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Szanowni Państwo,  

Miniony rok był niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju 
i kształtowania dobrej pozycji rynkowej Grupy PCC EXOL. 
Realizowaliśmy konsekwentnie planowane etapy długofalowej 
strategii rozwoju. Jednocześnie czerpaliśmy korzyści z efek-
tów synergii wynikających z modelu biznesowego Grupy PCC 
jako dużej międzynarodowej organizacji operującej w trzech 
głównych dywizjach do których należą : chemia, logistyka 
i energia.

Grupa PCC EXOL osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży na po-
ziomie 62,6 mln zł (wzrost o 2,1% r/r), przychody ze sprzedaży 
wyniosły 511 mln zł (wzrost o 9,5% r/r), natomiast zysk netto 
osiągnął wartość 4 mln zł (spadek o 55,8% r/r), a EBITDA 28,4 
mln zł (spadek o 20,4% r/r).

Największy udział w strukturze przychodów Grupy miały sur-
faktanty niejonowe. Przychody ze sprzedaży tej grupy produk-
tów wyniosły 185,6 mln zł, czyli 53% całości przychodów. Do 
tej grupy chemicznej należą m.in. wysokomarżowe surfaktan-
ty specjalistyczne sprzedawane w niewielkich ilościach w sto-
sunku do produktów masowych. Poprzez spółkę PCC Che-
max podejmowaliśmy dalsze aktywności na rynkach Ameryki 
Północnej w zakresie sprzedaży produktów specjalistycznych. 
Widoczny był również dynamiczny rozwój oferty handlowej 

Dear Madam, Dear Sir, 

Last year was very important from the point of view of the 
development and shaping of a good market position of the 
PCC EXOL Group. We consistently implemented the planned 
stages of a long-term development strategy. At the same time 
we drew benefits from the synergies arising from the assumed 
business model of the PCC Group as a large international 
organisation operating in three main divisions which include: 
chemistry, logistics and energy.

EXOL PCC Group achieved a sales gross profit of 62.6 million 
pln (an increase of 2.1% y/y), sales revenues amounted to 511 
million pln (an increase of 9.5% y/y), while net profit reached 
the value of 4 million pln (down by 55.8% y / y) and EBITDA 
- 28.4 million pln (down by 20.4% y / y).

The largest share in the Group’s revenues were nonionic 
surfactants. Revenues from the sale of this product group were 
185.6 million pln, which constitutes 53% of total revenues. 
This chemical group consists of, among others, high-margin 
special surfactants sold in small quantities in relation to the 
mass products. Via PCC Chemax we undertook further 
activities in the North American markets in terms of special 
products sales. There has also been a dynamic development of  
the commercial offer in our Turkish company that has 

List Zarządu  
From the Board
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w naszej spółce tureckiej, która rozwinęła sprzedaż w obszarze 
tekstyliów i środków higieny osobistej oraz detergentów. 

W 2014 roku szczególną uwagę poświęciliśmy działaniom na 
rzecz wyodrębnienia i rozwijania wąskich specjalizacji branżo-
wych. Zakończenie inwestycji rozbudowy instalacji etoksylacji 
w Płocku umożliwiło dołączenie do oferty, grupy produktów 
z grupy specjalistycznych surfaktantów niejonowych, stosowa-
nych głównie w przemyśle budowlanym, farmaceutycznym 
oraz w branży środków higieny osobistej. 

Cele strategiczne Grupy PCC EXOL ukierunkowane na roz-
wój dywizji surfaktantów specjalistycznych wymagają od nas 
wzmożonej koncentracji w obszarze badawczo-rozwojowym. 
Istotna jest dla nas wymiana doświadczeń w tym zakresie ze 
spółką – córką PCC Chemax. Dział badań i rozwoju PCC 
EXOL SA, w którego strukturze zostało wyodrębnione labo-
ratorium analiz, syntez i aplikacji przemysłowych, pracuje 
dwutorowo. Z jednej strony poszukuje nowych zastosowań 
w obrębie stałej oferty produktowej, z drugiej zaś, opracowuje 
technologie nowych produktów i złożone formulacje. Nowa 
organizacja pracy przyniosła w roku ubiegłym efekty w posta-
ci wielu wdrożeń zakończonych pozytywnymi wynikami prób 
produkcyjnych u klientów. 

Kontynuując program inwestycyjny, w połowie bieżącego 
roku planujemy zakończyć modernizację i rozbudowę insta-
lacji do produkcji betain - wysokiej jakości surfaktantów am-
foterycznych o wysokiej czystości, przeznaczonych m.in do 
produkcji kosmetyków. Chociaż zadanie jest jeszcze w trakcie 
realizacji, już dziś wiemy, że betainy wytwarzane na nowej in-
stalacji będą spełniały najwyższe światowe standardy. Dotyczy 

developed sales in the area of textiles and personal care and 
detergents.

In 2014 we gave particular attention to isolating and developing 
industry-specific narrow specialisations. Completion of the 
ethoxylation expansion investment in Płock allowed to join 
to the Group offer products from a specialised non-ionic 
surfactants group, used primarily in the construction industry 
as well as pharmaceutical and personal care industry.

PCC EXOL strategic objectives aimed at the development 
of specialised surfactants divisions require us to increase 
our focus in the area of research and development. It is 
important for us to exchange experiences in this regard 
with the daughter company – PCC Chemax. Research 
and development division of PCC EXOL, in the structure 
of which an analysis laboratory, synthesis and industrial 
applications were isolated, works in two ways. On the one 
hand it looks for new applications within the fixed product 
offerings, on the other hand, develops technologies, new 
products and complex formulations. Last year the new 
work organisation brought the effects of multiple completed 
implementations giving positive production attempts results 
to customers.

Continuing the investment program in the middle of the 
current year we plan to complete the modernisation and 
expansion of production facilities for betaine – high-quality 
amphoteric surfactants with high clarity, intended for the 
production of cosmetics. Although the task is still in progress, 
today we know that betaine produced in the new plant will 
meet the world’s highest standards. This applies to both the 

List Zarządu  
From the Board
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Strategia / Strategyto zarówno aspektu najwyższej jakości, jak i bezpieczeństwa 
składników kosmetycznych, które niebawem rozpoczniemy 
dostarczać do klientów.

Rok 2014 był czasem wytężonej pracy w obszarze zrówno-
ważonego rozwoju. Kreując swoją konkurencyjną pozycję na 
rynku surfaktantów, podjęliśmy zobowiązanie ograniczania 
niekorzystnego wpływu na środowisko, przede wszystkim po-
przez wytwarzanie i oferowanie klientom zrównoważonych 
produktów. Idea zbilansowanego rozwoju jest więc kluczo-
wym aspektem we wszystkich obszarach zarządzania i w każ-
dym procesie operacyjnym. 

Spółka PCC EXOL coraz większą wagę przykłada do kwestii 
szeroko pojętej odpowiedzialności biznesowej. Zdobywa do-
świadczenia, uczestnicząc zarówno w krajowych, jak i między-
narodowych inicjatywach CSR. Raportuje i poddaje ocenie 
swoje działania, odnosząc w tym zakresie pierwsze sukcesy. 

Te wszystkie działania nie miałyby miejsca, gdyby nie wytę-
żona praca i zaangażowanie naszych pracowników, którym 
w tym miejscu serdecznie dziękujemy. Szczególne podzięko-
wania za dobrą współpracę, wsparcie i zaufanie kierujemy 
również do naszych akcjonariuszy, klientów, dostawców i po-
zostałych interesariuszy. 

highest quality aspect as well as cosmetic ingredients safety in 
the products that will soon be deliver to customers.

The year 2014 was a time of hard work in the area of 
sustainable development. Creating our competitive position 
on the market of surfactants we made a commitment to limit 
adverse impacts on the environment, mainly by producing 
and offering to customers sustainable products. The idea of 
balanced development is therefore a key aspect in all areas of 
management and in every operational process.

PCC EXOL places more and more attention to the widely-
understood business responsibility. We gain experience 
by participating in both national and international CSR 
initiatives. We reports and evaluates our actions, achieving in 
this regard our first successes.

All these activities would not have occurred if not for the hard 
work and commitment of our employees, whom we thank 
very much. Special thanks for the good cooperation, support 
and trust is also addressed to our shareholders, customers, 
suppliers and stakeholders.

Z poważaniem 
Yours faithfully

 Mirosław Siwirski

Prezes Zarządu
President of the Management Board

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the Management Board



7

PCC EXOL 
Raport roczny 2014 / Annual Report 2014

Strategia / Strategy



8

PCC EXOL 
Raport roczny 2014 / Annual Report 2014

Budowanie wartości firmy poprzez zrównoważone wykorzy-
stanie posiadanego potencjału oraz realizacja szeregu pro-
jektów inwestycyjnych jest nadrzędnym celem strategicznym 
Grupy PCC EXOL. Ma on bezpośrednie przełożenie na:

• utrzymanie pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-
-Wschodniej i Wschodniej oraz dalszy rozwój poprzez ekspan-
sję na rynki Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji

• intensywny rozwój oferty specjalistycznych surfaktantów 
i formulacji chemicznych dedykowanych różnym branżom 
przemysłowym 

• projektowanie i wdrażanie nowych, innowacyjnych produk-
tów na miarę indywidaulnych potrzeb klientów

• wytwarzanie produktów oferowanych klientom na całym 
świecie w sposób zrównoważony, tzn. zgodny z wszelkimi nor-
mami prawnymi, ekonomicznymi, etycznymi, środowiskowy-
mi i społecznymi.

Building value through sustainable use of its potential and 
the implementation of a number of investment projects is the 
main strategic objective of the PCC EXOL Group. It has a di-
rect impact on:

• maintaining market leadership in Central and Eastern Eu-
rope and further development by expanding into the Middle 
East, African and Asian markets

• intensive development of the specialised surfactants offer as 
well as chemical formulations dedicated to various industrial 
industries

• designing and implementing of new, innovative products 
catering to the customers’ individual needs

• manufacturing of products offered to customers worldwide 
in a sustainable manner, i.e. in compliance with all standards 
of legal, economic, ethical, environmental and social nature.

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej PCC EXOL 
The development strategy of the PCC EXOL Capital Group
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Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej PCC EXOL 
The development strategy of the PCC EXOL Capital Group

Naszym celem strategicznym 
jest przede wszystkim 

dywersyfikacja portfolio 
zwłaszcza w zakresie surfak-
tantów specjalistycznych dla 

różnych branż przemysłowych.

Mirosław Siwirski
Prezes Zarządu 
PCC EXOL SA

Our strategic objective is 
primarily to diversify our 

portfolio especially in the field 
of specialised surfactants for 

various industries.

Mirosław Siwirski
President of the Board of

PCC EXOL SA
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Strategia Grupy PCC EXOL opiera się na rozwoju portfolio 
produktowego, umacnianiu pozycji na rynkach obecnie obsłu-
giwanych oraz identyfikowaniu i wykorzystywaniu nisz ryn-
kowych w nowych obszarach i gałęziach przemysłu. W tym 
zakresie najważniejsza jest więc koncentracja na rozwoju 
grupy wysokomarżowych produktów specjalistycznych oraz 
zwiększenie ich udziału w portfelu produktowym. W obszarze 
produktów masowych Spółka identyfikuje dwa główne cele do 
których należą : sukcesywne zwiększanie marż oraz rozwój 
bazy badawczo-rozwojowej wpływającej na potencjał Spółki 
w zakresie możliwości i tempa opracowywania oraz wdrażania 
nowych produktów. 

Niezwykle istotnym aspektem rozwoju firmy są inwestycje 
umożliwiające wzrost mocy produkcyjnych. Jako przykład 
może tu posłużyć rozbudowa instalacji surfaktantów amfote-
rycznych i zwiększenie zdolności produkcyjnych z 2 000 do 
10 000 ton w skali roku. Dużych szans na dalszy intensyw-
ny rozwój firma upartuje w ekspansji na nowe rynki geogra-
ficzne: w Ameryce Północnej poprzez spółkę PCC Chemax 
Inc., na terenie Turcji oraz krajów regionu MEA (Middle East 
and Africa) poprzez PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret 
Lýmýted Ţýrketý z siedzibą w Stambule w Turcji i w krajach 
azjatyckich.

EXOL PCC Group’s strategy is based on the development 
of its product portfolio, strengthening position in the mar-
kets currently served, and identifying and exploiting market 
niches in new areas and industries. In this regard, the most 
important thing is therefore to focus on the development of 
a group of high-margin specialised products and increase 
their participation in the product portfolio. In the area of bulk 
products, the Company identifies two main objectives which 
include: the gradual increase in margins and growing the base 
of research and development affecting the Company’s poten-
tial opportunities and pace of development and implementa-
tion of new products. 

A very important aspect of business development are in-
vestments to boost production capacity. As an example: the 
expansion of an amphoteric surfactants installation and a pro-
duction capacity increase from 2 000 to 10 000 tonnes per an-
num. Large opportunities for further intensive development 
of the company are the expansions into new geographical 
markets: North America through its subsidiary PCC Che-
max, Inc., in Turkey and the countries of the MEA (Middle 
East and Africa) by the PCC EXOL Kýmya Sanayý’ve Týca-
ret Lýmýted Ţýrketý based in Istanbul in Turkey and Asian 
countries.

Rozwój / Development 
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PCC EXOL śledzi światowe trendy ekospołeczne i stara się 
reagować implementując ich idee zarówno w bieżącej działal-
ności, jak i w długofalowej strategii. Spółka identyfikuje wy-
zwania którym można sprostać projektując i wdrażając roz-
wiązania jak najmniej inwazyjne dla środowiska naturalnego. 
Nie jest to łatwy proces gdyż wymaga odejścia od tradycyj-
nego modelu rozwoju portfela produktów w stronę bardziej 
zaawansowanych, innowacyjnych i czasochłonnych rozwiązań. 

Poprzez takie działanie, PCC EXOL aktualizuje swój model 
rozwoju opierając się na mechanizmach i trendach rynko-
wych. Powoli przekształca się z tradycyjnego producenta sur-
faktantów w dostawcę rozwiązań będących odpowiedzią na 
konkretne potrzeby klientów, również te związane z odpowie-
dzialną produkcją i konsumpcją. 

PCC EXOL keeps track of global eco-social trends and tries 
to respond by implementing its ideas both in current opera-
tions, as well as a long-term strategy. The Company identifies 
challenges to meet by designing and implementing solutions 
least invasive to the environment. This is not an easy process 
because it requires a departure from the traditional model of 
developing the product portfolio towards more advanced, in-
novative and time-consuming solutions.

By doing so, PCC EXOL updates its development model ba-
sed on the mechanisms and market trends. Slowly transfor-
ming itself from a traditional manufacturer of surfactants the 
company becomes a solutions provider responding to specific 
customer needs, including those related to responsible pro-
duction and consumption.

PCC EXOL – zrównoważona chemia 
PCC EXOL – sustainable chemistry
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PCC EXOL – zrównoważona chemia 
PCC EXOL – sustainable chemistry        „Członkostwo w szeregu krajowych i między-

narodowych organizacjach działających na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, jest dla nas nobilitacją 
do wdrażania dobrych praktyk w zakresie odpowie-
dzialnego zarządzania naszą organizacją. Od nich 
właśnie uczymy się jak być odpowiedzialnymi wobec 
społeczeństwa i środowiska. 

        Budujemy kulturę pracy w oparciu o zaangażo-
wanie naszych pracowników, ich świadomość i stały 
rozwój. Odbywa się to w oparciu o systemy zarzą-
dzania i standardy które wdrażamy i utrzymujemy. 
Pracując nad optymalizacją procesów przynoszącą 
wymierne korzyści ekonomiczne, bierzemy pod uwagę 
zarówno aspekty społeczne jak i środowiskowe. Za-
rządzamy procesami w każdym obszarze działalności 
naszej firmy analizując zagrożenia i identyfikując 
ryzyka.”

Mirosław Siwirski
Prezes Zarządu PCC EXOL SA

       „Membership in several national and inter-
national organisations working for sustainable deve-
lopment encourages us to to implement good practices 
in the responsible management of our organisation. 
From them we learn how to be responsible towards 
society and the environment.

        We are building a work culture based on the 
commitment of our employees, their awareness and 
sustainable development. This is done on the basis 
of management systems and standards which we im-
plement and maintain. Working on the optimisation 
of processes generating tangible economic benefits, we 
take into account both social issues and environmen-
tal issues. We manage processes in every area of our 
business by analysing hazards and identifying risks.“

Mirosław Siwirski
President of the Board PCC EXOL SA
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Raportując działania w obszarze CSR, PCC EXOL, 
osiągnęła srebrny poziom Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu. Spółka jest jednym z nielicznych polskich przed-
siębiorstw, które dokonały kompleksowej samooceny 
w ramach działalności CSR. Ocena dokonana przez eks-
pertów ECOVADIS pokazuje mocne i słabe strony firmy. 
Dzięki temu istnieje możliwość zdefiniowania kolejnych 
celów i zadań. Jednym z nich jest wdrożenie systemu za-
rządzania ISO 18001 oraz europejskiego systemu OHSAS 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Będąc członkiem UN Global Compact, PCC EXOL reali-
zuje 10 zasad zrównoważonego rozwoju na rzecz ochrony 
środowiska, respektowania praw człowieka i przeciwdzia-
łania korupcji. W 2014 r. Spółka wdrożyła do stosowania: 
Kodeks Etyczny Pracowników, Kodeks Postępowania 
Etycznego Dostawców, Politykę Antykorupcyjną, oraz 
szereg innych dokumentów związanych z polityką środo-
wiskową, bezpieczeństwem procesowym oraz poszanowa-
niem praw człowieka. 

PCC EXOL uczestnicząc w międzynarodowym projekcie 
Carbon Disclosure Project, przeciwdziała zmianom kli-
matycznym. Cel firmy, to ograniczenie emisji CO2 o 15% 
do roku 2020. W roku 2014 Spółka została bardzo wysoko 
oceniona przez organizację CDP (Carbon Disclosure Pro-
ject), uzyskując sumę 81 punktów na 100 punktów moż-
liwych. Jest to bardzo duży sukces zważywszy na fakt, że 
w ubiegłym roku, raport firmy został oceniony zaledwie 
na 18 punktów. Średnia ocen wszystkich firm uczestniczą-
cych w panelu Climate Change/Supply Chain (Zmiany 
Klimatyczne w Łańcuchu Dostaw) ukształtowała się na 
poziomie 53 punktów. 

Reporting activities in the area of CSR, PCC EXOL has 
achieved a silver level of Corporate Social Responsibility. 
The company is one of the few Polish companies that have 
made a comprehensive self-assessment of CSR activities. 
The evaluation done by ECOVADIS experts shows the 
strengths and weaknesses of the company. As a result, it 
is possible to define further our objectives and tasks. One 
of them is the implementation of the management system 
ISO 18001 and OHSAS European system of security and 
hygiene.

As a member of the UN Global Compact, the PCC EXOL 
implements the 10 principles of sustainable development 
to protect the environment, human rights and anti-cor-
ruption. In 2014. The Company implemented: Workers 
Code of Ethics, the Code of Ethical Conduct Providers, 
Anti-Corruption Policy, and a number of other docu-
ments related to the environmental policy, process safety, 
and respect for human rights.

 
PCC EXOL participating in the international project the 
Carbon Disclosure Project, helps to combat climate chan-
ge. The Companies goal is to reduce CO2 emissions by 
15% by 2020. In 2014 the Company was highly evaluated 
by the CDP organisation (Carbon Disclosure Project) to 
get a total of 81 points out of 100 points possible. It is 
a very big success considering the fact that last year’s re-
port awarded us only 18 points. Average ratings of all the 
companies participating in the panel Climate Change / 
Supply Chain (Climate Change in Supply Chain) stood 
at 53 points.
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W 2014 r. Spółka PCC EXOL, przystąpiła do grona rea-
lizatorów Programu Responsible & Care. Realizując zało-
żenia programu, firma wyznacza cele, mierzy wpływ na 
środowisko i podejmuje działania w celu jego aktywnej 
ochrony. Responsible & Care to deklaracja konkretnych 
działań wpisanych w ramy programu, którego realizacja 
jest szacowana i oceniana przy pomocy szeregu wskaźni-
ków. 

Będąc Sygnatariuszem „Karty Różnorodności”, PCC 
EXOL promuje różnorodność jako pozytywny czynnik 
w środowisku i przeciwdziała dyskryminacji w miejscu 
pracy. Odzwierciedleniem zasad określonych w Polskiej 
Karcie Różnorodności jest Kodeks Etyczny przyjęty 
i wdrożony w Spółce w roku 2014. Celem firmy jest pro-
mowanie różnorodności jako wartości dodanej będącej 
źródłem innowacyjności i kreatywności. PCC EXOL Bę-
dzie mierzyć i analizować aspekty związane z różnorod-
nością, a następnie publikować je w Rocznym Raporcie 
Zrównoważonego Rozwoju. 

W drugiej połowie 2014 roku, PCC EXOL jako pierwsza 
firma w Polsce, wdrożyła system „Dobrych Praktyk Pro-
dukcyjnych”, zgodny z wytycznymi Europejskiej Federa-
cji ds. Surowców Kosmetycznych. Uzyskanie Certyfikatu 
stanowi dla PCC EXOL jedną z przewag konkurencyj-
nych, gdyż jest potwierdzeniem spełniania przez firmę 
najwyższych standardów na każdym etapie wytwarzania 
produktu, począwszy od zakupu surowca, a skończywszy 
na dostarczeniu produktu do klienta. Federacyjny certy-
fikat „Dobrych Praktyk Produkcyjnych”, to wiarygodny 
i obiektywny dowód jakości wyrobów PCC EXOL, dla 
producentów kosmetyków na całym świecie.

In 2014 PCC EXOL joined the group of implementers of 
the Responsible & Care Program. Adhering to the pro-
gram, the company sets goals, measures the impact on the 
environment and takes action to protect it. Responsible & 
Care is a declaration of specific actions listed in the frame-
work of the program, whose implementation is estimated 
and evaluated using a range of indicators.

 
Being a Signatories of the „Charter of Diversity”, PCC 
EXOL promotes diversity as a positive factor in the en-
vironment and prevents discrimination in the workplace. 
The reflection of the principles set out in the Charter of 
Diversity Polish is the Code of Ethics adopted and imple-
mented in the Company in 2014. The company’s goal is 
to promote diversity as an added value and as a source of 
innovation and creativity. PCC EXOL will measure and 
analyse aspects of diversity, and then publish them in the 
Annual Report on Sustainable Development.

 
In the second half of 2014, PCC EXOL as the first com-
pany in Poland, introduced the „Good Manufacturing 
Practices” system, in accordance with the guidelines of 
the European Federation for. Cosmetic Raw Materials. 
Obtaining the Certificate is for PCC EXOL a competi-
tive advantage because it is a confirmation of meeting 
the highest standards at every stage of manufacturing of 
the product; from the purchase of raw materials to deli-
vering a product to the end customer. Federal certificate 
of „Good Manufacturing Practice” is a reliable and obje-
ctive evidence of the quality of PCC EXOL products for 
cosmetics producers worldwide.
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Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) to zbiór działań zde-
finiowanych w celu zapewnienia prawidłowego procesu 
wytwarzania wyrobów, ich powtarzalności i jednorodno-
ści poprzez ścisły nadzór nad procesami produkcyjnymi. 
Europejska Federacja ds. Składników Kosmetycznych 
powołała w 2003 roku specjalną Grupę Roboczą, która 
opracowała zbiór wytycznych obejmujących zasady Do-
brych Praktyk Produkcyjnych dla producentów składni-
ków kosmetycznych. Wytyczne Federacji bardzo szybko 
stały się oficjalnym zbiorem dobrych praktyk w produkcji 
kosmetyków.

Utrzymując Zintegrowany System Zarządzania Jakością 
i środowiskiem ISO 9001 i ISO 14001, PCC EXOL moni-
toruje i doskonali procesy związane z jakością i aspektami 
środowiskowymi. Dzięki tym systemom każdy pracownik 
jest świadomy swojej roli w osiąganiu celów w powyższych 
obszarach. Celem Spółki w rozwoju zintegrowanych syste-
mów, oprócz wdrożenia normy OHSAS jest także przy-
stąpienie do systemu EMAS (Eco-Management and Au-
dit Scheme). Głównym jego założeniem jest wyróżnienie 
tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej 
zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej 
działalności środowiskowej. Do grona tych organizacji 
aspiruje firma PCC EXOL.

Good Manufacturing Practice (GMP) is a set of actions 
defined in order to ensure proper manufacturing process 
of products, their reproducibility and uniformity through 
strict supervision of production processes. European Fe-
deration for Cosmetic Ingredients in 2003 established 
a special Working Group, which developed a series of gu-
idelines covering the principles of Good Manufacturing 
Practice for producers of cosmetic ingredients. Federation 
guidelines very quickly became the official collection of 
good practices in the production of cosmetics.

 
While maintaining Integrated Quality Management Sy-
stem and Environment ISO 9001 and ISO 14001, PCC 
EXOL monitors and improves processes related to quality 
and environmental aspects. With these systems, every em-
ployee is aware of their role in achieving the objectives in 
these areas. The Company’s objective in the development 
of integrated systems, in addition to the implementation 
of OHSAS is also joining the EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme). The main idea is to recognise those 
organizations that go beyond minimal compliance and 
continuously improve their environmental effects. PCC 
EXOL aspires to the group of these organisations.
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Nagrody / Prizes 

Wdrażając program „Optima” PCC EXOL dba o ład i porzą-
dek w miejscu pracy. Optima to program realizowany w Gru-
pie PCC, którego celem jest zapewnienie właściwego poziomu 
bezpieczeństwa, ładu i porządku w miejscu pracy, eliminacji 
strat i marnotrawstwa, a także ciągłej poprawy wprowadzo-
nych rozwiązań. Celem PCC EXOL w zakresie realizacji 
programu, jest optymalizacja procesów związanych poszcze-
gólnymi płaszczyznami działalności Spółki, zmniejszenie awa-
ryjności i marnotrawstwa, maksymalizacja bezpieczeństwa, 
sprawna i przejrzysta komunikacja oraz ciągłe doskonalenie. 

Spółka PCC EXOL rozpoczęła przygotowania do wdrożenia 
systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodnie ISO 
18001 i europejską normą OHSAS. Ważnym ogniwem w pro-
mowaniu zasad bezpieczeństwa w PCC EXOL, jest opracowa-
na i wdrożona w pierwszym kwartale 2014 r., Polityka Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy. Zasadniczą jej wartością jest mocne 
zorientowanie na podniesienie kultury bezpieczeństwa pracy , 
bezpieczeństwa procesowego oraz prewencji. Dokument okre-
śla wszelkie niezbędne działania ukierunkowane na zapewnie-
nie bezpiecznych warunków pracy. Stanowi deklarację stałego 
doskonalenia i osiągania coraz lepszych efektów działań or-
ganizacji w zakresie BHP. Przyjęta polityka określa również 
sposoby realizacji celów Spółki.

Implementing the „Optima” program PCC EXOL cares abo-
ut law and order in the workplace. Optima is a program imple-
mented in the PCC, whose aim is to ensure an appropriate le-
vel of security, law and order in the workplace, the elimination 
of losses and waste, as well as the continuous improvement of 
implemented solutions. The aim of PCC EXOL in the imple-
mentation of the program is to optimise the processes related 
to the individual areas of the Company’s operations, reduce 
the failure and waste, maximise security, efficient and transpa-
rent communication and continuous improvement.

PCC EXOL began preparing for the implementation of work 
safety management system according to ISO 18001 and OH-
SAS European standard. An important link in promoting sa-
fety in PCC EXOL, is developed and implemented in the first 
quarter of 2014 the Occupational Health and Safety Policy. 
The principal value is its strong orientation to improve the 
culture of safety, process safety and prevention. The docu-
ment sets out all the necessary actions to ensure safe working 
conditions. It is a declaration of continuous improvement and 
constantly improving the effects of the organisation’s activities 
in the field of health and safety. This policy also specifies ways 
of achieving the Company’s objectives.
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Rok 2014 był dla PCC EXOL okresem ważnych wydarzeń za-
równo potwierdzających jej dynamiczny rozwój jak i docenia-
jących działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2014 
roku Spółka PCC EXOL została wyróżniona w Rankingu 
„Perły Polskiej Gospodarki” i znalazła się w gronie 38 najle-
piej ocenionych Spółek w Polsce. Spółka została wyróżniona 
za konsekwentną realizację polityki i strategii biznesowej oraz 
pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej 
efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

PCC EXOL po raz pierwszy znalazła się w na Liście 500 - pre-
stiżowym rankingu przygotowywanym przez Rzeczpospolitą. 
Firmę sklasyfikowano na 471 miejscu listy pod względem wiel-
kości przychodów uzyskanych przez firmy w 2013 roku. 

2014 was for PCC EXOL a period of important events, both 
confirming its dynamic development and appreciating the 
efforts of sustainable development. In 2014 PCC EXOL was 
awarded in the „Pearls of the Polish Economy” ranking and 
was among the 38 best-rated companies in Poland. The com-
pany was recognised for its consistent implementation of 
policy and business strategy and leadership among the most 
dynamic and efficient companies in Poland.

PCC EXOL for the first time found itself on the List of 500 
- a prestigious ranking prepared by Rzeczpospolita. The com-
pany is classified at 471 of the list in terms of revenues earned 
by the company in 2013.

Nagrody i wyróżnienia
Prizes and awards
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Nagrody i wyróżnienia
Prizes and awards

W zakresie zrównoważonego rozwoju Spółka została docenio-
na w kilku obszarach:

• zdobyła srebrny poziom społecznej odpowiedzialności bi-
znesu w rankingu międzynarodowej platformy CSR – Ecova-
dis

• została sygnatariuszem światowej organizacji United Na-
tions Global Compact 

• uzyskała znaczącą poprawę w ocenie raportu emisji gazów 
cieplarnianych, dokonywanej corocznie przez międzynarodo-
wą organizację Carbon Disclosure Project.

W 2014 roku znalazła się również w gronie przedsiębiorstw 
wyróżnionych w Konkursie Gepardy Biznesu, organizowa-
nym przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. Spółka znalazła 
się również w gronie trzydziestu najbardziej dynamicznych 
przedsiębiorstw operujących w branży barwników, pigmentów 
i pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych.

In terms of sustainable development, the Company has been 
recognised in several areas:

•  won the silver level of social responsibility in the internatio-
nal ranking of CSR platform - Ecovadis

• was a signatory to the global organisation for the United 
Nations Global Compact

• achieved a significant improvement in the assessment 
greenhouse gas emissions report, carried out annually by the 
international organisation - Carbon Disclosure Project.

In 2014, we were also among the companies honored in the 
Business Cheetah Competition (Gepardy Biznesu), organized 
by the Institute of Modern Business. The company was also 
among the thirty most dynamic companies operating in the 
dyes, pigments and other organic basic chemicals industry.

Ocena ekspertów Ecovadis jest dla Spółki zewnętrzną formą aprobaty, 
będącą potwierdzeniem przejrzystości i ciągłego doskonalenia

w obszarze promowania zrównoważonej chemii.

Mirosław Siwirski
Prezes Zarządu PCC EXOL SA

Ecovadis expert opinion is an external form of approval for the Compa-
ny, which is a confirmation of transparency and continuous improvement 

in the area of promotion of sustainable chemistry.

Mirosław Siwirski
President of the Board PCC EXOL SA
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PCC EXOL jest największym producentem środków po-
wierzchniowo czynnych w Europie Wschodniej i Środkowo-
-Wschodniej. Oferta PCC EXOL obejmuje około 200 różnych 
produktów. Spółka świadczy także usługi w zakresie projek-
towania i produkcji surfaktantów na specjalne zamówienie 
klienta. 

Firma prowadzi działalność na czterech instalacjach produk-
cyjnych: dwóch instalacjach etoksylacji i dwóch instalacjach 
siarczanowania. Obecny potencjał produkcyjny wszystkich 
instalacji wynosi nominalnie około 100 tys. ton rocznie w za-
leżności od produkowanego portfela produktowego.

PCC EXOL is the largest producer of surfactants in Eastern 
and Central-Eastern Europe. PCC EXOL offer includes about 
200 different products. The company also provides services in 
the design and manufacturing of surfactants on special order.

The company operates four production plants: two ethoxyla-
tion plants and two sulfation plants. The current production 
capacity of all installations is nominally about 100 thousand 
tonnes per year depending on the manufactured product port-
folio.

Grupa Kapitałowa i pozycja rynkowa
Capital Group and market position

PCC EXOL SA

PCC Chemax Inc
konsolidacja pełna

Tensis Sp. z o.o.
konsolidacja pełna

CC EXOL Kýmya Sanayý Ve
Týcaret Lýmýted Ţýrketý 

PCC EXOL
PHILIPPINES INC.

100%

100%

100%

99,99%



24

PCC EXOL 
Raport roczny 2014 / Annual Report 2014

Podstawowe produkty
Basic products

to głównie wyroby o charakterze masowym, 
które ze względu na własności myjąco-
-czyszczące mają podstawowe zastoso-
wanie w artykułach chemii gospodarczej 
(proszki i płyny piorące, płyny do mycia na-
czyń i inne detergenty) oraz w środkach hi-
gieny osobistej (szampony, żele pod prysz-
nic, płyny do kąpieli, mydła w płynie i inne 
środki higieny osobistej). 

Anionic surfactants are mainly mass pro-
ducts, which due to their cleaning charac-
teristics are of the basic use in articles for 
household chemicals (powders and liquid 
detergents, dishwashing liquids and other 
detergents) and personal care (shampoos, 
shower gels, bubble baths, liquid soaps 
and other personal care products).

Surfaktanty anionowe 

1
2Naszą ofertę  

produktową można  
podzielić na kilka grup  
asortymentowych:

Our product range can  
be divided into several  
product groups:

są produktami chemicznymi szeroko wy-
korzystywanymi w różnych gałęziach prze-
mysłu. Stosuje się je w produkcji specja-
listycznych chemikaliów dla przemysłu 
włókienniczego, budownictwa, przemysłu 
wydobywczego, spożywczego, metalurgicz-
nego, agrochemikaliach, farbach, farma-
ceutykach oraz w wielu innych branżach. 
Rozwój nowych technologii oraz innowacje 
wdrażane przez wiele firm reprezentujących 
różne branże przemysłowe sprawiają, że 
surfaktanty specjalistyczne znajdują coraz 
więcej zastosowań. Aby sprostać oczeki-
waniom rynku, PCC EXOL SA rozwija zaple-
cze badawczo rozwojowe oraz opracowuje 
i wdraża nowe produkty w oparciu o aktual-
ne trendy i oczekiwania klientów. 

Non-ionic surfactants are chemical products 
widely used in various industries. They are 
used in the production of specialty chemi-
cals for the textile industry, construction, mi-
ning, food processing, metallurgical, agro-
chemicals, paints, pharmaceuticals and 

Niejonowe środki 
powierzchniowo czynne
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Surfaktanty
amfoteryczne 

3

many other industries. The development of 
new technologies and innovations imple-
mented by many companies representing 
various industries gives specialised surfac-
tants more and more applications. To meet 
market expectations, PCC EXOL SA deve-
lops research and development facilities 
and implements new products based on 
current trends and customer expectations.

Amphoteric surfactants are products inten-
ded mainly for the production of cosme-
tics and personal care (shampoos, liquid 
soaps, bubble baths). This group of surfac-
tants exhibits excellent wetting properties, 
viscosity modifiers, cleaning and stabilizing 
the foam. Thanks to their advantages, they 
enhance cleaning performance, while mai-
ntaining protective effects on the skin. De-
pending on the pH of the environment, they 
are anionic (alkaline pH) or cationic (acid 
pH).

to produkty przeznaczone głównie do pro-
dukcji kosmetyków i środków higieny oso-
bistej (szampony, mydła w płynie, płyny 
do kąpieli). Ta grupa surfaktantów charak-
teryzuje się doskonałymi właściwościami 
zwilżającymi, modyfikującymi lepkość, 
czyszczącymi i stabilizującymi pianę. Dzię-
ki swoim zaletom, wspomagają działanie 
myjące, przy równoczesnym ochronnym od-
działywaniu na skórę. W zależności od pH 
środowiska posiadają charakter anionowy 
(pH alkaliczne) lub kationowy (pH kwaśne).

W ofercie 
handlowej znajdują się produkty amfote-
ryczne należące do grupy betain o nazwie 
handlowej Rokaminy. Amfoteryczne środki 
powierzchniowo czynne, PCC EXOL produ-
kuje w Brzegu Dolnym na instalacji etoksy-
lacji. Spółka obecnie modernizuje instalację 
produkcyjną betain. Po zakończeniu tej 
inwestycji nastąpi zwiększenie mocy pro-
dukcyjnych oraz poprawi się również jakość 
oferowanych klientom surfaktantów amfote-
rycznych. 

The offer includes amphoteric products be-
longing to the group of betaine, trade name 
- Rokaminy. PCC EXOL produces amphote-
ric surfactants in Brzeg Dolny for ethoxyla-
tion installation. The company is currently 
modernising betaine production facility. 
Upon completion of this investment pro-
duction capacity will increase and improve 
the quality of the amphoteric surfactants of-
fered to customers.
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Wolumen sprzedaży
Sales volume

2012 2013

176,6 175,4
185,6

2014

sprzedaż w mln zł/sales in mln PLN

Niejonowe surfaktanty  
nonionic surfactants

2012 2013

180,3

148,1
161,5

2014

sprzedaż w mln zł/sales in mln PLN

Anionowe  
surfaktanty

anionic 
surfactants

2012 2013

3,7
4,9 5,2

2014

sprzedaż w mln zł/sales in mln PLN

Surfaktanty amofoteryczne  
amphoteric surfactants
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Szacujemy, że na rynku Europy 
Środkowo-Wschodniej PCC 
EXOL posiada 10% udziału  
w segmencie surfaktantów  
anionowych oraz około 6%  

w rynku produktów 
niejonowych.

Mirosław Siwirski
Prezes Zarządu PCC EXOL SA

We estimate that on the Central 
and Eastern Europe market 

PCC EXOL has 10% share in 
the segment of anionic surfac-
tants and about 6% in market 

nonionic surfactants.

Mirosław Siwirski
President of the Board PCC EXOL SA
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Pozostałe spółki
Other companies

PCC Chemax Inc.

PCC Chemax Inc. należy do Grupy PCC EXOL od 2012 roku.
Spółka posiada w swoim portfolio około 300 formulacji wyko-
rzystywanych w wielu gałęziach przemysłu, takich jak: branża 
rafineryjno-wydobywcza (w tym gaz łupkowy), obróbka meta-
lu, branża budowlana czy włókiennicza. Spółka wytwarza we 
własnym zakresie oraz zleca na zewnątrz produkcję wyrobów 
specjalistycznych, przygotowywanych według własnych autor-
skich formulacji. 

Tensis Sp. z o.o.

Spółka Tensis Sp. z o.o. dołączyła do Grupy PCC EXOL 
w styczniu 2015 roku Specjalizuje się w produkcji formulacji 
chemicznych dla przemysłu lekkiego i ciężkiego dedykowa-
nych potrzebom odbiorców finalnych. Głównym jej celem jest 
dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla różnych zastoso-
wań.

Ze względu na różnorodne zastosowanie wyroby spółki Tensis 
stanowią dla odbiorców dodatki wykorzystywane w procesach 
produkcyjnych np. w garbarstwie, włókiennictwie, czy przemy-
śle wydobywczym oraz innych branżach chemii przemysłowej. 
Są również produktami gotowymi np. w przypadku środków 
gaśniczych oraz niektórych produktów oferowanych w grupie 
chemii przemysłowej. 

PCC Chemax Inc.

PCC Chemax, Inc. has been a member of the PCC EXOL 
group since 2012. The Company has a portfolio of about 300 
formulation used in many industries, such as refining and mi-
ning industry (including shale gas), metalworking, textile and 
construction industry. The Company manufactures its own, 
outsources the production of specialized products, prepared 
according to their own copyright formulations.

Tensis Ltd

The company Tensis Ltd joined the PCC EXOL Group in Ja-
nuary 2015. It specialises in the production of chemical formu-
lations for light and heavy industry dedicated to the needs of 
end users. Its main purpose is to provide innovative solutions 
for various applications.

Because of the variety of uses, Tensis’s products are additives 
to consumers, used in manufacturing processes, e.g. In tan-
ning, textiles, and mining and other industries of industrial 
chemistry. They are also complete products, e.g. in the case of 
extinguishing agents and some of the products offered in the 
group of industrial chemistry.
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Pozostałe spółki
Other companies

PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted 
Ţýrketý (PCC EXOL Przemysł Chemiczny  

i Handel sp. z o.o.)

Od 2013 roku w strukturach Grupy Kapitałowej działa pod-
miot zależny PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted 
Ţýrketý (PCC EXOL Przemysł Chemiczny i Handel sp. z o.o.) 
z siedzibą w Stambule (Turcja). Jego zadaniem jest rozwijanie 
sprzedaży bezpośrednio na terenie Turcji oraz krajów regionu 
MEA (Middle East and Africa – Środkowy Wschód i Afry-
ka). Spółka turecka rozwinęła sprzedaż w obszarze tekstyliów 
i środków higieny osobistej oraz detergentów. W najbliższym 
okresie działania spółki będą się również koncentrować na po-
zyskiwaniu nowych klientów operujących w branży budowla-
nej oraz farb i lakierów. 

PCC EXOL PHILIPPINES INC.

W 2014 roku została zarejestrowana spółka PCC EXOL PHI-
LIPPINES INC. z siedzibą w Batangas (Filipiny), w której 
PCC EXOL SA ma 99% udziałów. 

PCC EXOL Kýmya Sanayý’ve Týcaret Lýmýted 
Ţýrketý (PCC EXOL Chemical Industry 

and Trading Ltd)

Since 2013, in the structures of the Capital Group operates 
a subsidiary PCC EXOL Kýmya Sanayý’ve Týcaret Lýmýted 
Ţýrketý (PCC EXOL Chemical Industry and Trading Ltd) 
with its registered office in Istanbul (Turkey). Its task is to 
develop the sales directly in Turkey and the countries of the 
MEA (Middle East and Africa - Middle East and Africa). Tur-
kish company has developed sales in the area of textiles and 
personal care and detergents. Soon the company will also fo-
cus on attracting new customers operating in the construction 
industry as well as paints and varnishes.

PCC EXOL PHILIPPINES INC.

In 2014 PCC EXOL PHILIPPINES INC. was registered, lo-
cated in Batangas (Philippines), in which the PCC EXOL SA 
has a 99% stake.
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Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP)
Good Manufacturing Practice (GMP)

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) - to zbiór działań zde-
finiowanych w celu zapewnienia prawidłowego procesu wy-
twarzania wyrobów, ich powtarzalności oraz jednorodności, 
poprzez ścisły nadzór nad procesami produkcyjnymi. 

W trzecim kwartale 2014 roku, PCC EXOL jako pierwsza 
firma w Polsce, wdrożyła system „Dobrych Praktyk Pro-
dukcyjnych”, zgodny z wytycznymi Europejskiej Federacji ds. 
Surowców Kosmetycznych. Uzyskanie Certyfikatu stanowi 
dla PCC EXOL jedną z przewag konkurencyjnych, gdyż jest 
potwierdzeniem spełniania przez firmę najwyższych standar-
dów na każdym etapie wytwarzania produktu, począwszy od 
zakupu surowca, a skończywszy na dostarczeniu produktu do 
klienta. Federacyjny certyfikat „Dobrych Praktyk Produkcji”, 
to wiarygodny i obiektywny dowód jakości wyrobów PCC 
EXOL, dla producentów kosmetyków na całym świecie. 

GMP czyli „Dobre Praktyki Produkcyjne” na instalacjach 
PCC EXOL, są utrzymywane po to aby :

• zapewnić powtarzalność i jednorodność kolejnych partii 
produkcyjnych wyrobów,

• eliminować wszelkie sytuacje grożące zanieczyszczeniem 
wyrobu obcymi substancjami i ciałami, fizycznymi chemicz-
nymi oraz szkodliwą mikroflorą,

Good Manufacturing Practice (GMP) - a set of activities de-
fined in order to ensure proper manufacturing process of 
products, their reproducibility and uniformity through strict 
supervision of the production processes.

In the third quarter of 2014, PCC EXOL as the first company 
in Poland introduced the „Good Manufacturing Practices”, in 
accordance with the guidelines of the European Federation for 
Cosmetic Raw Materials. Obtaining the Certificate is for PCC 
EXOL one of the competitive advantages because it is a con-
firmation of compliance with the highest standards at every 
stage of manufacturing of the products - from the purchase of 
raw materials to ending with the delivery of the end product 
to the customer. Federal certificate of „Good Manufacturing 
Practices”, is a reliable and objective evidence of the quality 
of PCC EXOL products for cosmetics producers worldwide.

GMP or „Good Manufacturing Practices” on EXOL PCC 
plants are maintained to:

• ensure reproducibility and uniformity of consecutive pro-
duction batches of products,

• eliminate situations threatening with any contamination of 
the product with foreign substances and bodies, physical che-
mical and harmful microflora,
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Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP)
Good Manufacturing Practice (GMP)

• wykluczyć z procesów produkcyjnych wszelkie przypadko-
we działania i zapewnić, aby te procesy przebiegały zgodnie 
z ściśle określonymi wymaganiami w formie instrukcji i pro-
cedur.

Promowanie i stosowanie Dobrej Praktyki Produkcyjnej 
w Spółce determinuje oprócz zapewnienia jakości i bezpie-
czeństwa surfaktantów, szereg innych korzyści. Są one nie-
zmiernie ważne dla zachowania dobrej organizacji pracy 
i transparentności wszelkich działań i procesów zachodzących 
w obszarach produkcyjnych firmy . Do najważniejszych z nich 
należą zatem :

• należyta kontrola systemu technicznego i sanitarnego po-
mieszczeń, a także urządzeń produkcyjnych i kontrolnych,

• możliwość ciągłej analizy, między innymi parametrów ope-
racji technologicznych, warunków otoczenia,

• odtworzenie całego procesu produkcyjnego,

• identyfikacja osób odpowiedzialnych za wykonanie, nadzór 
oraz kontrolę poszczególnych etapów produkcji.

• exclude from production processes any incidental actions 
and ensure that these processes are carried out in accordance 
with strict requirements in the form of instructions and pro-
cedures.

The promotion and application of Good Manufacturing Pra-
ctices in the Company determines, apart from ensuring the 
quality and safety of surfactants, a number of other benefits. 
They are extremely important for the good organisation of 
work and transparency of all activities and processes in the 
production areas of the company. The most important of 
them are therefore:

• proper technical and sanitary control of the premises, as 
well as production equipment and controls,

• possibility of continuous analysis of - among others - para-
meters of technological operations, environmental conditions,

• reconstruction of the whole production process.

• identification of those responsible for the implementation, 
supervision and control of individual production stages.
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Polityka RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
– identyfikowalność surowcowa w łańcuchu dostaw

RSPO policy (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
- traceability of raw materials in the supply chain

Olej palmowy jest jednym z najpopularniejszych 
i najtańszych tłuszczów roślinnych stosowanych 
w produkcji żywności. Jego popularność nie ogra-
nicza się tylko do powszechnego stosowania w pro-
dukcji wyrobów spożywczych. Na masową skalę wy-
korzystuje się go także do produkcji kosmetyków, 
detergentów czy biopaliw. 

Produkcja oleju palmowego i jego pochodnych 
z których wytwarza się m.in. surfaktanty uległa 
w ciągu ostatnich 20 lat znacznemu wzrostowi. 
Wskutek tego trendu powstały uzasadnione obawy 
związane z możliwością degradacji środowiska i negatywnego 
wpływu na życie osób, które zamieszkują obszary stanowiące 
główne źródło tego surowca. W odpowiedzi na te niepokoje 
w 2004 roku zawarto porozumienie  w sprawie zrównoważonej 
produkcji oleju palmowego (RSPO), mające zapewnić i pro-
mować model odpowiedzialnego zarządzania plantacjami ole-
ju palmowego. PCC EXOL podziela opinię , że produkcja che-
mikaliów powinna być prowadzona w sposób zrównoważony 
i  uwzględniać aspekty ekonomiczne, środowiskowe oraz spo-

Palm oil is one of the most popular and cheapest ve-
getable fats used in food production. Its popularity 
is not just limited to general use in the manufacture 
of food products. On a large scale it is used also 
to manufacture cosmetics, detergents and biofuels.

Production of palm oil and its derivatives such as 
surfactants has significantly increased over the past 
20 years. As a result of this trend justified concerns 
arose concerning the possibility of environmental 
degradation and negative impacts on the lives of 
people who live in areas which are the main sour-

ce of the raw material. In response to these concerns in 2004 
an agreement on sustainable palm oil (RSPO) was signed, to 
ensure and promote a model of responsible management of 
oil palm plantations. PCC EXOL agrees that the production 
of chemicals should be conducted in a sustainable manner 
and take account of economic, environmental and social 
aspects throughout the supply chain. Sustainable production 
of palm oil and its derivatives must be done in a way that clear-
ly excludes the uncontrolled exploitation of the environment 
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Polityka RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
– identyfikowalność surowcowa w łańcuchu dostaw

RSPO policy (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
- traceability of raw materials in the supply chain

łeczne, w całym łańcuchu dostaw. Zrównoważona produkcja 
oleju palmowego i jego pochodnych musi odbywać się w spo-
sób, który ewidentnie wyklucza niekontrolowaną eksploatację 
środowiska naturalnego i jest zgodna z kryteriami określony-
mi przez organizację RSPO w dokumencie „RSPO Principles 
& Criteria of Sustainable Palm Oil Production”. PCC EXOL 
poprzez przynależność do organizacji RSPO wspiera jej dzia-
łania. Realizując transakcje zakupu surowców i sprzedaży 
produktów w certyfikowanym systemie RSPO Mass Balance 
wywiera realny wpływ na to, aby uprawa palm olejowych oraz 
produkcja oleju palmowego odbywała się w duchu poszano-
wania i wsparcia praw pracowników, lokalnych społeczności, 
a także przyrody. Przynależność PCC EXOL do grona człon-
ków organizacji RSPO jest dla firmy motywacją do działania 
zgodnie z RSPO P&C m.in. w zakresie: 

• zrównoważonej i kontrolowanej eksploatacji obszarów pod 
uprawy palm olejowych 

• zachowania różnorodności biologicznej 

• ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG) 

• poszanowania praw człowieka, praw lokalnych środowisk 
pracowniczych oraz ich zwyczajów i kultur 

and is in line with the criteria set by the RSPO organisation 
in the „RSPO Principles & Criteria of Sustainable Palm Oil 
Production”. PCC EXOL through membership in the RSPO 
organisation supports its activities. In pursuing purchases of 
raw materials and sales of products with the certified RSPO 
Mass Balance system it has a real impact on the cultivation 
of palm oil and palm oil production and that it takes place in 
a spirit of respect and support of the rights of workers, local 
communities and wildlife. PCC EXOL membership among 
the members of the RSPO is the motivation for the company 
to comply with the RSPO P & C in terms of:

• sustainable and controlled exploitation of the area under oil 
palm cultivation

• conservation of biodiversity

• reduce greenhouse gas emissions (GHG)

• respect human rights, local communities workers, their 
customs and cultures
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Wyniki finansowe / Financial result 

PCC EXOL będzie wpierać wysiłki RSPO w dalszym dosko-
naleniu mechanizmów zrównoważonej produkcji oleju pal-
mowego i jego przetwarzania w całym łańcuchu dostaw. Na-
leżąc do grona certyfikowanych członków organizacji RSPO 
(Roundtable Sustainable Palm Oil), PCC EXOL w 2014 roku  
pozytywnie przeszedł pierwszy audyt nadzoru, tym samym 
utrzymując przyznany rok wcześniej certyfikat RSPO w wa-
riancie Mass Balance. Celem Spółki w zakresie promowania 
zrównoważonego oleju palmowego i jego pochodnych to uzy-
skanie 100 % identyfikacji surowcowej w całym łańcuchu do-
staw do roku 2022. 

PCC EXOL will support the efforts of RSPO in continually 
improving the mechanisms for the sustainable production of 
palm oil and its processing throughout the supply chain. Be-
longing to the group of certified members of the RSPO (Ro-
undtable of Sustainable Palm Oil), PCC EXOL in 2014 suc-
cessfully passed the first surveillance audit, thereby keeping 
the year earlier awarded RSPO certification in a Mass Balance 
variant. The Company’s objective in promoting sustainable 
palm oil and its derivatives is to achieve 100% identification of 
raw materials throughout the supply chain by 2022.
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Wyniki finansowe / Financial result 
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W 2014 roku przychody ze sprzedaży produktów, towarów 
i usług Grupy ukształtowały się na poziomie 511 mln zł i były 
wyższe o 9,5% niż w roku poprzednim.

W analizowanym okresie Grupa PCC EXOL uzyskała przy-
chody z tytułu sprzedaży produktów na poziomie 429,8 mln 
zł. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost przy-
chodów ze sprzedaży o 23,2 mln zł, tj. 5,7%. Przychody PCC 
EXOL wyniosły 352,6 mln zł, czyli wzrosły o 7,3% w porów-
naniu z 2013 rokiem. Wzrost przychodów PCC EXOL był 
związany przede wszystkim z realizacją wyższej efektywności 
sprzedaży produktów na rynku krajowym. Spółka PCC Che-
max wygenerowała przychody w wysokości 77,5 mln zł i były 
one niższe o 0,7 mln zł niż w poprzednim roku.

Największy udział w strukturze przychodów ze sprzedaży 
wyrobów Grupy miały surfaktanty niejonowe. Przychody ze 
sprzedaży tej grupy produktów wyniosły 185,6 mln zł, co sta-
nowiło 43,2% przychodów ze sprzedaży produktów i były wyż-
sze o 5,8% niż w poprzednim roku. Wyższą dynamikę wartości 
sprzedaży Grupa odnotowała w segmencie wyrobów aniono-
wych, które stanowią 37,6% przychodów ze sprzedaży produk-
tów. Wartość sprzedaży surfaktantów anionowych w 2014 wy-
niosła 161,5 mln zł i była o 9,1% wyższa niż w roku ubiegłym.

In 2014 revenues from sales of products, goods and services 
of the Group stood at 511 million pln and were higher by 9.5% 
than in the previous year.

In the analysed period PCC EXOL Group generated revenues 
from the sales of products at the level of 429.8 million pln. 
Compared to last year there was an increase in sales revenue 
of 23.2 million zł, i.e. 5.7%. PCC EXOL revenues amounted 
to 352.6 million pln, which increased by 7.3% compared to the 
year 2013. The PCC EXOL increase in revenue was associated 
primarily with the implementation of higher efficiency pro-
ducts sold on the domestic market. PCC Chemax generated 
revenue in the amount of 77.5 million pln which was lower by 
0.7 million pln than in the previous year.

The largest share in the structure of revenues from sales of the 
Group was non-ionic surfactants. Revenues from the sale of 
this product group amounted to 185.6 million pln, which acco-
unted for 43.2% of revenues from sales of products and were 
higher by 5.8% than in the previous year. The Group recorded 
higher growth of sales in the segment of anionic products, 
which represent 37.6% of revenues from sales of products. The 
value of sales of anionic surfactants in 2014 amounted to 161.5 
mln pln and was by 9.1% higher than last year.

Przychody ze sprzedaży
Revenues from sales
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Przychody ze sprzedaży
Revenues from sales

Przychody ze sprzedaży wg produktów w % 
Revenues from sales of products in 2014
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Surfaktanty niejonowe 
Nonionic surfactants

18%
Sufraktanty specjalistyczne 
Specialised surfactants

1%
Surfaktanty amfoteryczne 
Amphoteric surfactants

38%
Surfaktanty anionowe 
Anionic surfactants
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Wybrane dane charakteryzujące działalność Grupy Kapitałowej PCC EXOL w latach 2012-2014
Selected data characterizing the activities of the PCC EXOL Group in 2012-2014

[w tys. zł] / [w tys. zł] 2012 2013 2014

Aktywa ogółem / Total assets 445 364 501 773 521 980
Kapitał własny / Equity 172 100 216 628 220 380
Przychody ze sprzedaży / Sales Revenue 406 897 466 670 511 032
Wynik brutto ze sprzedaży / Gross revenue from the sale 47 299 61 302 62 608
Marża na sprzedaży w % / Margin on sales in % 11,6 13,1 12,3
Wynik na działalności operacyjnej / Operating result EBIT 23 452 26 669 18 925
EBITDA / EBITDA 33 115 35 717 28 421
Zysk netto / Net profit 3 446 9 107 4 026
Stopa zwrotu z aktywów w % / Return on assets 0,8 1,4 0,7
Stopa zwrotu z kapitału w % / Return on capital 2 3,2 1,5
Przeciętna liczba zatrudnionych w osobach / Average number of employed people 154 164 168
Roczny potencjał produkcyjny w tys. ton / Annual production capacity in thousands
of tonnes

100 100 100

* Dane za rok 2012 obejmują wyłącznie dane Spółki Dominującej, z uwagi na fakt, że dane jednostki zależnej PCC Chemax Inc. zostały objęte konsolidacją począwszy od 2013 roku 
* Data for 2012 include only data of the Parent Company, due to the fact that the subsidiary PCC Chemax, Inc. were consolidated from 2013

2012 2013
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Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL 
(„Grupa”), w której jednostką dominującą jest PCC EXOL 
SA („podmiot dominujący”), z siedzibą w Brzegu Dolnym, na 
które składa się:

• skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych  
zarok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 rok

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzą-
dzone na 31 grudnia 2014 roku,

• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,

• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

We have carried out an audit of the attached consolidated fi-
nancial statement of the PCC EXOL Capital Group („Group”), 
in which the dominant entity is PCC EXOL („dominant en-
tity”) with the registered office in Brzeg Dolny, consisting of:

• the consolidated total income statement for the trading year 
ending on 31 December 2014,

• the consolidated statement of the financial situation prepared 
as on 31 December 2014,

• the consolidated statement of changes in the equity for the 
trading year ending on 31 December 2014,

• the consolidated cash flow statement for the trading year en-
ding on 31 December 2014,

• additional information and explanations.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej 

PCC EXOL SA
OPINION OF THE INDEPENDENT AUDITOR

for the General Shareholders’ Meeting and the Supervisory Board  
of PCC EXOL SA
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Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawo-
zdania z działalności jest odpowiedzialny Zarząd podmiotu 
dominującego.

Zarząd podmiotu dominującego oraz członkowie Rady Nad-
zorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności 
spełniały wymagania przewidziane w ustawie z 29 września 
1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 roku poz. 330, 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgod-
ności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) ra-
chunkowości tego skonsolidowanego sprawozdania finansowe-
go oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich 
istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też 
wynik finansowy Grupy.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego prze-
prowadziliśmy stosownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zapla-
nowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać 
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o spra-
wozdaniu.

The Management Board of the dominant entity is responsible 
for the preparation of the consolidated financial statement 
and the report on operations compliant with the valid regu-
lations.

The Management Board of the dominant entity and mem-
bers of the Supervisory Board are obliged to ensure that the 
consolidated financial statement and the report on operations 
meet the requirements predicted in the Polish Accountancy 
Act dated 29 September 1994 (Journal of Laws 2013, item 330, 
as amended), hereinafter referred to as „accountancy act”. 

Our task has been to audit and express our opinion on com-
pliance of this financial statement with the rules (policy) of 
accountancy demanding application and whether it presents 
clearly and reliably, in all essential aspects, the property and 
financial situation and the financial result of the Group.

We have carried out an audit of the financial statement in 
compliance with the provisions of:

1. the Chapter 7 of the accountancy act,

2. the national standards of the financial review issued by the 
National Chamber of Statutory Auditors in Poland.

We have planned and performed an audit of the consolida-
ted financial statement in such a manner as to obtain rational 
certainty enabling us to express an opinion on the statement. 
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W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawno-
ści zastosowanych przez podmiot dominujący i podmiot za-
leżny zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, 
sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy 
– dokumentacji, z której wynikają liczby i informacje zawarte 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościo-
wą ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do 
wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem zbadane skonsolidowane sprawozdanie fi-
nansowe we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny 
sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej PCC 
EXOL na 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowe-
go za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,

b) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Stan-
dardami Rachunkowości, zatwierdzonymi przez Unię Euro-
pejską, a w zakresie nie uregulowanym w tych standardach 
– stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych 
na jej podstawie przepisów wykonawczych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi 
Grupę.

In particular, the audit covered checking correctness of rules 
(policy) of accountancy and significant estimates applied by 
the dominant entity and its affiliate, checking – to a great ex-
tent in a random manner – the documentation from which 
the figures and the information contained in the financial sta-
tement result and the entire evaluation of the consolidated 
financial statement.

We think that the audit delivered sufficient grounds to express 
an opinion.

In our opinion the audited consolidated financial statement in 
all significant aspects:

a) presents clearly and reliably the information essential for 
evaluation of the property and financial situation of the PCC 
EXOL Capital Group as on 31 December 2014 and its finan-
cial result for the trading year ending on 31 December 2014,

b) it has been prepared in compliance with the International 
Accounting Standards approved by the European Union, and 
within the scope not provided for by these standards – in com-
pliance with the requirements of the accountancy act and the 
secondary legislation issued to the act,

c) it is compliant with the legal regulations binding the Group 
affecting the contents of the financial statement.
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Sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy kończący 
się 31 grudnia 2014 roku jest kompletne w rozumieniu art. 49 
ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra 
Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżą-
cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędą-
cego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133), 
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skon-
solidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Katowice, 20 marca 2015

The report on operations of the Group for the trading year 
ending on 31 December 2014 is complete in the meaning of 
the Article 49 paragraph 2 of the accountancy act and the 
Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 
on current and periodic information transferred by issuers of 
securities and conditions to be considered as equivalent to 
the information required by law of the country not being the 
member of EU (Journal of Laws of 2014, item 133), and the 
information contained in it, originating from the audited con-
solidated financial report, is compliant with it.

Katowice, 20 March 2015

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: 
Key auditor performing the audit:

Leszek Kramarczuk  
Biegły Rewident / Auditor 
nr w rejestrze 1920 / no. in the register1920

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

dr André Helin 
Prezes Zarządu / President of the Management Board  

Biegły Rewident / Auditor 
nr w rejestrze 90004 / no. in the register 90004

BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa 
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 / The entity authorised to audit financial statements no. 3355
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