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Bezpieczne fundamenty Grupy CIECH

* Na podstawie umowy z konsorcjum banków z 9 stycznia 2018 oraz umów kredytowych z 18 kwietnia 2019, ** Planowana umowa finansowania dostawców

Wyniki finansowe za 2019 i 4Q2019

Stabilne wyniki 
wypracowane w 2019

Proces transformacji Grupy 
oraz długoterminowe 

zabezpieczenie fundamentów

Aktualne priorytety
Bezpieczna sytuacja 

Grupy

663 mln PLN EBITDA (Z) +5% r/r

(4Q2019: 185 mln PLN, +15% r/r)

19% marża EBITDA (Z) +2 p.p. r/r

(4Q2019: 23%, +6 p.p. r/r)

532 mln PLN wartość przepływów 

z działalności operacyjnej +78 mln PLN r/r

90 mln PLN poprawa 

zaangażowanego kapitału obrotowego r/r

124 mln PLN 
wolne przepływy pieniężne

+297 mln PLN r/r

2,2
dług netto do EBITDA (Z)

liczony na potrzeby kowenantów 
z umowy kredytowej

Bezpieczeństwo 
pracowników

Płynność finansowa, 
ciągłość operacyjna 

i zarządzenie ryzykiem

Analiza sytuacji 
i scenariuszy działań ok. 700 mln PLN 

stan środków pieniężnych na 31 marca 2020 
po wypłaceniu dostępnych linii kredytowych*

Poprawa i zapewnienie płynności 
finansowej CIECH

300 mln PLN środki pieniężne 

na koniec 2019 +108 mln PLN r/r

200 mln PLN 
plan zawarcia nowej umowy na faktoring 

odwrotny**

Dywersyfikacja CIECH
szansą na ograniczanie skutków 

sytuacji rynkowej



1. Najważniejsze wydarzenia w 2019
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3. Outlook

4. Załączniki



4

Kluczowe działania na poziomie Grupy w 2019
Najważniejsze wydarzenia w 2019

Dostosowanie organizacji

Prowadzenie inwestycji

Przegląd struktury organizacyjnej i aktywów

Transformacja cyfrowa

Finanse

CIECH Soda Romania

Efektywność energetyki i produkcji

Zakupy

Strategia HR 

IT

R&D/ innowacje

Product development

Inwestycje rozwojowe

Podatki

Nowe struktury, jednolity ład korporacyjny, DoA, przyjęcie BU-
centrycznej struktury Grupy

Nowa procedura oceny, zatwierdzania oraz procedowania 
projektów inwestycyjnych 

Przyjęcie koncepcji reorganizacji Grupy, przegląd opcji 
strategicznych dla biznesów: pianki, żywice, trading 

Digitalizacja: proces zakupowy, produkcja sody, predictive 
maintenance, procesy wsparcia

Zabezpieczenie i poprawa płynności finansowej Grupy*, zmienione 
podejście do hedgingu, nowy zespół kontrolingu

Analizy opłacalności, decyzja o hibernacji, analizy i modele 
w zakresie CHP

Inicjatywy efektywnościowe, płynność produkcji, działania 
ukierunkowane na zmniejszenie kosztów wytworzenia**

Kategoryzacja, przejście na umowy ramowe, digitalizacja, 
zabezpieczenie cen kluczowych surowców  

Budowa kultury organizacyjnej, LTIP, wartościowanie stanowisk, 
rekrutacje, benefity, ocena pracownicza, model kompetencji

Strategia IT, system SAP, nowe procesy biznesowe - zarządzanie 
informacją 

Kierunki rozwoju, future businesses, plan dywersyfikacji, 
crowdsourcing, współpraca z ośrodkami akademickimi

Gotowe projekty dla biznesu solnego, rozwój portfela produktów 

Realizacja projektów rozwojowych, np. zakład soli warzonej 
w Niemczech

Trwające kontrole podatkowe, czynności procesowe celem obrony 
skutków podatkowych

Działania w 2019 skupiały się na zabezpieczeniu fundamentów Grupy CIECH

*Zamknięte refinansowanie (dodatkowe linie kredytów odnawialnych w wys. 500 mln PLN) i szereg inicjatyw związanych z optymalizacją kapitału obrotowego
**Więcej informacji w Załącznikach
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Istotne zdarzenia w 2019 - segmenty operacyjne 

Prace nad zmianami organizacyjnymi 
w biznesie środków ochrony roślin 

i żywic, oraz przyjęcie planu podziału 
CIECH Sarzyna.

Intensywne działania handlowe 
w piankach, mające na celu 

utrzymanie sprzedaży do obecnych 
i nowych odbiorców. 

Wzrost cen 
w biznesie 

krzemianów - rozwój 
nowych kierunków 

sprzedaży.

Rozpoczęcie przeglądu opcji 
strategicznych dla biznesu 

pianek i żywic.

Zarządzanie strukturą 
klientów 

w opakowaniach -
realizacja kontraktów 
na lampiony do sieci 

handlowych.

Najważniejsze wydarzenia w 2019

Utrzymujący się 
stabilny popyt na 

krzemionkę strącaną, 
wyższa sprzedaż 
krzemianów r/r.

S. SODOWY S. ORGANICZNY S. KRZEMIANY I SZKŁO

Niższa produkcja w CSR - ograniczenie dostaw pary 
technologicznej o ok. 20% przez CET oraz hibernacja zakładu 

produkcyjnego od 18 września 2019 w związku 
z wypowiedzeniem umowy przez CET na dostawę pary.

Rozwój sprzedaży na rynku europejskim -
przygotowanie do kontraktacji ilości soli z nowej inwestycji 

w sól warzoną w Niemczech.

Udana kontraktacja na rok 2020 w biznesie sodowym.

Wyższe ceny sody w Europie r/r - stabilny popyt z wyjątkiem 
branży automotive.

Presja cen w żywicach i erozja marży 
w związku z nadpodażą żywic 

koreańskich oraz agresywną polityką 
cenową konkurencji.

Zakończenie budowy nowej linii sody oczyszczonej w Niemczech.

Efektywne zarządzanie paliwem piecowym 
- zwiększenie zużycia koksu w CSP.

Realizacja nowej inwestycji soli warzonej w Niemczech.

Integracja z Proplanem i kontynuacja 
działań zmierzających 

do zwiększenia udziału sprzedaży 
środków ochrony roślin na rynkach 

zagranicznych.
Wyższe ceny soli suchej.
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Wynik EBITDA (Z) wzrósł o 5% w 2019 r/r

[mln PLN] 2019 2018 r/r 4Q2019 4Q2018 r/r

Przychody 3 548,9 3 672,7 -3,4% 803,4 970,8 -17,2%

Wynik brutto na 
sprzedaży

781,7 763,4 2,4% 205,7 183,4 12,1%

Marża brutto na 
sprzedaży

22,0% 20,8% 1,2 p.p. 25,6% 18,9% 6,7 p.p.

EBITDA 578,0 654,4 -11,7% 175,9 169,8 3,6%

Marża EBITDA 16,3% 17,8% -1,5 p.p. 21,9% 17,5% 4,4 p.p.

EBITDA (Z) 663,3 633,5 4,7% 185,4 161,6 14,7%

Marża EBITDA (Z) 18,7% 17,2% 1,4 p.p. 23,1% 16,6% 6,4 p.p.

EBIT 267,5 379,2 -29,5% 96,9 92,6 4,7%

Marża EBIT 7,5% 10,3% -2,8 p.p. 12,1% 9,5% 2,5 p.p.

Wynik netto 116,4 112,5 3,5% 35,1 -87,2 n/d

Marża netto 3,3% 3,1% 0,2 p.p. 4,4% -9,0% 13,4 p.p.

EBITDA (Z) - EBITDA skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe

Wyniki finansowe za 2019 i 4Q2019

Przychody:

• wyższe ceny sody i soli;
• niższa sprzedaż w środkach ochrony 

roślin - zmiana modelu sprzedaży;
• wyższa ceny krzemianów i opakowań, 

oraz niższe ilości sprzedaży;
• pozostałe przychody opisane na kolejnym 

slajdzie.

EBITDA (Z):

• wyższe ceny kluczowych surowców, 
energii i certyfikatów CO2;

• inne czynniki biznesowe omówione 
na slajdzie w ujęciu segmentowym.

• niegotówkowa rezerwa na program LTIP 
(14,1 mln PLN);

• koszty nieodliczonego VATu 
(14,6 mln PLN);

• koszty zw. z hibernacją CSR.

Wynik netto:

• odpis na środki trwałe CSR, 
łącznie 73,5 mln PLN w 2019;

• rezerwy na PDO w CSR w 4Q2019;
• rezerwa na LTIP (14,1 mln PLN);
• koszty nieodliczonego VATu 

(14,6 mln PLN).
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Wyniki vs. konsensus

Konsensus PAP na bazie prognoz 12 biur maklerskich.

Wyniki finansowe za 2019 i 4Q2019

[mln PLN] Wykonanie 4Q2019 Konsensus 4Q2019 Zakres prognoz

Przychody 803,4 887,6 827,5 - 941,0

EBITDA 175,9 151,4 144,7 - 161,6

Marża EBITDA 21,9% 17,1% -

EBITDA (Z) 185,4 151,4 144,7 - 161,6

Marża EBITDA (Z) 23,1% 17,1% -

EBIT 96,9 74,5 70,8 - 85,9

Marża EBIT 12,1% 8,4% -

Wynik netto 35,1 46,8 41,9 -53,1

Marża netto 4,4% 5,2% -



633,5

663,3

578,0

37,4

4,3

7,6
5,0

15,8

72,6

12,7
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24% marża EBITDA (Z) w segmencie sodowym
Wyniki finansowe za 2019 i 4Q2019

EBITDA
2019

EBITDA (Z)
2018

Segment 
krzemiany 

i szkło

EBITDA (Z)
2019

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów CIECH Soda Romania (73,5 mln PLN) oraz rezerwa na PDO w CSR (12,7 mln PLN) 
- brak osiągnięcia porozumienia pomiędzy CSR a CET co do poziomu ceny pary technologicznej.

Segment 
organiczny

Segment 
sodowy

Pozostałe 
zdarzenia 

jednorazowe
w tym rezerwa 
na PDO w CSR 
(12,7 mln PLN)

Wzrost wyników wypracowanych w 2019 w większości biznesów operacyjnych

Odpisy z tytułu 
utraty wartości, 

w tym CSR 
(73,5 mln PLN)

Segment 
transportowy

Pozostałe

Wynik EBITDA (Z) r/r i EBITDA 2019 [mln PLN], marża EBITDA (Z) 

• Koszty nieodliczonego 
VATu (-)

• Rezerwa na LTIP (-)
• Niższa ostateczna 

płatność za Proplan (+)

24% 8% 17%

• Wzrost cen w sodzie i soli (+)
• Spadek wolumenów głównie w wyniku zatrzymania 

produkcji w CSR (-)
• Wzrost cen surowców (-), niższe ceny gazu (+)
• Osłabienie PLN wobec EUR (+)
• Koszty hibernacji CSR (-)

• Środki ochrony roślin: niższe wolumeny produkcji (-), 
wyższe koszty SG&A (-), brak pełnej realizacji sprzedaży 
przedsezonowej (-) (zmiana modeli sprzedaży, restrukturyzacja BU) 

• Pianki: efektywne zarządzanie marżą w obliczu spadającego popytu 
na rynku meblarskim w Niemczech (+)

• Żywice: utrzymująca się nadpodaż żywic azjatyckich, spadek marż (-)

• Wyższe ceny (+)
• Niższe wolumeny (-)
• Wyższe ceny surowców (-)
• Niższe koszty stałe (+)

Marża EBITDA (Z):



Układ uproszczony
*W związku ze sprzedażą nieruchomości w CIECH Nieruchomości
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Wzrost przepływów operacyjnych o 78 mln PLN r/r

[mln PLN] 2019 2018

EBITDA (Z) 663 633

Kapitał obrotowy 90 -91

Odsetki zapłacone -76 -40

Podatek zapłacony -98 -40

Pozostałe -47 -8

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 532 454

CAPEX -412 -514

Akwizycje -5 -156

Pozostałe 10 43

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -407 -627

Free cash flow 124 -173

Finansowanie dłużne -17 267

Dywidendy 0 -395

Pozostałe 0 4

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -17 -125

Przepływy netto razem 108 -298

Środki pieniężne na koniec okresu 300 192

Działalność operacyjna:

• poprawa kapitału obrotowego (90 mln PLN) 
w wyniku działań optymalizacyjnych, w tym 
doskonałość operacyjna (S&OP); VAT 2018;

• odsetki i podatek na poziomie wyższym o 95 mln 
PLN r/r z uwagi na postępowania podatkowe 
CIT i VAT 2013-2015;

• niższe pozostałe przepływy operacyjne wynikają 
głównie z utworzenia odpisów aktualizujących 
wartość aktywów (-72,6 mln PLN) w 2019, zysku 
na wycenie instrumentów finansowych (+16,1 mln 
PLN); wycena gruntu* w 2018.

Działalność inwestycyjna:

• wydatki związane z realizowanym programem 
inwestycyjnym na niższym poziomie niż w roku 
ubiegłym, przede wszystkim w wyniku 
przesunięcia w czasie; niższe wydatki na zakup 
certyfikatów CO2 w 2019;

• różnica w pozostałych przepływach wynika głównie 
z niższych wpływów ze sprzedaży środków trwałych 
i nieruchomości inwestycyjnych niż w 2018*.

Działalność finansowa:

• saldo zaciągnięć i spłat dostępnych kredytów, 
głównie RCF i overdrafty - regulowanie płynności.

Wyniki finansowe za 2019 i 4Q2019

Cash flow
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Dług netto/ EBITDA (Z)

Wskaźnik dług netto/EBITDA (Z) pozostaje 
na bezpiecznym poziomie - zgodnie 
z umowami kredytowymi podstawowy 
kowenant obowiązujący Grupę to wskaźnik 
dług netto/EBITDA (Z) ≤ 4,00x.

Wskaźnik dług netto/EBITDA (Z) na niższym 
poziomie niż na koniec 2018 z uwagi na:
• dodatni FCF w 2019 (+124 mln PLN)
• rozpoznanie dodatkowych zobowiązań 

z tytułu leasingu zgodnie z MSSF 16 
w wysokości 122 mln PLN;

• wzrost EBITDA (Z) o 5% r/r.

Wskaźnik w 2018 na wyższym poziomie 
w stosunku do 2017 głównie z uwagi na:
• wypłatę dywidendy (395 mln PLN);
• nabycie udziałów w spółce Proplan 

(156 mln PLN)*.

Na potrzeby kowenantów z umowy kredytowej 
dług netto liczony jest wg zasad sprzed wejścia 
w życie MSSF 16 - wskaźnik dług netto/EBITDA (Z) 

liczony w ten sposób wynosi 2,2 na koniec 2019.
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Zadłużenie Grupy pozostaje na bezpiecznym poziomie
Wyniki finansowe za 2019 i 4Q2019

*Nabycie  udziałów w Proplan Plant Protection Company, S.L. za kwotę 173 mln PLN, z czego, 10% stanowiła płatność odroczona w czasie.
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Disclaimer
Outlook

Poniższe informacje i ocena została dokonana zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu CIECH S.A. na dzień publikacji niniejszej
prezentacji. Rzeczywista skala przyszłych skutków pandemii COVID-19 i ich wpływu na działalność Grupy CIECH jest obecnie
nieznana i niemożliwa do oszacowania oraz uzależniona od czynników, które pozostają poza kontrolą Grupy CIECH i podlegają
dynamicznym zmianom. W związku z powyższym, obecnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie, jaki wpływ będzie miała
pandemia COVID-19 na działalność, parametry, prognozy oraz sytuację finansową Grupy CIECH, w tym na realizację projektów
inwestycyjnych Grupy CIECH. W najbliższym czasie nie można jednak wykluczyć wzrostu ryzyka istotnego negatywnego wpływu
pandemii COVID-19 na działalność Grupy CIECH. Wszelkie nowe okoliczności istotnie zmieniające aktualną sytuację gospodarczą
Grupy CIECH lub istotnie wpływające na jej obecne lub przyszłe wyniki finansowe będą publikowane do wiadomości publicznej
w formie raportów bieżących.
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Priorytetem CIECH pozostaje bezpieczeństwo pracowników 
Outlook

Monitorowanie oficjalnych wytycznych (MZ, WHO) 
i wprowadzanie ewentualnych zmian

• Wdrożenie restrykcyjnych praktyk w zakresie higieny (prewencja) -
intensywna akcja informacyjna

• Wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej 
i monitorowanie stanu zdrowia pracowników

• Umożliwianie i promowanie pracy zdalnej, gdzie tylko jest to 
możliwe

• Odwołanie dużych spotkań, które nie są niezbędne - zastąpienie 
telekonferencjami

• Wyeliminowanie wszelkich podróży, które nie są biznesowo 
niezbędne

• Wprowadzenie pomiaru temperatury u wszystkich osób 
wchodzących na teren zakładów i siedziby

• Wprowadzone regulacje dla osób z zewnątrz dotyczące wstępu 
i przebywania na terenie zakładów - ograniczenie wizyt

• Otwarta komunikacja z pracownikami

• Promowanie inicjatyw, które mogą ograniczać ryzyko infekcji 
w Grupie w poszczególnych lokalizacjach

Wdrażane procedury dotyczą zachowania bezpieczeństwa pracowników 
i ciągłości wykonywanych zadań
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Pakiet pomocowy CIECH dla pracowników, ich rodzin i społeczności
Outlook

Bezpieczeństwo 
pracownika

• Nowy model opieki medycznej -
rozszerzenie o pakiet wsparcia 
psychologicznego

• Ubezpieczenie na wypadek zakażenia 
AXA (dla pracowników, którzy byli 
dotychczas objęci ubezpieczeniem)

• Widoczna dezynfekcja dużych obiektów 
takich jak portiernia, brama wjazdowa, 
szafki, pomieszczenia socjalne

• Bezpieczny dojazd do pracy 
(dezynfekowane busy, wypożyczanie 
dodatkowych samochodów)

• Wsparcie podczas pracy zdalnej -
webinary, podcasty, poradniki jak 
współpracować i radzić sobie z izolacją

• Zakup dodatkowych laptopów 
dla pracowników, którzy posiadają 
komputery stacjonarne

• Maseczki dla wszystkich pracowników

Wsparcie 
służby zdrowia

Wsparcie 
rodzin pracowników

• 200 materaców na potrzeby zbudowania 
szpitala polowego w województwie 
kujawsko-pomorskim

• Wydruk na drukarce 3D przez CIECH 
Vitrosilicon 80 przyłbic na potrzeby 
pogotowia w Żaganiu 

• Zakup 250 przyłbic i maseczek 
dla Szpitala Zakaźnego w Łańcucie

• Zakup 200 przyłbic i maseczek 
dla Szpitala Zakaźnego w Bydgoszczy

• Zakup 400 przyłbic i maseczek  oraz 
płynów dezynfekujących dla Szpitala 
Powiatowego i Straży Pożarnej 
w Inowrocławiu

• 42 tys. PLN na zakup łóżka 
specjalistycznego w Szpitalu w Leżajsku 
i kombinezony na rzecz lokalnych władz

• 100 kombinezonów medycznych 
dla Szpitala w Madrycie

• Płyny do dezynfekcji produkowane przez 
CIECH Sarzyna dla każdego pracownika 
i jego rodziny 

• 2800 paczek dla pracowników 
ze słodyczami i grami na Święta 
Wielkanocne

• Wsparcie e-szkoły (zakup 500 tabletów 
dla dzieci pracowników)

• Dodatkowe gigabajty internetu 
dla pracowników

• Konkurs CIECH dla pracowników 
i ich dzieci z nagrodami o tematyce 
edukacyjnej

• Wypłata nagrody specjalnej dla 
pracowników stacjonarnych za okres 
16-31 marca 2020

• Współpraca z IVY Poland - przygotowanie 
8-klasistów do egzaminów 
(język angielski, matematyka)
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Podejmowane działania w celu zapewnienia ciągłości operacyjnej
Outlook

Działania skupione wokół priorytetowych obszarów

Podjęte działania w celu zapewnienia ciągłości operacyjnej oraz przygotowania Grupy na przyszłość

124 mln PLN 
wolne przepływy pieniężne

2,2
dług netto do EBITDA (Z)*

200 mln PLN 
plan zawarcia nowej umowy 

na faktoring odwrotny***

Zabezpieczona płynność 
finansowa Grupy CIECH

Przygotowanie Grupy 
na przyszłość

Produkcja
(przygotowanie planów produkcji, 

bezpieczeństwo produktu)

Powołany zespół antykryzysowy - koordynacja działań 
Grupy, analiza sytuacji w Polsce i zagranicą, oraz jej 

wpływu na działalność i mitygacja ryzyka

Surowce, zakupy i zapasy
(aktualizacja strategii zakupowej, zapewnienie 

elastyczności, dostosowywanie działań do sytuacji)

Sprzedaż
(analiza sytuacji klientów i branż, dostosowywanie 

działań, szukanie nisz) S&OP
(zapewnienie 
odpowiedniej 
komunikacji 

między 
obszarami)

Koszty stałe
(weryfikacja kluczowych i niekluczowych wydatków)

Inwestycje i utrzymanie ruchu
(weryfikacja inwestycji możliwych do przesunięcia i niezbędnych)

Komunikacja
(zapewnienie odpowiedniej komunikacji dla wszystkich interesariuszy)

Opracowanie planów 
działania dostosowanych do 
różnych scenariuszy rozwoju 
sytuacji gospodarczej, w tym 
spowolnienia gospodarczego

Analiza szans 
i przygotowanie działań 

dostosowanych 
do fazy ożywienia 

gospodarczego

*Liczony na potrzeby kowenantów z umowy kredytowej, ** Na podstawie umowy z konsorcjum banków z 9 stycznia 2018 oraz umów kredytowych z 18 kwietnia 2019, *** Planowana umowa finansowania 
dostawców

ok. 700 mln PLN 
stan środków pieniężnych 

na 31 marca 2019 po wypłaceniu 
dostępnych linii kredytowych**
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Na bieżąco analizowana sytuacja w poszczególnych biznesach
Outlook

Wpływ kryzysu na poszczególne branże klientów CIECH może być zróżnicowany

Ze względu na charakter kryzysu, pełne skutki pandemii i reakcji władz na jej wybuch są 
trudne do wiarygodnego oszacowania

Segment sodowy Segment organiczny Segment krzemiany i szkło

BU Soda BU Sól BU Agro BU Pianki BU Żywice BU Krzemiany BU Opakowania

Popyt

Główne rynki, 
sektory, 
ekspozycja 
branżowa

• Opakowania 
(spożywczy)

• Detergenty
• Budowlany
• Automotive

• Spożywczy 
i rolnictwo

• Gospodarstwa 
domowe

• Przemysł 
chemiczny

• Rolnictwo • Meble i materace
• Sanitarny
• Budowlano-

przemysłowy

• Detergenty
• Automotive
• Papiernie

• Słoje
• Znicze

Produkcja

Surowce

Logistyka

Pracownicy

Poglądowa ocena sytuacji w danych biznesach CIECH*

* Ocena na dzień 31 marca 2020
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Działalność Grupy bardzo ważnym aspektem dla 
funkcjonowania wielu gałęzi przemysłu i łańcuchów dostaw

Kluczowa rola w budowie polskiej klastra produkcji szkła

EY autorem kompleksowego raportu sprawdzającego wpływ Grupy CIECH na gospodarkę Polski*

Niezbędne ogniwo polskiej gospodarki (zakupy m.in. 
surowców energetycznych, chemicznych, ropopochodnych, 

maszyn, usług IT, transportowych i innych)

Zrównoważony rozwój oraz tworzenie wartości dodanej dla wszystkich interesariuszy 
ważnym elementem Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021

Produkty kierowane do najważniejszych branż w Polsce -
budownictwa, rolnictwa, przemysłu spożywczego, 

produkcji chemicznej**

1,7 mld PLN 

wartości dodanej 
do PKB

11,3 tys.

miejsc
pracy

420 mln PLN 

dochodów do sektora 
finansów publicznych

Dywersyfikacja szansą na ograniczanie skutków koronawirusa
Outlook

* www.ciechdlagospodarki.pl
** Szczegóły w Załączniku

CIECH dla gospodarki

Dywersyfikacja przychodowa CIECH (produktowa, branżowa, geograficzna) powinna pozwolić skompensować 
ewentualne negatywne skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa i spowolnienia gospodarczego



1. Najważniejsze wydarzenia w 2019

2. Wyniki finansowe za 2019 i 4Q2019

3. Outlook

4. Załączniki
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CIECH Soda Romania - realizacja PDO
Załączniki

18.06.2019: wypowiedzenie umowy na dostawy 
pary przez CET, następnie znaczące podniesienie 
ceny w negocjacjach

9.08.2019: decyzja o przygotowaniu do 
hibernacji - zaproponowana cena nie pozwalała 
na rentowne prowadzenie biznesu

9.09.2019: utworzenie pierwszego odpisu 
aktualizującego wartość majątku trwałego 
(-36,7 mln zł)

18.09.2019: decyzja o zatrzymaniu produkcji 
zakładu, techniczna weryfikacja hibernacji

Analiza możliwości prowadzenia biznesu 
w krótkim i długim terminie oraz dalsze 
negocjacje z CET

14.11.2019: brak porozumienia 
w negocjacjach z CET i utworzenie kolejnego 
odpisu, łącznie 73,5 mln PLN

1.01.2019 Rozpoczęcie PDO i bezrobocie 
techniczne

25.03.2020: decyzja o realizacji PDO - brak 
możliwości przywrócenia produkcji w krótkim 
terminie

Historia rozwoju sytuacji

Aktualny status 

Przyszłość - kluczowe fakty

Brak osiągnięcia porozumienia z CET Govora i brak możliwości wznowienia 
w bliskim terminie rentownej działalności zakładu  

Przeprowadzenie PDO (72% załogi), zwolnień grupowych (13% załogi), 
utrzymanie niezbędnych stanowisk pracy w celu utrzymania zakładu (15%)

Założenie na poczet zwolnień rezerwy w wysokości 12,7 mln PLN uwzględnionej 
w sprawozdaniu finansowym za 2019

Decyzja o dłuższym zatrzymaniu pracy zakładu 

Prowadzone analizy opłacalności nowego CHP i feasibility study - ewentualna budowa nowego 
źródła pary o racjonalnym koszcie. Warunki graniczne, m.in:

• pozyskanie zewnętrznego partnera (budowa i utrzymanie źródła pary) oraz finansowania 
unijnego (projekt na liście priorytetowej);

• brak negatywnego wpływu na bilans Grupy i plany CAPEX;

• zagwarantowanie bonusu kogeneracyjnego od 2023;

• zapewnienie długoterminowych umów ze strategicznymi dostawcami surowców;

• zagwarantowanie dostaw gazu długoterminowego na podstawie umowy długoterminowej.

Zatrzymanie zakładu nie powinna zagrozić osiągnięciu strategii - w analizach przy jej tworzeniu 
założono <1% udział CSR w EBITDA (Z) Grupy.

Warunki niezbędne również dla zagwarantowania komfortu przyszłym partnerom CIECH S.A.
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Energetyka w Grupie CIECH

Zwiększenie sprawności i dostępności energetyki - wzrost efektywności

Poprawa wskaźników zużycia, redukcja zapotrzebowania na CO2, zmniejszenie kosztów wytworzenia

Dostosowanie do norm UE i regulacji środowiskowych

Budowa nowego źródła 
wytwórczego zasilanego 

paliwem gazowym -
turbina gazowa

Inwestycje 
w energetykę

Modernizacja 
energetyki

Inwestycje 
odtworzeniowe 

i efektywnościowe

Inwestycje 
środowiskowe

Instalacja odsiarczania 
i odazotowania spalin

Projekty 
Innowacyjne

Inwestycje R&D 
np. technologia 
zatężania CO2;

przemysł 4.0, digitalizacja

Inne inicjatywy

Współpraca przy budowie 
spalarni odpadów 

komunalnych -
długoterminowe kontrakty

Inicjatywy krótkoterminowe i długoterminowe wspierające efektywność energetyki i produkcji 
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Zwiększanie efektywności biznesu środków ochrony roślin
Załączniki

Zwiększenie udziału 
sprzedaży zagranicznej

Rentowny portfel 
substancji i produktów

RynkiProdukty

Uproszczenie organizacji 
i zwiększenie efektywności

Doskonałość operacyjna

• Penetracja obecnych rynków (Polska, 
Hiszpania, regiony Północ i Południe), 
w tym zwiększenie sprzedaży do dużych 
farm* oraz wzmocnienie dystrybucji

• Sfazowana strategia wejścia 
na wybrane rynki

• Informatyzacja sił handlowych (SFA)

• Wykorzystanie konektorów - analiza 
poziomów odsprzedaży towaru od 
dystrybutorów 

• Przygotowanie rebrandingu, wspólnej 
strategii komunikacyjnej, wspólny 
marketing dla obu spółek

• Dokonywanie zakupów w sposób 
zintegrowany - efekty skali na bazie 
wspólnego planu popytu

• Integracja i elastyczność produkcji

• Dostarczenie pełnego portfela 
ochronnego dla rolnika - pełne programy 
ochrony roślin w wybranych uprawach 
na macierzystych rynkach

• Portfel oparty o najbardziej rentowne 
substancje i produkty

• Komercjalizacja nowych produktów po 
weryfikacji potencjału rynkowego

• Silne kompetencje R&D w procesach 
rejestracji - nowoczesne laboratorium 
z certyfikatem GLP 

Uproszczenie organizacji i koncentracja na efektywnym zwiększeniu wydajności zasobów oraz maksymalizacji zwrotu

Strategia wzrostu oparta na najbardziej rentownych specjalistycznych produktach, 
doskonałości operacyjnej, wzroście na kluczowych rynkach

* 500+ ha
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Dzięki produktom CIECH powstaje wiele artykułów codziennego użytku

CIECH wokół nas - raport EY
Załączniki

* www.ciechdlagospodarki.pl
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CAPEX
Załączniki

2017 2018 2019

Akwizycje**

Rozwojowy

Środowiskowy

Odtworzeniowy

R&D

Pozostałe

CAPEX* 
[mln PLN]

*Zgodnie ze sprawozdaniem z przepływów pieniężnych
** Nabycie  udziałów w Proplan Plant Protection Company, S.L. za kwotę 173 mln PLN, z czego, 10% stanowiła płatność odroczona w czasie.

410

514

Różnica w CAPEX r/r wynika 
głównie ze zmiany zasad oceny, 
zatwierdzania oraz 
procedowania projektów 
inwestycyjnych - wpływ 
na efektywniejsze zarządzanie 
projektami inwestycyjnymi.

670

412



147 133

154 159

114 153

122
129

2018 2019

595 640

621 634

585 603

621 540

2018 2019

2 422
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Segment sodowy

Przychody 
[mln PLN]

1Q 2Q 3Q 4Q

EBITDA (Z) 
[mln PLN]

Na plus w 4Q r/r:

• wyższe ceny sody i soli; 

• wyższe ceny soli suchej szczególnie w produktach soli 
do uzdatniania wody, spożywczej i peklosoli;

• niższe ceny gazu;

• osłabienie PLN wobec EUR;

Na minus w 4Q r/r:

• niższe ilości sprzedaży sody r/r w wyniku zaprzestania 
produkcji sody w rumuńskim zakładzie od 18 września 2019;

• wyższe ceny surowców (głównie związane ze zmianą 
miksu paliwa piecowego) i energii elektrycznej;

• wyższe koszty związane z hibernacją w CIECH Soda Romania.

Ujęcie r/r

Załączniki

-13%

23,9% - marża EBITDA (Z) w 4Q2019

2 416

537
574

+6%
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Segment organiczny

211 238

216
236

203
174

256 203

2018 2019

16,3
22,6

15,6
16,0

13,7 4,6

30,4
28,4

2018 2019

Na plus w 4Q r/r:

• pianki - efektywne zarządzanie marżą 
w obliczu spadającego popytu na rynku meblarskim 
w Niemczech (zmiana przyzwyczajeń zakupowych), silnej 
presji ze strony konkurencji oraz spadających cen surowców.

Na minus w 4Q r/r:

• środki ochrony roślin - brak pełnej realizacji sprzedaży 
przedsezonowej - efekt porządkowania strategii 
dystrybucyjnej i handlowej;

• pianki - niższe ilości sprzedaży;

• żywice - utrzymująca się nadpodaż żywic koreańskich 
przekładająca się na agresywne działania konkurencji 
i spadek marż.

Ujęcie r/r

Załączniki

Przychody 
[mln PLN]

EBITDA (Z) 
[mln PLN]

1Q 2Q 3Q 4Q

14,0% - marża EBITDA (Z) w 4Q2019

886
851

76
-21%

-7%

72
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Segment krzemiany i szkło

62,9 59,6

57,4 64,3

63,8 63,1

64,9 58,3

2018 2019

7,3 9,1

11,0
13,5

9,9

12,2
6,4

7,3

2018 2019

Na plus w 4Q r/r:

• krzemiany - wyższe ceny sprzedaży szklistego krzemianu 
sodu;

• opakowania - wyższe ceny opakowań szklanych;

• niższe koszty stałe wytworzenia.

Na minus w 4Q r/r:

• krzemiany - niższe ilości sprzedaży; 

• opakowania - niższe ilości sprzedaży;

• wyższe ceny surowców.

Ujęcie r/r

Załączniki

Przychody 
[mln PLN]

EBITDA (Z) 
[mln PLN]

1Q 2Q 3Q 4Q

12,6% - marża EBITDA (Z) w 4Q2019

34,6

42,1

249 245

-10%

+14%
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46%

44%

6%
3%

Polska Unia Europejska
(poza Polską)

Pozostała Europa Azja Afryka

Przychody za 4Q2019

45%

40%

5%
6%

Przychody za 4Q2018

Załączniki

65% spadek 

przychodów ze sprzedaży 
do Azji w 4Q2019 r/r

(37% spadek do Azji 
w 2019 r/r)

Struktura geograficzna rynków sprzedaży
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Ceny węgla koksującego i koksu 
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Otoczenie rynkowe: sytuacja surowcowa

25,84
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PSCMI1 (kal. 25 GJ/t)

Ceny węgla energetycznego 
[USD/t]

Źródło: Reuters, IHS, www.polskirynekwegla.pl 
* Węgiel koksowy Premium z Australii

Śr. wart. 4

9

14

19

24

29

34

Uprawnienia do emisji CO2
[EUR/t]

Śr. wart.

24,82
20,21

7,46

Załączniki

German Gaspool (GPL) Natural Gas - kontrakty 1M 
[EUR/MWh]

14,64

18,49

4Q2017 4Q20194Q2018 4Q2017 4Q20194Q2018

4Q2017 4Q20194Q2018 4Q2017 4Q20194Q2018
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4,1

4,6
USD/RON
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Otoczenie rynkowe: sytuacja walutowa

4,1

4,3

4,5
EUR/PLN

4,30

4,23

4,31

3,08

3,92

4,29

4Q2017 4Q20194Q2018

Osłabienie PLN i RON, 
odpowiednio względem 

EUR i USD, wpływa pozytywnie 
na wyniki finansowe Grupy.

Grupa stosuje naturalny 
hedging oraz instrumenty 

zabezpieczające przed zmianą 
kursów walut wg przyjętej polityki. 

Śr. wart.

Śr. wart.

Załączniki

Źródło: Reuters
4Q2017 4Q20194Q2018
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Rachunek wyników

[tys. PLN] 2019 2018 r/r 4Q2019 4Q2018 r/r

Przychody netto ze sprzedaży 3 548 879 3 672 658 (3,4%) 803 391 970 752 (17,2%)

Koszt własny sprzedaży (2 767 162) (2 909 242) (4,9%) (597 708) (787 316) (24,1%)

Zysk/(strata) brutto na sprzedaży 781 717 763 416 2,4% 205 683 183 436 12,1%

Pozostałe przychody operacyjne 112 822 89 040 26,7% 41 561 32 004 29,9%

Koszty sprzedaży (250 562) (271 734) (7,8%) (54 801) (66 856) (18,0%)

Koszty ogólnego zarządu (202 206) (144 997) 39,5% (49 392) (31 277) 57,9%

Pozostałe koszty operacyjne (174 261) (56 525) 208,3% (46 148) (24 715) 86,7%

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 267 510 379 200 (29,5%) 96 903 92 592 4,7%

Przychody finansowe 5 065 19 159 (73,6%) (8 438) 4 956 (270,3%)

Koszty finansowe (90 160) (93 851) (3,9%) (34 521) (55 585) (37,9%)

Przychody / (koszty) finansowe netto (85 095) (74 692) 13,9% (42 959) (50 629) (15,1%)

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 183 521 305 024 (39,8%) 54 083 42 288 27,9%

Podatek dochodowy (67 109) (192 521) (65,1%) (18 942) (129 509) (85,4%)

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 116 412 112 503 3,5% 35 141 (87 221) -

Załączniki
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Wyniki po segmentach - 2019

[tys. PLN]
Segment 

sodowy

Segment 

organiczny

Segment 

KiS

Segment 

transportowy

Pozostała 

działalność

Funkcje 

Korp.
Eliminacje RAZEM

2019

Przychody ze sprzedaży razem 2 416 305 850 530 245 345 137 403 126 774 - (227 478) 3 548 879 

Koszt własny sprzedaży (1 801 590) (679 257) (184 338) (128 528) (96 730) - 123 281 (2 767 162)

Zysk /(strata) brutto na sprzedaży 614 715 171 273 61 007 8 875 30 044 - (104 197) 781 717 

Zysk /(strata) na działalności operacyjnej 266 095 29 367 20 027 3 809 1 910 (54 060) 362 267 510 

Zysk /(strata) przed opodatkowaniem 257 701 30 801 20 008 3 531 1 700 (130 582) 362 183 521 

Amortyzacja 221 475 42 184 20 464 16 124 1 290 8 961 - 310 498 

EBITDA 487 570 71 551 40 491 19 933 3 200 (45 099) 362 578 008 

EBITDA znormalizowana 574 214 71 631 42 167 20 386 1 908 (48 594) 1 556 663 268 

2018

Przychody ze sprzedaży razem 2 422 568 885 699 248 969 147 180 189 547 - (221 305) 3 672 658 

Koszt własny sprzedaży (1 819 703) (729 278) (196 656) (129 196) (154 454) - 120 045 (2 909 242)

Zysk /(strata) brutto na sprzedaży 602 865 156 421 52 313 17 984 35 093 - (101 260) 763 416 

Zysk /(strata) na działalności operacyjnej 330 619 42 420 14 458 13 638 31 661 (54 448) 852 379 200 

Zysk /(strata) przed opodatkowaniem 323 953 23 610 14 637 13 258 31 075 (102 361) 852 305 024 

Amortyzacja 209 234 33 961 19 964 5 747 1 103 5 194 - 275 203 

EBITDA 539 853 76 381 34 422 19 385 32 764 (49 254) 852 654 403 

EBITDA znormalizowana 536 856 75 983 34 603 15 333 19 560 (49 693) 851 633 493 

Załączniki
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Wyniki po segmentach - 4Q

[tys. PLN]
Segment 

sodowy

Segment 

organiczny

Segment 

KiS

Segment 

transportowy

Pozostała 

działalność

Funkcje 

Korp.
Eliminacje RAZEM

4Q2019

Przychody ze sprzedaży razem 540 235 202 611 58 320 32 062 23 096 - (52 933) 803 391 

Koszt własny sprzedaży (389 148) (150 212) (45 164) (28 070) (16 900) - 31 786 (597 708)

Zysk /(strata) brutto na sprzedaży 151 087 52 399 13 156 3 992 6 196 - (21 147) 205 683 

Zysk /(strata) na działalności operacyjnej 60 758 17 685 2 261 5 034 (2 382) 12 040 1 507 96 903 

Zysk /(strata) przed opodatkowaniem 59 523 19 683 2 021 4 900 (2 328) (31 223) 1 507 54 083 

Amortyzacja 55 960 11 279 4 805 4 394 303 2 240 - 78 981 

EBITDA 116 718 28 964 7 066 9 428 (2 079) 14 280 1 507 175 884 

EBITDA znormalizowana 129 453 28 439 7 349 10 250 (1 546) 9 945 1 503 185 394 

4Q2018

Przychody ze sprzedaży razem 621 158 256 017 64 875 38 800 46 133 - (56 231) 970 752 

Koszt własny sprzedaży (487 106) (199 263) (54 346) (31 577) (37 528) - 22 504 (787 316)

Zysk /(strata) brutto na sprzedaży 134 052 56 754 10 529 7 223 8 605 - (33 727) 183 436 

Zysk /(strata) na działalności operacyjnej 67 846 20 225 1 274 9 488 2 239 (8 480) - 92 592 

Zysk /(strata) przed opodatkowaniem 64 440 15 670 1 284 9 389 2 783 (51 278) - 42 288 

Amortyzacja 59 608 10 785 5 088 1 419 (1 063) 1 364 - 77 201 

EBITDA 127 454 31 010 6 362 10 907 1 176 (7 116) - 169 793 

EBITDA znormalizowana 121 740 30 429 6 372 6 665 1 509 (5 089) 1 161 627 

Załączniki
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Skrócony bilans

[tys. PLN] 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe razem 3 734 188 3 549 574

Aktywa obrotowe razem 1 312 254 1 272 558

Aktywa razem 5 046 442 4 822 132

PASYWA

Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 1 978 234 1 898 839

Udziały niekontrolujące (1 017) 288

Kapitał własny razem 1 977 217 1 899 127

Zobowiązania długoterminowe razem 1 947 307 1 636 755

Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 121 918 1 286 250

Zobowiązania razem 3 069 225 2 923 005

Pasywa razem 5 046 442 4 822 132

Załączniki
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Kapitał obrotowy

[tys. PLN] 31.12.2019 31.12.2018

1. Aktywa obrotowe, w tym: 1 312 254 1 272 558

Zapasy 455 704 438 518

Należności z tytułu dostaw i usług oraz zaliczki na dostawy 295 534 377 072

2. Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe 316 862 221 971

3. Aktywa obrotowe skorygowane (1-2) 995 392 1 050 587

4. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 121 918 1 286 250

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zaliczki otrzymane na dostawy 397 427 447 871

5. Kredyty krótkoterminowe i inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe* 133 737 324 737

6. Zobowiązania krótkoterminowe skorygowane (4-5) 988 181 961 513

7. Kapitał obrotowy z uwzględnieniem kredytów krótkoterminowych (1-4) 190 336 (13 692)

8. Kapitał obrotowy (3-6) 7 211 89 074

*Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe obejmują krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego + krótkoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych + zobowiązania 
z tytułu faktoringu.

Załączniki



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:
Małgorzata Młynarska
Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Inwestorskich
+48 669 600 567, malgorzata.mlynarska@ciechgroup.com

Nowoczesny i efektywny holding chemiczny


