własny na dzień  31.12.2004
31.12.2004 

prezentowany 
poprzednio 
(wg MSSF)

przeszacowanie 
środków 

trwałych oraz 
korekta 

amortyzacji od 
przeszacowania

korekta 
podatku 

odroczonego
spisanie 

wartości firmy

przeszacowanie 
kapitału 

akcyjnego 
wskaźnikiem 
hiperinflacji

korekta 
mniejszości inne korekty

31.12.2004 wg 
MSSF 

prezentowany 
w niniejszym 
sprawozdaniu

Kapitał własny         
Kapitał akcyjny 98 982 - - - 24 114 - - 123 096
Akcje własne (18 805) - - - - - - (18 805)
Kapitał z emisji akcji powyżej ich 
wartości nominalnej - - - - - - - -

Elementy kapitału dotyczące aktywów 
przeznaczonych do sprzedaży - - - - - - - -

Kapitał z aktualizacji wyceny - - - - - - - -
Pozostałe kapitały rezerwowe 84 633 - - - - - - 84 633
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Kapitał Własny na dzień  31.12.2004
31.12.2004 

prezentowany 
poprzednio 
(wg MSSF)

przeszacowanie 
środków 

trwałych oraz 
korekta 

amortyzacji od 
przeszacowania

korekta 
podatku 

odroczonego
spisanie 

wartości firmy

przeszacowanie 
kapitału 

akcyjnego 
wskaźnikiem 
hiperinflacji

korekta 
mniejszości inne korekty

31.12.2004 wg 
MSSF 

prezentowany 
w niniejszym 
sprawozdaniu

Różnice kursowe z przeliczenia 
jednostek podporządkowanych (807) - - - - - - (807)

Zyski zatrzymane, w tym: 555 448 (11 938) 2 218 (4 576) (24 114) 61 (316) 516 783
Kapitał własny akcjonariuszy 
jednostki dominującej 719 451 (11 938) 2 218 (4 576) - 61 (316) 704 900

Udziały mniejszości 105 512 - - - - (61) - 105 451
Kapitał własny razem 824 963 (11 938) 2 218 (4 576) - 0 (316) 810 351

Kapitał własny na dzień  30.06.2004
30.06.2004 

prezentowany 
poprzednio

przeszacowanie 
środków 

trwałych oraz 
korekta 

amortyzacji od 
przeszacowania

korekta 
podatku 

odroczonego

spisanie 
wartości 

firmy

przeszacowanie 
kapitału 

akcyjnego 
wskaźnikiem 
hiperinflacji

przeniesienie 
funduszu z 
aktualizacji 
wyceny do 

wyniku

korekta 
mniejszości inne korekty

30.06.2004 
wg MSSF 

prezentowany 
w niniejszym 
sprawozdaniu

PASYWA          
Kapitał własny         
Kapitał akcyjny 98 982 - - - 24 114 - - - 123 096
Akcje własne (14 684) - - - - - - - (14 684)
Kapitał z emisji akcji powyżej ich 
wartości nominalnej - - - - - - - - -

Elementy kapitału dotyczące aktywów 
przeznaczonych do sprzedaży - - - - - - - - -

Kapitał z aktualizacji wyceny - - - - - - - - -
Pozostałe kapitały rezerwowe 84 633 - - - - - - - 84 633
Różnice kursowe z przeliczenia 
jednostek podporządkowanych 3 398 - - - - - - - 3 398

Zyski zatrzymane, w tym: 531 355 (10 942) 2 100 (4 576) (24 114) - 73 (474) 493 422
Kapitał własny akcjonariuszy 
jednostki dominującej 703 684 (10 942) 2 100 (4 576) - - 73 (474) 689 865

Udziały mniejszości 107 015 - - - - - (73) - 106 942
Kapitał własny razem 810 699 (10 942) - (4 576) - - - (474) 796 807

w tym zysk netto za rok obrotowy 50 860 (896) 52  - 580 (73) (183) 50 340
w tym:         



 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech za I półrocze 2005

Kapitał własny na dzień  30.06.2004
30.06.2004 

prezentowany 
poprzednio

przeszacowanie 
środków 

trwałych oraz 
korekta 

amortyzacji od 
przeszacowania

korekta 
podatku 

odroczonego

spisanie 
wartości 

firmy

przeszacowanie 
kapitału 

akcyjnego 
wskaźnikiem 
hiperinflacji

przeniesienie 
funduszu z 
aktualizacji 
wyceny do 

wyniku

korekta 
mniejszości inne korekty

30.06.2004 
wg MSSF 

prezentowany 
w niniejszym 
sprawozdaniu

Zysk/strat netto akcjonariuszy 
jednostki dominującej 46 358 - - - - - - - 45 694

Zysk/strat netto akcjonariuszy 
mniejszościowych 4 502 - - - - - - - 4 646

37 Inne informacje
W prezentowanych okresach w Grupie Ciech nie wystąpiły żadne umowy dotyczące płatności w formie akcji. 

Zdaniem Zarządu Ciech SA nie ma ryzyka utraty wartości akcji ProFuturo SA będących w posiadaniu spółki stowarzyszonej PTU SA. Zarząd podmiotu 
dominującego monitoruje sytuację finansową PTU SA z uwzględnieniem ProFuturo SA.

W dniu 06.06.2005 roku nastąpiło przymusowe wykupienie akcji spółki Vitrosilicon SA od akcjonariuszy posiadających mniej niż 5% kapitału zakładowego. Akcje Vitrosilicon SA 
zostały nabyte przez dotychczasowych  akcjonariuszy tj.  Ciech SA ( nabycie 753 szt. akcji),  Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda SA (nabycie 248 szt. akcji),  oraz 
Inowrocławskie  Zakłady  Chemiczne Soda Mątwy  SA (nabycie  248  szt.  akcji).  Na  dzień  publikacji  sprawozdania  udział  poszczególnych  spółek  w kapitale  zakładowym 
Vitrosilicon SA wynosi: Ciech SA - 60,4%; JZS Janikosoda SA - 19,8%; IZCh Soda Mątwy SA - 19,8%. 
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38 Oświadczenie Zarządu.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ciech zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki w jej 
siedzibie w dniu 14 października 2005 roku.

Warszawa 14 października 2005 roku.

…………………………….................................
Ludwik Klinkosz – Prezes Zarządu Ciech SA

………………………………………………………
Stefan Rojewski - Członek Zarządu Ciech SA

………………………………………………….
Jerzy Golis – Członek Zarządu Ciech SA

……………………………………………………………………………
Kazimierz Przełomski – Dyrektor Finansowy-Prokurent Ciech SA
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