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Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ciech za I pó łrocze 2013 

W dniu dzisiejszym Grupa Ciech opublikowała raport za I półrocze 2013 r. Skonsolidowany zysk 
netto wyniósł 56 mln zł wobec straty 345 mln zł osi ągni ętej w analogicznym okresie ubiegłego 
roku. Wynik EBITDA (zysk operacyjny powi ększony o warto ść amortyzacji) wyniósł 226 mln zł, 
podczas gdy w I półroczu 2012 r. Grupa osi ągnęła strat ę na poziomie EBITDA w wysoko ści 108 
mln zł. Wyniki finansowe potwierdzaj ą rosn ącą rentowno ść i pokazuj ą efekty kontynuowanych w 
pierwszym półroczu działa ń restrukturyzacyjnych zmierzaj ących do poprawy efektywno ści 
Grupy Ciech. 

Grupa odnotowała spadek przychodów z 2 293 mln zł w I półroczu 2012 r. do 1 883 mln zł w 
analogicznym okresie br. (spadek o 17,9%). Głównym źródłem spadku przychodów były m.in.: 
zaprzestanie produkcji TDI oraz EPI przez Zachem. Dodatkowo negatywnie na sprzedaż żywic wpłynęło 
pogorszenie sytuacji w największych sektorach odbiorców nienasyconych żywic poliestrowych, długi 
okres zimowy wstrzymujący projekty i prace w sektorze budowlanym, konkurencja cenowa na rynku 
oraz coraz większy udział w rynku tanich żywic z Azji. 

Pomimo niższych przychodów, znormalizowana EBITDA (wynik EBITDA oczyszczony o wartość 
zdarzeń jednorazowych) ukształtowała się na poziomie niezmienionym w porównaniu z analogicznym 
okresem 2012 r. i wyniosła 237 mln zł., natomiast marża EBITDA oczyszczona o zdarzenia 
jednorazowe wyniosła 12,6%, o 2,3 punktu procentowego wyżej niż przed rokiem. 

W pierwszym półroczu kontynuowany był także proces restrukturyzacji, w tym dezinwestycje, 
optymalizacja zatrudnienia oraz redukcja pozostałych kosztów stałych, który korzystnie wpływa na 
poprawę rentowności Grupy. W ramach projektu porządkowania aktywów Grupy polegającego na 
skoncentrowaniu swojej działalności na produkcji sody, Ciech sprzedał kolejny zakład, nie będący w 
głównym obszarze działalności firmy – Hutę Szkła w Pobiedziskach. Jednocześnie prowadzone były 
procesy mające na celu podniesienie efektywności działania oraz wartości spółek: Alwernia (sprzedana 
w lipcu br.), Organika-Sarzyna, Vitrosilicon, Transoda oraz Transclean. Działania te związane są z 
planami sprzedaży tych spółek, bądź zorganizowanych ich części. 

 

Osiągamy stałą poprawę wyników finansowych, co potwierdza słuszność prowadzonych działań 

restrukturyzacyjnych polegających na skoncentrowaniu działalności Ciech na produkcji sody i mających 

na celu poprawę rentowności operacyjnej Grupy. Warto podkreślić, że w pierwszym półroczu br. 

wypracowaliśmy, oczekiwany od dłuższego czasu,  skonsolidowany dodatni wynik netto. Wysokość 

zysku wynosi 56 mln złotych – mówi Dariusz Krawczyk, prezes Zarządu Ciech 



 

 

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe w I półroczu 2013 r. miało kilka czynników, w tym spadek cen 
surowców energetycznych oraz dobra sytuacja w zakresie sprzedaży sody oczyszczonej (wzrost popytu 
z sektora oczyszczania gazów oraz sektora paszowego) . Dodatkowo w tym okresie musieliśmy 
zmierzyć się ze spadkiem w zakresie sprzedaży krajowej produkcji budowlano-montażowej z dynamiką 
minus 21,5% w ciągu 6 miesięcy br. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (przemysł 
chemiczny wytwarza wiele surowców i półproduktów przeznaczonych dla tej produkcji), osłabieniem 
popytu na europejskim rynku żywic epoksydowych związane z ogólnym spowolnieniem gospodarczym 
(w tym w branży farb i lakierów, będącej głównym odbiorcą żywic z Grupy Ciech) oraz  znacznym 
obniżeniem rynkowych cen siarki w skali globalnej (o kilkadziesiąt procent w stosunku do I półrocza 
ubiegłego roku).  

 

 
 
 
Grupa Chemiczna Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, skupia ponad 30 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), 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 (38,72 proc. akcji i głosów na WZ), a także 
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (9,2 proc.), ING Otwarty Fundusz Emerytalny (8,54 proc.). Więcej informacji 
znajduje się na stronie www.ciech.com.  
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