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Szanowni Państwo,

z  przyjemnością  prezentujemy  Państwu  wyniki  finansowe 
Grupy  PCC  EXOL  i  najważniejsze  zdarzenia  w  minionym 
roku. 

W 2015 roku Grupa Kapitałowa wypracowała najwyższy w swojej hi-
storii zysk. Zysk EBITDA wyniósł 40,3 mln zł i wzrósł o 42% wobec roku 
ubiegłego, a zysk netto odnotował ponad 3-krotny wzrost w stosunku do 
minionego roku i osiągnął wartość 14,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży 
wyniosły 514,8 mln zł  i odnotowały wzrost zarówno ilościowy jak i war-
tościowy.

Konsekwentnie realizowaliśmy plan rozwoju produktów do zastoso-
wań specjalistycznych w segmencie detergentów i higieny osobistej oraz 
do aplikacji przemysłowych. Elastyczność produkcji, rozwój zaplecza ba-
dawczo-rozwojowego i dobre relacje z klientami pozwoliły nam na dyna-
miczny rozwój oferty produktowej w zakresie wysokomarżowych produk-
tów  specjalistycznych.  Podejmowaliśmy  działania  nie  tylko  w  kierunku 
wzrostu udziału w portfolio specjalistycznych produktów wysokomarżo-
wych, ale również zwiększania marży produktów masowych. 

Koncentracja na produktach do  zastosowań przemysłowych  spowo-
dowała  bardziej  stabilną  sprzedaż  oraz  marże  na  wyższym  poziomie. 
Wzrost marż w 2015 roku, w tym marży na sprzedaży do 15,4% (+ 3,1 p.p. 
r/r), jest również efektem zmian w polityce handlowej i zakupowej Grupy, 
które pozytywnie przełożyły się na obniżenie kosztów surowców. 

W 2015 roku PCC EXOL zakończyła istotną inwestycję w rozbudowę 
instalacji wytwarzającej betainy, składniki wykorzystywane do produkcji 
kosmetyków.  Produkty  te,  oprócz  łagodnego  oddziaływania  na  skórę, 
spełniają najwyższe światowe standardy w zakresie jakości i bezpieczeń-
stwa. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy również inwestycję, która pozwo-

Dear Sirs and Madams, 

We are pleased to present you the financial results of the PCC 
EXOL Group, and the most important events that took place 
last year. 

In 2015, the Capital Group generated the highest profit in its history. 
EBITDA amounted  to 40.3 million PLN and  it  increased by 42% com-
pared to the previous year, and the net profit recorded more than three-
fold  increase  compared  to  the  previous  year,  and  reached  14.7  million 
PLN. Sales revenues amounted to 514.8 million PLN and they reported 
an increase in both quantity and value.

Consequently, we implemented a development plan for products for 
specialised applications in the detergents and personal care segment, and 
for industrial applications. Production flexibility, development of research 
and development base, and good customer relationships allowed us for 
dynamic  development  of  the  product  offer  in  the  field  of  high-margin 
specialised products. We undertook measures not only towards a growth 
of contribution in the portfolio of specialised high-margin products, but 
also towards the increase of the margin of bulk products. 

Focusing on products for industrial applications resulted in a more 
stable  sales  and  margins  at  a  higher  level.  The  increase  in  margins  in 
2015, including the margin on sales up to 15.4% (+ 3.1 pp y/y), is also the 
result of changes in trade and purchasing policy of the Group, which posi-
tively resulted in lower costs of raw materials.

In 2015, PCC EXOL completed a substantial  investment  in the ex-
pansion of the installation generating betaines, components used for the 
production of cosmetics (betaines). These products, in addition to a mild 
effect on the skin, meet the highest international standards of quality and 
safety. Last year, we implemented the  investment, which allowed us for  
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liła  nam  na  dostosowanie  jednej  z  wytwórni  do  produkcji  nowych  pro-
duktów, będących składnikami środków higieny osobistej (sole amonowe). 
Są one stosowane w produktach do pielęgnacji skóry niemowląt i dzieci, 
w związku z tym, że wykazują bardzo łagodne działanie na skórę i mniej-
sze ryzyko reakcji alergicznych.

W  minionym  roku  Grupa  kontynuowała  strategię  zrównoważonej 
produkcji  i konsumpcji, która obok aspektów ekonomicznych, duży na-
cisk kładzie również na kwestie środowiskowe, społeczne i etyczne. 

Rok 2015 był wyjątkowy ze względu na otrzymane nagrody z zakre-
su  zrównoważonego  rozwoju.  Otrzymaliśmy  złoty  certyfikat  społecznej 
odpowiedzialności biznesu – EcoVadis. Zostaliśmy bardzo wysoko oce-
nieni w raporcie emisji gazów cieplarnianych. W 2015 roku PCC EXOL 
uzyskała także europejski certyfikat dla swoich produktów, spełniających 
wymogi produktów ekologicznych. Dodatkowo jeden z produktów otrzy-
mał  „Laur  Eksperta”  w  kategorii  chemia  przemysłowa,  jako  produkt 
o  unikatowym  charakterze  i  najwyższym  stopniu  biodegradowalności. 
PCC EXOL została również nagrodzona tytułem „Kreator Biznesu” jako 
dynamicznie rozwijające się, kreatywne przedsiębiorstwo, oferujące ryn-
kowi unikalne rozwiązania i produkty.  

Te wszystkie sukcesy nie miałyby miejsca, gdyby nie wytężona praca 
i zaangażowanie naszych pracowników, którym w tym miejscu serdecznie 
dziękujemy.  Szczególne  podziękowania  za  dobrą  współpracę,  wsparcie 
i zaufanie kierujemy również do naszych akcjonariuszy, klientów, dostaw-
ców i pozostałych interesariuszy. 

adjusting one of the plants to produce new products that are components 
of personal hygiene products  (ammonium salts). They are used  in pro-
ducts for skin care of infants and children due to the fact that they have 
got very mild impact on the skin and reduce the risk of allergic reactions.

Last year, the Group continued its strategy of sustainable production 
and consumption, which beside economic aspects, emphasises the envi-
ronmental, social and ethical issues.

2015 was exceptional due  to  the  received awards  in  the field of  su-
stainable  development.  We  received  a  gold  certificate  of  corporate  so-
cial  responsibility  –  EcoVadis.  We  were  highly  evaluated  in  the  report 
on greenhouse gases emissions. In 2015, PCC EXOL also obtained the 
European certificate  for  their products meeting  the requirements of or-
ganic products. In addition, one of the products received “Laur Eksper-
ta” {Expert Laur} in the category of industrial chemistry, as a product of 
a unique nature and the highest degree of biodegradability. PCC EXOL 
was also awarded the title of “Kreator Biznesu” {the Wizard of the Busi-
ness} as a dynamically developing creative company offering unique pro-
ducts and solutions to the market.  

All these successes would not have been possible if not for the hard 
work and commitment of our employees, who at this point we would like 
to thank. Special thanks for the good co-operation, support and trust is 
addressed to our shareholders, customers, suppliers and other stakehol-
ders. 

Z poważaniem 
Yours faithfully

 Mirosław Siwirski

Prezes Zarządu
President of the Management Board

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the Management Board
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REKORDOWE 
WYNIKI FINANSOWE

RECORD FINANCIAL 
RESULTS

W  2015  roku  Grupa  PCC  EXOL  osiągnęła 
rekordowy zysk netto w wysokości 14,7 mln 
zł. Jest to wynik ponad 3-krotnie wyższy niż 
w roku ubiegłym, przy przychodach Grupy, 
które osiągnęły poziom zbliżony do poziomu 
z roku 2014. Wypracowany wynik finansowy 

przełożył się na wzrost podstawowych wskaź-
ników  rentowności.  Rentowność  kapitału 
własnego (ROE) w porównaniu do 2014 roku 
wzrosła o 4,4 p.p., natomiast rentowność ak-
tywów (ROA) o 2,0 p.p.

In 2015 PCC EXOL Group achieved a record 
net profit in the amount of PLN 14.7 million. 
The result is more than 3 times higher than 
in the previous year, taking into account that 
the  revenues  of  the  Group  achieved  a  level 
close  to  that  of  2014.  The  financial  result 

generated  is  reflected  in  the  increase of ba-
sic return on profitability. Return on equity 
(ROE) compared to 2014 increased by 4,4 p., 
and  return  on  asset  profitability  (ROA)  by 
2.0 p.p.

EBITDA [w mln zł]
EBITDA (in million PLN)

35,7
28,4

40,3

2013 2014 2015

Zysk netto [w mln zł]
Net profit (in million PLN)

9,1

4,0

14,7

2013 2014 2015
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Satysfakcjonujące dla Grupy są wyniki szcze-
gólnie  dwóch  ostatnich  kwartałów,  które 
zamknęły  się  zyskiem  netto  w  łącznej  wy-
sokości 9,2 mln zł.  Istotny w 2015 roku  jest 
spadek  kosztów  własnych  sprzedaży  o  12,6 
mln zł,  tj. o 2,8% w stosunku do 2014 roku, 
co wynika przede wszystkim ze  spadku cen 

rynkowych  głównych  surowców.  Natomiast 
wzrost  kosztów  sprzedaży  o  1,7  mln  zł  tj. 
o  8,2%  w  stosunku  do  ubiegłego  roku  zwią-
zany  jest  ze wzrostem wolumenu sprzedaży 
i  kosztów  transportu  oraz  rozwojem  działu 
handlowego.

The results in the last two quarters are espe-
cially  satisfactory  for  the  Group;  they  were 
closed with the net profit in the total amount 
of  9.2  million  PLN.  The  reduction  of  the 
prime  costs  of  sales  is  significant  in  2015 
by 12.6 million PLN,  i.e. by 2.8% compared 
to 2014, which is mainly due to a fall of the 

market prices of main raw materials. And the 
increase in sales costs by 1.7 million PLN, i.e. 
by 8.2% compared to the previous year is re-
lated to the increase in sales volume and the 
costs  of  transport  and  the  development  of 
sales department.

ROA [%]

1,8

0,8

2,8

2013 2014 2015

ROE [%]

4,2

1,8

6,2

2013 2014 2015
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Sprzedaż i marża
Grupa w 2015 roku odnotowała zarówno iloś-
ciowy,  jak  i  wartościowy  wzrost  sprzedaży. 
Grupa wypracowała istotny wzrost marży do 
poziomu 15,4% (tj. o 3,1 p.p. r/r), co przełoży-
ło się na wzrost zysku na działalności opera-
cyjnej o 11,5 mln zł. 

Wyższe  marże  osiągnięte  w  2015  roku  są 
efektem zmian w polityce handlowej i zaku-
powej  Grupy,  które  pozytywnie  przełożyły 
się na obniżenie kosztów surowców. Wzrost 
średniej marży wynika również ze zwiększe-
nia udziału w sprzedaży produktów specjali-
stycznych. 

Sales and margin
In 2015 the Group recorded the increase in 
sales  both  from  quantity  and  value  point 
of  view.  The  Group  generated  a  significant 
increase of margin to a level of 15.4% (i.e. by 
3.1 p.p.  y/y), which  resulted  in  the  increase 
of profit on operation activity by 11.5 million 
PLN. 

Higher margins achieved in 2015 are the ef-
fect of changes in trade and purchase policy 
of the Group, which meant the reduction in 
the costs of raw materials. An increase of ave-
rage margin is also the result of the increase 
in the sales of specialist products. 

Przychody ze sprzedaży wg obszarów 
geograficznych w 2015 roku
Revenue on sales by geographical 
areas in 2015 

Polska

Europa Środkowo-Wschodnia

Bliski Wschód i Afryka

Reszta świata

Europa Zachodnia

Poland

Western Europe

Central-Eastern Europe

Middle East and Africa

rest of the world

17%

52%

16%

5%

10%

Przychody i marża na sprzedaży
Revenue and margin on sales

13,1
12,3 15,4

2013 2014 2015

600

400

200

0

15

12

9

6

3

0

mln zł %

Przychody 
Revenue

Marża na sprzedaży [%] 
Margin on sales [%]

466,7 511,0 514,8
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W realizacji długofalowej strategii bizne-
sowej spółek z Grupy PCC EXOL, dzia-
łanie w sposób zrównoważony nabiera 
z roku na rok coraz większego znaczenia. 
Celem Grupy PCC EXOL jest dążenie 
do równowagi pomiędzy ekonomiczną 
opłacalnością biznesu a szeroko pojętym 
interesem społecznym i odpowiedzial-
nym zarządzaniem. Dlatego w swojej 
długofalowej strategii biznesowej Spółka 
uwzględnia nie tylko aspekty ekonomicz-
ne, ale również środowiskowe, społeczne 
i etyczne. 

In the long-term implementation of 
business strategy of companies from PCC 
EXOL Group, the activity in a sustainable 
manner is more and more important year 
in year out. The objective of PCC EXOL 
Group is to achieve balance between the 
economic profitability of business, wide 
public interest and responsible mana-
gement. Therefore, in their long-term 
business strategy the Company takes 
into account not only economic aspects 
but also environmental, social and ethical 
ones. 

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
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PCC  EXOL  identyfikuje  i  monitoruje 
szeroki  zakres  aspektów  środowiskowych 
takich,  jak  wytwarzanie  ścieków,  odpadów, 
emisje  gazów  cieplarnianych  do  atmosfe-
ry,  uwolnienia  do  gruntów,  zużycie  zaso-
bów  naturalnych  oraz  zagrożenia  związane 
z  awariami.  Obecnie  szczególnej  uwadze 
podlegają działania środowiskowe w zakresie 
ograniczania  emisji  gazów  cieplarnianych. 
W tym obszarze Spółka raportuje działania 
w ramach programu Carbon Disclosure Pro-
ject  (CDP), osiągając na  tym polu znaczące 
sukcesy.

PCC EXOL identify and monitor a wide 
range of environmental aspects such as sewa-
ge  production,  waste,  greenhouse  gas  emis-
sions  into  the atmosphere,  releases  to  land, 
consumption  of  natural  resources  and  the 
risks associated with failures. At present en-
vironmental activities to reduce greenhouse 
gas emissions are subject to special attention. 
In this area the Company reports the activi-
ties  under  the  program  Carbon  Disclosure 
Project  (CDP),  which  lead  to  considerable 
success.
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PCC  EXOL,  as  part  of  business  social 
responsibility,  support  local  education  ini-
tiatives  and  cooperate  with  student  scienti-
fic  circles.  The  Company  runs  scholarship 
programs  consistently, which are  addressed 
to students,  including in particular those in 
chemical faculty of the Technical University 
of Wroclaw. Thanks to the program students 
can take practice in the Company, and also 
write  theses, or pursue research works with 
the  substantial  support of  the employees of 
the Company.

The Company, thanks to the action „Tree 
for a bottle” organised as part of the Program 
Responsibility  and Care,  contributes  to  the 
development  of  environment-  friendly  edu-
cation among  the youngest. By  shaping  the 
ability  to  separate  waste  and  promote  kno-
wledge  related  to  the  use  of  secondary  raw 
materials,  the  Company  activate  children 
from the social point of view, raises a sense 
of care and concern for the environment and 
their own surroundings.

PCC EXOL as the first polish company 
in the Group PCC drew up the sustainability 
report  for  the year 2014 on  the basis of  the 
guidelines  of  non-financial  reporting  accor-
ding  to  the  international  standard  GRI  G4 
developed by the organization Global Repor-
ting Initiative (GRI). 

The effort of the Company and their em-
ployees put  into  the promotion of values of 
sustainable  development  was  awarded  with 
the  gold  certificate  of  corporate  responsibi-
lity of business granted by the international 
platform EcoVadis.

PCC  EXOL,  w  ramach  odpowiedzial-
ności  społecznej  biznesu,  wspiera  lokalne 
inicjatywy edukacyjne oraz współpracuje ze 
studenckimi kołami naukowymi. Spółka kon-
sekwentnie prowadzi programy stypendialne 
skierowane do studentów, w tym w szczegól-
ności  z  wydziału  chemicznego  Politechniki 
Wrocławskiej.  Dzięki  programowi  studenci 
mogą  odbyć  praktyki  w  Spółce,  a  także  pi-
sać prace dyplomowe czy też prowadzić pra-
ce  badawcze  przy  wsparciu  merytorycznym 
pracowników Spółki.

Spółka,  dzięki  akcji  „Drzewko  za  bu-
telkę”  organizowanej  w  ramach  Programu 
Odpowiedzialność  i  Troska,  przyczynia  się 
do  rozwoju  edukacji  proekologicznej  wśród 
najmłodszych.  Poprzez  kształtowanie  zdol-
ności  segregacji odpadów oraz promowanie 
wiedzy  związanej  z  wykorzystywaniem  su-
rowców  wtórnych,  Spółka  aktywizuje  dzieci 
społecznie, wzbudza poczucie dbałości i tro-
ski o  środowisko naturalne  i własne otocze-
nie.

PCC  EXOL  pierwsza  polska  spółka 
w  Grupie  PCC  sporządziła  raport  zrówno-
ważonego  rozwoju  za  rok  2014  w  oparciu 
o  wytyczne  raportowania  pozafinansowego 
według  międzynarodowego  standardu  GRI 
G4 opracowanego przez organizację Global 
Reporting Initiative (GRI). 

Wysiłek Spółki i jej pracowników włożo-
ny w promowanie wartości zrównoważonego 
rozwoju został nagrodzony złotym certyfika-
tem  społecznej  odpowiedzialności  biznesu 
przyznawanym przez międzynarodową plat-
formę EcoVadis.
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społecznej odpowiedzialności biznesu

W 2015  roku Spółka PCC EXOL zajęła 
najwyższy  –  złoty  poziom,  w  rankingu  mię-
dzynarodowej  platformy  CSR  –  EcoVadis. 
Złoty  poziom  CSR  jest  bardzo  istotnym 
i niezwykle prestiżowym wyróżnieniem, przy-
znawanym za proekologiczny rozwój i osiąg-
nięcia w obszarach dotyczących środowiska, 
zatrudnienia,  uczciwych  praktyk  bizneso-
wych oraz łańcucha dostaw.  

Wśród rynkowych graczy, którzy również 
uzyskali  najwyższe  wyniki  oceny  EcoVadis 
i  osiągnęli  złoty  poziom  CSR,  znalazły  się 
takie firmy jak: Oriflame, DuPont, Akzo No-
bel,  Syngenta,  Evonic,  Saint  Gobain,  Coty, 
Wacker,  Toyota,  Johnson  &  Johnson,  Coca-
-Cola Enterprises, L’Oréal, Bayer, Air France-
-KLM, Centrica / British Gas, BASF, Nestle 
czy Merck. 

Wysoka ocena raportu emisji 
gazów cieplarnianych 

W  2015  roku  Spółka  PCC  EXOL  uzy-
skała bardzo dobre wyniki w ocenie raportu 
emisji  gazów  cieplarnianych,  dokonywanej 
corocznie  przez  międzynarodową  organiza-
cję Carbon Disclosure Project, uzyskując 92 
punkty  na  100  możliwych.  Wyniki  oceny  są 
jednym z najważniejszych kryteriów kwalifi-
kacji  PCC  EXOL  SA  jako  akredytowanego 
dostawcy  produktów  do  światowych  produ-
centów kosmetyków.

EcoVadis – gold level  
corporate social responsibility

In 2015  the Company PCC EXOL took 
the highest – gold level, in the ranking of the 
international CSR platform – EcoVadis.

The Gold  level of CSR  is a very  impor-
tant and highly prestigious distinction, gran-
ted  for  environment-friendly  development 
and  achievements  in  the  areas  of  environ-
ment,  employment,  fair  business  practices 
and supply chain.  

Among  market  players,  who  also  achie-
ved the highest performance assessment Eco-
Vadis and reached gold level CSR, are such 
companies  as:  Oriflame,  DuPont,  Akzo  No-
bel,  Syngenta,  Evonic,  Saint  Gobain,  Coty, 
Wacker,  Toyota,  Johnson  &  Johnson,  Coca-
-Cola Enterprises, L’Oréal, Bayer, Air France-
-KLM, Centrica / British Gas, BASF, Nestle 
or Merck. 

High evaluation of the report 
on greenhouse gas emissions

In 2015 the Company PCC EXOL achie-
ved very good results in the assessment of the 
report of greenhouse gas emissions, made an-
nually by the International organization Car-
bon Disclosure Project, scoring 92 points out 
of 100 possible. The results of the assessment 
are one of the most important criteria of qua-
lification  PCC  EXOL  SA  as  an  accredited 
supplier  of  products  to  world  producers  of 
cosmetics. 



16 PCC EXOL  
RAPORT ROCZNY 2015 / ANNUAL REPORT 2015



17PCC EXOL  
RAPORT ROCZNY 2015 / ANNUAL REPORT 2015

ECOCERT – świadectwem 
odpowiedzialnego zarzadzania 

W  2015  r.  Spółka  PCC  EXOL  dołączy-
ła  do  grona  producentów,  którzy  uzyskali 
prawo  do  oznaczania  swoich  produktów 
znakiem ECOCERT. PCC EXOL, dysponu-
jąc  tym  prestiżowym  europejskim  znakiem, 
wzmacnia  swoją  pozycję  konkurencyjną  na 
rynku  poprzez  budowanie  silnej  i  zrówno-
ważonej  marki.  Znak  ECOCERT  to  świa-
dectwo  odpowiedzialnego  zarządzania  oraz 
propagowania  idei odpowiedzialnej produk-
cji i konsumpcji na każdym etapie łańcucha 
wartości, nie wyłączając obszaru pozyskiwa-
nia surowców ze zrównoważonych źródeł. 

PCC EXOL członkiem 
Stowarzyszenia „Czyste Piękno” 

W  2015  r.  PCC  EXOL  przystąpiła  do 
grona  członków  Polskiego  Stowarzyszenia 
Producentów  Kosmetyków  i  Detergentów 
„Czyste  Piękno”.  Dzięki  temu  Spółka  ma 
realny  wpływ  na  kształtowanie  warunków 
funkcjonowania  przemysłu  kosmetycznego 
zabierając głos w konsultacjach biznesowych 
i  społecznych  m.in.  w  obszarze  obecnych 
i przyszłych regulacji prawnych. 

ECOCERT certificate 
of responsible management

In 2015 the Company PCC EXOL joined 
the group of manufacturers who are entitled 
to mark their products with trademark ECO-
CERT. PCC EXOL, having  this prestigious 
European  brand,  strengthen  their  compe-
titive  position  on  the  market  by  building  a 
strong  and  sustainable  brand.  ECOCERT 
brand  is  the  evidence  of  responsible  mana-
gement and promotion of the idea of respon-
sible  production  and  consumption  at  each 
stage  of  the  chain  of  values,  not  excluding 
the area of acquiring raw materials from su-
stainable sources. 

PCC EXOL – member of the Association 
„Pure Beauty”

In 2015 PCC EXOL joined the group of 
the members of the Polish Association of the 
Manufacturers of Cosmetics and Detergents 
„Pure  Beauty”.  That  is  why  the  Company 
has a real impact on shaping the conditions 
for  the  functioning of  cosmetic  industry  ta-
king the floor in business and social consul-
tations, among others, in the area of present 
and future legal regulations.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
AWARDS & HONOURS

Poza przedstawionymi już wyróżnieniami 
i nagrodami, PCC EXOL uczestnicząc po 
raz pierwszy w Ogólnopolskim Rankingu 
Odpowiedzialnych Firm, uplasowała 
się na 11 miejscu w branży „Produkcja 
Przemysłowa i Chemiczna”. Spółka zo-
stała bardzo dobrze oceniona zwłaszcza 
w obszarze odpowiedzialnego zarządza-
nia i innowacyjności społecznej.

Surfaktant amfoteryczny – Rokamina 
K30B produkowany przez PCC EXOL 
został nagrodzony znakiem jakości „Laur 
Eksperta” oraz „Medalem Nowoczesno-
ści” w kategorii „Chemia przemysłowa”. 
Wykorzystuje się go m.in. do produkcji 
wysokiej jakości kosmetyków i środków 
higieny osobistej.

In addition to the honours and awards 
already presented, PCC EXOL participa-
ting for the first time in the Nationwide 
Ranking of Responsible Companies, took 
11th place in the industry „Industrial and 
Chemical Production”. The Company was 
assessed very well especially in the area 
of responsible management and social 
innovation.

Amphoteric surfactant – Rokamina K30B 
produced by PCC EXOL was awarded 
with the quality brand ‚Laurel of Expert” 
and „Medal of Modernity” in the category 
of „Industrial chemistry”. It is used, among 
others, for the production of high-quality 
cosmetics and personal hygiene products.
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ROZSZERZANIE PORTFOLIO 
O NOWE PRODUKTY 

SPECJALISTYCZNE
EXPANDING THE PORTFOLIO 

WITH NEW SPECIALIST 
PRODUCTS 

W roku 2015 konsekwentnie realizowali-
śmy plan rozwoju produktów do zasto-
sowań specjalistycznych w segmencie 
detergentów i higieny osobistej oraz do 
aplikacji przemysłowych.

In 2015 we pursued the development 
plan of products consistently for specia-
list applications in the segment of deter-
gents and personal protective equipment 
and for industrial applications. 
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Elastyczność  produkcji,  rozwój  zaple-
cza  badawczo-rozwojowego  i  dobre  relacje 
z  klientami  pozwoliły  nam  na  dynamiczny 
rozwój oferty produktowej w zakresie wyso-
komarżowych  produktów  specjalistycznych. 
Podejmowaliśmy  działania  nie  tylko  w  kie-
runku  wzrostu  udziału  w  portfolio  specjali-
stycznych  produktów  wysokomarżowych, 
ale  również  zwiększania  marży  produktów 
masowych. Ofertę produktową rozwijała rów-
nież, należąca do Grupy PCC EXOL, spółka 
PCC Chemax.

Koncentracja na produktach do zastoso-
wań  przemysłowych  spowodowała  bardziej 
stabilną  sprzedaż  oraz  marże  na  wyższym 
poziomie. Wzrost marż w 2015 roku, w tym 
marży na sprzedaży do 15,4% (+ 3,1 p.p. r/r), 
jest  również efektem zmian w polityce han-
dlowej i zakupowej Grupy, które pozytywnie 
przełożyły  się  na  obniżenie  kosztów  surow-
ców. 

Production  flexibility,  the  development 
of  research and development support  facili-
ties  and  good  relations  with  customers  led 
us  to  the  dynamic  development  of  product 
offer  in  the  area  of  high-margin  specialist 
products. We took action not only in the di-
rection of the growth of share in the portfolio 
of  specialist  high-margin  products,  but  also 
increasing the margin of bulk products. The 
Company  PCC  Chemax,  which  belongs  to 
the  Group  PCC  EXOL  also  developed  the 
production offer.

Focus  on  products  for  industrial  appli-
cations  resulted  in  more  stable  sales  and 
margins  at  a  higher  level.  The  increase  in 
margins  in the year 2015,  including margin 
on  sales  up  to  15.4%  (+  3,1  p.p.  r/r),  is  also 
the  result  of  changes  in  the  trade  and  pur-
chase policy of  the group, which meant the 
reduction in the costs of raw materials. 
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Produkty 
do środków 

higieny osobistej 
i detergentów

Products for 
personal protective 

equipment 
and detergents

Wśród produktów dedykowanych na 
rynek detergentów oraz środków higieny 
osobistej, oferta produktowa została 
w 2015 roku rozwinięta o wyroby z gru-
py soli amonowych, nowe typy betain 
oraz wyroby anionowe niezawierające 
konserwantów. 

Among the products dedicated on the 
market of detergents and personal pro-
tective equipment, in 2015 the product 
offer was developed with products in the 
group of ammonium salts, new types of 
betaines and anionic products, which do 
not contain preservatives. 

In 2015 PCC EXOL completed a signifi-
cant  investment  expanding  the  installation 
which generates beatines, components used 
for  the  production  of  cosmetics.  Moderni-
zation  of  installation  made  it  possible  to 
increase production capacity to 10 thousand 
tonnes per year and to start the production 
of  cosmetic  raw  materials  meeting  the 
highest  international  standards  of  quality 
and safety for the user. Articles in this group 
of products are mainly used as components 
in the production of skin care cosmetics and 
personal protective equipment. The growing 
popularity  of  betaines  is  the  result  of  their 
mild  impact  on  skin  and  mitigation  of  the 
action of other components of washing cos-
metics,  combined  with  very  good  cleaning 
and foaming properties. Their special featu-
re is also high biodegradability.

W  2015  roku  PCC  EXOL  zakończyła 
istotną inwestycję w rozbudowę instalacji wy-
twarzającej betainy, składniki wykorzystywa-
ne do produkcji kosmetyków. Modernizacja 
instalacji umożliwiła zwiększenie mocy pro-
dukcyjnych do 10  tys.  ton  rocznie oraz  roz-
poczęcie produkcji surowców kosmetycznych 
spełniających najwyższe światowe standardy 
w  zakresie  jakości  oraz  bezpieczeństwa  dla 
użytkowników.  Wyroby  z  tej  grupy  produk-
tów są wykorzystywane głównie jako składni-
ki do produkcji kosmetyków pielęgnacyjnych 
i  środków  higieny  osobistej.  Rosnąca  popu-
larność  betain  jest  zasługą  ich  łagodnego 
oddziaływania na  skórę,  a  także  łagodzenia 
działania  innych  składników  kosmetyków 
myjących,  połączonego  z  bardzo  dobrymi 
właściwościami  myjącymi  oraz  pianotwór-
czymi. Ich szczególną cechą jest również wy-
soka biodegradowalność.
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Nasze produkty 
współtworzą każdą 
dziedzinę życia

Higiena osobista 
Personal hygiene

Biała kosmetyka: 
kremy, maseczki, balsamy
White cosmetics: creams, 

face masks, balms

Chemia gospodarcza i detergenty 
Household chemistry and detergents

Żele pod prysznic, 
szampony, mydła w płynie

Shower gels, shampoos, 
liquid soaps

Płyny do płukania tkanin, 
płyny do mycia naczyń 

Fabric softeners, 
washing-up liquids

Proszki do prania, 
środki do czyszczenia

Washing powders, 
cleaners 

Our products 
contribute to every 
aspect of life
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Portfolio produktów 
w zastosowaniach 
przemysłowych

Portfolio 
of products with 
industrial use

Farby, lakiery, kleje
Paints, lacquers, glues

Obróbka papieru
Paper processing

Garbarstwo
Tanning

Włókiennictwo i tekstylia
Textiles

Budownictwo
Construction

Agrochemikalia
Agrochemicals

Górnictwo i wydobycie
Mining and excavation

Wydobycie ropy naftowej
Oil extraction

Obróbka metalu
Metal processing
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These products, in addition to their mild 
impact on skin, meet the highest world stan-
dards of quality and safety. We can find them 
on the labels of cosmetics for the skin care of 
children, in intimate hygiene, shampoos, gels 
shower and other. 

In the  last year we also made an invest-
ment  which  helped  us  to  adapt  one  pro-

duction  plant  for  the  manufacture  of  new 
products, which are components of personal 
protective  equipment  (ammonium  salts). 
This installation was designed on the basis of 
original concept of the team of technologists 
of  the  Company  PCC  EXOL.  Ammonium 
salts are primarily  specialist  components of 
the formulation of personal protective equi-

pment, which compared to the currently wi-
dely used sodium salts, show a high mildness 
and  feature  a  reduced  risk  of  allergic  rea-
ctions. They are used in products for the skin 
care of infants and children and because they 
show very mild effects on  the skin and  less 
risk of allergic reactions. Ammonium salts as 
ALS (short for Ammoinium Lauryl Sulpha-

Produkty  te,  oprócz  łagodnego  oddzia-
ływania  na  skórę,  spełniają  najwyższe  świa-
towe  standardy  w  zakresie  jakości  i  bezpie-
czeństwa. Możemy je odnaleźć na etykietach 
kosmetyków  do  pielęgnacji  skóry  dzieci, 
w  środkach  do  higieny  intymnej,  szampo-
nach, żelach pod prysznic i innych. 

W  ubiegłym  roku  zrealizowaliśmy  rów-
nież  inwestycję,  która  pozwoliła  nam  na 

dostosowanie  jednej wytwórni do  produkcji 
nowych  produktów,  będących  składnikami 
środków higieny osobistej (sole amonowe). In-
stalacja ta została zaprojektowana w oparciu 
o  autorską  koncepcję  zespołu  technologów 
Spółki PCC EXOL. Sole amonowe to przede 
wszystkim specjalistyczne składniki formula-
cji środków higieny osobistej, które w porów-
naniu  do  obecnie  szeroko  stosowanych  soli 

sodowych,  wykazują  wysoką  łagodność  dla 
skóry i charakteryzują się zmniejszonym ry-
zykiem wystąpienia  reakcji  alergicznych. Są 
one stosowane w produktach do pielęgnacji 
skóry niemowląt i dzieci, w związku z tym, że 
wykazują bardzo  łagodne działanie  i mniej-
sze ryzyko reakcji alergicznych. 

PCC EXOL wyszła naprzeciw oczekiwaniom rynku, koncentrującego 
się na produktach o łagodnym działaniu, wysokiej jakości oraz wyro-
bach wytwarzanych w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska. 



25PCC EXOL  
RAPORT ROCZNY 2015 / ANNUAL REPORT 2015

Sole  amonowe  jako  ALS  (skrót  od  Am-
monium  Lauryl  Sulphate)  znajdziemy 
również  na  etykietach  produktów  z  grupy 
środków  do  pielęgnacji  skóry  oraz  środków 
higieny osobistej.

Projekt  wdrożenia  ALS  jest  elementem 
rozwoju  PCC  EXOL  zorientowanym  na 
wdrażanie  innowacji,  związanym  z  posze-

rzaniem grupy specjalistycznych i łagodnych 
w działaniu surfaktantów. Pozwala też produ-
kować surowce do produkcji kosmetyków dla 
największych, globalnych koncernów kosme-
tycznych. 

Tym samym PCC EXOL wyszła naprze-
ciw  oczekiwaniom  rynku,  koncentrującego 
się na produktach o łagodnym działaniu, wy-

sokiej  jakości  oraz  wyrobach  wytwarzanych 
w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska. 
W wyniku współpracy z firmami kosmetycz-
nymi,  w  2015  roku  portfolio  produktowe 
zostało  poszerzone  również  o  pierwsze  pro-
dukty  skierowane  do  tak  zwanej  białej  kos-
metyki. 

te) are on the labels of products in the group 
of skin care products and personal protective 
equipment.

The  project  of  the  implementation  of 
ALS  is  part  of  the  development  of  PCC 
EXOL  focused  on  the  implementation  of 
innovation, related to the widening of specia-
list and mild groups in the action of surfac-

tants. It also lets to produce raw materials for 
the  production  of  cosmetics  for  the  largest 
global cosmetic consortiums. 

That  is  why  PCC  EXOL  came  to  meet 
the expectations of  the market,  focusing on 
the products with mild effects, high quality 
and products manufactured in a way that is 
safe for human health and environment. As 

a result of cooperation with cosmetic compa-
nies in 2015 product portfolio was also exten-
ded by the first products addressed to the so 
called white cosmetics. 

PCC EXOL came to meet the expectations of the market, focusing 
on the products with mild effects, high quality and products manu-
factured in a way that is safe for human health and environment.
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Produkty 
do zastosowań 

przemysłowych
Products for 

industrial 
applications

Ubiegły rok był również okresem dal-
szego rozwoju wyrobów do zastosowań 
przemysłowych. Spółka kontynuowała 
rozwój grupy produktów niskopiennych 
o doskonałych własnościach zwilża-
jących, działających jako substancje 
wspomagające kluczowe procesy  
włókiennicze. 

Last year was also the period of further 
development of products for industrial 
applications. The Company continued the 
development of the group of low foaming 
products with excellent wetting proper-
ties, acting substances supporting key 
textile processes. 

Największym  odbiorcą  jest  przemysł 
tekstylny.  Ale  skierowane  są  również  do 
branży  czyszczenia  przemysłowego.  Wśród 
nowych wyrobów znalazły  się pierwsze pro-
dukty  o  działaniu  odpieniającym.  Znajdu-
ją  one  zastosowanie  głównie  w  przemyśle 
papierniczym,  czyszczeniu  przemysłowym 
i w procesach oczyszczania wody. 

Kolejnym  etapem  rozwoju  Spółki  jest 
rozpoczęty w 2015 roku proces rozwoju gru-
py  specjalistycznych  surfaktantów  niejono-
wych opartych na surowcach syntetycznych, 
które  posiadają  coraz  większe  znaczenie 
w wielu branżach przemysłowych takich jak 
budownictwo, farby, lakiery i kleje, tworzywa 
sztuczne,  obróbka  metali,  przemysł  tekstyl-
ny, wydobywczy i wiele innych.

The biggest recipient  is textile  industry. 
But they are also addressed to a sector of in-
dustrial  cleaning. Among  the new products 
were  the  first  products  with  de-foaming 
action. They are mainly used in paper indu-
stry, industrial cleaning and in the processes 
of water treatment. 

The  next  stage  of  the  development  of 
Company is the process of the development 
of  the  group  of  specialist  non-ionic  surfac-
tants based on synthetic raw materials which 
have  become  more  and  more  important  in 
many industrial sectors such as construction, 
paints, varnishes and adhesives, plastics, me-
tal  treatment,  textile  industry,  mining  and 
many others.
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Wyroby z grupy soli amonowych znajdu-
ją  również  zastosowanie  w  branżach  mycia 
i  czyszczenia  przemysłowego,  branży  farb 
i lakierów czy polimeryzacji emulsyjnej. 

Ofertę  produktową  rozwijała  również, 
należąca do Grupy PCC EXOL, spółka PCC 
Chemax.  Nowe  produkty,  między  innymi 
z  grupy  dodatków  do  produkcji  polimerów 
– w tym polipropylenu i polietylenu, są obec-
nie w fazie testów u klientów. Spółka praco-
wała  także  nad  nowym  inhibitorem  korozji 
do wysokich temperatur przeznaczonym do 
obróbki metali, a także używanym w przemy-
śle wiertniczym.

Products  in  the  group  of  ammonium 
salts  are  also  used  in  sectors  of  industrial 
washing  and  cleaning,  sector  of  paints  and 
varnishes or emulsion polymerization. 

The  Company  PCC  Chemax,  which 
belongs  to  the  Group  PCC  EXOL  also  de-
veloped the production offer. New products, 
among others,  in  the group of additives  for 
the production of polymers – including poly-
propylene and polyethylene, are currently be-
ing  tested by customers. The company also 
worked on a new corrosion inhibitor for high 
temperatures  for  metal  treatment,  and  also 
used in the oil drilling industry.
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[w tys. zł] /[in thousand PLN] 2013 2014 2015 Zmiana w % 
Change in %

Przychody ze sprzedaży/ Revenues from sales 466 670 511 032 514 848 0,7%

Koszt własny sprzedaży/ Prime cost of sales -405 368 -448 424 -435 800 -2,8%

Koszty sprzedaży/ Sale costs -20 090 -20 919 -22 626 8,2%

Koszty ogólnego zarządu/ Costs of general management -20 379 -22 065 -25 295 14,6%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne/ Other revenues  
and operating costs 5 836 -700 -695 -0,7%

EBITDA/EBITDA 35 717 28 421 40 278 41,7%

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)/ Result on operating 
activity (EBIT) 26 669 18 925 30 432 60,8%

Wynik na działalności finansowej/ Result on financial activity -14 334 -13 128 -11 452 -12,8%

Zysk brutto/ Gross profit 12 335 5 797 18 980 227,4%

Zysk netto/ Net profit 9 107 4 026 14 745 266,2%

Dane  finansowe  Grupy  PCC  EXOL 
w  2015  odzwierciedlają  sytuację  na  rynku 
surfaktantów  oraz  działania  handlowe  Gru-
py, zmierzające w kierunku zwiększenia mar-
ży  produktów  masowych  i  wzrostu  udziału 
w  portfolio  produktów  wysokomarżowych. 
Zysk  netto  Grupy  Kapitałowej  PCC  EXOL 
narastająco za 2015 rok wyniósł 14,7 mln zł 
i był o 10,7 mln zł wyższy niż w 2014 roku.

Financial data of PCC EXOL Group in 
2015  reflect  the  situation  on  the  market  of 
surfactants and commercial activities of the 
Group,  to  increase  the  margin  of  bulk  pro-
ducts and the growth of share in the portfo-
lio of high-margin products. The net profit of 
the Capital Group PCC EXOL cumulatively 
for  2015  year  to  amounted  to  14.7  million 
PLN and was about 10.7 million PLN higher 
than in 2014.
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•  Wzrost  przychodów  ze  sprzedaży  o  3,8 
mln zł tj. 0,7% r/r, z czego wzrost o 7,0 mln 
zł wynika z włączenia do konsolidacji spółki 
Tensis. W Jednostce Dominującej zanotowa-
no  spadek przychodów o 10,8 mln zł,  przy 
zwiększonym wolumenie sprzedaży produk-
tów o 6%. Wzrost wolumenu sprzedaży pro-
duktów nie przełożył się proporcjonalnie na 
wzrost wartości przychodów ze względu na 
niższy poziom cen na  rynku. W 2015  roku 
ceny  zarówno  surowców,  jak  i  produktów 
były niższe niż w roku ubiegłym.

•  Spadek  kosztów  własnych  sprzedaży 
o  12,6  mln  zł  tj.  2,8%  w  stosunku  do  2014 
roku,  który  wynika  przede  wszystkim  ze 
spadku cen rynkowych głównych surowców 
i  został w części  skompensowany wzrostem 

kosztów o 4,9 mln zł z  tytułu włączenia do 
konsolidacji w 2015 spółki Tensis.

•  Wzrost  kosztów  ogólnego  zarządu  o  3,2 
mln  zł  tj.  14,6%  r/r,  związany  z  wyższymi 
kosztami świadczeń pracowniczych oraz re-
alizacją działań związanych z rozwojem, eks-
pansją na nowe  rynki  zbytu oraz  zwiększe-
niem  udziału  w  rynkach  dotychczasowych. 
Dodatkowo  wzrost  kosztów  o  0,9  mln  zł 
wynika z włączenia do konsolidacji w 2015 
spółki Tensis.

•  Wzrost  kosztów  sprzedaży  o  1,7  mln  zł 
tj.  8,2%  r/r  związany  ze  zwiększeniem  wo-
lumenu sprzedaży w porównaniu do zeszłe-
go  roku  oraz  rozwojem  działu  handlowego 
w PCC EXOL. Dodatkowo wzrost kosztów 

o 1,0 mln zł wynika z włączenia do konsoli-
dacji w 2015 spółki Tensis.

•  Spadek  kosztów  finansowych  o  2,0  mln 
zł tj. 14,7% w stosunku do 2014 roku wynika 
głównie z niższych kosztów odsetek w spół-
ce  PCC  EXOL.  Wpływ  na  to  miało  niższe 
zaangażowanie  kredytów  i  pożyczek  długo-
terminowych oraz obniżenie stopy WIBOR 
w 2015 roku.

Główne czynniki wpływające na 
rezultaty finansowe Grupy PCC EXOL 
w 2015 to: 
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•  The  increase  of  revenue  on  sales  by  3.8 
million  PLN,  that  is,.0.7%  y/y,  of  which  an 
increase  by  7.0  million  PLN  results  from 
the consolidation of the company Tensis. In 
the  Parent  Entity  the  decrease  in  revenue 
by 10.8 million PLN was recorded, with an 
increased volume of the sales of products by 
6%. The increase in the sales of products did 
not mean the  increase  in the value of reve-
nue proportionally due to the lower level of 
prices on  the market.  In 2015  the prices of 
both raw materials and products were lower 
than in the previous year.

• The reduction in the prime costs of sales 
by 12.6 million PLN, that is, 2.8% in relation 
to  2014,  which  is  mainly  due  to  the  fall  of 
market prices of the main raw materials and 

was in part compensated by the increase in 
costs by 4.9 million PLN by way of the inclu-
sion of the company Tensis to consolidation 
in 2015.

•  The  increase  in  general  administrative 
costs by 3.2 million PLN, that is, 14,6% y/y, 
associated  with  higher  costs  of  employee 
benefits and implementation of activities re-
lated to the development and expansion to 
new markets and an increase of share in the 
existing markets. In addition the increase in 
costs  by  0.9  million  PLN  results  from  the 
inclusion of the company Tensis to consoli-
dation in 2015. 

•  The  increase  in  the  cost  of  sales  by  1.7 
million  PLN,  that  is,  8.2%  y/y  is  related  to 

the  increase  in  sales  volume  compared  to 
last  year  and  the  development  of  the  sales 
department in the PCC EXOL. In addition 
the increase in costs by 1.0 million PLN re-
sults from the inclusion of the company Ten-
sis to consolidation in 2015.

•  The  reduction  in  financial  costs  by  2.0 
million  PLN,  that  is,14.7%  compared  to  
2014 is mainly due to the lower costs of in-
terest  in  the  company  PCC  EXOL.  Lower 
involvement of  long-term credits and  loans 
and  the  reduction  of  WIBOR  in  2015  had 
impact on it.

The main factors affecting  
the financial results of the Group PCC EXOL 
in 2015 are: 
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej 

PCC EXOL SA

Przeprowadziliśmy  badanie  załączonego  skonsolidowanego  spra-
wozdania  finansowego  Grupy  Kapitałowej  PCC  EXOL  („Grupa”), 
w której jednostką dominującą jest PCC EXOL SA („podmiot domi-
nujący”), z siedzibą w Brzegu Dolnym, na które składa się:

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
sporządzone na 31 grudnia 2015 roku,
• skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
•  skonsolidowane  sprawozdanie  ze  zmian  w  kapitale  własnym  za 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, 
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolido-
wanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności 
jest odpowiedzialny Zarząd podmiotu dominującego.

Zarząd  podmiotu  dominującego  oraz  członkowie  Rady  Nadzorczej 
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 ra-
chunkowości”. 

AUDIT OPINION
for the General Meeting and Supervisory Board  

of PCC EXOL SA

We have audited the accompanying consolidated financial statements 
of the PCC EXOL Group (“the Group”) where the holding company 
is PCC EXOL SA (“the Holding Company”), with its registered office 
in Brzeg Dolny, consisting of: 

•  the  consolidated  statement  of  financial  position  prepared  as  at  
31 December 2015, 
•  the consolidated statement of comprehensive  income for the pe-
riod from 1 January to 31 December 2015, 
• the statement of changes in consolidated shareholders’ equity for 
the period from 1 January to 31 December 2015, 
•  the  consolidated  statement  of  cash  flows  for  the  period  from  
1 January to 31 December 2015, 
•notes to the financial statements.

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

The Holding Company’s Management Board and members of its Su-
pervisory Board are  responsible  for  ensuring  that  the  consolidated 
financial statements and the Directors’ Report meet the requirements 
of the Accounting Act of 29 September 1994 (2013 Journal of Laws, 
item  330  with  subsequent  amendments),  hereinafter  referred  to  as 
“the Accounting Act”.
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Naszym  zadaniem  było  zbadanie  i  wyrażenie  opinii  o  zgodności 
z  wymagającymi  zastosowania  zasadami  (polityką)  rachunkowości 
tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie 
i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację 
majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy. 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzi-
liśmy 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  zaplanowali-
śmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pew-
ność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

W  szczególności  badanie  obejmowało  sprawdzenie  poprawności 
zastosowanych  przez  podmiot  dominujący  i  podmioty  zależne  za-
sad  (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 całościową ocenę skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyra-
żenia opinii.

Naszym zdaniem zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej PCC EXOL na 31 grud-

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

We performed the audit of the consolidated financial statements 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 consolidated financial statements are free of material missta-
tements. In particular, our audit included examining, on a test basis, 
evidence supporting the amounts and disclosures in the consolidated 
financial statements. The audit also included assessing the accounting 
principles used and significant estimates made by the managements 
of the Holding Company and the subsidiaries, as well as evaluating 
the overall presentation of the consolidated financial statements. 

We believe that our audit provided a reasonable basis for our opinion.
 
In our opinion, the audited consolidated financial statements, in all 
material respects:

a) give a true and fair view of the financial position of the PCC EXOL 
Group as at 31 December 2015, as well as of its financial result for the 
period from 1 January to 31 December 2015, 
b) have been prepared in accordance with the International Accoun-
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BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: Leszek Kramarczuk 
Biegły Rewident, nr w rejestrze 1920

Działający w imieniu BDO Sp. z o.o.:
dr André Helin, Prezes Zarządu

Biegły Rewident. nr w rejestrze 90004
Katowice, 18 marca 2016 

nia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2015 roku,
b) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a w zakre-
sie nie uregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów 
ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wy-
konawczych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozda-
nia finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę.

Sprawozdanie z działalności Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2015 roku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o ra-
chunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 
roku w sprawie  informacji bieżących  i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za  równoważne  informacji wymaganych  przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133), 
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

ting Standards endorsed by the European Union, and in matters un-
regulated by these standards – in accordance with the requirements 
of the Accounting Act and the related implementing provisions, 
c) are consistent with the laws and regulations that affect the consoli-
dated financial statements and are applicable to the Group.

The Directors Report on the Group’s activities for the period from 
1 January to 31 December 2015 includes all information required by 
Article 49 par. 2 of the Accounting Act and by the Minister’s of Fi-
nance Decree of 19 February 2009 on the current and periodic infor-
mation submitted by the issuers of securities and the conditions for 
recognizing as equally valid the information required by the regula-
tions of a state that is not a member state (2014 Journal of Laws, item 
133), and the information contained therein is consistent with the in-
formation presented in the audited consolidated financial statements.

BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
Authorized Audit Company No. 3355

Auditor in charge:
Leszek Kramarczuk, Certified Auditor No. 1920

On behalf of BDO Sp. z o.o.:
Dr. André Helin, Managing Partner

Certified Auditor No. 90004
Katowice, 18 March 2016
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