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Wyniki finansowe Q4 2021 i FY 2021
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Podsumowanie realizacji Strategii 2019-2021
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Strategia 2019-2021 Przed Strategią
* Osiągnięte wyniki finansowe (m.in. EBITDA(Z) i Dług Netto) pozwalają na uruchomienie wypłaty Programu Motywacyjnego dla Kadry Menedżerskiej (Long Term Incentive Plan - LTIP), w związku z czym założono rezerwę w wysokości ok. 51 mPLN, która
została rozpoznana w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. Kwota ta będzie wypłacona uprawnionym osobom w trzech równych transzach w latach 2022-2024.
** Zgodnie z definicją z umów kredytowych.
Nota: Prezentowane dane finansowe dotyczą działalności kontynuowanej (bez CIECH Żywice).

Przychody
[mPLN] 3 460

2021
raportowane

∆
vs. 2021

+484 +16%

2020 
raportowane

2019 
raportowane

∆%
vs. 2021

∆
vs. 2021

∆%
vs. 2021

2018 
raportowane

∆
vs. 2021

∆%
vs. 2021

2 976 +218 +7%3 242 +113 +3%3 347

EBITDA(Z) raportowana
[mPLN] 727 +142 +24%585 +88 +14%639 +109 +18%618

EBITDA(Z) 
excl. LTIP* [mPLN] 778 +193 +33%585 +139 +22%639 +160 +26%618

Marża EBITDA(Z) excl. 
LTIP* [%] 22,5% +2,8pp +14%19,7% +2,8pp +14%19,7% +4,0pp +22%18,5%

Dług netto**
[mPLN] 1 178 -353 -23%1 531 -265 -18%1 443 -331 -22%1 509

Dług netto/ 
EBITDA(Z) LTM ** 1,63x -0,82p -33%2,45x -0,56p -26%2,19x -0,74p -31%2,37x

Cash flow operacyjny
[mPLN] 1 279 512 67%767 744 139%535 825 182%454

Koszty stałe
[mPLN] 738 +73 +11%665 +13 2%725 +29 +4%709

W toku realizacji strategii poprawiliśmy niemal wszystkie główne miary finansowe.



4Realizacja strategii 2019-2021 daje solidne podstawy do dalszego rozwoju.

Budowa nowoczesnej firmy

• Ewolucja kultury korporacyjnej

• Performance management –

wynagradzanie za wyniki

• Decentralizacja podejmowania decyzji –

elastyczność i efektywność

• Reenigineering i stabilizacja kluczowych 

procesów

• Digitalizacja, zarządzanie  w oparciu    o 

szybko dostępne i rzetelne dane

• Poprawa bezpieczeństwa

• Ambitna strategia ESG

Wymierny wzrost vs. 2018

• OCF: wzrost o 182% (+825 mPLN)

• Przychody: wzrost o 3% (+113 mPLN)

• EBITDA(Z): wzrost o 18% (+109 mPLN) 

• EBITDA(Z) excl. LTIP: wzrost o 26% 

(+160 mPLN)

• Marża EBITDA(Z) excl. LTIP: wzrost 

o 4 p.p.

• Zysk netto: wzrost o 111% (+121 mPLN)

• Dług netto: spadek o 22%  (-331 mPLN)

Zakończone przełomowe
inwestycje

• Nowa, supernowoczesna warzelnia 

soli na atrakcyjnym rynku 

• Pierwszy z nowych produktów Agro 

(Halvetic) trafił już na rynek

• Instalacja do produkcji 

farmaceutycznej sody oczyszczonej –

wejście na wysoko marżowy, 

jakościowy rynek medyczny

• Nowy piec w krzemianach umacnia 

naszą pozycję

Efektywna struktura

• Przyjęcie struktury 

BU-centrycznej ułatwiającej 

zdecentralizowane zarządzanie

• Dezinwestycja – sprzedaż BU 

Żywice za 160 mPLN 

(EV/EBITDA: 7,6x)

• Insourcing usług remontowych 

– kontrola nad kosztami i 

ryzykiem

• Utworzenie SSC – poprawa 

jakości i efektywności 

procesów wsparcia

Zdywersyfikowany, zrestrukturyzowany i efektywny biznes, oparty na solidnych podstawach 

organizacyjnych i kulturze korporacyjnej wspierającej wzrost.
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* Wyłączając CIECH Soda Romania.
** Osiągnięte wyniki finansowe (m.in. EBITDA(Z) i Dług Netto) pozwoliły na uruchomienie wypłaty Programu Motywacyjnego dla Kadry Menedżerskiej (Long Term Incentive Plan - LTIP), w związku z czym założono w Q4 2021 r. rezerwę w wysokości ok. 51 mPLN. 
Kwota ta będzie wypłacona uprawnionym osobom w trzech równych transzach w latach 2022-2024. 

Sprzedaż Efektywność
Wzrost udziału produktów 

specjalistycznych

EBITDA(Z)* [mPLN]

Zdrowy mix zróżnicowanych biznesów pozwala na wzrost i rozwój w każdych warunkach 
rynkowych…

Marża EBITDA(Z)
Przychody ze sprzedaży* 

[mPLN]

2 915

3 460

20212018

+19%

564

2018

727
raportowana

2021

51 – LTIP**

778

+38%

18,5%

22,5%

2018 2021

+22%
(excl. LTIP)

Pozostałe
16%

Sodowy
84%

Sodowy
72%

Agro
14%

Pianki
8%

Krz i Op
6%

2018 2021

Udział segmentów
w EBITDA(Z)

• Aktywna polityka cenowa –

błyskawicznie podnieśliśmy 

ceny i obroniliśmy marże 

będące pod presją kosztów 

surowców (Soda).

• Przegląd portfolio –

przekierowaliśmy moce 

produkcyjne na 

najbardziej 

perspektywiczne produkty 

(Agro, Krzemiany, Pianki).

• Zbudowaliśmy od nowa 

procesy planowania 

operacyjnego (S&OP) –

poprawiając zarówno wyniki 

jak i satysfakcję klientów.

• Zdecentralizowaliśmy Grupę i 

przekazaliśmy kompetencje 

operacyjne Business Unitom.

• Zredukowaliśmy zbędne 

koszty stałe – funkcje 

wsparcia pomagają rozwijać 

biznes, a nie są obciążeniem.

• Mix produktów i rynków 

zapewniający przewidywalny 

wzrost w każdych 

warunkach.

Zrestrukturyzowaliśmy nasz biznes, odblokowaliśmy 

potencjał wzrostu i jesteśmy gotowi do dalszego rozwoju.
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Dużo przestrzeni w bilansie zwiększa bezpieczeństwo finansowe 

w niepewnych czasach oraz umożliwia wykorzystanie 

rynkowych okazji, gdy się pojawią.

Konwersja gotówki 
głównym celem

• Dobrze wykonany plan 

podniesienia efektywności 

gotówkowej – niemal 

potroiliśmy cash flow

operacyjny.

• Uwolniliśmy gotówkę 

z kapitału obrotowego 

dzięki efektywniejszej  

rotacji należności/ 

zobowiązań 

i usprawnionemu 

zarządzaniu zapasami. 

Bezpieczne zarządzanie 
płynnością

• Refinansowanie na ponad 

2 mld zł pozyskane w Q1 

2021. Korzystne parametry i 

stopy procentowe zmienione na 

stałe utrzymują koszty 

finansowe na niskim poziomie

i obniżają koszt kapitału.

• >300 mln zł w faktoringu 

odwrotnym skróciło cykl 

obiegu gotówki i zapewniło 

dodatkowe finansowanie na b. 

atrakcyjnych warunkach.

• Bezpieczny bilans i 

dobre perspektywy 

biznesowe pozwoliły na 

wypłatę dywidendy nawet w 

roku dotkniętym pandemią. 

• 8 czerwca 2021 r. 

wypłaciliśmy 

akcjonariuszom 158 mln zł

(3zł/akcję, ok. 7,4% DY**).

Cash flow operacyjny [mPLN]

… a koncentracja na efektywności gotówkowej zapewniła wysoki cash flow operacyjny
i bezpieczną sytuację bilansową.

Dług netto/EBITDA(Z) LTM*Dług netto* [mPLN]

1 509

1 178

2018 2021

-22%

454

2018 2021

1 279

+182%

Niemal 
trzykrotny 

wzrost 
OCF!

2018

2,37x

2021

1,63x

-31%

* Zgodnie z definicją z umów kredytowych
** Dividend Yield w dniu ogłoszenia dywidendy

Część zysków wypłacona 
akcjonariuszom
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Cash flow operacyjny LTM i CAPEX LTM* [mPLN]

Skumulowany OCF 2019-2021: 2 582 mPLN

Skumulowany CAPEX 2019-2021: 1 792 mPLN

*CAPEX w ujęciu gotówkowym

Wygenerowaliśmy 790 mln zł wolnej gotówki, już po sfinansowaniu rekordowego programu 
inwestycyjnego…

• Planujemy utrzymanie wysokiej efektywności przepływów pieniężnych

• Kontrybucja ze zrealizowanych projektów inwestycyjnych poprawi wyniki

• W kolejnych kwartałach CAPEX spadnie do poziomu sprzed 
rozpoczęcia programu inwestycyjnego: ok. 400-450 mPLN rocznie

Efekty realizacji strategii Najbliższa przyszłość

436
349 341

535 568

745
815

767

972
882 839

1279

410 379 370 351
420

484
565

694 738
802 810

747

Q1 2019 Q1 2020Q4 2019Q2 2019 Q3 2019 Q3 2020Q2 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
i kolejne

CQGR +10%

OCF LTM

CAPEX* LTM

Program inwestycyjny – ok. 726 mPLN/ kwartałCAPEX średnio na poziomie 402 mPLN/ kwartał

Utrzymanie 
wysokiej 

efektywności 
gotówkowej

Spadek nakładów 
inwestycyjnych



8…dzięki któremu nasz biznes będzie dalej rósł…

Największy w naszej historii program inwestycyjny, sfinansowany w całości z OCF, został zakończony, pomimo 

bezprecedensowych warunków rynkowych (COVID-19, kryzys energetyczny).

Linia produkcyjna sody oczyszczonej 
klasy farmaceutycznej

• Moce produkcyjne sody oczyszczonej 

dzięki nowej instalacji w niemieckim 

zakładzie wzrosły o 50kt rocznie

• Najwyższej jakości soda oczyszczona, 

certyfikowana jako składnik leków

• Wzmocniliśmy pozycję na 

perspektywicznym, wysoko marżowym 

rynku farmaceutycznym, opartym na 

dostawach produktu wysokiej jakości

Piec do krzemianów

• Zdolności produkcyjne szklistego 

krzemianu sodu dzięki budowie 

nowoczesnego, efektywnego 

energetycznie pieca wzrosły 

aż o 30%, do 240 tt rocznie

• Emisja CO2 na tonę produktu niższa 

o ok. 20% w porównaniu 

z dotychczasowymi instalacjami

• Potwierdziliśmy pozycję największego 

dostawcy krzemianów w Europie

Rozwój portfolio produktowego 
środków ochrony roślin

• Przełomowy produkt o innowacyjnej 

formule – Halvetic – z sukcesem 

zadebiutował na światowym rynku

• Duże nakłady na R&D (kilkadziesiąt 

milionów zł rocznie) i znacznie 

ulepszone procesy w tym obszarze

• Prace nad rozwojem portfolio 

produktowego - w zgodzie z trendami 

rynkowymi, wspierane przez 

digitalizację rynku

Warzelnia soli

• Jedna z najnowocześniejszych

i najbardziej efektywnych warzelni soli 

w Europie - produkująca tabletki solne, 

sól spożywczą i sól farmaceutyczną 

(w trakcie certyfikacji)

• Zdolności produkcyjne najwyższej jakości 

produktu na poziomie 440 tys. ton rocznie

• Ukończyliśmy projekt w ciągu            

11 miesięcy mimo globalnych 

komplikacji spowodowanych COVID-19

• Pełny ramp-up planujemy w 2022 roku



9…i poprawiał naszą pozycję na rynkach wysokiej jakości produktów specjalistycznych.

S

Soda kalcynowana

S

Soda oczyszczona
(farmaceutyczna)

S

Sól

S

Krzemiany

Dynamicznie rosnący rynek (7% rocznie)

Wysoka marża, niewrażliwa na ceny surowców

Wzrost naszych mocy o 30%

Wzrost popytu na krzemiany zwiększa popyt na sodę!

S

Agro

S

Pianki

Atrakcyjny rynek

Duża nadwyżka popytu nad podażą winduje marże

Jesteśmy jednym z niewielu producentów, którzy 

utrzymali stabilność dostaw

S

Opakowania

Wiodąca pozycja w stabilnej rynkowej niszy

Potencjał rozwoju nowych produktów

PERSPEKTYWY

Stabilny cash flow

Pionowa integracja w łańcuchu wartości. Pełna kontrola nad efektywnością i marżowością.

Nasz portfel produktów:

▪ Zdywersyfikowany – dostarcza 

przewidywalnych wyników

w każdych warunkach rynkowych

▪ Wzrostowy – duża ekspozycja 

na atrakcyjne, rosnące rynki

▪ Wysokomarżowy – wysoki udział 

produktów specjalistycznych 

(np. farmaceutycznych)

▪ Zdekomodytyzowany -

konkurujemy innymi atrybutami niż 

tylko koszt wytworzenia

Stabilnie rosnący rynek (3-4% rocznie)

Globalny, strukturalny niedobór przez                 

co najmniej 5 najbliższych lat

PERSPEKTYWY

Solidny cash flow, malejący CAPEX

Rynek na progu odbicia po pandemii

Wysoka marża (zwłaszcza w naszych segmentach 

specjalistycznych)

Nowy, supernowoczesny, efektywny energetycznie 

zakład wyprodukuje docelowo 450tt rocznie

PERSPEKTYWY

Nowy zakład zdobywa rynek

Stabilnie rosnący rynek (5% rocznie) 

Popyt niewrażliwy na szoki rynkowe

Bardzo wysoka marża (ponad 2,5x wyższa niż dla 

sody kalcynowanej)

Podwoiliśmy nasze moce produkcyjne

Rosnący globalny rynek, niewrażliwy na wahania 

koniunktury

Skuteczna restrukturyzacja odblokowała potencjał 

wzrostu

Nowe innowacyjne produkty zdobywają rynek

PERSPEKTYWY

R&D oraz kolejka nowych produktów

PERSPEKTYWY PERSPEKTYWY PERSPEKTYWY

Umocnienie pozycji dostawcy nr 1 w Europie Rozwój produktów opartych o bio- i repolioleRosnąca marżowość (rozwój portfela)
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Wszystkie nasze biznesy bardzo wyraźnie poprawiły wyniki mimo niesprzyjającego otoczenia 
i są w znakomitej pozycji do dalszego wzrostu.

Agro i Pianki - EBITDA(Z)
[mPLN]

• Udana restrukturyzacja Agro

• Sukces integracji przejętego Proplanu

• Wprowadzenie nowych produktów, których sprzedaż 

dopiero nabiera tempa

• Wzrost udziału przychodów z zagranicy z 20% do 40% 

- dalszy potencjał do dużego wzrostu

• Elastyczny biznes Pianek wykorzystał szanse rynkowe

Krzemiany i Opakowania - EBITDA(Z) 
[mPLN]

• Wzrost mocy produkcyjnych w bardzo atrakcyjnym 

segmencie rynku krzemianów

• Optymalizacja portfela produktów – koncentracja 

na najbardziej marżowych

• Utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej w 

Segmencie Opakowania

Segment Sodowy* – EBITDA(Z) 
[mPLN]

• Bardzo korzystna sytuacja rynkowa

• Soda obroniła wysokie marże w niezwykle ciężkim 

otoczeniu

• Efektywne zarządzanie cenami i dyscyplina kosztowa

• Rozwój sprzedaży nowych, wysokomarżowych produktów

• Przesunięta w czasie kontrybucja z nowej warzelni soli

591

496

2018 2021

+19%

65
Segment Pianki

Segment
Organiczny (bez Żywic)

2018 2021

115
Segment Agro

61

180

+196%

Segment
Krzemiany i Szkło

20212018

30
Segment

Krzemiany

17
Segment

Opakowania

35

47

+34%

Potrojenie 
wyniku!

Zmiany których dokonaliśmy trwale poprawiają efektywność naszego biznesu.

Po restrukturyzacji i usprawnieniu wszystkich procesów jesteśmy gotowi do wykorzystania potencjału wzrostu naszych rynków.

* Dane za 2018 bez CIECH Soda Romania i z uwzględnieniem segmentu transportowego (od 2021 włączonego do segmentu sodowego).



11Osiągnięcia w obszarach pozafinansowych wzmocniły naszą strategiczną pozycję.

Model Operacyjny

• Restrukturyzacja formalno-

prawna – transformacja modelu 

zarządzania w oparty na Business 

Unitach

• Usprawnione procesy decyzyjne 

umożliwiające elastyczne i szybkie 

reagowanie na zmiany otoczenia

• Insourcing usług serwisowych w 

celu zapewnienia lepszej kontroli 

kosztów i ryzyka

• Utworzenie centrum usług 

wspólnych w celu maksymalizacji 

efektywności procesów wsparcia

• Podnoszenie standardów i 

transparentność raportowania 

wspiera podejmowanie decyzji i 

zmniejsza ryzyko dla wszystkich 

interesariuszy

Digitalizacja

• Digitalizacja i automatyzacja 

procesów S&OP, sprzedaży oraz 

dystrybucji zapewniają wyższej 

jakości serwis i wzrost marży 

• Nowy System Informacji Zarządczej 

– spójność i dostępność informacji 

bazujących na wiarygodnych 

danych

• W zakładach sodowych wdrożono 

wspólnie z Honeywell system 

Advanced Process Control 

poprawiający wydajność 

operacyjną instalacji i umożliwiający 

optymalizację kosztów

• Opracowany wraz z Siemensem 

symulator procesów zakładu w 

Inowrocławiu, testy pilotażowe 

wykorzystania AI 

Kultura Korporacyjna

• Budowanie procesów w organizacji 

wokół zdefiniowanych Wartości i 

Kompetencji 

• Rozwijanie kultury i umiejętności 

przywódczych – program rozwoju 

kompetencji przywódczych 

dedykowany wszystkim menadżerom

• Tworzenie angażującego środowiska 

pracy – przeprowadzanie badań opinii 

pracowników  i ankiet „Pulse Check”. 

Stała komunikacja z pracownikami 

przy użyciu różnych kanałów online i 

offline

• Wdrożenie ujednoliconych i 

przejrzystych systemów wynagrodzeń

• Budowa zintegrowanego systemu 

zarządzania wynikami pracy –

Performance Management

Bezpieczeństwo

• Reorganizacja procesów 

Safety&Health - podejście 

do bezpieczeństwa bazujące 

na światowych standardach 

przemysłu chemicznego

• Zaktualizowana Polityka 

Bezpieczeństwa obowiązująca 

zarówno pracowników jak

i podwykonawców

• Zredukowana o 60% liczba 

wypadków w 2021 vs. 2018

• Spadek wskaźnika LTIF* o 63% 

2021 vs 2018

• Skrupulatnie przestrzegana 

polityka bezpieczeństwa w czasie 

pandemii COVID-19 zapewniła 

ciągłość biznesu

Zrównoważony Rozwój

• Uznana i wielokrotnie 

nagradzana Strategia ESG 

„Chemia dla lepszego 

świata” w trakcie realizacji

• Ambitny plan 

dekarbonizacji zakładający 

zmniejszenie emisji CO2 o 

33% do 2026 r. i zerową 

emisję netto do 2040 r.

• Szereg inicjatyw 

realizowanych w różnych 

obszarach organizacji od 

zakupów przez 

różnorodność po etykę.

* Liczba wypadków „recordable” standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin.
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Szczegółowe wyniki finansowe
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1

Nasz wzrost pozostaje niezagrożony wpływem inwazji Rosji na Ukrainę. 
Pozytywne trendy rynkowe sprzed wojny pozostały niezmienione.

• Rynek sody w Europie pozostaje silnie niezbilansowany. 

• Analitycy rynku przewidują dalsze podwyżki cen sody, w tym zmiany w 

zawartych już kontraktach.

• Na innych rynkach, zwłaszcza w Chinach, Afryce i obu amerykach rynek także 

istnieje duża przewaga popytu nad podażą, a ceny spot wykazują tendencję 

wzrostową.

• Spodziewane zaburzenia na rynku żywności mogą spowodować wzrost 

sprzedaży i marż środków ochrony roślin.

• Produkcja i sprzedaż niezagrożone – nie widzimy istotnego wzrostu ryzyka 

dla łańcucha dostaw.

• Wciąż obserwujemy niedobór pianek na rynku CEE.

• Ewentualne osłabienie na rynku meblarskim (dostęp do drewna z Ukrainy 

i Białorusi) prawdopodobnie zostanie skompensowane innymi segmentami rynku 

(materace). SEGMENT

Pianki

SEGMENT

Agro

SEGMENT

Soda

• Pozostałe segmenty wydają się być w niewielkim stopniu obarczone specyficznymi 

ryzykami po stronie przychodów.
Inne

• Nie prowadzimy istotnej sprzedaży na rynkach ukraińskim, białoruskim i rosyjskim.

• Według naszej wiedzy także nasi kluczowi klienci nie posiadają istotnej ekspozycji na te rynki.

Sprzedaż i przychody Surowce i łańcuchy dostaw

Węgiel energetyczny – historycznie kupowaliśmy niewielki (<5%) wolumen rosyjskiego węgla, gdy 

krajowy nie był dostępny. Nie przewidujemy istotnych problemów z dostępnością węgla z innych 

kierunków. Obecnie produkcja sody z energii opartej na węglu jest znacznie bardziej konkurencyjna 

od tej opartej na gazie.

Gaz ziemny – wysokie ceny w Niemczech powodują presję na koszty wytworzenia sody w zakładach 

opartych o energię gazową. Widzimy możliwość zmiany cen rynkowych sody odzwierciedlających 

wzrost cen gazu. Częściowo korzystamy z lokalnego źródła (niezależnego od cen hurtowych) –

rozmawiamy na temat przedłużenia jego użycia.

Uprawnienia CO2 – niższe ceny uprawnień powodują naturalny hedging dla rosnących kosztów 

surowców energetycznych. Nasz poziom zabezpieczenia pozwala nam skorzystać na tym mechanizmie.

Antracyt/Koks – Istnieje ryzyko dla dostaw antracytu. Jest relatywnie łatwa możliwość zastąpienia go 

koksem (m.in. krajowym). W przypadku wzrostu kosztów widzimy możliwość wynikającej z tego podwyżki 

cen.

Usługi transportowe – skutecznie sobie radzimy z ryzykiem dostępności, między innymi korzystając

z relacji i doświadczeń wypracowanych w czasie pandemii. Oprócz tego część transportu znajduje się 

całkowicie w naszej gestii (CIECH Cargo).

Na bieżąco monitorujemy sytuację i podejmujemy działania mające na celu zapewnienie ciągłości 

funkcjonowania Grupy oraz poszczególnych spółek. Sytuacja polityczna i rynkowa jest niestabilna, 

co oznacza, że ryzyko i nasza ocena sytuacji może ulec zmianie. 



14Wyniki Q4 - zrównoważyliśmy wzrosty kosztów surowców dużym wzrostem przychodów (średnich cen).

992
mPLN

+23% rdr
(+188 mPLN)

Przychody

172
mPLN

+2% rdr
(+3 mPLN)

EBITDA(Z)

59
mPLN

+13% rdr
(+7 mPLN)

Zysk netto

688
mPLN

+178% rdr
(+440 mPLN)

OCF

194
mPLN

-25% rdr
(-63 mPLN)

CAPEX

1,63x 

Dług netto/EBITDA(Z) 
LTM*

-33% rdr
(-0,82 p.)

▪ Powróciliśmy do wysokiej rentowności, zgodnie 

z zapowiedziami z poprzedniego kwartału.

▪ Wzrosty cen naszych produktów pokryły 

wyższe koszty surowców które obserwowaliśmy 

od połowy roku.

▪ Bardzo dobre wyniki Q4 zwiastują udane 

kolejne kwartały.

▪ Bardzo dobre przepływy pieniężne –

wzmocnione jednorazową transakcją sprzedaży 

uprawnień CO2 w grudniu 2021 

i jednoczesnego odkupienia ich na kwiecień 

2022 – operacja o wartości 238 mln zł 

neutralna dla EBITDA, uwolniła zamrożoną 

gotówkę i obniżyła dług netto.

▪ Niski poziom długu na koniec roku zmniejsza 

marżę jaką płacimy za finansowanie (margin

grid) – obniża absolutne i jednostkowe koszty 

finansowe.

* Zgodnie z definicją z umów kredytowych



15…i przekroczyliśmy ogłoszoną w kwietniu 2020 prognozę.

222

222 222 222

700
188 188 188

145 145

172

3M 2021 6M 2021 9M 2021

LTIP 51

410

FY2021 Prognoza

554

778
735

+6%

30% 56% 75% 106%
excl. LTIP

804

804 804 804

3 125

861 861 861

835 835

960

3 285

3M 2021 6M 2021 9M 2021 FY 2021 Prognoza

1 665

2 500

3 460

+5%

24% 51% 76% 105%

Wykonanie narastająco vs. górny 
przedział prognozy

Realizacja prognozy EBITDA(Z) w 2021 r. 

[mPLN]

Realizacja prognozy przychodów w 2021 r. 

[mPLN]
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Pracujemy nad przygotowaniem precyzyjnej prognozy 2022.

EBITDA Przychody i Koszty CAPEX and FCF

Przewidujemy, że rok 2022 będzie pod względem finansowym udany, mimo ryzyk.
Wstępne wyniki Q1 2022 potwierdzają bardzo pozytywne tendencje.

• Naszym celem jest osiągnąć w 2022 

co najmniej porównywalny poziom 

EBITDA(Z) raportowanej jak w 2021.

• Już zakontraktowany wzrost cen naszych produktów 

pokrywa wyższe koszty surowców. Analitycy rynku wskazują, że 

dalsze podwyżki cen są jeszcze możliwe.

• Zdywersyfikowany i antycykliczny portfel produktów dzięki 

działalności w kilku niezależnych segmentach biznesowych.

• Presja inflacyjna na wszystkich pozycjach kosztowych wymaga 

bardzo skrupulatnej kontroli kosztów, w czym mamy duże 

doświadczenie i potwierdzone sukcesy.

• Zakończenie dużego programu inwestycyjnego 

oznacza, że nasz CAPEX (w tym R&D) może spaść 

do ok. 400-450 mPLN w 2022.

• Planujemy utrzymać wysoki OCF, w związku z czym 

spodziewamy się dużej poprawy FCFF.

Dalszy rozwój sprzedaży, 

entuzjastyczne przyjęcie przez 

rynek nowych produktów oraz 

owoce przeprowadzonej 

restrukturyzacji przyniosą dalszy 

wzrost wyników.

Normalizacja sytuacji na rynku 

surowców i poprawa dostępności 

sprawiają, że powtórzenie wyniku 

2021 będzie wyzwaniem. 

Z pewnością wynik będzie jednak 

dużo lepszy niż przed 

pandemią. 

Dzięki uruchomieniu nowego pieca do 

krzemianów sodu wyniki segmentu 

znacząco wzrosną.

Wzrost kosztów surowców powinien być 

w pełni przeniesiony w cenie.

Aktywna i szybka reakcja po stronie 

przychodów oraz dyscyplina kosztowa 

powinny pozwolić na utrzymanie 

zbliżonego wyniku jak w 2021, 

mimo bezprecedensowej presji 

kosztowej.

Agro Pianki KrzemianySodowy Opakowania

Spodziewamy się 

płaskiego rdr wyniku i 

utrzymania wiodącej pozycji 

na polskim rynku.
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169 17239

22
5

Q4 2020 Sodowy Agro Pianki Krzemiany

--1-0

Opakow.

-60

Poz+kor. Q4 2021

+2%

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki kwartalne segmentów – EBITDA(Z) [mPLN]

Duże wzrosty w kluczowych segmentach zapewniły poprawę wyniku kwartalnego rdr nawet 
mimo ujęcia niegotówkowej rezerwy.

▪ Wzrost marży (mix produktów)

▪ Wzrost cen (pokryte koszty surowców)

▪ Wyższy wolumen (+7%) 

▪ Dyscyplina kosztowa

▪ Wzrost marży (z 20% do 29%)

▪ Wzrost sprzedaży

▪ Sukces nowych produktów

▪ Wzrost marży (bardziej 
dochodowy mix produktów 
wyspecjalizowanych)

▪ Bardzo duży wzrost przychodów (+73%)

▪ Przejściowo nisko marżowa produkcja ze 
starych instalacji (budowa rynku dla 
nowego pieca)

▪ Odbudowa rynku po 
pandemii

▪ Głównie wpływ niegotówkowej 
rezerwy LTIP w 2021 
(zawiązanie) i 2020 (rozwiązanie)
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EBITDA(Z) kwartalnie [mPLN]

140 134
142

154
173

188

145

172

14

5149

222

169

224

Q1 2020 Q2 2020 Q1 2021Q3 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022

EBITDA (Z) 
Raportowana

Rezerwa
LTIP

Rozwiązanie 
rezerwy LTIP

EBITDA (Z) 
Raportowana

Sprzedaż 
CO2 z CSR

▪ Wzrost cen w reakcji na wzrost kosztów (przeniesienie kosztów w cenach) oraz niezbilansowany popyt (dalszy wzrost marży) wpłynęły 
istotnie na wzrost wyników, choć pełne efekty będą dostrzegalne dopiero w kolejnych kwartałach.

▪ Trwały rozwój sprzedaży nowych produktów (środki ochrony roślin, farmaceutyczna soda oczyszczona) dodatkowo zwiększył wyniki
w porównaniu do poprzedniego roku.

FY2020: 571m (excl. LTIP) FY2021: 778 (excl. LTIP)+36%

Pozytywny trend w ujęciu rocznym utrzyma się w kolejnych okresach.
Duży wzrost w ujęciu kwartalnym - zahamowaliśmy i odwróciliśmy wpływ wzrostu kosztów. 



19Segment Sodowy – dużo wyższe ceny pokryły wzrost cen surowców.

Zgodnie z zapowiedziami duży wzrost średnich cen 

sody kalcynowanej zrównoważył wzrost kosztów 

surowców. Od Q1 2022 ceny ponownie wzrosły.

Wolumen sody kalcynowanej powrócił do wysokich 

poziomów. Według analityków rynku obciążenie zakładów 

produkcyjnych w Europie bliskie maksymalnemu, popyt 

utrzymuje się na wysokim poziomie.

Duży wzrost średnich cen widoczny także w sodzie 

oczyszczonej – produkcie wysokomarżowym.

Wzrosły także przychody ze sprzedaży energii – 68 mln 

zł w Q4 2021 (+28 mln zł rdr) w ślad za wyższymi cenami 

na rynku niemieckim. Marża na tym produkcie pozwoliła na 

zwiększenie średniej marży segmentu.

Nowa warzelnia soli

▪ Sprzedaż soli systematycznie rośnie. W całym 2022 

roku spodziewamy się sprzedać ok 350tt z nowego 

zakładu. 

▪ Marże pozostają pod presją z powodu cen surowców 

i ograniczonego popytu (HoReCa) i mimo realizacji 

założeń produkcyjnych w tym roku zakład jeszcze

nie osiągnie optymalnej dochodowości.

▪ Ryzyko przejściowej nadpodaży soli w segmencie 

przemysłowym (zmniejszenie zużycia w elektrolizie 

z powodu wysokich cen gazu).

Przychody Segmentu Sodowego [mPLN]

EBITDA(Z) Segmentu [mPLN]

Soda kalcynowana: 
wolumen sprzedaży [kt]

Soda kalcynowana:
przychody [mPLN]

404
355

387
421

381 379 400 427

Q2 2020Q1 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q3 2021Q1 2021 Q2 2021 Q4 2021

+1%

364 336 348
380

340 337 358
427

Q2 2021Q4 2020Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q1 2021 Q3 2021 Q4 2021

+12%

Soda oczyszczona:
przychody [mPLN]

46
50

46
51

53 52 54
59

Q4 2020Q3 2020Q1 2020 Q2 2021Q2 2020 Q1 2021 Q3 2021 Q4 2021

+17%

Sól: przychody [mPLN]

50
41

49 46
53

44 39
47

Q4 2020 Q2 2021Q3 2020Q1 2020 Q4 2021Q2 2020 Q3 2021Q1 2021

+3%

Kluczowe produkty:

536

493 501

558
524

555
536

657

Q4 2021Q1 2020 Q2 2021Q4 2020Q2 2020 Q3 2020 Q3 2021Q1 2021

+18%

131 129
137

113

123

148

120

151
49

Q3 2021 Q4 2021Q1 2021Q1 2020 Q3 2020

172

Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021

+34%

Sprzedaż 
CO2 z CSR



20Modelowo zrestrukturyzowany Segment Agro nie zatrzymuje się.

▪ Konsekwentnie budujemy naszą pozycję na rynku środków ochrony roślin. Dzięki usprawnieniu i digitalizacji procesów
biznesowych oraz dywersyfikacji portfolio produktowego skutecznie zwiększamy udziały w rynku (+1,7 pp. rdr).

▪ W 2021 roku BU Agro umocniło swoją pozycję w segmencie herbicydów zbożowych odnotowując wzrost do blisko 22%
udziałów rynkowych. Flagowa marka CHWASTOX utrzymała pozycję najczęściej wybieranego herbicydu w Polsce.

▪ Udział w segmencie glifosatu na koniec 2021 roku przekroczył poziom 53%. Pozycja lidera to m.in. zasługa
wprowadzenia Halveticu opartej na nowoczesnej technologii BGT, która umożliwia istotną redukcję substancji aktywnej
przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej skuteczności.

▪ W ramach strategii ekspansji zagranicznej uruchomiliśmy spółkę CIECH Agro Romania dedykowaną do obsługi
tamtejszego rynku ŚOR. Kolejnym krokiem będzie adaptacja polskiego modelu biznesowego z uwzględnieniem specyfiki
rumuńskiego rynku. Dzięki znaczącej pozycji rolnictwa w gospodarce tego kraju, tamtejszy rynek ŚOR dynamicznie się
rozwija – w ostatnich latach przekroczył wartość 600 milionów euro, a przewidywany wzrost w kolejnych latach
szacowany jest na poziomie od 4 do 6 proc.

21,7% 6,0 5,6

Udział w rynku herbicydów 
zbożowych (FY 2021)*

Udział w rynku glifosatu
(FY 2021)*

Udział w rynku produktów 
dla kukurydzy (FY 2021)*

+4,6 pp rdr

53,3

Udział w rynku produktów 
dla rzepaku (FY 2021)*

+7,8 pp rdr +0,7 pp rdr +1,5 pp rdr

Przychody segmentu Agro [mPLN]

EBITDA(Z) Segmentu Agro [mPLN]

132

93

48

94

169

107

71

140

Q1 2020 Q4 2020Q2 2020 Q3 2020 Q3 2021Q1 2021 Q2 2021 Q4 2021

+49%

17

5

0

19

37

24

14

40

Q1 2020 Q2 2020 Q4 2020Q3 2020 Q4 2021Q1 2021 Q3 2021Q2 2021

+115%

* Źródło: PSOR

Wielkość rynku ŚOR w Polsce* [mPLN] Udział CIECH w rynku ŚOR w Polsce* [%]

3,9
4,8 5,3

6,1 6,0

7,8

H1 2019 FY 2019 H1 2020 FY 2021H1 2021FY 2020

+28%

2 099
2 554

2 181

2 713
2 304

2 954

FY 2021H1 2019 FY 2019 H1 2021H1 2020 FY 2020

+9%



21Znakomite wyniki pozostałych segmentów.

Przychody segmentu Krzemiany [mPLN]

5 6 6
9

7 8 7
8

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

-3%

EBITDA(Z) Segmentu Krzemiany [mPLN]

47
33

48 45
57 49 55

77

Q2 2021Q1 2021Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q3 2021Q4 2020 Q4 2021

+73%

Przychody segmentu Opakowania [mPLN]

5 6 6 5 4 5
3 4

Q4 2020Q3 2020Q1 2020 Q2 2020 Q2 2021Q1 2021 Q3 2021 Q4 2021

-18%

EBITDA(Z) Segmentu Opakowania [mPLN]

17 18 18 14 14 19 16
27

Q4 2020Q1 2020 Q1 2021Q2 2020 Q2 2021Q3 2020 Q3 2021 Q4 2021

+93%

Przychody segmentu Pianki [mPLN]

EBITDA(Z) Segmentu Pianki [mPLN]

65
46

71
85

103 96 88
103

Q3 2020 Q2 2021Q1 2020 Q2 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q3 2021 Q4 2021

+21%

8 7

10
12

19
18

12

17

Q1 2021Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q3 2021Q2 2021 Q4 2021

+41%

• Rynek pianki pozostaje niezbilansowany – zapotrzebowanie 

rynku znacznie większe niż możliwości produkcyjne branży.

• Zoptymalizowaliśmy ofertę produktową w warunkach niedoboru 

surowców i koncentrujemy się na produkcji wyspecjalizowanych 

wysoko marżowych produktów.

• Odnotowaliśmy wzrost zainteresowania niszowymi produktami 

m.in. piankami typu VISCO.

• Duży wzrost sprzedaży – efekt silnego odbicia popytu na 

produkty krzemianowe, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej oraz 

efekt ograniczenia importu krzemianów wysoko przetworzonych 

z Azji. Maksymalnie obciążyliśmy starsze (mniej efektywne) 

instalacje by zbudować udział rynkowy dla nowego pieca.

• Zdecydowana większość wyższych kosztów przenoszona jest 

automatycznie na klientów w formułach cenowych.

• Niewielka kontrybucja nowego pieca w wynikach, która będzie 

zauważalna w pełni w 2022 roku.

• Zauważalna poprawa sprzedaży, rynek odbudowuje się po 

pandemii, ale widoczna także presja ze strony kosztów.

• Zainicjowaliśmy kluczowe zmiany w strukturze produktowej

z naciskiem na produkty wysoko marżowe.
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43%

 
 

 

43%

Udział działalności objętych obecnie Taksonomią UE

Przychody Capex Wydatki

Emisje CO2 [Mg], bez CSR Energochłonność [MWh/kPLN przychodów] Emisje zanieczyszczeń [Mg]

Wytworzone odpady [Mg] Wypadkowość [LTIF/1 mln h]

1 049 671

512 442 523 569

366

833

2019

589

2020 2021

w tym
niebezp.

1 050 504

513 031 523 935

-50%

2,51 2,45

2,16

2019 2020 2021

-14%

NH3

SO2

NOx

2019

Pyły

20212020

18 258

CO

VOC

11 907

6 697

-63%

5,88 5,76

5,08

202120202019

-14%

Realizujemy założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, 

wykorzystując część wytworzonych odpadów jako surowce wtórne 

lub materiały do rekultywacji terenów poprzemysłowych. W tym 

obszarze prowadzimy też intensywne prace badawczo-rozwojowe.

W zakresie pierwszych dwóch celów Taksonomia obejmuje:

produkcję sody kalcynowanej, transport kolejowy towarów oraz 

montaż, konserwację i naprawę sprzętu zwiększającego 

efektywność energetyczną.

Emisje CO2 niższe niż w porównywalnym roku bazowym 2019, 

głownie dzięki usprawnieniom procesowym i efektywności 

energetycznej. Program dekarbonizacji realizujemy zgodnie z planem i 

zamierzamy do 2026 zmniejszyć emisje o 1/3 w porównaniu z 2019.

Efekt zarówno inwestycji w nowoczesne, wysokowydajne instalacje 

(warzelnia soli, piec krzemianowy, modernizacji, jak przedsięwzięć 

z obszaru efektywności energetycznej – w samym 2021 r. 

otrzymaliśmy białe certyfikaty za ok. 12 mln zł, 6 150 toe).

Zmodernizowane aktywa energetyczne powodują znacznie mniejsze 

obciążenie środowiska. Redukcja zanieczyszczeń w zgodzie 

z konkluzjami BAT dla LCP między innymi dzięki nowym instalacjom 

odsiarczania, odazotowania oraz elektrofiltrom.

W 2021 r. uruchomiliśmy szeroko zakrojony 

projekt, w ramach którego rozwijamy kulturę 

bezpieczeństwa.

63%

2 800 232 2 639 117 2 677 758

175 095

2019

Zakres 1

139 897140 972
Zakres 2

2020 2021

2 975 327
2 780 089 2 817 655

-5%

Realizujemy z powodzeniem założenia ogłoszonej w 2021 r. Strategii ESG 
„Chemia dla Lepszego Świata”.
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Kontakt

CIECH na YouTube CIECH na LinkedIn

Przemysław Wasilewski

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i ESG

przemyslaw.wasilewski@ciechgroup.com

Tel: +48 509 485 232

Anna Zieja

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich i ESG

anna.zieja@ciechgroup.com

Tel: +48 509 485 222

https://www.youtube.com/channel/UCf2Lw7Q0mvDoLXyBDA-Lqpg/videos
https://www.linkedin.com/company/ciech-sa/
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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. 

Zastrzeżenia prawne


