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1Q2017 – executive summary
898 mln PLN

187 mln PLN

20,7%

przychody

EBITDA (Z)

marża EBITDA (Z)

Sprzedaż większych wolumenów sody kalcynowanej r/r
(dzięki inwestycji Soda +200)
Nieco niższe ceny sprzedaży sody kalcynowanej r/r

Wyższe koszty surowców energetycznych i paliwa piecowego
oraz surowców do produkcji żywic i pianek
Wyższa sprzedaż ŚOR mimo udanej sprzedaży przedsezonowej
w 4Q2016
Wyższa sprzedaż krzemianów (z zakończonej inwestycji w CIECH
Vitrosilicon), wymagająca sytuacja rynkowa w opakowaniach

EBITDA (Z) – EBITDA skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe

1. Najważniejsze wydarzenia w 1Q2017
2. Wyniki finansowe za 1Q2017

3. Outlook na kolejne kwartały
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Otoczenie rynkowe: sytuacja walutowa
EURPLN
4,7
4,5
4,3

4,36*

4,29*

4,1
3,9

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.

3,7
3,5
1Q2016

1Q2017

USDRON

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

4,7

• 150 mln EUR

4,5

• 70 mln USD
4,24

4,3

4,1

4,07

3,9
3,7
3,5
1Q2016
Źródło: Bloomberg

1Q2017

* Średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu od 1 stycznia do 31 marca

Najważniejsze wydarzenia w 1Q2017

6

Otoczenie rynkowe: sytuacja surowcowa
Ceny węgla koksującego i koksu [USD/t]
300
260

W. koksowy - spot*
W. koksowy - benchmark
Koks - porty ARA

Ceny węgla energetycznego [USD/t]
110
100

ARA (kal. 25 GJ/t)
PMSCI1 (śr. kal. 22 GJ/t)

90

220

80

180

70

140

60
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100

40

60
1Q2016

1Q2017

30

Q1 2016

Q1 2017

German Gaspool (GLP) Natural Gas – kontrakty 1M
25,0
21,0
17,0

18,15

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

13,0

12,98
9,0
5,0
1Q2016
Źródło: Bloomberg, IHS, www.polskirynekwegla.pl

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.

1Q2017
* węgiel koksowy Premium z Australii
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Biznes: segment sodowy
Efektywna sprzedaż dodatkowych wolumenów sody
kalcynowanej z inwestycji Soda+200
Niższe ceny kontraktowe sody
kalcynowanej

Niższe od oczekiwań wolumeny
produkcji spowodowane m.in.
drobnymi awariami na instalacjach
produkcyjnych

Wyższa sprzedaż soli
suchej, gł. tabletek
solnych i soli w
opakowaniach 25 kg

Rozwój sody
oczyszczonej
(soda do
dializ)

Kontynuacja inwestycji odsiarczania
i odazotowania

Wzmacnianie relacji z klientami i rozwój
kompetencji logistycznych
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Biznes: segment organiczny
Udana sprzedaż środków ochrony roślin pomimo dużej
sprzedaży przedsezonowej w 4Q2016

Wzrost sprzedaży zagranicznej produktów AGRO

Rejestracja kolejnego nowego produktu w Polsce
(Chwastox Complex) oraz nowe zagraniczne
rejestracje MCPA (Iran, Azerbejdżan, Hiszpania)

Rozbudowa struktur
sprzedażowych w Polsce

Znaczący wzrost
cen surowców
do produkcji
żywic i problem
z dostępnością
niektórych
z nich
Wzrost cen surowców
do produkcji pianek

Wyższa sprzedaż pianek – wykorzystanie rosnącego popytu
w sektorze mebli tapicerowanych i materacy
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Biznes: segment KiS
Bardzo duża konkurencja na rynku opakowań szklanych, głównie ze strony duży
producentów i zakładów z Ukrainy

Wyższa sprzedaż szklistego
krzemianu sodu – realizacja
kontraktu z Solvay przebiega
zgodnie z planem

Zmiana
struktury
produktowej
w słojach

Efektywne wysiłki sprzedażowe w biznesie
lampionów – wzory produkowane przez CIECH
w największych sieciach handlowych

1. Najważniejsze wydarzenia w 1Q2017
2. Wyniki finansowe za 1Q2017

3. Outlook na kolejne kwartały
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Rachunek wyników

[mln PLN]

1Q2017

1Q2016

r/r

Przychody

898

826

8,7%

EBIT

127

150

-15,7%

14,1%

18,2%

-4,1%

186

204

-8,4%

20,7%

24,6%

-3,9%

187

206

-9,5%

20,8%

25,0%

-4,2%

Wynik netto

78

102

-23,6%

Marża netto

8,7%

12,4%

-3,7%

Marża EBIT
EBITDA
Marża EBITDA
EBITDA (Z)
Marża EBITDA (Z)

EBITDA (Z) – EBITDA skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe.
W 1Q2017 o: wycenę nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej: 0,8 mln zł; zmianę odpisów z tytułu utraty wartości aktywów: 1,1 mln zł, zmianę stanu rezerw: -0,5 mln zł; pozostałe: 0,5 mln zł.
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Struktura wyników po segmentach
Przychody za 1Q2017
69%
-10%

0%

10%

20%

30%

24%
40%

50%

60%

70%

Segment sodowy

Segment organiczny

Segment KiS

Segment transportowy

80%

5% 3%
90%

100%

Pozostałe

EBITDA (Z) za 1Q2107
86%
-10%

0%

10%

20%

30%

40%

11%
50%

60%

70%

80%

90%

4%
100%
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Struktura przychodów po produktach

KRZEMIANY I SZKŁO

S. ORGANICZNY

SEGMENT SODOWY

Kluczowe produkty
Soda kalcynowana ciężka

% przychodów

Struktura przychodów
w segmencie sodowym

38,7%
9%

Soda kalcynowana lekka

14,0%

7%
7%

Sól

4,7%

56%
20%

Soda oczyszczona

4,5%

Żywice

9,8%
Soda kalcynowana ciężka

Pianki poliuretanowe

8,3%

ŚOR

5,7%

Krzemiany sodowe

3,3%

Soda kalcynowana lekka
Soda oczyszczona
Sól
Chlorek wapnia
Pozostałe

Krzemiany potasowe

0,1%

Szkło opakowaniowe

2,0%

Usługi transportowe

0,2%

Wyniki finansowe za 1Q2017
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Wyniki vs. konsensus
[mln PLN]

Wykonanie 1Q2017

Konsensus 1Q2017

Zakres prognoz

Przychody

898

886

854 – 934

EBIT

127

129

119 – 137

14,1%

14,5%

13,9% – 15,5%

186

188

179 – 196

20,7%

21,2%

20,1% – 22,2%

187

188

179 – 196

20,8%

21,2%

20,1% – 22,2%

Wynik netto

78

91

87 – 97

Marża netto

8,7%

10,3%

9,5% – 10,9%

Marża EBIT
EBITDA
Marża EBITDA
EBITDA (Z)

Marża EBITDA (Z)

Konsensus PAP z 5 maja 2017 r. na bazie prognoz z 8 biur maklerskich
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Segment sodowy
Q1

Q2

Q3

Q4

Przychody [mln PLN]

Na plus:
EBITDA (Z) [mln PLN]

637

208

606

198

614 +4,9%

207

Wyższe wolumeny sprzedaży sody z Polski (z inwestycji
Soda+200)
Wyższe wolumeny sprzedaży sody z Rumunii – wysokie
zapotrzebowanie na rynkach zamorskich jako efekt wyraźnie
słabszej aktywności producentów chińskich
Wyższe wolumeny sprzedaży soli suchej (głównie tabletki
solne i sól 25 kg) i rozwój bazy klientów
Osłabienie się RON w stosunku do USD

Na minus:
Niższe ceny sprzedaży

-11,0%

Wyższe ceny paliwa piecowego (koks, antracyt) i gazu

590

619

181

161

2016

2017

2016

2017

Niższa sprzedaż sody z zakładów w Niemczech w efekcie
ograniczeń produkcyjnych; pewne ograniczenia produkcyjne
także w zakładach w Polsce
Spadek cen soli suchej w efekcie dużej podaży
i intensywnych działań konkurentów

Umocnienie się PLN w stosunku do EUR (częściowo
zniwelowana przez hedging walutowy)
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Segment organiczny
Q1

Q2

Q3

Q4

Przychody [mln PLN]

204

Na plus:
EBITDA (Z) [mln PLN]

ŚOR – wyższa sprzedaż w 1Q2017 mimo udanej
sprzedaży przedsezonowej w 4Q2016; wyższa sprzedaż
eksportowa
Pianki – wzrost wolumenów sprzedaży w wyniku
wzrostu popytu ze strony producentów mebli
tapicerowanych i materacy; dalszy wzrost efektywności
produkcji; wzrost cen sprzedaży

30,5

Na minus:

175

10,5
202 +17,2%

Żywice – niższe marże ze względu na znaczący wzrost
cen surowców i problemem z ich dostępnością
(wyłączenia produkcyjne w Chinach)

18,7 +7,4%

185

217

19,8

21,2

2016

2017

2016

2017

Pianki – wzrost cen surowców (TDI, poliole)
do produkcji pianek
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Segment KiS
Q1

Q2

Q3

Q4

Przychody [mln PLN]

53,8

EBITDA (Z) [mln PLN]

Krzemiany – wyższy wolumen sprzedaży krzemianów
sodu pochodzących z nowego pieca
Lampiony – efektywne wysiłki sprzedażowe: pozytywne
dla CIECH rozstrzygnięcie konkursów na wzory do
największych sieci handlowych (rozpoczęcie realizacji
kontraktów w marcu br.); utrzymanie cen na poziomie
sprzed roku

7,6

62,9

35,9

Na plus:

Słoje – zmiana struktury asortymentowej (nowe wzory
produktów wprowadzone w 2016 r.)

12,7

Na minus:

+30,3%
8,1 +6,8%

37,5

48,9

2016

2017

6,3

6,7

2016

2017

Lampiony – niższe wolumeny sprzedaży w styczniu
i lutym (opóźnienie rozstrzygnięcia konkursów na wzory
przez największe sieci); wzmożone działania konkurencji
(wzrost podaży tanich lampionów z Polski i Ukrainy)
Słoje – dalsza presja cenowa
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Segment transportowy
Q1

Q2

Q3

Q4

Na plus:
Wyższy wolumen przewieziony poza Grupę

Przychody [mln PLN]

EBITDA (Z) [mln PLN]

Utrzymanie cen przewozów zewnętrznych z roku
ubiegłego

Na minus:
31,0

24,9

31,0

Odczuwalna presja cenowa innych operatorów z uwagi
na warunki zimowe i niższą podażą usług

2,6

Wygaszenie działalności Transclean

4,8

-8,6%

2,7

32,3

29,5

3,9

2016

2017

2016

-43,8%
2,2
2017

Wyniki finansowe za 1Q2017
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Zadłużenie
1 479
1 261

1 361

3,5

1 213

3,9

1 197

1 183

1 280

2,7
2,3
1,8

2011

2012

2013

2014

Dług netto [mln PLN]

[tys. PLN]

2015

1,4

1,5

2016

1Q2017

Grupa systematycznie obniża
zadłużenie. Na koniec 1Q2017
wskaźnik dług netto / EBITDA
(Z) wynosił 1,49
Dzięki refinansowaniu
zadłużenia w 4Q2015 Grupa
ma obecnie znacznie niższe
koszty obsługi długu

Dług netto/EBITDA (Z)

Na koniec 1Q2017

Na koniec 2016

Wskaźnik stopy zadłużenia

58,1%

60,8%

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

36,5%

37,7%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

138,8%

155,3%

Zobowiązania finansowe brutto

1 569 801

1 610 867

Zobowiązania finansowe netto

1 279 875

1 196 498

Metodologia liczonych wskaźników zgodna ze sprawozdaniem finansowym

Wyniki finansowe za 1Q2017

20

Cash flow
[mln PLN]

1Q2017

1Q2016

186

204

-176

-112

Odsetki zapłacone

-1

-1

Podatek zapłacony

-10

-11

Pozostałe

-20

-13

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

-21

66

-110

-138

8

4

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

-102

-135

Free cash flow

-123

-69

Finansowanie dłużne

-2

-2

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

-2

-2

-125

-71

290

132

EBITDA
Kapitał obrotowy

CAPEX
Pozostałe

Przepływy netto razem
Środki pieniężne na koniec okresu
Układ uproszczony

Działalność operacyjna
• Głównie zmiana handlowego
kapitału obrotowego (wzrost
zapasów i należności, spadek
zobowiązań)
• 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

1. Najważniejsze wydarzenia w 1Q2017
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3. Outlook na kolejne kwartały
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Działania w obszarze sody kalcynowanej
Kontynuacja inwestycji instalacji odsiarczania
i odazotowania
w elektrociepłowniach w Polsce

Dalsza budowa silnych
relacji z klientami

Utrzymanie konkurencyjności kosztowej poprzez
optymalizację procesów, zwiększanie wydajności
produkcyjnej

Dalsza ekspansja na
międzynarodowych rynkach
(np. Afryka, Ameryka
Południowa)

Efektywne zarządzanie
surowcami
energetycznymi

Rozwój kompetencji logistycznych,
w tym przejmowanie zarządzania
magazynem klientów

Rozwój aktywności
w zakresie sprzedaży
kontenerowej

Outlook na kolejne kwartały
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Dalszy rozwój produktów specjalistycznych
Rozbudowa magazynu
produktów solnych
Rozwój nowych
produktów solnych

Kolejne rejestracje produktów AGRO
i substancji aktywnych w Unii Europejskiej
Rozszerzenie aplikacji obecnych produktów
AGRO poprzez intensywne działania R&D

Zwiększenie możliwości produkcyjnych tabletek
solnych i praca nad wzrostem udziałów rynkowych

Rozwój portfolio sody oczyszczonej w kierunku
jeszcze wyżej marżowych produktów – koncentracja
na sodzie do dializ

Dalszy rozwój portfolio
żywic w kierunku bardziej
specjalistycznych produktów

Praca nad nowymi produktami w biznesie ŚOR

Efektywne zarządzanie
sytuacją surowcową do
produkcji żywic i pianek
Rozszerzenie portfolio pianek
Zakończenie inwestycji w magazyn bloków
długich w piankach

Nowocześnie zarządzana, zdywersyfikowana grupa chemiczna
na stabilnej ścieżce wzrostu

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

