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Szanowni Państwo,

Dear Sirs and Madams,

z przyjemnością prezentujemy Państwu wyniki finansowe
i najważniejsze zdarzenia, które miały miejsce w roku 2015.

We are pleased to present you the financial results and the
most important events that took place in 2015.

Spółka w tym czasie wypracowała najwyższy w ostatnich latach zysk
netto na poziomie 1,9 mln zł (wzrost o 28% r/r), poprawiła wynik zysku
EBITDA z 5,05 mln zł w 2014 do 5,54 mln zł w roku 2015, przy jednoczesnym wzroście przychodów do kwoty 47,4 mln zł (wzrost o blisko 12% r/r).
Działania PCC Autochem w 2015 roku skierowane były na intensyfikację
współpracy z obecnymi Klientami, jak również na pozyskiwanie nowych
Klientów - największych polskich i europejskich producentów z sektora
chemicznego i petrochemicznego.

The company at that time generated the highest net profit in the recent years in the amount of 1.9 million PLN (an increase by 28% y/y),
improved EBITDA result from 5.05 million PLN in 2014 to 5.54 million
PLN in 2015, while increasing revenues to the amount of 47.4 million
PLN (an increase by nearly 12% y/y). PCC Autochem activities in 2015
aimed at intensifying co-operation with the existing customers, as well as
at attracting new Customers – the biggest Polish and European manufacturers in the chemical and petrochemical industries.

W 2015 roku Spółka realizowała największą inwestycję ostatnich lat
- rozbudowę istniejącej myjni oraz budowę nowego kompleksu warsztatowego wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym. Inwestycja, której
otwarcie planowane jest w pierwszym półroczu 2016, pozwoli na wzrost
mocy produkcyjnych myjni, zwiększenie przepustowości oraz znacząco
skróci czas oczekiwania na usługę mycia autocysterny lub tank-kontenera.
Jednocześnie poprzez dodanie dodatkowych usług serwisu technicznego
przeznaczonego dla transportu ciężarowego, w dużym stopniu uatrakcyjni się oferta PCC Autochem dla firm zewnętrznych, jak również powstanie kolejne miejsce generowania przychodu, co jak oczekujemy, powinno
pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

In 2015, the Company implemented the largest investment in the recent years – the expansion of the existing car wash and construction of
a new workshop complex, with social and storage resources. The investment, which is scheduled to open in the first half of 2016, will allow for increasing production capacity of the car wash, increasing throughput and
significantly reducing waiting time for tanks or tank-containers washing.
At the same time, the offer of PCC Autochem for external companies will
become significantly more attractive by adding additional technical maintenance services designed for truck transport. Moreover, another place to
generate income will be created, which, according to our expectations,
should positively affect the financial results of the Company.

Spółka kontynuowała również proces modernizacji posiadanych aktywów transportowych.

The Company also continued the process of modernisation of its
transport assets.

Bardzo ważnym projektem realizowanym w ubiegłym roku był rozwój
w branży intermodalnej, a więc takiej, która wykorzystuje przy przewozie
ładunków więcej niż jedną gałąź transportu.

The development of the intermodal industry, the one that uses more
than one mode of transportation for the freight transport, was a very important project implemented last year.
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Spółka od lat wykazuje dbałość o bezpieczeństwo. Przejawia się
ona przede wszystkim szkoleniami dla kierowców, działaniami na rzecz
zmniejszenia liczby wypadków na polskich drogach w ramach Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego czy też jako realizowanie w ramach Stowarzyszenia ECTA programu Meet ED, mającego na
celu propagowanie poprawnego wizerunku kierowcy i jego niedocenianej
roli w transporcie.
Ponadto, Emitent szkoli swoich kierowców oraz podwykonawców
z ramach tzw. near misses czyli wskazuje zdarzenia potencjalnie wypadkowe, by zawczasu wykrywać sygnały o zagrożeniach i stosując prewencyjne
działania proaktywne, skutecznie się przed nimi chronić.
Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że rozwój Spółki postępuje
w oczekiwanym tempie i przynosi rezultaty. Konsekwentnie wykorzystujemy efekt synergii, dzięki kooperacji podmiotów należących do Grupy
Kapitałowej PCC. Nieustannie stawiamy na innowacyjność, bliskość
Klienta, bezpieczeństwo oraz szeroką gamę usług. To właśnie podejście
sprawia, że nasze usługi są doceniane przez Klientów.
W imieniu Zarządu PCC Autochem Sp. z o.o., dziękuję Inwestorom
za zaufanie, Klientom za owocną współpracę oraz wszystkim pracownikom za zaangażowanie, bez którego osiągnięte wyniki nie byłyby możliwe. Oferujemy Państwu swoje doświadczenie i liczymy, że nasza aktywność biznesowa w 2016 roku spotka się z Państwa uznaniem.

Over the years, the company shows attention to safety. It is manifested primarily via training for drivers, measures to reduce the number
of accidents on the Polish roads within the Association of Partnership
for Road Safety, or as the Meet ED programme, implemented within the
ECTA Association, aiming at promoting the correct image of the driver
and his underestimated role in transportation.
In addition, the Issuer trains its drivers and subcontractors within the
so-called near misses, i.e. indicates potentially accidental events to detect
signals about the risks in advance, and to avoid them effectively using
proactive preventive measures.
I can say with confidence that the development of the Company is
progressing in the expected pace and it is bringing results. Consistently,
we use synergies, thanks to the co-operation of entities belonging to the
PCC Capital Group. We constantly focus on innovation, customer proximity, security and a wide range of services. It is an approach that makes
our services are appreciated by Customers.
On behalf of the Management Board of PCC Autochem Sp. z o.o.,
I thank the Investors for the confidence, the Customers for the effective
co-operation, and all the employees for their commitment, without which
it would not have been possible to achieve the given results. We offer you
our experience and we hope that our business activity in 2016 will meet
with your approval.

Artur Nowotny
Prezes Zarządu
President of the Management Board
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2015 ROK – 20 LAT
PCC AUTOCHEM
2015 - 20 YEARS
OF PCC AUTOCHEM
Już od dwudziestu lat PCC Autochem
samodzielnie pracuje na swą markę
i świadczy specjalistyczne usługi na niełatwym rynku przewozów chemii płynnej. Oficjalnie to dwadzieścia lat, jednak
swoje doświadczenie Spółka zaczęła
budować znacznie wcześniej.
For twenty years PCC Autochem Sp
z o.o. have been working on their brand
independently and providing specialistic
services on the difficult market of the
transport of liquid chemistry. Officially it
is twenty years, but the Company started
to build up their experience much earlier.
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PCC Autochem swoimi korzeniami sięga
jeszcze dawnych struktur „Rokity”. Spółka
powstała w 1995 roku poprzez wydzielenie
„Zakładu Transportu Samochodowego”,
funkcjonującego od wczesnych lat działalności Zakładów Chemicznych „Rokita” S.A.
w Brzegu Dolnym jako odrębnej spółki kapitałowej pod nazwą Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne „Autochem-Rokita” Sp.
z o.o.
We wstępnej fazie swojej działalności
Spółka zajmowała się kompleksowym zarzą-

dzeniem środkami transportu na potrzeby
wewnętrzne Zakładów Chemicznych „Rokita” S.A., w tym transportu chemikaliów
w naczepach plandekowych, cysternach do
przewozu materiałów chemicznych płynnych
oraz materiałów niebezpiecznych w ruchu
krajowym i międzynarodowym. Dodatkowo
zarządzała wszelkimi pojazdami służbowymi
należącymi do Zakładów Chemicznych „Rokita” S.A. oraz wykonywała usługi z zakresu
opieki technicznej nad flotą transportową,
w tym usługi naprawcze oraz konserwacyjne

taboru samochodowego i innego.
W latach 1995-2005 głównym odbiorcą
usług Spółki były ówczesne Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A., obecnie działające pod
marką PCC Rokita S.A., jednak Spółka z powodzeniem realizowała również zlecenia od
innych kontrahentów. W rezultacie stałego
rozwoju oraz wysokiej jakości oferowanych
usług transportowych Spółka, jako pierwsza
w Polsce firma przewożąca materiały niebezpieczne w ruchu krajowym i międzynarodowym, w roku 2000 uzyskała certyfikat EN

PCC Autochem roots reach back the old
structures of „Rokita”. The Company was
founded in 1995 by separating the „Plant of
Car Transport”, functioning since the early
years of business activity of Chemical Works
„Rokita” S.A. in Brzeg Dolny as a separate
capital company under the name of „Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Autochem-Rokita” Sp. z o.o.

In the initial stage of their activities the
Company was dealing with the comprehensive management of the means of transport
for internal purposes of Chemical Works
„Rokita” S.A., including the transport of chemicals in semi-trailers covered with canvas,
tanks for the transport of chemical liquids
and hazardous materials in national and international traffic. In addition they managed

all official vehicles belonging to Chemical
Works „Rokita” S.A. and performed services
in the scope of the technical care over transport fleet, including repair and maintenance
services of fleet of motor vehicles and other.
In the years 1995-2005 the main beneficiary of the services of Company were the
former Chemical Works „Rokita” S.A., currently operating under the brand name PCC
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ISO 9002, obecnie przekształcony zgodnie
z normą na certyfikat EN ISO 9001:2008.
W czerwcu 2004 roku nazwa i logo Spółki zostały zmienione na PCC Autochem
Sp. z o.o. Począwszy od tego roku, rozpoczęła się – trwająca przez pięć następnych
lat – modernizacja posiadanych przez firmę
jednostek transportowych do przewozu chemikaliów. Spółka zdecydowała się na zakup

najnowocześniejszych wówczas samochodów
ciężarowych (ciągników siodłowych) marki
Volvo FH12 oraz specjalistycznych cystern
do przewozu płynnych materiałów chemicznych firmy Magyar.
Modernizacja floty transportowej PCC
Autochem spowodowała, że w 2007 roku
Spółka dysponowała około 50 nowoczesnymi
zestawami transportowymi do przewozów

ciekłych surowców i produktów chemicznych
(w 2004 roku takich zestawów było tylko 30).
Na chwilę obecną PCC Autochem realizuje przewozy 110 jednostkami własnymi,
jak i kontraktuje usługi przewozowe wśród
przewoźników czarterowych. Na rok 2016
przewidziane są kolejne inwestycje w tabor
dedykowany do transportu intermodalnego
(tank-kontenery, podwozia kontenerowe).

Rokita S.A., but the Company also processed
orders from other contractors. As a result of
sustainable development and the high quality of transport services offered, the Company as the company first in Poland, which
transported hazardous materials in national
and international traffic in 2000 has been
certified by EN ISO 9002, now converted
in accordance with the standard to EN ISO
9001:2008 certificate.

In June 2004 the name and logo of the
Company were changed to PCC Autochem
Sp. z o.o. From that year modernization of
transport units for the transport of chemicals
started -which lasted through five consecutive years owned by transport units for the carriage of chemicals. The Company decided
to purchase the most modern trucks at that
time (truck-tractors) of Volvo FH12 make
and specialist tanks for the transport of liquid chemical materials of Magyar company.

Modernisation of the transport fleet PCC
Autochem caused that in 2007 the Company
had about 50 modern transport sets to transport liquid raw materials and chemical products (in 2004 there were only 30 such sets).
At present PCC Autochem carry out
transport using 110 units of their own and
contract transport services among charter
carriers. In 2016 further investments in rolling stock dedicated to the intermodal transport (tank-containers, container chassis) are
expected.
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PCC Autochem
realizuje
przewozy 110
własnymi
jednostkami
PCC Autochem
carry out
transport using
110 units of
their own
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INWESTYCJE W TABOR
SAMOCHODOWY
INVESTMENTS IN THE
FLEET OF CARS
Wychodząc naprzeciw potrzebom
dynamicznie zmieniającego się rynku
oraz wymogom zleceniodawców, Spółka
dopasowuje się do indywidualnych
oczekiwań sprzętowych Klientów.
Jednocześnie dokonując wyboru kolejnej
puli ciągników siodłowych, Zarząd konsekwentnie potwierdza, iż na pierwszy
miejscu stawia dbałość o bezpieczeństwo i środowisko, a co za tym idzie
również o kierowcę.

Meeting the needs of dynamically changing market and the requirements of principals, the Company adapts to individual
equipment expectations of Customers. At
the same time by selecting the next pool
of truck-tractors, the Board consistently
confirms that they are committed to safety in the first place and the environment
and thereby also the driver.
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W 2015 r. PCC Autochem zakupiła sześć
nowoczesnych ciągników siodłowych
marki VOLVO z obniżoną emisyjnością
typu Euro 6 oraz dziesięć specjalistycznych cystern i siedem 3 osiowych podwozi
kontenerowych marki Van Hool, w tym
jedno kiprowane. Na potrzeby rozwoju
projektu intermodalnego, w 2015 roku
Spółka nabyła także kilkadziesiąt tank-kontenerów.
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In 2015 PCC Autochem Sp. z o.o. purchased six modern truck-tractors VOLVO
with reduced emissivity of Euro 6 type
and ten specialistic tanks and seven 3
axial container chassis of Van Hool make,
including one kippered. For the needs of
the development of intermodal project, in
2015 the Company also acquired several
dozen tank-containers.
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W 2015 roku PCC Autochem sukcesywnie
zwiększa udział usług spedycyjnych w stosunku
do przewozów realizowanych własnym taborem
Spółka kontynuuje w ten sposób, rozpoczęty w 2013 roku, proces modernizacji
posiadanej floty. Decydując się na zakup
nowoczesnych samochodów ciężarowych
(ciągników siodłowych) oraz na zakup specjalistycznych cystern do przewozu płynnych
materiałów chemicznych firmy Magyar,
Spółka pozyskuje gwarancję, iż pojazdy te
będą zawsze w odpowiednim stanie technicznym, stale gotowe do wyjazdu. Nowoczesna
flota zapewnia również obniżenie kosztów
eksploatacji oraz kosztów opłat drogowych.
Dzisiaj ciągnik siodłowy to nie tylko narzędzie służące to ciągnięcia naczepy. Obecnie ciężarówka, oprócz swojej podstawowej
funkcji roboczej, musi pełnić rolę biura, hotelu, kuchni i spiżarni. Wszystko po to, aby
człowiek korzystający z przestrzeni kabiny

i funkcjonalności maszyny, którą prowadzi,
czuł, że jest bezpieczny, wypoczęty i posiada
dostateczny zapas mocy, aby wypełnić stawiane przed nim zadania. O wyborze pojazdów marki Volvo zadecydowały rozwiązania
techniczne sprzyjające idei wypoczętego i pozytywnie zmotywowanego kierowcy. Jednym
z czynników mających największy wpływ na
taki stan rzeczy jest kabina, która zaprojektowana została zgodnie z nową stylistyką marki
oraz dużym naciskiem na osiągnięcie lepszej
równowagi pomiędzy jej podstawowymi
funkcjami, którymi są praca i wypoczynek.
Również zakup cystern i podwozi kontenerowych marki Van Hool to efekt ścisłej
współpracy PCC Autochem z tym producentem. Zaowocowała ona stworzeniem nowych
specyfikacji sprzętu, który nawiązuje do

obecnych potrzeb rynku i trendów i kładzie
coraz większy nacisk na bezpieczeństwo i łatwość obsługi pojazdów specjalistycznych.
Van Hool w związku ze specjalistycznymi
potrzebami PCC Autochem wyprodukował
w 2015 roku na jej potrzeby cysternę, która
jest zwiastunem nadchodzących trendów
w sektorze przewozu ciekłej chemii na rynkach europejskich.
W 2015 roku PCC Autochem sukcesywnie zwiększa udział usług spedycyjnych
w stosunku do przewozów realizowanych
własnym taborem. Do bazy transportowej
PCC Autochem dołączyło trzynastu nowych
podwykonawców kontraktowych, którzy zasilili Spółkę dodatkowymi jednostkami transportowymi.
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In 2015 PCC Autochem successively increase their share
of dispatch services in relation to transport carried out
using their own rolling stock
The Company continues in this way the
process of the modernization of the fleet they
have which started in 2013. Deciding to purchase modern trucks (truck-tractors) and to
purchase specialistic tanks for the transport
of liquid chemical materials of Magyar company, the Company has the assurance that
these vehicles will always be in good technical condition and always ready to leave. Modern fleet also provides lower operating costs
and costs of tolls.
Today the truck- tractor is not only a tool
for pull a semi-trailer. Currently the truck, in
addition to its primary operation function,
must play the part of office, hotel, kitchen
and pantry. Everything so the man who uses
the space of cabin and the functionality of

machine which he operates will feel that he is
safe, relaxed and has sufficient energy to perform the tasks he is entrusted with. Technical
solutions in favour of the idea of relaxed and
positively motivated driver were the main
factors why the vehicles of Volvo make were
chosen. One of the factors, which has the greatest impact on such state of affairs is a cabin, which has been designed in accordance
with a new style of brand and emphasis to
achieve a better balance between its basic features which is work and leisure.
Also the purchase of tanks and container
chassis of Van Hool make is the result of the
close cooperation between PCC Autochem
and this manufacturer. It has resulted in the
creation of a new specification of equipment

which refers to the present market needs and
trends and puts more and more emphasis on
safety and ease of the operation of specialistic vehicles. Van Hool in connection with
specialistic needs of PCC Autochem produced a tank for their own needs in 2015, which
is a precursor of upcoming trends in the sector of the transport of liquid chemicals on
the European markets.
In 2015 PCC Autochem successively
increase their share of dispatch services in
relation to transport carried out using their
own rolling stock. Thirteen new contract
subcontractors, who supported the Company with additional transport units joined
transport base PCC Autochem.
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MYJNIA CYSTERN
I TANK KONTENERÓW
WASH CAR OF TANKS AND
TANKS OF CONTAINERS
Większość z autocystern, będących
w posiadaniu Spółki, dostosowana była
do przewozu różnego rodzaju surowców
i produktów chemicznych. Wiązało się
to jednak z koniecznością dokładnego
mycia i odkażania cystern w wyspecjalizowanych myjniach, wydających odpowiednie certyfikaty czystości. W związku
z powyższym na początku 2006 roku
Spółka uruchomiła własną, jedną z najnowocześniejszych w Polsce i jedyną taką
na Dolnym Śląsku myjnię autocystern,
tank-kontenerów oraz pojemników IBC
w Brzegu Dolnym.

The majority of autotanks, held by the
Company was adapted to the transport
of raw materials and chemical products
of different type, this however required
careful cleaning and disinfection of tanks
in specialistic wash cars, issuing appropriate certificates of cleanliness. In view
of the above at the beginning of 2006,
the Company has launched their own
wash car of tank trucks, tank-containers
and iBC containers in Brzeg Dolny, which
is one of the most modern in Poland and
the only such in Lower Silesia .
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Szacowana ilości myć w 2016 roku zwiększy się
po modernizacji o ok. 250 autocystern/miesiąc.
Docelowa ilość po 5 latach wzrasta
o 400 autocystern miesięcznie

Proces mycia zgodny jest z międzynarodowymi normami jakości oraz wytycznymi
Cefic/ECTA, co potwierdzone jest certyfikatami ISO 9001:2008 i SQAS. W 2007 roku
Spółka dołączyła do Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern, którego celem jest wprowadzenie norm europejskich do standardów
pracy, podniesienie jakości usług, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrona środowiska
naturalnego. Również od 2007 roku PCC
Autochem, jako jedyna w województwie dolnośląskim firma, wydaje zunifikowane świadectwo czystości w postaci Europejskiego
Dokumentu Mycia (ECD).
W 2014 roku, by wyjść naprzeciw rosnącemu popytowi na usługi oferowane przez
myjnię i sprostać wszystkim oczekiwaniom

Klientów, podjęto decyzję o jej rozbudowie.
W 2015 Spółka realizowała największą
inwestycję ostatnich lat, tj. rozbudowę myjni
autocystern i tank-kontenerów oraz budowę
hali warsztatowej wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym.
Aktualnie myjnia autocystern posiada 4 głowice myjące, które zostały oddane
do użytku w 2006 r. Jednak ze względu na
uwarunkowania technologiczne, nie ma
możliwości jednoczesnego mycia na dwóch
stanowiskach. Stan ten ma wpływ głównie na
czas oczekiwania na mycie. Istotą nakładów
inwestycyjnych jest stworzenie przestrzeni
do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów i możliwości operacyjnych Spółki.
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The estimated number of washes in 2016 will
increase after the modernization by about 250
tank trucks/month. The target number after
5 years increases by 400 tank trucks per month

The process of washing is in accordance with international quality standards and
guidelines Cefic/ECTA, which is confirmed
by ISO 9001:2008 and SQAS certificates. In
2007 the Company joined the Polish Tank
Cleaning Station Society, the objective of
which was to introduce European standards
to work standards, improve the quality of
services, improve the safety and protection
of the environment. Also since 2007 PCC
Autochem, as the only company in the Lower Silesia province issue unified certificate
of cleanliness in the form of a European Document of Washing (ECD).
In 2014, to meet the growing demand
for services offered by washing stand and to
meet all the expectations of customers, the
decision to expand it was taken.

In 2015 the Company made the largest
investment in recent years, that is the expansion of the washing station of tank trucks
and tank-containers and the construction of
workshop hall with social facilities and warehouse.
At present the car wash of tank trucks
has 4 cleaning heads, which were put into
operation in 2006 but due to technological
conditions, it is not possible to wash on two
stands at the same time. This condition has
an impact mainly on the waiting time for
washing. The essence of investment outlays
is to create a space for a more efficient use
of resources and the operational capacity of
the Company.
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W SKŁAD NOWOPOWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY WCHODZIĆ BĘDĄ M.IN:
• 2 pełnowymiarowe stanowiska
przeznaczone do mycia autocystern i tank-kontenerów (w sumie
8 głowic mogących pracować
równocześnie, w tym jedna głowica
o zwiększonym przepływie wody
do mycia dużych tank-kontenerów)

• 4 stanowiska przeznaczone do
parowego podgrzewania produktów w autocysternach i tank-kontenerach

We wrześniu 2015 roku nastąpiło otwarcie terminala kontenerowego w Brzegu
Dolnym, przez jedną ze spółek Grupy PCC.
Miejsce to stało się punktem przeładunkowym tanków dla operatorów i firm logistycznych. W efekcie także i z tego powodu
zwiększył się popyt na usługi mycia w PCC
Autochem, co przełożyło się na ilość wymytych cystern (wzrost o ok 18% w porównaniu
do stycznia 2015 roku).
Szacowana ilości myć w 2016 roku zwiększy się po modernizacji o ok. 250 autocy-

stern/miesiąc. Docelowa ilość po 5 latach
wzrasta o 400 autocystern miesięcznie.
Budowa hali warsztatowej wraz z nowoczesnym zapleczem technicznym umożliwi
sprzedaż usług warsztatowych dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych, a możliwość skorzystania równocześnie i w jednym
miejscu z usługi mycia cystern oraz warsztatu jest wysoce atrakcyjna pod względem efektywnego wykorzystania środków transportowych.

• 2 pełnowymiarowe stanowiska
warsztatowe przeznaczone do
naprawy pojazdów ciężarowych,
cystern i tank-kontenerów.
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THE NEW INFRASTRUCTURE WILL INCLUDE:
• 2 full size stands for washing
tank trucks and tank-containers (in
total 8 heads which can operate
simultaneously, including one head
with increased flow of water for
washing large tank-containers ),

• 4 stands intended for steam heating of products in tank trucks and
tank-containers,

• 2 full size workshop stands
intended for the repair of trucks,
tanks and tank-containers.

In September 2015 the opening of container terminal in Brzeg Dolny took place by
one of the companies of PCC Group. This
place became a reloading point of tanks for
operators and logistics companies. As a result and also for this reason the demand for
wash services in PCC Autochem increased,
which had influence on the number of tanks
washed (increase of about 18% compared to
January 2015).
The estimated number of washes in 2016
will increase after the modernization by abo-

ut 250 tank trucks/month. The target number after 5 years increases by 400 tank trucks
per month.
The construction of workshop hall with
modern technical facilities will enable the
sales of workshop services for external economic entities, and the possibility to use the
services of washing tanks and workshop in
the same place at the same time is highly attractive in terms of the effective use of the
means of transport.
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PROJEKT INTERMODALNY
INTERMODAL PROJECT
W ostatnich latach coraz prężniej rozwija
się sektor przewozów intermodalnych,
który obejmuje ciąg następujących po
sobie elementów: załadunek u Klienta,
dostawa drogowa do terminalu kontenerowego, transport na głównym odcinku
drogą kolejową (dystans powyżej 500 km
przyjmuje się za optymalne rozwiązanie)
odbiór z terminala kolejowego i dostawa
do finalnego odbiorcy (mniej niż 250 km
od terminalu).
In recent years sector of intermodal transport has been developing more and more
intensely, which includes the string of
elements following each other: loading at
the Customer`s place, road delivery to the
container terminal, transport on the main
section by rail (distance above 500 km is
taken as the optimal solution) acceptance
from the rail terminal and delivery to the
final consumer (less than 250 km from
Terminal).

Rozwój projektu intermodalnego
- sprzedaż w tys. PLN
The development of intermodal project
- sales in thousand PLN

432,92
355,43 365,12

285,85
200,10

388,19

299,93 293,91

170,89

124,92
72,46

79,55

01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015
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Bazując na swym bogatym doświadczeniu i jednocześnie uważnie obserwując zmieniające się dynamicznie oblicze branży TSL
(Transport-Spedycja-Logistyka), w 2015 roku
PCC Autochem rozwijała, zainaugurowany
w listopadzie 2014 roku, projekt. W trakcie
2015 roku sprzedaż w tej jednostce biznesowej sukcesywnie rosła, ostatecznie zwiększając swą wartość ponad pięciokrotnie, od 72
tys. zł do 388 tys. zł w grudniu 2015 roku.
W tym czasie zwiększyła się ilość kontenerów
używanych do obsługi tej części działalności
Spółki z siedmiu do dwudziestu dziewięciu.

Based on their rich experience and at the
same time carefully observing the changing
face of TSL Transport-Dispatch-Logistics),
in 2015 PCC Autochem developed intermodal project inaugurated in November 2014.
In 2015 the sales in this business unit was
successively increasing, ultimately increasing their value more than five times, from
72 thousand PLN to 388 thousand PLN in
December 2015. At that time the number of
containers used for supporting this part of
Company`s business activity from seven to
twenty nine increased.

Transport intermodalny stwarza możliwość oferowania Klientowi najbardziej
kompleksowej oferty przy najbardziej optymalnym koszcie. Przewozy wykorzystujące
jednostki ładunkowe i więcej niż jedną gałąź
transportu, stają się coraz powszechniejsze
w transporcie międzynarodowym w całej Europie.

Intermodal transport creates the possibility of offering the Customer the most comprehensive offer at the most optimal cost.
Transport which uses load units and more
than one branch of transport, are becoming
more and more common in international
transport throughout Europe.
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DZIAŁANIA SPÓŁKI
NA RZECZ JAKOŚCI
ŚWIADCZONYCH USŁUG
ACTIVITIES
OF THE COMPANY
FOR THE QUALITY
OF SERVICES PROVIDED
Działając od wielu lat w branży międzynarodowych usług transportowych, PCC
Autochem dostrzega ogromną potrzebę
nieustannego inwestowania w obszar
HSSE (Health, Safety, Security and Environment) swojej działalności.

Operating for many years in the sector
of international transport services, PCC
Autochem recognizes great necessity of
continuous investment in HSSE in the
area (Health, Safety, Security and Environment) of their activities.
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Dbałość o bezpieczeństwo wewnętrzne jest dla PCC Autochem równie
ważne, jak realizowanie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu
Attention to internal security is to PCC Autochem as important as
pursuing the policy of corporate social responsibility in order to reduce
a negative impact of branch of transport on the environment
Jako firma poddająca się nieprzerwanie
od wielu lat audytom SQAS (Safety and
Quality Assessment System) i ISO oraz jako
aktywny członek stowarzyszenia ECTA (European Chemical Transport Assotiation),
PCC Autochem ma okazję wymieniać się
doświadczeniami z innymi firmami z tego
sektora gospodarki, szukać nowych rozwiązań, a także uczestniczyć w różnego rodzaju
panelach i szkoleniach.
Spółka wspólnie z ECTA obecnie realizuje program “Meet ED”, zapoczątkowany
w listopadzie 2015 roku. Celem programu
jest propagowanie wspólnych działań Przemysłu Chemicznego i Transportowego nakierowanych na szkolenia i utrzymanie profesjonalnych kierowców chemicznych
Dbałość o bezpieczeństwo wewnętrzne
jest dla PCC Autochem równie ważna, jak
realizowanie polityki społecznej odpowie-

dzialności biznesu, w celu ograniczenia negatywnego wpływu tej gałęzi transportu na
otoczenie. W tym zakresie Spółka śledzi na
bieżąco inicjatywy Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Stowarzyszenie jest niezależną instytucją, w której
działają przedstawiciele trzech sektorów
życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Członkowie Partnerstwa pracują wspólnie, by przyczyniać się do
zmniejszania liczby zabitych i rannych na
polskich drogach.
W ślad za autorskim programem koncernu Shell o nazwie Goal Zero, który powstał
w 2007 roku, PCC Autochem dąży do zerowej liczby wypadków ucząc się na doświadczeniach własnych i partnerów z branży.
Spółka wdrożyła dla swoich kierowców oraz
podwykonawców program BBS (Behaviour
Based Safety), który w oparciu o indywidual-

ne szkolenia ma na celu wychwycenie i wyeliminowanie niewłaściwych nawyków kierowców. PCC Autochem propaguje także wśród
swoich pracowników ideę tzw. near misses
czyli wskazywanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, by zawczasu wyłapywać sygnały
o zagrożeniach i móc im przeciwdziałać.
Przez minione 20 lat uczyniliśmy milowy
krok, przeobrażając się z firmy obsługującej
rodzimego usługobiorcę na lokalnym rynku
w międzynarodowego przewoźnika z sektora
TSL, mającego w swoim portfolio największych europejskich producentów chemicznych i petrochemicznych. Solidny fundament i bogate doświadczenie pozwalają nam
wciąż szukać nowych ścieżek rozwoju w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku.
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Wartość sprzedaży w podziale
na świadczone usługi:
Sales value in the division
of services provided:
As a company, which is subject to SQAS
(Safety and Quality Assessment System) and
ISO audits for many years and as an active
member of ECTA association (European
Chemical Transport Association), PCC Autochem has the opportunity to exchange
experience with other companies in the
same sector of economy, look for new solutions and also participate in various types of
panels and training.
The Company jointly with ECTA is currently performing the program „Meet ED”,
which was started in November 2015. The
objective of the program is to promote joint
actions of Chemical and Transport Industry
aimed at training and maintening professional drivers carrying chemical products and
raw materials.
Attention to internal security is to PCC
Autochem as important as pursuing the po-
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Transport
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licy of corporate social responsibility in order to reduce a negative impact of branch of
transport on the environment. In this respect
the Company keeps track of the initiatives of
the Association Partnership for Road Safety.
The Sssociation is an independent institution in which the representatives from the
three sectors of public life act: business, government and non-governmental organizations. Members of Partnership work together
to contribute to the reduction of the number
of people killed and injured on the Polish
roads.
Following the original program of Shell
syndicate called Goal Zero, which was created in 2007, PCC Autochem strive to have
zero accidents teaching on the experience
of their own and partners from sector. The
Company implemented BPS (Behaviour
Based Safety) program for their drivers and

Spedycja
Forwarding
Myjnia
Tank cleaning
Transport intermodalny
Intermodal transport

subcontractors, which on the basis of individual training is intended to identify and
eliminate wrong driving habits. PCC Autochem also promotes among their workers the
idea of the so-called near misses, that is, indicating the events potentially accidental to
intercept signals about risks and to be able to
counteract them.
For the past 20 years the company PCC
Autochem made a quantum leap, transforming themselves from the company attending home service recipient on the local
market into an international carrier in TSL
sector, which has the largest European chemical and petrochemical producers in their
portfolio. A solid foundation and extensive
experience allow the company to seek still
new paths of development in response to the
changing needs of the market.

WYNIKI
FINANSOWE
FINANCIAL
RESULTS
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Zysk

Profit

PCC Autochem zakończyła 2015 rok
z zyskiem netto na poziomie 1.866 tys. zł.
Osiągnięty wynik jest wyższy od ubiegłorocznego wyniku Spółki o 412 tys. zł., tj. o 28%.

PCC Autochem ended the year 2015 with
the net profit at a level of 1.866 thousand.
PLN The result achieved is higher than the
result achieved last year by the Company by
412 thousand PLN, that is, by 28%.

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

1,5

1,9

0,4

Przychody

Revenue

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług wyniosły w raportowanym okresie 47.397,37 tys.
zł, co stanowi 12% wzrostu w porównaniu do
rezultatów osiągniętych w 2014 roku.

Net revenue on the sale of products, goods and materials and services amounted in
the reported period 47.397,37 thousand PLN,
which constitutes 12% of increase in comparison to the results achieved in 2014.

Dane w tys. zł/ Data in thousand PLN
Przychody ze sprzedaży/ Revenue on sales
Przychody ze sprzedaży produktów/
Revenue on the sales of products
Przychody ze sprzedaży towarów
i materiałów/ Revenue on the sales
of goods and materials

2013

2014

2015

Dynamika/ Dynamics

42 372

47 397

12%

42 331
41

47 367
30

12%
-26%

2014

2015

Przychody i rentowność
sprzedaży netto
Revenue and net profitability

mln zł

3,9

48
44

4

0,9

40
36

%

3,4

3

47,4

42,4

1

40,8
2013

2014

Przychody
Revenue

Rentowność sprzedaży netto
Net profit margin

2

2015

0
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PCC Autochem osiągnęła w 2015 roku
dodatnie saldo przepływów pieniężnych
netto z działalności operacyjnej, które
wyniosło 5,28 mln zł i zwiększyło się
o 2,04 mln zł w porównaniu do 2014 roku.
Większe niż w 2014 roku saldo przepływów
powstało głównie na skutek wzrostu
zysku netto, zmiany stanu zobowiązań
krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów
i pożyczek), zmiany stanu rezerw oraz
zwiększonej amortyzacji.

Spółka wykazała w roku 2015 ujemne
saldo przepływów środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej, w kwocie – 3,78
mln zł, które wynika z realizacji największej
inwestycji PCC Autochem w ostatnich
latach, tj. z budowy nowej myjni cystern
i tank-kontenerów oraz hali warsztatowej.
W 2015 roku saldo przepływów
pieniężnych z działalności finansowej było
ujemne i wyniosło 686 tys. zł. Dla porównania
saldo przepływów pieniężnych z działalności

finansowej w roku 2014 wynosiło 3,79 mln.
zł. (dynamika wzrostu wynosi 82%).
W okresie objętym sprawozdaniem PCC
Autochem posiadała płynność finansową
w działalności operacyjnej, przy ujemnych
przepływach z działalności inwestycyjnej
i finansowej, co oznacza, że Spółka
środkami wypracowanymi z działalności
operacyjnej, finansuje całą działalność.
Sytuacja ta pozwala na budowanie majątku
przedsiębiorstwa.
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Dane w tys. zł/ Data in thousand PLN
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej/
Net cash flows on operating activities
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej/
Net cash flows on investment activities
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej/
Net cash flows on financial activities
Przepływy pieniężne netto, razem/ Total net cash flows

Balance of cash as of 31.12.2015 amounted
in PCC Autochem Sp. z o.o. 1,18 million
PLN and increased compared to the
previous year by 808 thousand PLN.
In 2015 PCC Autochem achieved positive
balance of net cash flows on operating
activities, which amounted to 5.28 million
PLN and increased by 2,04 million PLN as
compared to 2014. Larger balance of flows
in 2014 was mainly due to the increase in
net profit, change of short-term liabilities
(excluding credits and loans), change in
reserve position and increased depreciation.

2014

2015

3 235

5 280

447

(3 785)

(3 793)

(686)

(111)

808

The Company showed in the period
01.01.2015 - 31.12.2015 a negative balance
of cash flows on investment activities in the
amount of - 3.78 million PLN, which results
from the implementation of the biggest
investment of PCC Autochem in recent
years, that is, the construction of a new wash
car of tanks and tank-containers and the
workshop hall.
In 2015 the balance of cash flows on
financial activities was negative and
amounted to 686 PLN For comparison the
balance of cash flows on financial activities
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EBITDA [w mln zł]
EBITDA [in million PLN]

3,12

2013

5,05

5,54

2014

2015

in 2014 amounted to 3,79 million PLN.
(dynamics of growth is 82%).
During the period covered by the report
PCC Autochem Sp. z o.o. has financial
liquidity in operating activities, with
negative cash flows on investment and
finance activities, which means that the
Company finance their activities using funds
achieved on operating activities. It allows to
build the assets of enterprise.
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej
PCC Autochem Sp. z o.o.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego PCC
Autochem Sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ulicy
Sienkiewicza 4, na które składa się:
•
•
•
•
•
•

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,
rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku,
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia 2015 roku,
rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do
dnia 31 grudnia 2015 roku,
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd
Spółki.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności
spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 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 zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik
finansowy Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących
podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy –
dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje
zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia
opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich
istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej
wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015
roku,
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami
(polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.
Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49
ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: Rafał Domicz, Biegły Rewident, nr ewid. 12115
Katowice, 16 marca 2016 roku
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AUDIT OPINION
for the Shareholders Meeting and Supervisory Board
of PCC Autochem Sp. z o.o.
We have audited the accompanying financial statements of PCC Autochem Sp. z o.o. (“the Company”) with its registered office in Brzeg Dolny,
ul. Sienkiewicza 4, consisting of:
•
•
•
•
•
•

introduction to the financial statements,
the balance sheet prepared as at 31 December 2015,
the profit and loss account for the period from 1 January to 31 December 2015,
the statement of changes in shareholders’ equity for the period from
1 January to 31 December 2015,
the statement of cash flows for the period from 1 January to 31
December 2015,
notes to the financial statements.

The Company’s Management Board is responsible for the preparation in
accordance with binding regulations of the financial statements and the
Directors’ Report on the Company’s activities.
The Company’s Management Board and members of Supervisory Board
are responsible for ensuring that the financial statements and the Directors’ Report meet the requirements of the Accounting Act of 29 September 1994 (2013 Journal of Laws item 330 with subsequent amendments),
hereinafter referred to as “the Accounting Act”.
Our responsibility was to audit the financial statements and to express an
opinion on the consistency of these financial statements with the applicable accounting policies, and on whether the financial statements give
a true and fair view, in all material respects, of the Company’s financial
result and financial position, as well as on the accuracy of the books of

account constituting the basis for their preparation.
We performed the audit in accordance with:
1. Chapter 7 of the Accounting Act,
2. the auditing standards issued by the National Council of Certified Auditors in Poland.
We planned and performed the audit to obtain reasonable assurance that
the financial statements are free of material misstatements. In particular,
our audit included examining, on a test basis, evidence supporting the
amounts and disclosures in the financial statements. The audit also included assessing the accounting principles used and significant estimates
made by management, as well as evaluating the overall presentation of
the financial statements.
We believe that our audit provided a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the audited financial statements, in all material respects:
a) give a true and fair view of the Company’s financial position 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 applicable accounting
methods (policies), as well as on the basis of properly kept books of account,
c) are consistent with the applicable laws and regulations, and with the
Company’s Articles of Association.
The Directors’ Report on the Company’s activities includes all information required by Article 49 of the Accounting Act, and the information
contained therein is consistent with the information presented in the audited financial statements.

BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
Entity Authorised to Audit Financial Statements No. 3355
Auditor in charge: Rafał Domicz, Certified Auditor, No. 12115
Katowice, 16 March 2016

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
ir.autochem@pcc.eu
www.PCCInwestor.pl

