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Szanowni Państwo,

Rok 2012 był dla nas szczególny. W sierpniu dołączyliśmy do grona spółek 
publicznych i zadebiutowaliśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych, pozy-
skując blisko 13 mln zł. Od dnia debiutu kurs akcji PCC Exol stale utrzymuje 
się na wysokim poziomie.

Środki pozyskane z emisji akcji przeznaczyliśmy m.in. na modernizację labo-
ratorium badawczo-rozwojowego. Rozszerzyliśmy zespół badawczy, wyremon-
towaliśmy pomieszczenia laboratoryjne oraz zakupiliśmy nowoczesny sprzęt. 
Dzięki temu możemy jeszcze szybciej rozwijać portfolio produktów, głównie 
specjalistycznych, charakteryzujących się dostosowaniem do indywidualnych 
potrzeb klienta. Jednocześnie prowadzimy przygotowania do realizacji jedne-
go z naszych głównych celów emisyjnych, czyli rozbudowy instalacji produkcji 
surfaktantów amfoterycznych (betainy).

Kolejnym istotnym wydarzeniem dla PCC Exol w 2012 r. było utworzenie Grupy 
Kapitałowej. Pod koniec roku została założona nowa spółka na terenie Turcji, 
której zadaniem jest rozwój sprzedaży produktów na tym rynku oraz w regio-
nie MEA (Środkowy Wschód i Afryka). Z kolei na początku 2013 r. włączyliśmy 
do Grupy Kapitałowej spółkę PCC Chemax. Poprzez tę spółkę zwiększymy na-
sze zaangażowanie na rynkach Ameryki Północnej, a dzięki uzyskanemu od 
niej know-how wzmocnimy pozycję w obszarze R&D.

To Our Shareholders and Employees,

2012 was a special year for us. In August we joined the circle of public limited 
companies and we made our debut on the Stock Exchange, raising almost 
PLN 13 million. Since our debut, the price of PCC Exol shares has remained 
at a constantly high level.

We allocated the funds obtained from issuing the shares to, among other 
things, modernisation of the research and development laboratory. We ex-
panded our research team, refurbished laboratory rooms and purchased 
modern equipment. This enabled us to expand our line of products even more 
rapidly – mainly specialised products, distinguished by their adaptability to 
the individual needs of customers. Concurrently we are preparing the imple-
mentation of one of our main issue-related goals, namely, expansion of the 
installation for manufacturing amphoteric surfactants (betaine).

Another significant event in 2012 for PCC Exol was establishing the Capital 
Group. At the end of the year a new company was set up in Turkey, with the 
task of developing product sales in this market and in the Middle East and 
Africa. Also, at the beginning of 2013, we included PCC Chemax in the Capital 
Group. Through this company we plan to increase our involvement in North 
American markets and, through know-how obtained from this company, to 
strengthen our position in R&D.

List Zarządu
Letter of the Management Board
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Rok 2012 był dla nas szczególny. W sierpniu dołączyliśmy do grona spółek publicznych i zadebiutowaliśmy  
na Giełdzie Papierów Wartościowych, pozyskując blisko 13 mln zł.

2012 was a special year for us. In August we joined the circle of public limited companies  
and we made our debut on the Stock Exchange, raising almost PLN 13 million.

Wszystkie te działania zmierzają do poprawienia wyników finansowych 
PCC  Exol. W  2012 r. wypracowaliśmy przychody na poziomie 406,9 mln zł. 
Zysk EBIT wyniósł 23,5 mln zł, a EBITDA 33,1 mln zł. Wyniki finansowe na po-
ziomie operacyjnym są niższe niż przed rokiem, przede wszystkim ze względu 
na zmiany, które zaszły w naszym regionie w strukturze branży surfaktantów. 
Nowe spółki w Grupie pomogą nam jednak zbudować silną pozycję na nowych, 
atrakcyjnych rynkach.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym Pracownikom za bezpieczną 
i pełną zaangażowania pracę w 2012 roku, a Akcjonariuszom za okazane za-
ufanie. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym raportem.

All these measures are aimed at improving PCC Exol’s financial results. In 2012 
we earned revenues of PLN 406.9 million. EBIT amounted to PLN 23.5 million 
and EBITDA to PLN 33.1 million. Operating financial results are lower than 
the year before, mainly due to changes taking place in our region in the sur-
factants industry. However, new companies in the Group will help us build 
strong positions in new, attractive markets.

We would like to thank all our Employees for safe work and commitment in 
2012, and our Shareholders for the trust you have shown us. We encourage 
you to read the following report.

Z poważaniem
Yours faithfully,

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu PCC Exol S.A. 
Vice-President of the Management Board of PCC Exol S.A. 

Marcin Żurakowski

Prezes Zarządu PCC Exol S.A.
President of the Management Board of PCC Exol S.A.
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PCC Exol na GPW
PCC Exol on the Stock Exchange

The year 2012 abounded with significant, positive events for PCC Exol. In July 
the company publicly issued shares, raising almost PLN 13 million via the 
market. Then, on 3 August 2012 the Company made its debut on the main 
market of the Stock Exchange in Warsaw. PCC Exol’s debut was one of the best 
on the Stock Exchange in 2012, and shares of PCC Exol still command a high 
market price.

The issue price of the shares of PCC Exol SA was PLN 1.29 each. From its first 
issue of shares the company obtained PLN 12.8 million. The public offering of 
PCC Exol shares was addressed both to institutions and individual investors.

Rok 2012 obfitował w  istotne, pozytywne wydarzenia dla PCC Exol. W  lip-
cu spółka przeprowadziła publiczną emisję akcji pozyskując z  rynku niemal 
13  mln zł. Następnie, 3 sierpnia 2012 r. zadebiutowała na głównym rynku 
Giełdy Papierów Wartościowych w  Warszawie. Debiut PCC Exol był jednym 
z najlepszych debiutów na GPW w 2012 roku, a akcje PCC Exol są nadal wysoko 
wyceniane przez rynek. 

Cena emisyjna akcji PCC Exol SA wyniosła 1,29 zł. Spółka pozyskała ze swojej 
pierwszej emisji akcji 12,8 mln zł. Oferta publiczna akcji PCC Exol była skiero-
wana zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. 
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Dobrze radzi sobie tegoroczny debiutant – dostawca półproduktów dla przemysłu chemicznego  
i kosmetycznego PCC Exol(kurs od sierpnia tego roku poszybował aż o 160 proc.).

This year’s debutant – PCC Exol – supplier of processed products for the chemical and cosmetic industry  
– did well (this August its share price skyrocketed by 160%).

Gazeta Giełdy Parkiet, Jacek Mysior
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Pozostali / Other 

PCC SE / PCC SE

Udział w głosach / Share in votes

3,48%

96,52%

Udział w kapitale / Share in capital

6,16%

93,84%

Pozostali / Other 

PCC SE / PCC SE

wykres akcjonariatu / shareholding diagram
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Jedna spółka mocno zawyża średnią. Mowa tu o PCC Exol, którego akcje w dniu debiutu zdrożały o nieco ponad 8 proc. i wciąż zwyżkują. Kapitalizacja tego sierpniowego 

debiutanta urosła już bowiem o 206 proc., licząc od ceny emisyjnej, oraz o 182 proc., jeśli za punkt odniesienia przyjmiemy kurs zamknięcia z pierwszej sesji.

One company strongly inflates the average. This company is PCC Exol, whose shares on the day of its debut went up by slightly more than 8% and are still surging. Capitalisa-

tion of this August debutant has already grown by 206%, as measured from the issue price, and by 182%, taking the closing price from the first session as the point of reference.

Gazeta Giełdy Parkiet, Katarzyna Kucharczyk
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wykres kursu i obrotów / price and turnover diagram
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PCC Exol rośnie w debiucie o prawie 10 proc.

PCC Exol has grown during its debut by nearly 10 percent. 

StockWatch.pl, Kamil Gemra
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Podsumowanie roku 2012
Summary of 2012

Powstanie Grupy Kapitałowej PCC Exol
Realizując strategię rozwoju sprzedaży produktów w krajach Bliskiego Wscho-
du i Afryki, PCC Exol powołało spółkę zależną – PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve 
Týcaret Lýmýted Ţýrketý (PCC EXOL Przemysł Chemiczny i Handel sp. z o.o.) 
z siedzibą w Stambule (Turcja). Natomiast na początku 2013 r. doszło do zaku-
pu amerykańskiej spółki PCC Chemax, zajmującej się opracowywaniem spe-
cjalistycznych formulacji chemicznych na bazie surfaktantów, wykorzystywa-
nych jako dodatki w różnych gałęziach przemysłu. Poprzez tę spółkę PCC Exol 
zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie na rynkach Ameryki Północnej, 
a dzięki uzyskanemu od niej know-how wzmocnić się w obszarze R&D (bada-
nia i rozwój).

Działania inwestycyjne
W 2012 r. spółka realizowała szereg kluczowych dla sprawnego funkcjono-
wania firmy inwestycji. Były to m.in.: modernizacja systemu sterowania re-
aktorem na wydziale etoksylacji, modernizacja punktów rozładunkowo-za-
ładunkowych, instalacja sterowania i zasilania instalacji siarczanowanych.

W ubiegłym roku spółka zmodernizowała także zaplecze badawczo-rozwo-
jowe, remontując pomieszczenia laboratoryjne, kupując nowoczesny techno-
logicznie sprzęt oraz rozszerzając zespół badawczy. Dzięki temu spółka może 
jeszcze szybciej rozwijać portfolio produktów, głównie specjalistycznych. 

Establishment of the Capital Group PCC Exol
Executing the strategy of sales development for products in the countries of 
the Middle East and Africa, PCC Exol set up a subsidiary – PCC EXOL Kýmya 
Sanayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý (PCC EXOL Chemical Industry and Trade, 
limited liability company) with a registered office in Istanbul (Turkey). At the 
beginning of 2013, an American company was acquired which deals with the 
development of specialised chemical formulae based on surfactants used as 
additives in various industries. Through this company PCC Exol intends to in-
crease its involvement in North American markets and, using the know-how 
obtained thereby, strengthen its position within the field of R&D (research and 
development).

Investment activities
In 2012 the company carried out a number of investments crucial for efficient 
operation of the company. These were, among other things, modernisation 
of the reactor control system in the ethoxylation division, modernisation of 
unloading and loading points, and installation of control and power systems 
in sulphated installations.

Last year the company also modernised its research and development base 
by refurbishing laboratory rooms, purchasing technologically modern equip-
ment and expanding its research team. This enabled the company to expand 
its product portfolio even more rapidly, mainly specialised products.
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PCC Exol w 2012 r. utworzył Grupę Kapitałową i rozpoczął działalność na rynkach w Turcji i USA.

PCC Exol in 2012 established the Capital Group and started business in the market of Turkey and the USA.
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Participation in the most important events in the industry
IN-COSMETICS 2012, Barcelona
Over 580 exhibitors from approximately 40 countries, including one from Po-
land, PCC Exol, demonstrated their product portfolios and had an opportunity 
to find out about the latest trends in the business during the In-cosmetics fair 
in Barcelona. Participation in subsequent fairs confirmed recognition of the 
company and its products, while providing an excellent opportunity to pro-
mote the new name, PCC Exol, for the former Surface-Active Agents Complex. 
Consumer and competitor awareness increased, and the PCC brand became a 
generally recognised synonym for a big and dynamically developing company.

TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2012, Istanbul
The International Chemical Trade Fair Turkchem Chem Show Eurasia 2012 
was organised with great success, gathering professionals from many fields of 
the chemical sector. This event was attended by representatives from China, 
Egypt, India, Korea, all of Europe and the USA. This was the first fair in Turkey 
in which PCC Exol participated actively as an exhibitor. Meetings with custom-
ers from many industries strengthened the company’s position in the market. 
PCC Exol is perceived as a modern, dynamic company, operating actively not 
only in the Central and Eastern European markets but also in the MEA region.

Uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach branży
IN-COSMETICS 2012, Barcelona
Ponad 580 wystawców z  ok. 40 krajów, w  tym jeden wystawca z  Polski – 
PCC Exol – zaprezentowało swoje oferty oraz miało okazję poznać najnowsze 
trendy w branży na targach In-cosmetics w Barcelonie. Uczestnictwo w kolej-
nych targach potwierdziło rozpoznawalność firmy oraz produktów, a zarazem 
stanowiło doskonałą okazję do wypromowania nowej nazwy – PCC Exol dla 
dawnego Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych. Wzrosła świado-
mość konsumentów oraz konkurencji, znak PCC stał się ogólnie rozpoznawal-
nym synonimem dużej oraz dynamicznie rozwijającej się firmy. 

TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2012, Istambul
Międzynarodowe Targi Przemysłu Chemicznego Turkchem Chem Show Eura-
sia 2012 zostały zorganizowane z wielkim sukcesem, gromadząc profesjonali-
stów z wielu dziedzin sektora chemicznego. W imprezie wzięli udział przedsta-
wiciele z Chin, Egiptu, Indii, Korei całej Europy a także z USA. Były to pierwsze 
targi w Turcji, w których PCC Exol uczestniczył aktywnie jako wystawca. Spo-
tkania z klientami z wielu branż umocniły pozycję firmy na rynku. PCC Exol 
jest postrzegana jako firma nowoczesna, dynamiczna i aktywnie działająca nie 
tylko na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, ale również w regionie MEA.
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Plany rozwoju
Spółka sukcesywnie wzmacnia swoją pozycję konkurencyjną w obszarach pod-
stawowej działalności. Planowany rozwój spółki obejmuje zarówno zwiększe-
nie wolumenu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów, jak i dywersyfikację 
portfolio o  nowe,  innowacyjne i  dostosowane do potrzeb klientów produkty. 
Systematyczne wypełnianie zdolności produkcyjnych zwiększonych poprzez 
uruchomienie w 2011 roku w Płocku instalacji etoksylacji pozwoli w 2013 roku 
zwiększyć przychody i zysk operacyjny.

Spółka planuje następujące działania:

1. Rozwój portfolio produktowego
•	 koncentracja na rozwoju produktów specjalistycznych oraz zwiększenie 

ich udziału w portfelu produktowym
•	 rozwój bazy badawczo-rozwojowej zwiększającej potencjał Spółki w za-

kresie możliwości i tempa opracowywania nowych produktów
2.  Wejście na nowe rynki i  umocnienie pozycji na rynkach obecnie obsłu-

giwanych – PCC Exol planuje sukcesywnie rozwijać kanały sprzedaży na 
nowych rynkach geograficznych i wzmacniać swoją pozycję branży poprzez 
spółki PCC Chemax oraz PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted 
Ţýrketý.

3.  Inwestycja w nowe zdolności produkcyjne – do 2014 roku spółka planuje 
zwiększyć moce produkcyjne i uruchomić instalację do wytwarzania sur-
faktantów amfoterycznych (Betain)

Development plans
The company continues to strengthen its competitive position in its areas of 
basic activity. Planned development of the company includes both increasing 
sales volume for currently-manufactured products and diversification of our 
product portfolio with new, innovative products adapted to customer needs. 
The systematic full use of production capacities, enhanced with the opening 
of the ethoxylation installation in 2011 in Płock, will enable the company to 
increase revenue and operating profit in 2013.

The company plans the following activities:

1. Development of the product portfolio
•	 focus on the development of specialised products and their share in the 

product portfolio
•	 development of the research and development base, increasing the 

Company’s potential for and pace of development of new products
2.  Entering new markets and strengthening its position in current markets  

– PCC Exol plans gradual development of sales channels in new geographi-
cal markets and strengthening of its position in the industry through the 
PCC Chemax and PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý 
companies.

3.  Investment in new production capacities – through 2014 the company 
plans to increase production capacity and open an installation for manu-
facturing amphoteric surfactants (betaines)
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Due to an in-kind contribution of the business as a going concern (the KA 
complex, consisting of 3 installations) to PCC Exol on 31 October 2011, fig-
ures for 2011 are not comparable with those for 2012. For comparison and 
discussion of the figures, pro-forma data have been prepared, i.e. based 
on the assumption that the KA complex had operated within PCC Exol in 
the period from 1 Jan. to 31 Dec. 2011.

Profit and loss account

Ze względu na wniesienie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
(Kompleks KA składający się z 3 instalacji) do PCC Exol w dniu 31 października 
2011 r. dane za 2011 r. nie są porównywalne do danych za rok 2012. Dla porów-
nania i omówienia danych przygotowane zostały dane pro forma, tj. w ujęciu 
bazującym na założeniu, że Kompleks KA funkcjonowałby w ramach PCC Exol 
w okresie 1.01-31.12.2011 r.

Rachunek wyników 

[mln zł] / [PLN million] 2011
proforma

2012 Zmiana /  
Change

Przychody ze sprzedaży / Sales revenues 374,6 406,9 +8,6%

Zysk brutto ze sprzedaży / Gross profit on sales 51,4 47,3 -8,0%

Marża brutto na sprzedaży / Gross margin on sales 13,7% 11,6% -2,1 p.p. /  
-2.1 percentage points

EBIT / EBIT 30,1 23,5 -22,1%

Marża EBIT / EBIT margin 8,0% 5,8% -2,2 p.p. / 
-2.2 percentage points

EBITDA / EBITDA 38,6 33,1 -14,3%

Marża EBITDA / EBITDA margin 10,3% 8,1% -2,2 p.p. /  
-2.2 percentage points

Zysk netto / Net profit 11,9 3,4 -71,0%

Marża netto / Net margin 3,2% 0,8% -2,4 p.p. / 
-2.4 percentage points

Wyniki finansowe 
Financial results
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Na wyniki w 2012 r. znaczący wpływ miał spadek marży brutto osiąganej na 
sprzedaży podstawowych produktów, który wynikał głównie z wahań cen pod-
stawowych surowców (m.in. tlenku etylenu oraz alkoholi naturalnych) oraz 
rosnącej konkurencji na rynku surfaktantów w Europie Zachodniej. W ciągu 
ostatniego roku powstały nowe instalacje produkcyjne w  Niemczech oraz 
w Holandii. Mając na uwadze powyższe zdarzenia Spółka konsekwentnie re-
alizowała w 2012 roku strategię rozwoju surfaktantów specjalistycznych, która 

Results in 2012 were heavily influenced by a decrease in gross margin on 
sales of basic products, which resulted mainly from price fluctuations for 
basic raw materials (ethylene oxide and natural alcohols, among others) 
and growing competition in the surfactant market in Western Europe. New 
production installations in Germany and Holland were developed last year. 
With these factors in mind, in 2012 the Company consistently realised the 
strategy of specialised surfactants development, which would enable it to 

Przychody ze sprzedaży / Sales 
revenues

MLN PLN / PLN MILLION
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pozwoli Spółce wrócić na poziomy marży brutto z lat poprzednich oraz spowo-
duje, że Spółka nie będzie tak podatna na szybkie zmiany zachodzące na rynku 
dóbr typu „commodities”. Na wyniki miało wpływ także zwiększenie kosztów 
wydziałowych z  tytułu ujęcia w  wynikach całorocznej amortyzacji instalacji 
w Płocku (w 2011 roku koszty amortyzacji były uwzględniane od maja, czyli od 
momentu oddania instalacji do użytku) i podatków od nieruchomości związa-
nych z tą instalacją (w 2011 roku nie były naliczane).

Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu 

[na dzień 31.12., mln zł] / [as of 31 Dec, PLN million] 2011
proforma

2012 Zmiana /  
Change

Suma bilansowa / Balance sheet sum 452,4 445,4 -1,5%

Aktywa trwałe / Fixed assets 359,8 343,2 -4,6%

Aktywa obrotowe / Current assets 92,6 102,2 +10,4%

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty / Cash and cash equivalents 9,9 12,9 +29,6%

Kapitał własny / Equity 161,4 172,1 +6,6%

Zadłużenie oprocentowane / Interest-bearing debt 223,0 209,2 -6,5%

Główne pozycje aktywów trwałych spółki wg stanu na koniec 2012 r. stanowiły 
rzeczowe aktywa trwałe, w tym budynki i budowle (82,8 mln zł), urządzenia 
techniczne i maszyny (63,1 mln zł), wartość firmy (96,3 mln zł) oraz wartości 
niematerialne (86,0 mln zł). W aktywach obrotowych główne pozycje stanowiły 

return to the gross margin levels of previous years and would make it less 
susceptible to rapid changes taking place in the commodities market. The 
results were also influenced by an increase in division expenses through in-
clusion of the installation in Płock in amortisation for the whole year (in 
2011 the cost of amortisation was included from May, i.e. the point at which 
the installation was transferred) and property taxes related to this installa-
tion (not charged in 2011).

Basic items of the consolidated balance sheet

Main items within the company’s fixed assets as of the end of 2012 included 
tangible fixed assets, including buildings and structures (PLN 82.8 million), 
machinery and equipment (PLN 63.1 million), goodwill (PLN 96.3 million) and 
intangible assets (PLN 86.0 million). Of current assets, the main items were 
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trade receivables and other receivables (PLN 59.4 million) and inventories 
(PLN 27.8 million, including materials and work in progress).

The greatest part of liabilities are long-term liabilities amounting to 
PLN  200.6  million. Ninety percent of this amount consists of bank credits 
and a 10-year loan from the main shareholder – PCC SE – in the amount of 
EUR 24 million (valued as of the end of 2012 at PLN 98.1 million). Short-term 
liabilities amounted to PLN 72.6 million and equity to PLN 172.1 million.

Basic items of the consolidated cash flow statement

należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (59,4 mln zł) oraz 
zapasy (27,8 mln zł, w tym materiały i produkcja w toku).

Największą część pasywów stanowią zobowiązania długoterminowe wynoszą-
ce 200,6 mln zł. 90% z tej kwoty stanowią kredyty bankowe oraz dziesięciolet-
nia pożyczka od głównego akcjonariusza, spółki PCC SE, na kwotę 24 mln euro 
(wyceniona na koniec 2012 r. na 98,1 mln zł). Zobowiązania krótkoterminowe 
wyniosły 72,6 mln zł, a kapitał własny 172,1 mln zł.

Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów

[mln zł] / [PLN million] 2012

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / Cash flow from operating activities 16,7

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej / Cash flow from investing activities -3,1

Przepływy pieniężne z działalności finansowej / Cash flow from financial activities -10,6

Przepływy pieniężne netto / Net cash flow 3,0 

Spółka w 2012 roku osiągnęła dodatnie saldo przepływów pieniężnych netto 
z działalności operacyjnej. Saldo przepływów środków pieniężnych z działal-
ności inwestycyjnej było ujemne, co wynikało głównie z wydatków na zakup 
rzeczowych aktywów trwałych. Za ujemnym saldem przepływów pieniężnych 
z działalności finansowej stoją głównie płatności z tytułu spłaty kredytów i za-
płaty odsetek.

In 2012 the company achieved a positive balance of net cash flow from operat-
ing activities. The balance of cash flow from investing activities was negative, 
which was mainly the result of expenses arising from purchases of tangible 
fixed assets. The repayment of loans and the associated interest are the main 
factor behind the negative balance of cash flow from financial activities.



232012 Annual Report

Podział przychodów wg rodzajów surfaktantów w 2012 r.

[mln zł, %] / [PLN million, %] wartość / value udział / share 

Produkty, w tym: / Products, including: 360,7 88,6%

Surfaktanty anionowe / Anionic surfactants 180,3 44,3%

Surfaktanty niejonowe / Non-ionic surfactants 176,6 43,4%

Surfaktanty amfoteryczne / Amphoteric surfactants 3,7 0,9%

Usługi / Services 2,6 0,6%

Towary i materiały / Goods and materials 43,6 10,7%

Podział geograficzny według przychodów w 2012 r.

[mln zł, %] / [PLN million, %] wartość / value udział / share 

Polska / Poland 233,4 57,4%

Europa Zachodnia / Western Europe 69,9 17,2%

Europa Środkowo-Wschodnia / Central and Eastern Europe 56,2 13,8%

Bliski Wschód i Afryka / Middle East and Africa 43,8 10,8%

Reszta świata / Rest of the world 3,7 0,9%

Revenue split per types of surfactants in 2012

Geographical split per revenue in 2012
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta 
Opinion of the independent chartered accountant

AUDIT OPINION
for the Shareholders 

and Supervisory Board  
of PCC EXOL SA

We have audited the financial statements of PCC EXOL SA with its registered 
office in Brzeg Dolny, consisting of:

 – the statement of financial position prepared as at 31 December 2012, show-
ing total assets and liabilities of 445.364.016 zł; 

 – the statement of comprehensive income for the period from 1 January 
to 31 December 2012, showing a comprehensive income of 9.834.149 zł;

 – the statement of changes in shareholders’ equity for the period from 
1 Janu ary to 31 December 2012, showing an increase in shareholders’ eq-
uity of 21.305.473 zł;

 – the cash flow statement for the period from 1 January to 31 December 2012, 
showing a net cash increase of 2.989.264 zł; 

 – notes to the financial statements.

The Company’s Management Board is responsible for the preparation in  
accordance with binding regulations of the financial statements and the 
Directors’ Report on the Company’s activities.

OPINIA NIEZALEŻNEGO 
BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Walnego Zgromadzenia 
oraz Rady Nadzorczej  

PCC EXOL SA

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego PCC EXOL SA z siedzi-
bą w Brzegu Dolnym, na które składa się:

 – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, 
które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 445.364.016 zł;

 – sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2012 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 9.834.149 zł;

 – sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 
21.305.473 zł;

 – sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 
31  grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych 
netto o kwotę 2. 989.264 zł; 

 – dodatkowe informacje i objaśnienia

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finan-
sowego oraz sprawozdania z działalności jest odpowiedzialny Zarząd Spółki.
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The Company’ s Management Board and members of its Supervisory Board 
are responsible for ensuring that the financial statements and the Directors’ 
Report meet the requirements of the Accounting Act of 29 September 1994 
(2009 Journal of Laws No. 152, item 1223 with subsequent amendments), 
hereinafter referred to as “the Accounting Act”.

Our responsibility was to audit the financial statements and to express an 
opinion on the consistency of these financial statements with the applicable 
accounting policies, and on whether the financial statements give a true and 
fair view, in all material respects, of the Company’s financial result and finan-
cial position, as well as on the accuracy of the books of account constituting 
the basis for their preparation.

We performed the audit in accordance with:
1)  Chapter 7 of the Accounting Act,
2)  the auditing standards issued by the National Council of Certified Auditors 

in Poland.

We planned and performed the audit to obtain reasonable assurance that 
the financial statements are free of material misstatements. In particu-
lar, our audit included examining, on a test basis, evidence supporting the 
amounts and disclosures in the financial statements. The audit also in-
cluded assessing the accounting principles used and significant estimates 

Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnie-
nia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały 
wymagania przewidziane w ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości 
(Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ra-
chunkowości”.

Naszym zadaniem byto zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagają-
cymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania fi-
nansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych 
aspektach, sytuację majątkową i  finansową, jak też wynik finansowy spółki 
oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego spo-
rządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do posta-
nowień:
1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2)  krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i  przeprowadziliśmy 
w  taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie 
opinii o  sprawozdaniu. W  szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie 
poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości 
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i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wy-
rywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informa-
cje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania 
finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia mia-
rodajnej opinii.

Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i obja-
śnienia słowne:
a)  przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 

majątkowej i finansowej PCC EXOL SA na 31 grudnia 2012 roku, jak też jej 
wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,

b)  zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachun-
kowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
oraz związanymi z  nimi interpretacjami ogłoszonymi w  formie rozporzą-
dzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standar-
dach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej 
podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowa-
dzonych ksiąg rachunkowych,

c)  jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami 
prawa i postanowieniami statutu Spółki.

made by management, as well as evaluating the overall presentation of the 
financial statements.

We believe that our audit provided a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the audited financial statements consisting of financial data 
and explanations:
a)  give a true and fair view of the financial position of PCC EXOL SA as at 

31  December 2012, as well as of its financial result for the period from 
1 January to 31 December 2012,

b)  have been prepared in accordance with International Accounting Stan-
dards, International Financial Reporting Standards and the related inter-
pretations issued in the form of regulations by the European Commission, 
and in issues not regulated by these standards – in accordance with the 
requirements of the Accounting Act and the related implementing provi-
sions, as well as on the basis of properly kept books of account,

c)  are consistent with the applicable laws and regulations, and with the 
Company’s Statute.
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Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy 
o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów 
z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazy-
wanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie bę-
dącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259, z póź-
niejszymi zmianami), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego 
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Katowice, 21 marca 2013
BDO Sp. z o.o.
ul. Postępu 12

02-676 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 / Authorized Audit Company No. 3355

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie 
Key Certified Auditor in charge of the audit:

Leszek Kramarczuk
Biegły Rewident / Certified Auditor

nr ewid. 1920 / Registration No. 1920

Działający w imieniu BDO Sp. z o.o.
Person acting on behalf of BDO Sp. z o.o.: 

dr Andre Hélin
Prezes Zarządu / President of the Management Board

Biegły Rewident / Certified Auditor
nr ewid. 90004 / Registration No. 90004

The Directors’ Report on the Company’s activities includes all information 
required by Article 49 par. 2 of the Accounting Act, and the information con-
tained therein is consistent with the information presented in the audited fi-
nancial statements.

Katowice, 21 March 2013
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PCC Exol firmą społecznie odpowiedzialną 
PCC Exol – a socially responsible company

PCC Exol w 2012 roku wprowadził Kodeks Etyki. Był to jednocześnie niezbędny 
krok na drodze do budowania zrównoważonej i konkurencyjnej firmy, przyno-
szącej zarówno sukces rynkowy, jak i zapewniającej rozwój osobisty oraz satys-
fakcję zatrudnionym w niej pracownikom.

PCC Exol prowadzi działalność zgodnie z zasadami etycznego zachowania i po-
stępowania w ramach współpracy w łańcuchu dostaw, co znajduje odzwiercie-
dlenie we wdrożonym kodeksie etycznego postępowania w biznesie (ETI Base 
Code). Kodeks ten określa zasady współpracy z dostawcami. PCC Exol wyzna-
cza standardy, których przestrzegania i stosowania wymaga od współpracują-
cych z nim dostawców.

Działania proekologiczne 
Działalność PCC Exol jest prowadzona w  myśl założeń społecznej odpowie-
dzialności biznesu i zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, z poszanowa-
niem określonych prawem warunków środowiskowych. 

PCC Exol systematycznie prowadzi zintegrowane działania na rzecz ochrony 
środowiska, przejawiające się ciągłym monitoringiem i  staraniami na rzecz 
minimalizacji wpływu procesów produkcyjnych na środowisko naturalne. 
Jednym z naszych priorytetów jest minimalizacja obciążeń dla środowiska po-
przez zmniejszanie zużycia energii oraz ograniczenie ilości zanieczyszczeń, jak 
i ilości wytwarzanych odpadów.

In 2012 PCC Exol implemented its Code of Ethics. This was a necessary step on 
the way to building a well-balanced and competitive company, achieving both 
market success and employee satisfaction.

PCC Exol carries out its operations in compliance with principles of ethical be-
haviour and conduct within the framework of cooperation in the supply chain, 
which is reflected in the implemented code of ethical business practice (ETI 
Base Code). This Code specifies rules of cooperation with suppliers. PCC Exol 
sets standards and requires that its cooperating suppliers apply and abide by 
those standards.

Environmentally-friendly activities
PCC Exol operations are run in accordance with the assumptions of social re-
sponsibility of business and in compliance with the principle of sustainable 
development, with respect for legally determined environmental conditions.

PCC Exol conducts systematically integrated activities for environmental pro-
tection, manifested in constant monitoring and attempts aimed at minimis-
ing the impact of production processes on the natural environment. One of 
our priorities is reducing to the minimum the burdens on the environment 
through cutting down on the use of energy and limiting the amounts of pol-
lutants and waste materials produced.
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The company strives to reduce the emission of harmful gases. In 2012 
PCC Exol became a member of the CDP (Carbon Disclosure Project) Organi-
sation, which aims at measuring, managing and providing access to signifi-
cant information about the environment. Thanks to the activities undertaken, 
dangerous changes in the environment can be prevented and protection of 
natural resources initiated. PCC Exol is demonstrating increased awareness 
of the emission of greenhouse gases in order to be able to counteract climate 
changes on a global scale, prevent the risk of deforestation and to maintain a 
stable water balance.

Chemicals management
As a manufacturer, PCC Exol is obliged to identify and control risk related 
to the substances which it produces and trades, and also to provide users at 
later stages of the supply chain with appropriate information concerning safe-
ty. Owing to the actions executed under the REACH regulation, customers of 
PCC Exol possess a guarantee that they will continue to receive certified, high-
quality products and that deliveries will be performed according to require-
ments included in local and European legislation. The Company undertakes 
all necessary actions in order to meet the obligations imposed by the REACH 
and GHS/CLP regulations.

Firma dąży do tego, by obniżać emisję szkodliwych gazów. W  2012 roku 
PCC Exol został członkiem Organizacji CDP – Carbon Disclosure Project, która 
ma na celu zmierzenie, zarządzanie i udostępnianie istotnych informacji o śro-
dowisku. Dzięki podejmowanym działaniom można zapobiec niebezpiecznym 
zmianom środowiska i rozpocząć ochronę zasobów naturalnych. PCC Exol wy-
kazuje zwiększoną świadomość o emisji gazów cieplarnianych, by móc zacząć 
przeciwdziałać zmianom klimatu w skali globalnej, zapobiegać ryzyku wyle-
sienia oraz prowadzić zrównoważony bilans wody.

Zarządzanie chemikaliami
Jako producent, firma PCC Exol zobowiązana jest do identyfikowania i  kon-
trolowania ryzyka związanego z substancjami, które produkuje i wprowadza 
do obrotu, a także do zapewnienia odpowiednich informacji dotyczących bez-
pieczeństwa użytkownikom na dalszym etapie łańcucha dostaw. Dzięki prze-
prowadzonym działaniom w ramach rozporządzenia REACH, klienci PCC Exol 
mają gwarancję, że nadal będą otrzymywać certyfikowane produkty wyso-
kiej jakości, a dostawy będą dokonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w ustawodawstwie krajowym i europejskim. Spółka podejmuje wszelkie nie-
zbędne działania celem wywiązania się z obowiązków nałożonych przez rozpo-
rządzenie REACH, GHS/CLP.
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Responsible approach to management
PCC Exol conducts its operations according to the latest quality management 
systems (ISO 9001) and environmental resources management (ISO 14001) 
applied within the PCC Group in production, design and sales of surface-active 
agents and auxiliary agents.

The company implements activities to ensure that tangible values are ob-
tained from the system, making it an efficient support tool for management.

Odpowiedzialne podejście do zarządzania
Firma PCC Exol prowadzi działalność zgodnie z najnowszymi systemami za-
rządzania jakością (ISO 9001) oraz  zarządzania środowiskowego (ISO 14001) 
obowiązującymi w Grupie PCC w zakresie produkcji, projektowania i sprzedaży 
środków powierzchniowo czynnych i pomocniczych. 

Firma wdraża działania zapewniające uzyskanie realnych wartości z posiada-
nego systemu, co czyni go skutecznym wspomagającym narzędziem w zarzą-
dzaniu.



PCC Exol SA
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