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Informacja prasowa 
 

Dobre wyniki Grupy Ciech w I kwartale 
Restrukturyzacja Grupy Ciech przynosi efekty, co widać po wynikach finansowych.  
O ponad 38 proc., do 134 mln zł, wzrósł wynik EBIDTA za I kwartał br. w ujęciu rok do 
roku. Zysk operacyjny zwiększył się w tym okresie o 71 proc. do 72 mln zł, a wynik 
netto o 250 proc. do 10 mln zł. Przychody wzrosły o 50 mln zł do blisko 1,2 mld zł 

– Akumulacja kosztów restrukturyzacji jest już za nami, czas na efekty. W pierwszym 
kwartale 2012 roku znacząco poprawiliśmy wszystkie podstawowe wyniki finansowe, 
zarówno w ujęciu rok do roku jak i w porównaniu do poprzedniego kwartału – mówi Ryszard 
Kunicki, Prezes Zarządu Ciech. – To nie oznacza, że zakończyliśmy restrukturyzację, 
będziemy ją konsekwentnie kontynuować, szczególnie w Dywizji Organika. Celem jest 
długoterminowy stabilny wzrost wartości Grupy Ciech – dodaje. 

Wynik EBITDA w I kwartale 2012 roku wyniósł 134 mln zł w porównaniu do 97 mln zł przed 
rokiem i 74 mln zł kwartał wcześniej. Na poziomie operacyjnym zysk Grupy przekroczył  
72 mln zł wobec 42 mln zł w pierwszym kwartale i 16 mln zł w ostatnim kwartale ubiegłego 
roku. Zysk netto wzrósł dwuipółkrotnie do 10 mln zł w porównaniu do 4 mln zł przed rokiem  
i 10 mln zł straty kwartał wcześniej. O 4,5 proc. do 1,17 mld zł zwiększyły się również 
skonsolidowane przychody ze sprzedaży, m.in. dzięki wzrostowi cen sody kalcynowanej na 
rynkach europejskich oraz utrzymującym się wysokim notowaniom siarki. Poprawę wyników 
osiągnięto mimo sprzedaży gdańskich Fosforów, które w ubiegłym roku wniosły do wyników 
Grupy 7,4 mln zł na poziomie operacyjnym, 2,8 mln zł do zysku netto oraz blisko 80,8  mln zł 
do przychodów.  

Na poprawę wyników operacyjnych korzystny wpływ miał wzrost marży EBIDTA oraz 
wolumenów sprzedaży sody. Sprzyjały również wzrosty cen głównych produktów Dywizji 
Organika (TDI, żywice), szczególnie w porównaniu do IV kwartału 2011 roku. Głównym 
czynnikiem negatywnie wpływającym na wyniki pierwszego kwartału były rosnące ceny 
surowców i energii. Grupa Ciech minimalizuje wzrosty związanych z tym kosztów poprzez 
centralizację zakupów. 

Lepsze wyniki segmentu organicznego 

Do osiągnięcia dobrych wyników Grupy, przyczyniła się poprawa w segmencie organicznym. 
Wynik EBIDTA Dywizji Organika wzrósł, w ujęciu rok do roku, aż o 70 proc. sięgając 39 mln 
zł. Obok dobrych wyników Organiki-Sarzyny największy pozytywny wpływ na dane 



 

 

finansowe dywizji miały lepsze wyniki Grupy Zachem. Po raz pierwszy od półtora roku wynik 
EBITDA bydgoskiej firmy był pozytywny - wyniósł 1,69 mln zł i to pomimo wyłączenia 
przejętego przez Ciech w 2011 roku biznesu pianek PUR. W tym samym okresie roku 
ubiegłego Grupa Zachem poniosła 7,29 mln zł straty na poziomie EBITDA. Przychody Grupy 
Zachem sięgnęły w pierwszym kwartale bieżącego roku 207,95 mln zł w porównaniu do 
250,28 mln zł rok wcześniej. Uwzględniając pro forma wyniki finansowe uzyskane przez 
biznes pianek w pierwszym kwartale tego roku przychody ze sprzedaży Grupy Zachem 
wyniosłyby 263,73 mln zł, a wynik EBIDTA sięgnąłby 4,83 mln zł. 

Wyniki finansowe Zachemu były w 2011 roku największym obciążeniem wyników Grupy 
Ciech. Był to efekt silnych spadków cen głównych produktów bydgoskich zakładów TDI i EPI 
oraz kumulacji kosztów restrukturyzacji. Program naprawczy Zachemu to obecnie 
najważniejszy element porządkowania Grupy Ciech. Pozostałe elementy tego procesu są już 
w znacznym stopniu zrealizowane. Do końca marca 2012 roku z dezinwestycji  
i oszczędności ujętych w uzgodnionym w umowie z bankami programie restrukturyzacji 
Grupy, Ciech uzyskał ponad 613 mln zł, czyli ponad 94 proc. kwoty zaplanowanej do 
uzyskania na koniec 2014 roku. Uzyskanie docelowej kwoty 652 mln zł wpływów  
i oszczędności jest planowane na koniec roku. Oprócz kwoty ujętej w programie w 2011 roku 
Grupa Ciech pozyskała 421 mln zł w ramach podniesienia kapitału oraz zredukowała 
zadłużenie o około 450 mln zł. 

 
Grupa Chemiczna Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, skupia ponad 40 firm. Posiada dobrze 
rozwiniętą strukturę produkcyjną i sieć handlową w kraju oraz Europie i Azji. Głównymi produktami Grupy są soda kalcynowana 
(drugie miejsce w Europie), TDI, soda oczyszczona, sól, nawozy, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, poliestrowe i inne 
produkty chemii organicznej, mające zastosowanie w przemysłach szklarskim, meblowym, chemicznym, budownictwie 
i rolnictwie. Z rocznymi przychodami na poziomie ok. 4  mld zł Grupa Chemiczna Ciech znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce 
największych polskich przedsiębiorstw. Od lutego 2005 roku Ciech SA jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Największymi akcjonariuszami spółki są Skarb Państwa (38,7 proc. akcji i głosów na WZ), a także Pioneer 
Pekao Investment Management SA (10,0 proc.) oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (5,1 proc.), ING Otwarty 
Fundusz Emerytalny (5,3 proc.). Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciech.com.  

Kontakt dla mediów: 
Krzysztof Grad, Rzecznik Grupy Chemicznej Ciech, Dyrektor Biura Komunikacji Ciech SA 
tel. (+48 22) 639 13 18, kom. 0 669 600 011, e-mail: krzysztof.grad@ciech.com

 


