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	Zysk operacyjny na 30 września większy o 18% niż przed rokiem

	Niski poziom cen surowców wpływa negatywnie na skonsolidowane  
 przychody ze sprzedaży

	Zdolności produkcyjne chloru PCC Rokita SA wzrosły o ponad 12%

	Oficjalne rozpoczęcie budowy wytwórni krzemometalu w Islandii

	Otwarcie rozbudowanego terminalu kontenerowego PCC w Brzegu Dolnym

17 września 2015 roku nastąpiło oficjalne otwarcie placu budowy w Bakki (Islandia). W uroczystości uczestniczyli: prezes zarządu Íslandsbanki,  
pani Birna Einarsdóttir, premier Islandii Sigmundur Davið Gunnlaugsson, Prezes Rady Administrujący PCC, Waldemar Preussner, wójt gminy  
Norðurþing, Kristján Þór Magnússon, oraz minister przemysłu i handlu Islandii, Ragnheiður Elín Árnadóttir (z lewej, więcej na stronie 4).
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Wyniki działalności

Na początku III kwartału 2015 roku w 
większości spółek Grupy PCC utrzymała 
się pozytywna dynamika działalności. 
W sierpniu doszło do oczekiwanego, znacz-
nego obniżenia wyniku finansowego, nato-
miast we wrześniu do ponownego wzrostu 
przychodów ze sprzedaży i poprawy wyniku 
finansowego. Oprócz corocznego „zastoju 
letniego” w czasie wakacji, powodem tym-
czasowego spadku zysków były sierpniowe 
upały. Ze względu na niezwykle wysokie 
temperatury panujące szczególnie w Polsce, 
tamtejsze elektrownie musiały ograniczyć 
produkcję energii elektrycznej z powodu 
wprowadzenia niższych niż zwykle limitów 
dla odprowadzania wody chłodzącej do 
rzek. W wyniku tego we wszystkich gałę-
ziach polskiego przemysłu doszło do przerw 
w dostawach energii, co miało negatywny 
wpływ również na działalność lokalnych 
spółek PCC. Ponadto ceny surowców w  
III kwartale, pomimo tymczasowego oży-
wienia utrzymały się na niskim poziomie. Z 
jednej strony ma to związek z cenami ropy 
naftowej, które wciąż są bardzo niskie, z 
drugiej zaś, ze względu na słabnący wzrost 
gospodarczy w Chinach coraz większe ilości 
surowców z tego regionu trafią na europej-
ski rynek, co dodatkowo zwiększa presję 
na ceny. Natomiast należy zauważyć, że po 
stronie zakupów trend ten był dla Grupy 
PCC korzystny i zakładamy, że utrzyma się 
również w najbliższych miesiącach. 

W III kwartale skonsolidowane przychody 
ze sprzedaży wyniosły 152 mln €, co ozna-
cza niewielki wzrost w porównaniu z po-
przednimi dwoma kwartałami. Narastające, 
skonsolidowane przychody ze sprzedaży 
do końca III kwartału osiągnęły 437 mln €. 
Oznacza to, że przychody kształtowały się 
znacznie poniżej poziomu w analogicznym 
okresie ubiegłego roku, jak również poniżej 

prognozy za okres sprawozdawczy, co ma 
związek z utrzymującym się niskim pozio-
mem cen surowców na tle gwałtownego 
spadku ceny ropy. W konsekwencji zdecy-
dowana większość odchyleń dotyczyła pio-
nu Chemii.

Do 30 września 2015 roku zysk operacyj-
ny przed odsetkami (lub przed wynikiem z 
działalności finansowej), opodatkowaniem, 
umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) zwięk-
szył się o 12,8 mln €, osiągając narastająco 
+37,4 mln €. Oznacza to wzrost o ok. 18 % 
w porównaniu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku (+31,7 mln €). Tym nie-
mniej cele zawarte w budżecie na 2015 rok 
na poziomie EBITDA nie zostały osiągnię-
te. Oprócz przyczyn opisanych w raporcie 
kwartalnym 2/2015 (m.in. niższe niż za-
planowane wpływy ze sprzedaży aktywów 
telekomunikacyjnych), wśród powodów 
można wymienić wyżej wymienione ograni-
czenia produkcji w sierpniu. Ponadto należy 
uwzględnić aktualną sytuację dochodową 
podgrupy PCC Consumer Products S.A. z 
Warszawy, która zostanie bliżej opisana w 
części dotyczącej segmentu dóbr konsump-
cyjnych (poniżej). Niższa niż zaplanowana 
dynamika na poziomie EBITDA wpłynęła 
również na skonsolidowany wynik finanso-
wy przed opodatkowaniem (EBT): Wskaźnik 
ten obniżył się w III kwartale o 0,7 mln €, 
a narastająco do 30 września 2015 roku 
osiągnął +3,0 mln €. Wzrósł on natomiast 
znacznie – bo aż o 4,5 mln € – powyżej po-
ziomu uzyskanego w analogicznym okresie 
roku ubiegłego (–1,5 mln €).

Pion Chemii Grupy PCC i wszystkie 
jego segmenty osiągnęły w III kwarta-
le 2015 roku przychody ze sprzedaży w 
wysokości 133 mln €. Narastająco przy-
chody pionu do końca września wyniosły 
tym samym 381 mln €. Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów pionu kształto-
wały się następująco:

Poliole

 W III kwartale dział bizneso-
wy polioli ponownie osiągnął bardzo 
dobre wyniki. Ponadto w dziale bizne-
sowym systemów poliuretanowych, czyli 
w spółce PCC Prodex Sp. z o.o., również 
utrzymała się tendencja lekkiego wzrostu, 
obserwowana już w poprzednim kwartale. 
W/w spółka zależna osiągnęła wysoki po-
ziom sprzedaży w tym segmencie ze wzglę-
du na szczyt sezonu w budownictwie, 
natomiast wyniki sprzedaży w górnictwie 
nadal nie spełniają naszych oczekiwań. W 
związku z tym PCC Prodex Sp. z o.o. nara-
stająco do końca III kwartału wykazywała 
straty. Dotyczy to również nowo założonej 
spółki PCC Prodex GmbH z Essen (Niem-
cy), która dopiero w II kwartale uruchomiła 
działalność produkcyjną w zakresie specjali-
stycznych, elastycznych pianek PUR. 

Surfaktanty

W segmencie surfaktantów 
w III kwartale utrzymał się pozytywny 
trend pierwszych sześciu miesięcy bie-
żącego roku. Dzięki korzystnym cenom za-
kupu surowców niezbędnych do produkcji 
i w związku z postępującą koncentracją na 
surfaktantach specjalistycznych o wyższej 
wartości dodanej, wyniki finansowe spół-
ki PCC Exol SA z Brzegu Dolnego znacznie 
przekroczyły nasze oczekiwania. Natomiast 
PCC Chemax, Inc. (SC), amerykańska spółka 
zależna PCC Exol SA, dalej zmagała się ze 
spadkiem sprzedaży chemikaliów stosowa-
nych przy wydobyciu ropy i gazu, i uzyskała 
w III kwartale 2015 roku niewielką popra-
wę wyników finansowych. Spółka zamknęła 
okres sprawozdawczy zyskiem, aczkolwiek 
mniejszym niż zakładanym w budżecie.

Chemia specjalistyczna

III/2015 9M/2015 9M/2014

43,4 128,7 175,5

1,6 5,0 4,0

0,8 2,4 1,2

0,4 1,5 0,6

368 368 374

Chlor

III/2015 9M/2015 9M/2014

16,5 40,7 51,5

3,2 2,3 6,0

2,1 – 1,3 1,2

1,6 – 1,6 2,3

323 323 240

Surfaktanty

III/2015 9M/2015 9M/2014

26,9 76,9 76,4

2,5 6,8 5,0

2,0 5,2 3,3

1,5 3,3 1,1

255 255 238

Poliole

III/2015 9M/2015 9M/2014

35,2 104,7 111,3

2,6 11,0 7,7

2,3 10,0 6,8

2,3 9,7 6,4

166 166 140

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; wskaźniki kwartalne nieaudytowane | 1 Podane w tabelach przychody segmentów obejmują również przychody pomiędzy poszczególnymi segmentami, które zostały wyeliminowane 
z przychodu grupy w procesie konsolidacji. | 2 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (zysk operacyjny),  
| 3 EBIT (earnings before interest and taxes) = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 4 EBT (earnings before taxes, zysk przed opodatkowaniem) = EBIT - wynik z działalności finansowej  
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Chlor

W III kwartale w segmencie 
chloru zaobserwowaliśmy ponownie 
pozytywną dynamikę wyników dzia-
łalności. Co prawda wspomniane powyżej 
sierpniowe przerwy w dostawach energii 
elektrycznej negatywnie wpłynęły na wy-
niki działu biznesowego chloru PCC Roki-
ta SA z Brzegu Dolnego, jednak efekt ten 
został przynajmniej częściowo zrekompen-
sowany przez niskie ceny surowców oraz 
znaczny wzrost efektywności energetycznej 
po uruchomieniu nowej instalacji elektroli-

zy do produkcji chloroalkaliów. Ten ostatni 
czynnik będzie również przyczyniać się do 
wzrostu rentowności segmentu chloru w 
perspektywie długoterminowej. W ostatnich 
tygodniach doszło do opóźnień w pracach 
nad uruchomieniem nowej instalacji do pro-
dukcji kwasu monochlorooctowego wyso-
kiej czystości (MCAA), wchodzącej w skład 
segmentu chloru. W ich wyniku termin fak-
tycznego uruchomienia produkcji prawdo-
podobnie przesunie się na nowy rok. 

Chemia specjalistyczna

Segment chemii specjalistycz-
nej również wypracował w III kwartale 
dodatnie wyniki, aczkolwiek niższe niż 
w poprzednich miesiącach. W szczegól-
ności, wchodzące w skład tego segmentu 
spółki zajmujące się handlem surowcami – 

PCC Trade & Services GmbH z Duisburgu 
oraz PCC Morava-Chem s.r.o. z Czeskiego 
Cieszyna (Czechy) – borykały się w III kwar-
tale z coraz silniejszą presją konkurencji 
m.in. za sprawą importu surowców (przede 
wszystkim koksu) z Chin. Negatywny wpływ 
na wyniki segmentu miały również obecne 
spowolnienie w hutnictwie oraz utrzymują-
cy się niski poziom cen surowców chemicz-
nych. Obydwie spółki zamknęły III kwartał 
zyskiem, jednakże mniejszym niż oczekiwa-
liśmy.

Natomiast zarówno producent alkilofenoli 
PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla, jak 
również dział biznesowy fosoforo- i nafta-
lenopochodnych PCC Rokita SA poprawili 
swoje wyniki w porównaniu z poprzednim 
kwartałem, wykorzystując m.in. niski po-
ziom cen zakupu surowców do produkcji. 
Kopalnia kwarcytu PCC Silicium S.A. z Za-
górza koło Kielc wypracowała w III kwar-
tale zbilansowany wynik przynajmniej na 
poziomie zysku operacyjnego, natomiast 
w związku z zagadnieniami opisanymi w 
raporcie kwartalnym 1/2015 wciąż miała 
stratę operacyjną w ujęciu narastającym. 
W międzyczasie w spółce tej rozpoczęły 
się pierwsze przygotowania do wydobycia 
kwarcytu przeznaczonego dla projektu PCC 
w Islandii.

Dobra konsumpcyjne

W III kwartale 2015 roku Gru-
pa „PCC Consumer Products” ponownie 
zwiększyła zysk operacyjny (EBITDA), 
pomimo to wypadł on znacznie poniżej 
naszych oczekiwań. Narastająco do 30 
września podgrupa wciąż ponosiła straty 
na poziomie wyniku przed opodatkowa-
niem. Głównym powodem takiej sytuacji 
jest przebudowa zakładu PCC Consumer 
Products Kosmet Sp. z o.o. z Brzegu Dol-
nego, która trwa znacznie dłużej niż zapla-

nowano i ma bardzo niekorzystny wpływ 
na bieżącą produkcję, a co za tym idzie 
na poziom sprzedaży spółki w całym 2015 
roku. Należy oczekiwać, że prace zakończą 
się dopiero w przyszłym roku. Czynnikiem 
również pogarszającym wynik był niższy 
niż zaplanowany poziom sprzedaży i przy-
chodów fabryki zapałek PCC Consumer 
Products Czechowice S.A. z Czechowic-
Dziedzic oraz białoruskiej spółki zależnej 
OOO PCC Consumer Products Navigator z 
Grodna. Dodatkowo na wyniki finansowe 
tej ostatniej spółki negatywnie wpłynęło 
osłabienie białoruskiego rubla. Z wyżej wy-
mienionych powodów, trwałej poprawy 
wyników finansowych w segmencie dóbr 
konsumpcyjnych można spodziewać się 
dopiero w przyszłym roku.

Energia

Głównym filarem pionu Ener-
gii Grupy PCC w III kwartale 2015 roku 
pozostał konwencjonalny segment.  
W jego skład wchodzą elektrociepłownia 
(będąca działem biznesowym) PCC Rokita 
SA oraz zakład energetyczny i ciepłowniczy 
PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. z Kę-
dzierzyna-Koźla. Spółki te zamknęły okres 
sprawozdawczy zyskiem przekraczającym 
nasze oczekiwania. Powodem pozytywnych 
odchyleń od planu były m.in. niższe niż za-
kładane koszty prac utrzymaniowych i na-
prawczych. Wyniki osiągnięte w III kwartale 
w dziale biznesowym energii odnawialnych 
były również dodatnie, aczkolwiek niższe niż 
zakładano z powodu opóźnionego urucho-
mienia elektrowni Patiška (Republika Mace-
onii) i częściowo niekorzystnych w ostatnich 
miesiącach warunków hydrologicznych. 
Zewnętrzne przychody ze sprzedaży pio-
nu Energii osiągnęły w III kwartale łącznie 
2,3 mln €. Narastająco do końca trzeciego 
kwartału wskaźnik ten osiągnął 8,4 mln €.

Grupa PCC ogółem

III/2015 9M/2015 9M/2014

151,7 436,9 499,0

12,8 37,4 31,7

7,2 20,4 15,4

– 0,7 3,0 – 1,5

2 948 2 948 2 873

Logistyka

III/2015 9M/2015 9M/2014

14,4 41,6 38,0

1,4 3,3 3,4

0,7 1,2 1,3

– 2,5 – 0,9 – 1,0

354 354 336

Energia

III/2015 9M/2015 9M/2014

2,3 8,4 7,9

1,6 5,6 3,9

0,9 3,5 2,1

0,9 3,4 1,9

178 178 178

Dobra konsumpcyjne

III/2015 9M/2015 9M/2014

11,0 30,0 32,3

0,2 0,4 0,8

0,0 – 0,2 0,2

– 0,8 – 1,6 – 0,5

570 570 633

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; wskaźniki kwartalne nieaudytowane | 1 Podane w tabelach przychody segmentów obejmują również przychody pomiędzy poszczególnymi segmentami, które zostały wyeliminowane 
z przychodu grupy w procesie konsolidacji. | 2 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (zysk operacyjny),  
| 3 EBIT (earnings before interest and taxes) = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 4 EBT (earnings before taxes, zysk przed opodatkowaniem) = EBIT - wynik z działalności finansowej  

Nowoczesna instalacja elektrolizy  
membranowej PCC Rokita SA
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działalności telekomunikacyjnej i usług cen-
trum danych w czerwcu 2015 roku. 

Wzrost zdolności 
produkcyjnych chloru 
PCC Rokita SA, zgodnie z planami spółki, 
zwiększyła zdolności produkcyjne chloru. 
Aby osiągnąć założony cel w połowie lipca 
włączono do eksploatacji piąty elektrolizer 
w nowej instalacji elektrolizy membranowej. 
Krok ten zakończył ostatni etap rozbudo-
wy nowej instalacji elektrolizy do produkcji 
chloroalkaliów. W efekcie uruchomienia tej 
inwestycji łączne, roczne zdolności produk-
cyjne PCC Rokita SA zwiększyły się z 120 
tys. ton do 135 tys. ton chloru oraz z 135 
tys. ton do 152 tys. ton w zakresie produkcji 
ługu sodowego, czyli o ponad 12% w obu 
przypadkach. W 2016 roku przewiduje się 
dodatkową optymalizację procesów, która 
przyczyni się do kolejnego wzrostu zdolno-
ści produkcyjnych o ponad 10% dla w/w 
produktów. 

Oficjalne rozpoczęcie  
budowy wytwórni 
krzemometalu w Islandii
Oficjalnie ruszyła budowa supernowoczesnej 
instalacji do produkcji krzemometalu w Islan-
dii. 17 września 2015 roku, Waldemar Preuss- 
ner, Przewodniczący Rady Administrującej 
PCC SE, zainaugurował prace na wielkim 
placu budowy w nowej strefie przemysłowej 
Bakki nieopodal miejscowości Húsavik na 
północy wyspy. W uroczystości uczestniczyli 
czołowi przedstawiciele polityki i gospodar-
ki, w tym premier Islandii, Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, oraz minister przemysłu i 
handlu tego kraju, Ragnheiður Elín Árnadót-
tir. Premier Gunnlaugsson zwrócił szczególną 
uwagę na fakt, że w zakładzie PCC powsta-
nie ponad 120 miejsc pracy, co oznacza per-
spektywę zatrudnienia i podstawę utrzyma-
nia dla wielu rodzin w północno-wschodniej 
części Islandii. Kristján Þór Magnússon, wójt 
gminy Norðurþing, do której należy miejsco-
wość Húsavík, podkreślił: „Chcemy wykorzy-

Logistyka

Pion Logistyki Grupy PCC 
wypracował w III kwartale 2015 roku 
zewnętrzne przychody na poziomie 
14,4 mln €. Natomiast narastająco do 30 
września przychody (zewnętrzne) pionu osią-
gnęły 41,6 mln €. Głównym źródłem przy-
chodów i zysku była niezmiennie spółka 
PCC Intermodal S.A. z Gdyni. Zdolności ter-
minalu spółki w Kutnie, którego drugi etap 
rozbudowy zakończył się w czerwcu 2015 
roku, zostały już w ciągu III kwartału prawie 
w pełni wykorzystane. Na pozostałych termi-
nalach obsługiwanych przez spółkę oraz na 
większości oferowanych tras transportowych 
również nastąpił wzrost wykorzystania do-
stępnych możliwości. Do końca roku planuje 
się poszerzenie sieci połączeń o „korytarz 
północ-południe” w kierunku Czech i Au-
strii. W III kwartale spółka PCC Autochem 
Sp. z o.o., przewoźnik drogowy towarów w 
cysternach, wypracowała również dodatnie 
wyniki finansowe. Rosyjska spółka zależna 
ZAO PCC Rail z Moskwy uzyskała w III kwar-
tale wynik na minimalnym plusie przynaj-
mniej na poziomie operacyjnym. Niestety 
zaś, po raz kolejny zanotowała ujemny wynik 
przed opodatkowaniem, co miało związek z 
ponownym osłabieniem rosyjskiego rubla. 
Dlatego też, w trakcie III kwartału rozpoczęli-
śmy negocjacje z kilkoma dużymi operatora-
mi wagonów mające na celu wydzierżawie-
nie floty wagonów ZAO PCC Rail. Negocjacje 
te zakończyły się sukcesem. Dzięki temu, 
spółka ZAO PCC Rail może w najbliższych 
miesiącach znacznie zredukować koszty sta-
łe, co w konsekwencji powinno znaleźć po-
zytywne odzwierciedlenie w wynikach spółki. 

Holding / Projekty

Spółka holdingowa PCC SE 
zamknęła III kwartał 2015 roku oczeki-
waną stratą. Natomiast w ujęciu narastają-
cym do 30 września wciąż wykazuje wynik 
dodatni, związany z wypłatami dywidend 
zaksięgowanych w II kwartale oraz zbyciem 

Uwaga: Skonsolidowane sprawozdanie roczne PCC SE oraz sprawozdania roczne spółek zależnych podlegają audytowi raz w roku, na dzień 31.12., przez odpowiednio powołanego biegłego rewidenta. Wskaźniki 
śródroczne 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
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stać produkowaną w naszym regionie czystą 
energię do lokowania nowych zakładów 
przemysłowych. Dlatego plany firmy PCC 
dotyczące budowy zakładu krzemometalu 
były dla nas szczęśliwym przypadkiem.” Jak 
informowaliśmy wcześniej, uruchomienie 
produkcji w hucie do wytopu krzemu przewi-
duje się w 2018 roku. Co roku zakład będzie 
wytwarzać ponad 32 tys. ton krzemometalu 
wysokiej czystości.

Otwarcie rozbudowanego 
terminalu kontenerowego  
PCC w Brzegu Dolnym
Dnia 24 września 2015 roku firma PCC In-
termodal S.A. oficjalnie oddała do użytku 
rozbudowany i zmodernizowany terminal 
kontenerowy w Brzegu Dolnym. Dzięki roz-
budowie roczna zdolność przeładunkowa 

terminalu wzrosła ponad dwukrotnie, do 
110 tys. TEU (20-stopowych standardowych 
kontenerów ISO). Terminal dysponuje trzema 
reachstackerami, zapewniającymi elastyczną 
obsługę kontenerów na czterech pełnowy-
miarowych torach o długości 650 metrów 
każdy. Powierzchnia operacyjna terminalu 
wynosi 28 tys. metrów kwadratowych, moż-
liwości składowe zaś 2,7 tys. TEU. Chcieliby-
śmy przypomnieć, że w czerwcu bieżącego 
roku uroczyście oddano do użytku terminal 
w Kutnie – również po podwojeniu zdolno-
ści przeładunkowej – a wcześniej, w grud-
niu 2014 roku, rozbudowany terminal we 
Frankfurcie nad Odrą. Ponadto jeszcze przed 
końcem 2015 roku spodziewamy się zakoń-
czenia prac nad rozbudową czwartego termi-
nalu w Gliwicach.

Duisburg, 12 listopada 2015 roku

Papier z odpowied-
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Inauguracja terminalu PCC w Brzegu Dolnym


