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2Q2017 – executive summary
Wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.

883 mln PLN
przychody

Planowany przestój produkcyjny w Janikowie, co miało 
negatywny wpływ na wolumeny sody z Polski

Nieco niższe ceny sprzedaży sody kalcynowanej r/r (kontrakty 
podpisane na początku roku)

Wyższe koszty surowców energetycznych i paliwa piecowego 
oraz surowców do produkcji żywic i pianek

Wyższa sprzedaż i ceny środków ochrony roślin sprzedawanych 
w 2Q (produkty na bazie glifosatu)

Wyższa sprzedaż krzemianów (z zakończonej inwestycji w CIECH 
Vitrosilicon), wymagająca sytuacja rynkowa w opakowaniach

21,7%
marża EBITDA (Z)

192 mln PLN
EBITDA (Z)

EBITDA (Z) – EBITDA skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe               ujęcie r/r
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Otoczenie rynkowe: sytuacja walutowa
Najważniejsze wydarzenia w 2Q2017
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Grupa stosuje instrumenty 
zabezpieczające przed zmianą 
kursów walut wg przyjętej 
polityki. W związku z tym 
zmiany EURPLN nie były aż 
tak dotkliwe.

Osłabienie się RON względem 
USD wpłynęło korzystnie na 
przychody Grupy.

Roczna ekspozycja netto 
Grupy (przychody w walucie 
vs. koszty w walucie) w 2016:

• 150 mln EUR 

• 70 mln USD

4,21*
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USDRON

4,41*

4,14

3,98

Źródło: Bloomberg      * Średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu od 1 kwietnia do 30 czerwca
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Otoczenie rynkowe: sytuacja surowcowa
Najważniejsze wydarzenia w 2Q2017
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Grupa CIECH kupuje węgiel, koks i antracyt na bazie 
każdorazowo negocjowanych kontraktów 
(wolumeny oraz ceny). Notowania rynkowe 
pozwalają więc ocenić trend, ale nie realne ceny 
kontraktowe CIECH. Tym bardziej, że CIECH zużywa 
najpierw zgromadzone zapasy.

Formuła ceny gazu oparta jest generalnie  
na notowaniach rynkowych (Grupa stosuje 
częściowy hedging).

15,63

13,24

Źródło: Bloomberg, IHS, www.polskirynekwegla.pl               * węgiel koksowy Premium z Australii
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Biznes: segmenty produkcyjne
Najważniejsze wydarzenia w 2Q2017

Tygodniowy, planowany postój 
produkcyjny w zakładach 
sodowych w Janikowie

Wzrost kosztu frachtów (rynki 
fabryki w Rumunii) – częściowo 
zniwelowany przez wyższe ceny 
sody

Decyzja o rozszerzeniu 
portfolio solnego o granulat 
solny i lizawki solne

Udana kampania sprzedażowa 
środków ochrony roślin 
opartych na glifosacie

Rejestracja kolejnych środków 
ochrony roślin za granicą 
(Niemcy, Włochy) i rejestracja 
nowego produktu w Polsce 
(fungicyd do pszenicy ozimej)

Wzrost cen surowców do 
produkcji pianek i niektórych 
do produkcji żywic

Wyższa sprzedaż pianek –
wykorzystanie rosnącego popytu 
w sektorze mebli
tapicerowanych i materacy

Bardzo duża konkurencja na 
rynku opakowań szklanych

Wyższa sprzedaż szklistego 
krzemianu sodu r/r – realizacja 
kontraktu z Solvay przebiega 
zgodnie z planem
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Rachunek wyników
Wyniki finansowe za 2Q2017

[mln PLN] 2Q2017 2Q2016 r/r 1H2017 1H2016 r/r

Przychody 883 867 +1,8% 1 781 1 694 +5,2%

Zysk brutto na sprzedaży 219 263 -16,5% 440 501 -12,3%

Marża brutto na sprzedaży 24,8% 30,3% -5,5 p.p. 24,7% 29,6% -4,9 p.p.

EBIT 132 194 -32,1% 259 344 -24,9%

Marża EBIT 14,9% 22,4% -7,5 p.p. 14,5% 20,3% -5,8 p.p.

EBITDA 191 250 -23,5% 378 454 -16,8%

Marża EBITDA 21,7% 28,9% -7,2 p.p. 21,2% 26,8% -5,6 p.p.

EBITDA (Z) 192 228 -15,8% 379 434 -12,8%

Marża EBITDA (Z) 21,7% 26,3% -4,4 p.p. 21,3% 25,6% -4,3 p.p.

Wynik netto 93 162 -42,6% 171 264 -35,2%

Marża netto 10,5% 18,7% -8,2 p.p. 9,6% 15,6% -6,0 p.p.

EBITDA (Z) – EBITDA skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe
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Struktura wyników po segmentach
Wyniki finansowe za 2Q2017
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Wyniki vs. konsensus
Wyniki finansowe za 2Q2017

[mln PLN] Wykonanie 2Q2017 Konsensus 2Q2017 Zakres prognoz

Przychody 883 892 862 – 917

EBIT 132 127 122 – 132

Marża EBIT 14,9% 14,3% 13,3% - 15,0%

EBITDA 191 187 180 – 192

Marża EBITDA 21,7% 21,0% 19,7% – 22,0%

EBITDA (Z) 192 187 180 – 192

Marża EBITDA (Z) 21,7% 21,0% 19,7% – 22,0%

Wynik netto 93 89 74 – 97

Marża netto 10,5% 10,0% 8,2% – 11,0%

Konsensus PAP z 24 sierpnia 2017 r. na bazie prognoz z 9 biur maklerskich
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Segment sodowy
Wyniki finansowe za 2Q2017

Przychody [mln PLN]

Q1 Q2 Q3 Q4

590 619

614 590

606

637

2016 2017

EBITDA (Z) [mln PLN]

Na plus w 2Q r/r:

Wyższe wolumeny sprzedaży sody lekkiej

Wyższe wolumeny sprzedaży sody z Rumunii – wysokie 
zapotrzebowanie na rynkach zamorskich jako efekt wyraźnie 
słabszej aktywności producentów chińskich 

Wyższa średnia cena soli w wyniku zmiany mix-u 
produktowego (większa sprzedaż soli suchej pakowanej, 
gł. tabletki solne i sól 25 kg; mniejsza sprzedaż soli mokrej)

Osłabienie się RON w stosunku do USD

Na minus w 2Q r/r:

Niższe wolumeny sprzedaży sody z Polski w wyniku 
planowanego przestoju produkcyjnego w zakładach 
w Janikowie oraz w Niemczech w efekcie drobnych ograniczeń 
produkcyjnych

Niższe ceny sprzedaży sody

Wyższe ceny paliwa piecowego (koks, antracyt) i gazu

Spadek cen soli suchej gł. w efekcie dużej podaży 

Umocnienie się PLN w stosunku do EUR (częściowo 
zniwelowana przez hedging walutowy)

-3,9%

Ujęcie r/r

-20,7%
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Segment organiczny
Wyniki finansowe za 2Q2017

Przychody [mln PLN]

185 217

202
226

175

204

2016 2017

19,8 21,2

18,7 20,2

10,5

30,5

2016 2017

Na plus w 2Q r/r:

ŚOR – wyższa sprzedaż i ceny środków ochrony roślin  
sprzedawanych w 2Q (głównie produkty na bazie 
glifosatu); sprzyjające warunki pogodowe

Pianki – wzrost wolumenów sprzedaży w wyniku 
wzrostu popytu ze strony producentów mebli 
tapicerowanych i materacy; dalszy wzrost efektywności 
produkcji; rozwój nowych produktów

Żywice – zmiana portfela klientów (koncentracja na 
najwyżej marżowych kontraktach) i produktów (rozwój 
produktów specjalistycznych, precyzyjnie 
dopasowanych do potrzeb klientów)

Na minus w 2Q r/r:

Żywice – wyższe ceny niektórych surowców 

Pianki – wyższe ceny podstawowych surowców (TDI, 
poliole); coraz większa konkurencja na rynku

EBITDA (Z) [mln PLN]

Q1 Q2 Q3 Q4

+11,9% +7,5%

Ujęcie r/r
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Segment KiS
Wyniki finansowe za 2Q2017

Przychody [mln PLN]

37,5 48,9

35,9

58,2

62,9

53,8

2016 2017

6,3 6,7

8,1 8,9

12,7

7,6

2016 2017

Na plus w 2Q r/r:

Krzemiany – wyższy wolumen sprzedaży krzemianów 
sodu pochodzących z nowego pieca

Opakowania szklane – rozwój portfolio w kierunku 
indywidualnych wzorów

Na minus w 2Q r/r:

Krzemiany – duża presja cenowa ze strony konkurentów

Opakowania szklane – wzmożone działania konkurencji 
i dalsza presja cenowa

EBITDA (Z) [mln PLN]

Q1 Q2 Q3 Q4

+62,0%
+9,3%

Ujęcie r/r
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Segment transportowy
Wyniki finansowe za 2Q2017

Przychody [mln PLN]

32,3 29,5

31,0 31,7

24,9

31,0

2016 2017

3,9
2,2

2,7 5,3

4,8

2,6

2016 2017

Na plus w 2Q r/r:

Wyższy wolumen przewieziony poza Grupę

Dobra sytuacja rynkowa – wzrost popytu na przewozy 
i stawek przewozowych (gł. w wyniku dużych inwestycji 
infrastrukturalnych)

EBITDA (Z) [mln PLN]

Q1 Q2 Q3 Q4

+2,2% +97,9%

Ujęcie r/r
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Zadłużenie

1 261

1 479

1 213 1 182

1 361

1 196
1 0743,9

3,5

2,7
2,3

1,8
1,4 1,3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2Q2017

Dług netto [mln PLN] Dług netto/EBITDA (Z)

[tys. PLN] Na koniec 2Q2017 Na koniec 2016

Wskaźnik stopy zadłużenia 56,7% 60,8%

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 35,8% 37,7%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 130,9% 155,3%

Zobowiązania finansowe brutto 1 556 398 1 610 867

Zobowiązania finansowe netto 1 073 772 1 196 498

Grupa systematycznie obniża 
zadłużenie. Na koniec 2Q2017 
wskaźnik dług netto / EBITDA 
(Z) wynosił 1,3.

Dzięki refinansowaniu 
zadłużenia w 4Q2015 Grupa 
ma obecnie znacznie niższe 
koszty obsługi długu

Metodologia liczonych wskaźników zgodna ze sprawozdaniem finansowym

Wyniki finansowe za 2Q2017
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Cash flow – 1H2017

[mln PLN] 1H2017 1H2016

EBITDA 378 454

Kapitał obrotowy -52 -22

Odsetki zapłacone -23 -26

Podatek zapłacony -19 -14

Pozostałe -28 -30

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 255 362

CAPEX -195 -251

Pozostałe 11 20

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -184 -231

Free cash flow 71 131

Finansowanie dłużne -4 -3

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 -3

Przepływy netto razem 67 127

Środki pieniężne na koniec okresu 483 330

Układ uproszczony

Wyniki finansowe za 2Q2017

Działalność operacyjna

• Głównie zmiana handlowego 
kapitału obrotowego 

• Pozostałe przepływy 
operacyjne to głównie zmiana 
stanu rezerw 
krótkoterminowych, świadczeń 
pracowniczych, niehandlowych 
zobowiązań i należności 
krótkoterminowych

Działalność inwestycyjna

• Wydatki związane 
z realizowanym programem 
inwestycyjnym w Grupie CIECH 
na nieco niższym poziomie niż 
w roku ubiegłym

Działalność finansowa

• Działalność finansowa na 
zbliżonym poziomie co w roku 
ubiegłym
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Kontynuacja realizacji kluczowych inwestycji (1)
Outlook na kolejne kwartały

Inwestycja: soda oczyszczona w Niemczech

Soda do szeroko pojętej branży healthcare
(jako substancja pomocnicza)

Produkt najwyżej marżowy 
z najwyższymi restrykcjami 
jakościowymi. Konieczność 

specjalnych wymagań czystości 
oraz certyfikatu GMP (podobnie 

jak każdy rodzaj sody 
farmaceutycznej)

10% światowej populacji* cierpi na 
przewlekłą chorobę nerek (CKD – chronic kidney
diesase ), która została uznana za chorobę 
cywilizacyjną. 

Przewlekłe choroby nerek zmieniły miejsce na 
liście najczęstszych powodów zgonów 

z 27 w 1990 r. na 18 w 2010 r.*

Ponad 2 mln* ludzi na świecie stosuje obecnie 
hemodializy albo transplantację nerek, żeby 
uratować życie

W 2020 r. prognozuje się niemal dwukrotny wzrost 

tej liczby (ok. 3,8 mln**)

Główni europejscy producenci cartridge’ów
do dializ:

Braun, Fresenius, Gambro

* źródło: National Kidney Foundation           ** Źródło: Fresenius

w tym: soda do dializ

Megatrendy rynkowe
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Kontynuacja realizacji kluczowych inwestycji (2)
Outlook na kolejne kwartały

Inwestycja: sól w Polsce

Lizawki solne Granulat solny

Produkt stosowany w hodowli
zwierząt. Dostarcza zwierzętom
niezbędnych jonów sodu i chloru, co
poprawia efektywność i wydajność
produkcji zwierzęcej. Produkt
kierowany będzie bezpośrednio do
klientów końcowych w biznesie AGRO
(dużym hodowcom) oraz producentom
pasz.

Produkt do zmiękczania wody,
stosowany głównie w zmywarkach do
mycia naczyń oraz w pralkach. CIECH
będzie oferować zarówno surowiec do
produkcji i produkt pod marką własną.

Wg danych EUROSTATU Polska jest w gronie 

krajów z największym pogłowiem bydła 
i krów mlecznych, obserwuje się także 
systematyczny wzrost bydła młodego, dla którego 
stosowanie lizawek ma największe znaczenie

Obserwowana jest coraz większa presja na 

większą wydajność produkcji rolnej
(szczególnie w krajach rozwijających się) oraz 
rosnący eksport polskich producentów żywności

---

Rynek uzdatniania wody w Europie wykazuje 

duży potencjał. Sam rynek granulatu 
solnego, trafiającego do odbiorcy finalnego 

w opakowaniach to ponad pół miliona ton 
rocznie (w 2016 r.)

W Europie widoczna jest tendencja wzrostu 
liczby zmywarek do naczyń i innych urządzeń 
AGD, gł. w krajach rozwijających się

CAPEX:
Ponad 
30 mln PLN

Uzupełnienie oferty Grupy o nowe rodzaje soli, 
wzrost efektywności produkcji, wykorzystanie synergii 
pomiędzy biznesem solnym a biznesem ŚOR. 

Megatrendy rynkowe
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Kontynuacja realizacji kluczowych inwestycji (3)
Outlook na kolejne kwartały

Kontynuacja realizacji inwestycji 
instalacji odsiarczania 

i odazotowania 
w elektrociepłowniach w Polsce

Kontynuacja rozbudowy 
magazynu produktów solnych

Zakończenie inwestycji w magazyn bloków długich w piankach

Kolejne rejestracje środków ochrony roślin za granicą

Praca nad nowymi produktami w biznesie AGRO

Dalszy rozwój portfolio żywic w kierunku bardziej 
specjalistycznych produktów

Dalszy rozwój portfolio pianek o nowe produkty
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Intensywne działania biznesowe i sprzedażowe
Outlook na kolejne kwartały

Dalsza budowa przewagi konkurencyjnej 
i wzmacnianie więzi z klientami sodowymi

Utrzymanie dyscypliny kosztowej poprzez 
optymalizację procesów, zwiększanie wydajności 

produkcyjnej

Dalsza ekspansja międzynarodowa we wszystkich obszarach biznesowych poprzez szukanie nowych, 
atrakcyjnych rynków

Efektywne zarządzanie sytuacją surowcową 
do produkcji żywic i pianek

Dalszy rozwój sieci sprzedażowej środków ochrony 
roślin w Polsce i praca nad zwiększeniem 

efektywności produkcji w ŚOR, żywicach i piankach

Rozpoczęcie procesu negocjacji kontraktów 
na sodę na 2018 r.

Przygotowania, a następnie realizacja sprzedaży 
przedsezonowej środków ochrony roślin



Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych, zawiera jedynie informacje podsumowujące i nie ma wyczerpującego charakteru, ani nie jest przeznaczone do tego, by być jedyną podstawą jakiejkolwiek analizy 
lub oceny. CIECH S.A. nie składa żadnych zapewnień (wyraźnych lub dorozumianych) w zakresie informacji przedstawionych w niniejszym opracowaniu i nie należy polegać na żadnych informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, łącznie 
z zawartymi w nim prognozach, szacunkach i opiniach. CIECH S.A. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, pominięcia lub nieprawidłowości zawarte w niniejszym dokumencie. Zostały w nim wykorzystane źródła 
informacji, które CIECH S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Niniejsze opracowanie nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w 
publicznym obrocie. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. CIECH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za 
efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody CIECH S.A. 

KONTAKT DLA INWESTORÓW:
Joanna Siedlaczek
Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Inwestorskich
+48 669 600 567, joanna.siedlaczek@ciechgroup.com

Nowocześnie zarządzana, zdywersyfikowana grupa chemiczna 
na stabilnej ścieżce wzrostu


