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www.pcc.euZorza polarna nad placem budowy koło Húsavík na północy Islandii. W tym miejscu spółka PCC BakkiSilicon hf zbuduje do 2018 roku  
jedną z najnowocześniejszych i zarazem najbardziej przyjaznych dla środowiska wytwórni krzemometalu na świecie. Po lewej gotowa  
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Wyniki działalności

Po tymczasowym spowolnieniu w okre-
sie wakacyjnym, dynamika działalności 
Grupy PCC nabrała w ciągu trzeciego 
kwartału tempa. Skonsolidowane przy-
chody ze sprzedaży wyniosły w tym 
okresie 138,5 mln €, osiągając narasta-
jąco do 30 września 2016 roku kwotę 
420,3 mln €. Natomiast okazały się niższe 
niż w odpowiednim okresie roku ubiegłego 
(436,9 mln €), a także w stosunku do na-
szych oczekiwań. Miało to głównie związek 
z utrzymującym się niskim kursem polskie-
go złotego, jak i nadal niskim poziomem 
cen surowców. Biorąc jednak pod uwagę 
stronę zakupową sytuacja ta była nadal ko-
rzystna przynajmniej dla części naszych spół-
ek portfelowych. Poza tym, pozytywnie na 
dynamikę wyników finansowych wpływał 
rosnący udział produktów o wyższej warto-
ści dodanej, jak i zakończone w niektórych 
obszarach inwestycje dotyczące moderni-
zacji i rozbudowy instalacji produkcyjnych.  
W związku z tym, większość naszych spółek 
portfelowych zamknęła również trzeci kwar-
tał wynikiem dodatnim. 

Skonsolidowany zysk przed odsetkami 
(tzn. przed wynikiem z działalności finan-
sowej), opodatkowaniem, umorzeniem  
i amortyzacją (EBITDA) wzrósł w ciągu 
kwartału o 14,8 mln € i według stanu  
na 30 września 2016 roku wyniósł 
+ 44,3 mln €, mieszcząc się w ramach na-
szych oczekiwań. W porównaniu z pozio-
mem +37,2 mln € w odpowiednim okresie 
roku ubiegłego, przyrost wyniósł nawet 
19%. Wynik przed opodatkowaniem (EBT) 
zwiększył się o 2,0 mln €, osiągając 
+5,6 mln € (rok wcześniej: +3,4 mln €), czyli 
osiągnął poziom przekraczający nasze ocze-
kiwania. 

Pion Chemii Grupy PCC wypracował  
w trzecim kwartale 2016 roku przycho-
dy na poziomie 118,4 mln €. Narastająco 
do 30 września zewnętrzne przychody pio-
nu osiągnęły 359,1 mln €. Dynamika działal-

ności w poszczególnych segmentach tego 
pionu była zróżnicowana:

Poliole

Segment polioli zaliczył kolej-
ny udany kwartał, choć przychody trze-
ciego kwartału pozostały nadal poniżej 
naszych oczekiwań. Oprócz powodów 
wymienionych na wstępie, miało to związek 
z opóźnieniami przy realizacji zaplanowa-
nych inwestycji (w tym opóźniona dostawa 
maszyn produkcyjnych zamówionych dla 
zakładu w Essen). Poza tym zanotowano 
trend wzrostowy cen zakupu niektórych su-
rowców, którego nie udało się bezpośrednio 
przełożyć na stronę sprzedażową. W kon-
sekwencji wynik finansowy nie do końca 
osiągnął w okresie sprawozdawczym tak 
dobry poziom jak w drugim kwartale, choć 
był on – dzięki wynikom działu biznesowe-
go polioli PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego 
– nadal wyższy od naszych oczekiwań. Pozy-
tywnym wydarzeniem w dziale biznesowym 
systemów ociepleń było zawarcie w trzecim 
kwartale pierwszego kontraktu na sprzedaż 
płyt termoizolacyjnych na rynek bułgarski. 
Do tej pory sprzedaż tych systemów odby-
wała się wyłącznie na rynkach Polski i Czech. 
W przyszłości planowana jest sprzedaż  
w kolejnych regionach.

Surfaktanty

Segment surfaktantów rów-
nież utrzymał w trzecim kwartale 2016 
roku korzystną dynamikę działalności. 
Przychody pozostały poniżej naszych ocze-
kiwań także w tym segmencie, natomiast 
jeśli chodzi o wynik finansowy, to spółka 
PCC Exol SA z Brzegu Dolnego ponownie je 
przekroczyła - pomimo wzrostu cen zakupu 
alkoholi tłuszczowych. Amerykańska spółka 
zależna PCC Exol SA, firma PCC Chemax, 
Inc. z Piedmont (Karolina Południowa) za-
kończyła trzeci kwartał także na plusie, ale 
poniżej oczekiwań, z powodu niezmiennie 
trudnej sytuacji na rynku ropy naftowej.

Chlor

W segmencie chloru dobra 
passa trwała także w trzecim kwartale. 
Głównym powodem były nadal mocne wy-
niki działu biznesowego chloru PCC Rokita 
SA. Tutaj na wzrost rentowności wpływał 
znaczny wzrost efektywności energetycz-
nej nowej instalacji do elektrolizy chlorków 
metali alkalicznych, a także utrzymujące się 
korzystne ceny zakupu surowców (w tym 
benzenu do produkcji monochloroben-
zenu). Stronie sprzedażowej tego działu 
biznesowego sprzyjał poza tym stosunko-
wo wysoki poziom cen sody kaustycznej, 
względnie ługu sodowego, czyli produktu 
pochodnego powstającego przy produkcji 
chloru. Tymczasowe wstrzymanie produkcji 
jednego z lokalnych konkurentów dodatko-
wo wzmocniło ten efekt.

Uruchomienie instalacji produkcyjnej ultra 
czystego kwasu monochlorooctowego (mo-
nochloroacetic acid, w skrócie MCAA), któ-
ra wchodzi w skład segmentu chlorowego, 
uległo z początkiem trzeciego kwartału dal-
szym opóźnieniom. Między innymi, trzeba 
było usunąć niektóre przecieki i wymienić 
uszkodzone elementy jednego z katalizato-
rów. W międzyczasie udało się jednak do-
starczyć pierwsze ilości MCAA.

Chemia specjalistyczna

Segment chemii specjalistycz-
nej w łącznym podsumowaniu nie speł-
nił w trzecim kwartale naszych oczeki-
wań. W przypadku producenta alkilofenoli 
PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla dyna-
mika działalności była nadal korzystna, ale 
przy nieco niższych obrotach niż w poprzed-
nich kwartałach. Ma to między innym zwią-
zek z tym, że wzrasta liczba obszarów zasto-
sowania, gdzie można zastąpić dodecylofenol 
alternatywnymi produktami. Sytuacja ta spo-
wodowała presję na ceny dodecylofenolu. 
Natomiast po stronie zakupów PCC Synteza 
S.A. w dalszym ciągu korzystała z niskich cen 

Chemia specjalistyczna
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Surfaktanty
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Poliole

III/2016 9M/2016 9M/2015

31,5 93,2 104,7

2,6 9,3 11,0

2,2 8,3 10,0

2,0 8,0 9,7

200 200 167

Wskaźniki wg. 
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży1 mln €

EBITDA2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 30.09.)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki kwartalne nieaudytowane Dane mogą ulec zmianie. | 1 Podane w tabelach przychody segmentów obejmują wyłącznie przychody zewnętrzne. Podane w tabelach przychody obejmują 
wyłącznie przychody zewnętrzne, korekty konsolidacyjne zostały już uwzględnione. | 2 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) = zysk przed odsetkami, względnie wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, 
umorzeniem i amortyzacją | 3 EBIT (earnings before interest and taxes) = zysk operacyjny = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 4 EBT (earnings before taxes) = zysk przed opodatkowaniem = EBIT – wynik z działalności finansowej
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np. oligomerów. W efekcie ta spółka portfe-
lowa zamknęła trzeci kwartał wynikiem do-
datnim, a w ujęciu narastającym do końca 
września, również mieszczącym się w ra-
mach założeń. Natomiast dział biznesowy 
fosforo – i naftalenopochodnych PCC Rokita 
SA znów nie spełnił w trzecim kwartale na-
szych oczekiwań. Powodem tego była ciągle 
silna presja konkurencyjna ze strony Chin  
i Rosji.

Dwie spółki PCC zajmujące się handlem su-
rowcami, czyli PCC Trade & Services GmbH  
z Duisburga oraz Morava-Chem s.r.o. z Cze-
skiego Cieszyna (Czechy) zanotowały w trze-
cim kwartale ponownie korzystną dy - 
namikę działalności. Natomiast przychody  
i zysk pozostały wciąż poniżej naszych ocze-
kiwań. Wpływ na taki wynik miał niski po-
ziom cen surowców, przede wszystkim  
w przypadku PCC Trade & Services GmbH.

W trzecim kwartale za finansowym wspar-
ciem spółki holdingowej, w kopalni kwarcytu 
PCC Silicium S.A. z Zagórza, realizowano 
program inwestycyjny dla projektu krzemo-
wego PCC SE (więcej na stronie 4). Nato-
miast dotychczasowa standardowa działal-
ność PCC Silicium S.A., czyli sprzedaż tłucznia 
na potrzeby budowy dróg i tras kolejowych, 
przyniosła również i w trzecim kwartale ocze-
kiwane straty. W związku z tym nowy zarząd 
spółki rozpoczął intensywne poszukiwanie 
alternatywnych możliwości sprzedaży „ni-
skowartościowych” gatunków kwarcytu  
i piasku kwarcowego powstającego w trakcie 
wydobycia. Między innymi, badane jest za-
stosowanie tego materiału w zakładach 
ogrodniczych w Polsce i innych krajach. Pozy-
tywnym wydarzeniem było również uzgodnie-
nie próbnej dostawy dla wytwórcy materiałów 
ogniotrwa łych w Republice Czeskiej. 

Dobra konsumpcyjne

Grupa „PCC Consumer Products“ 
poniosła trzecim kwartale kolejne straty. 
Przeważająca ich część także i tym razem 
przypadała na spółkę PCC Consumer Pro-

ducts Kosmet Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego. 
Przyczyny zostały opisane już w poprzednim 
raporcie kwartalnym. Natomiast w trzecim 
kwartale spółka ta osiągnęła kolejny kamień 
milowy pod długoterminową zmianę tego 
trendu, którym było otrzymanie tzw. certy-
fikatu GMP (Good Manufacturing Practice). 
Certyfikat ten potwierdza bowiem przestrze-
ganie wytycznych dotyczących zapewnienia 
jakości procesów i otoczenia produkcyjnego 
przy wytwarzaniu leków, kosmetyków, żyw-
ności i pasz. W efekcie rozpoczęto nego-
cjacje z renomowanym producentem mar-
kowych środków do prania i detergentów 
dotyczące produkcji na zlecenie. Ponad to 
uzyskano pierwsze zlecenie dotyczące kon-
traktowego rozlewania płynów do prania.

Wyniki pozostałych spółek wchodzących 
w skład podgrupy, czyli białoruskiej OOO 
PCC Consumer Products Navigator z Grod-
na oraz fabryki zapałek PCC Consumer Pro-
ducts Czechowice S.A. z Czechowic-Dzie-
dzic - również znalazły się w trzecim kwartale 
po raz kolejny poniżej naszych oczekiwań. 
Białoruska spółka portfelowa poprawiła przy 
tym nieznacznie swoje wyniki na tle zwięk-
szonego wolumenu sprzedaży.

Energia

Pion Energii Grupy PCC prze-
kroczył w trzecim kwartale nasze ocze-
kiwania. Najważniejszym powodem była 
lepsza niż oczekiwana dynamika przycho-
dów i zysku w obszarze energii konwencjo-
nalnych, w skład którego wchodzą zarówno 
elektrownia (względnie odpowiedni dział 
biznesowy) PCC Rokita SA, jak i zakład ener-
getyczny i ciepłowniczy PCC Energetyka Bla-
chownia Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu.  
W obszarze energii odnawialnych wypraco-
wano w trzecim kwartale natomiast tylko 
zbilansowany wynik EBITDA, między innymi 
za sprawą niekorzystnych w ostatnich mie-
siącach warunków hydrologicznych. Zapla-
nowane na 2016 rok rozpoczęcie budowy 
piątej, małej elektrowni wodnej w Republice 

Macedonii uległo dalszym przesunięciom ze 
względu na niewyjaśnione kwestie dotyczą-
ce gruntu. Dla skonsolidowanego wyniku 
finansowego pion ten miał natomiast wciąż 
ograniczone znaczenie. 

Logistyka

Pion Logistyki Grupy PCC osią-
gnął w trzecim kwartale 2016 roku przy-
chody zewnętrzne na poziomie 
16,4 mln €. Narastająco do 30 września 
przychody pionu wyniosły 48,3 mln €. Ozna-
cza to, że przychody kształtowały się po-
nownie nieznacznie poniżej założeń - za-
równo w dziale biznesowym transportu 
intermodalnego jak i w pozostałych spół-
kach portfelowych wchodzących w skład 
pionu. Głównym źródłem przychodów i zy-
sku pozostała spółka PCC Intermodal S.A. z 
Gdyni, która zakończyła trzeci kwartał 2016 
roku zyskiem, a narastająco do końca wrze-
śnia wypracowała nieco wyższy niż zakłada-
no wynik EBITDA. Spółce nadal sprzyjało 
dobre wykorzystanie połączenia z Rotterda-
mu w kierunku Polski oraz zwiększenie licz-
by przeładunków w terminalach kontenero-
wych. Poza tym odnotowano kontynuację 
stabilnego wzrostu przewozów wewnątrz 
Polski za sprawą rozbudowy polskich por-
tów. W związku z tym port w Hamburgu 
stracił na znaczeniu jeśli chodzi o transport 
w kierunku Polski, a w konsekwencji liczba 
połączeń kolejowych zaczynających swój 
bieg w Hamburgu została zmniejszona. Re-
dukcji uległo również uruchomione w dru-
gim kwartale połączenie z Sopronem na 
Węgrzech, którego wykorzystanie jest do-
tychczas mniejsze niż oczekiwano. 

Tym niemniej PCC Intermodal S.A. przekro-
czyła oczekiwany na koniec trzeciego kwar-
tału poziom EBITDA. W przypadku rosyjskiej 
spółki portfelowej ZAO PCC Rail z Moskwy 
wzrost taryf wagonowych w Rosji nadal 
wpływa korzystnie na dynamikę EBITDA. 
Natomiast dynamika działalności spółki 
PCC Autochem Sp. z o.o., przewoźnika dro-

Grupa PCC ogółem
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Logistyka

III/2016 9M/2016 9M/2015

16,4 48,3 41,6

1,6 4,7 3,3

0,6 1,7 1,2

0,3 1,1 – 0,9

401 401 354

Energia

III/2016 9M/2016 9M/2015

2,2 8,2 8,4

1,3 5,9 5,5

0,6 3,8 3,4

0,6 3,6 3,3
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Dobra konsumpcyjne

III/2016 9M/2016 9M/2015

5,7 18,4 30,0

– 0,5 – 1,6 0,4

– 0,8 – 2,3 – 0,2

– 1,0 – 3,1 – 1,6

485 485 570

Wskaźniki wg. 
segmentów  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży1 mln €

EBITDA2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 30.09.)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki kwartalne nieaudytowane Dane mogą ulec zmianie. | 1 Podane w tabelach przychody segmentów obejmują wyłącznie przychody zewnętrzne. Podane w tabelach przychody obejmują 
wyłącznie przychody zewnętrzne, korekty konsolidacyjne zostały już uwzględnione. | 2 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) = zysk przed odsetkami, względnie wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, 
umorzeniem i amortyzacją | 3 EBIT (earnings before interest and taxes) = zysk operacyjny = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 4 EBT (earnings before taxes) = zysk przed opodatkowaniem = EBIT – wynik z działalności finansowej
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wpłynęły lub wpłynęły tylko marginalnie na 
skonsolidowane przychody i zyski.

Postęp przy realizacji projektu 
krzemowego w Islandii zgodny 
z planem 
Spółka celowa PCC BakkiSilicon hf kontynu-
uje budowę wytwórni krzemometalu na 
północy Islandii zgodnie z harmonogra - 
mem i budżetem. We wrześniu 2016 roku 
zakończyła się budowa hali o powierzchni 
3,6 tys. m² do składowania węgla na najwyż-
szej terasie terenu budowy. Równolegle roz-
poczęły się prace nad konstrukcją stalową 
budynku pieca (zdjęcia na żywo z kamery in-
ternetowej na stronie www.pcc.eu/webcam).

Zagospodarowanie terenu parku przemysło-
wego, którego centrum stanowi nasza insta-
lacja, również odbywa się zgodnie z planem. 
Rozpoczęły się także prace wykończeniowe 
w tunelu, który połączy zakład z portem mia-
sta Húsavík. Wysadzeniem ostatniego ładun-
ku wybuchowego pod koniec sierpnia zakoń-
czono prace wybuchowe i otwarto północny 
portal tunelu. 

Pracując nad protestem jednej z lokalnych or-
ganizacji ekologicznych przeciwko budowie 
linii wysokiego napięcia służącej do zasilania 
naszego zakładu w energię elektryczną, ko-
misja ds. ochrony środowiska zwróciła uwagę 
jedynie na błędy formalne w niektórych po-
zwoleniach na budowę. W międzyczasie błę-
dy te zostały skorygowane. W związku z tym 
budowa przyłącza do sieci elektroenergetycz-
nej, jak również niedalekiej elektrowni geo-
termalnej, postępuje zgodnie z harmonogra-
mem. 

Spółka joint-venture w Rosji 
uzyskała pozwolenie na budowę 
instalacji do produkcji DME
Projekt DME naszej Grupy w Rosji może  
w najbliższym czasie wkroczyć w fazę budo-
wy. Jak informowaliśmy wcześniej, planuje-
my wspólnie z grupą chemiczną OAO Szcze-
kinoAzot budowę w obwodzie tulskim, około 

gowego towarów w cysternach z Brzegu 
Dolnego, pozostała również na koniec trze-
ciego kwartału poniżej naszych oczekiwań. 
Wśród powodów można wymienić proble-
my z rekrutacją odpowiedniej ilości kierow-
ców posiadających niezbędne kwalifikacje, 
która od czasu wprowadzenia płacy mini-
malnej w Niemczech sprawia coraz większe 
trudności. W związku z tym posiadany tabor 
był nie zawsze w pełni wykorzystany. Dodat-
kowym czynnikiem utrudniającym były ne-
gatywne różnice kursowe wynikające  
z umów leasingowych zawartych w euro.  
W najbliższych miesiącach zakładamy wzrost 
wykorzystania taboru dzięki lepszej ofercie 
dla wykwalifikowanych kierowców. Do po-
prawy wyników ma się również przyczynić 
wzrost zleceń w obszarze mycia cystern.

Holding / Projekty

Wynik finansowy spółki hol-
dingowej PCC SE utrzymał się na koniec 
trzeciego kwartału na plusie, choć 
zmniejszył się w tym czasie między innym  
z powodu płatności odsetkowych. Innym 
czynnikiem obciążającym wynik pozostały 
koszty związane z rozwojem projektów. Po-
stęp przy realizacji projektu krzemowego 
największej spółki celowej PCC SE, czyli 
PCC BakkiSilicon hf z Húsavík (Islandia) zo-
stanie dokładniej opisany poniżej. Znajdą się 
tam również bliższe informacje na temat 
projektu dotyczącego produkcji eteru dime-
tylowego w Rosji, za realizację którego od-
powiada spółka OOO DME Aerosol z siedzi-
bą w Pierwomajskim (Rosja). Jest ona spółką 
joint-venture zawiązaną z długoletnim rosyj-
skim partnerem. Poza tym w skład segmen-
tu Holding/Projekty wchodzi również spółka 
distripark.com Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego. 
Budowana przez spółkę platforma interne-
towa posłuży do bezpośredniej sprzedaży 
wyrobów Grupy PCC, a w przyszłości rów-
nież wyrobów firm trzecich, na rzecz mniej-
szych odbiorców (głównie B2B). Wyniki wy-
żej wymienionych spółek, jak również 
wewnętrznych spółek serwisowych wcho-
dzących w skład segmentu Holding, nie 

Uwaga: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PCC SE oraz jednostkowe sprawozdania finansowe PCC SE (spółki holdingowej) i jej spółek zależnych podlegają audytowi raz w roku, na dzień 31.12, przez 
odpowiednio powołanego biegłego rewidenta. Wyniki kwartalne i półroczne nie podlegają audytowi. Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejszy raport kwartalny zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, 
bazujące na aktualnych planach, szacunkach i prognozach kadry zarządzającej PCC SE i jej spółek zależnych oraz na innych obecnie dostępnych informacjach. Stwierdzeń dotyczących przyszłości nie należy 
traktować jako gwarancji wystąpienia opisanych w nich przyszłych wydarzeń i wyników. Przeciwnie, przyszłe wydarzenia i wyniki są zależne od wielu czynników, obarczone różnego rodzaju ryzykiem i elementami 
niepewności i opierają się na założeniach, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. PCC nie planuje ani nie zobowiązuje się do aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości w zależności od przyszłych 
wydarzeń i wyników lub na podstawie nowych informacji. Aktualne dane finansowe są publikowane przez PCC SE w internecie pod adresem www.pcc-danefinansowe.eu.

Prawa autorskie do zdjęć: PCC SE
Niniejszy raport kwartalny i dodatkowe informacje dostępne są  
w Internecie pod adresem www.pcc.eu. 
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180 km na południe od Moskwy, instalacji do 
produkcji eteru dimetylowego (DME) o jako-
ści aerosolowej. DME stosuje się przede 
wszystkim w przemyśle kosmetycznym, jako 
propelent np. sprayów do włosów, a także 
budowlanych pianek poliuretanowych. Spół-
ka joint-venture OOO DME Aerosol otrzyma-
ła pod koniec czerwca 2016 roku odpowied-
nie pozwolenie na budowę. Z początkiem 
lipca rozpoczęły się prace nad przygotowa-
niem terenu. W zależności od warunków at-
mosferycznych rozpoczęcie prac fundamen-
towych przewiduje się jeszcze w tym roku,  
a najpóźniej w marcu 2017 roku.

Wypowiedzenie certyfikatu 
udziału w zysku z dniem 31 
grudnia 2017 roku

PCC SE wykupi z dniem 31 grudnia 2017 
roku za 100% wartości nominalnej cer-
tyfikaty na okaziciela z 2007 roku (ISIN  
DE000A0MZC31), uprawniające do udziału  
w zysku PCC, w wyniku zwyczajnego wypo-
wiedzenia zgodnie z § 5 Warunków Emisji 
Certyfikatów Udziału w Zysku. Należność 
jest płatna od 2 stycznia 2018 roku.

Wykup obligacji  
o jednorazowej spłacie  
w terminie zapadalności
Dnia 1 lipca 2016 roku PCC SE wykupi-
ła 7,25% serię obligacji z 2012 roku (ISIN 
DE000A1PGNR8), w formie jednorazowej 
spłaty 13,1 mln € w terminie zapadalności. 
Dnia 1 października 2016 roku nastąpiła 
spłata 9,18 mln € z tytułu wykupu 4,25% 
serii obligacji ISIN DE000A12T7C5 z 2014 
roku, jak również spłata ostatnich rat wy-
kupu 6,50% serii obligacji o wykupie ra-
talnym (ISIN: DE000A1EWRT6) z 2011 
roku oraz 6,50% serii obligacji o wykupie 
ratalnym (ISIN: DE000A1EWB67) z 2010 
roku w wysokości odpowiednio 0,07 mln € 
i 0,34 mln €.

Duisburg, listopad 2016 roku 
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Odwiedź PCC SE  
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Papier z odpowie-
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