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Wyniki działalności

Początek trzeciego kwartału 2011 roku był okresem utrzymującej

się dobrej koniunktury. Ceny pozostawały jeszcze na wysokim

poziomie, w wyniku czego skonsolidowane przychody ze

sprzedaży Grupy PCC osiągnęły poziom poprzedniego kwartału,

czyli ok. 162 mln €. Narastająco do 30 września 2011 roku

skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość

ok. 469 mln € i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu

ub.r. o ok. 44 mln €. Prognoza na bieżący 2011 rok obrotowy,

została w międzyczasie zaktualizowana na podstawie

faktycznych wyników w okresie do końca sierpnia 2011 roku,

w wyniku czego odchylenia od planu na koniec kwartału były

minimalne.

Dynamika wzrostu wyniku finansowego obniżała się w trzecim

kwartale 2011 roku, co było zgodne z naszymi przewidy-

waniami: Zysk operacyjny przed odsetkami, opodatkowaniem,

umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) zwiększył się o 11 mln €,

do +37 mln €. Na poziomie zysku przed opodatkowaniem (EBT)

osiągnięto w trzecim kwartale 2011 roku wzrost o +1 mln €.

Narastająco do 30 września 2011 roku zysk przed opodat-

kowaniem (EBT) osiągnął tym samym +12 mln €. Był to wzrost

o 27 mln € (EBITDA), względnie o 24 mln € (EBT), w stosunku

do analogicznego okresu ub.r. Oprócz Pionu Chemii, który jest

głównym źródłem przychodów i zysku Grupy PCC, także Pion

Energii i Pion Logistyki wniosły w trzecim kwartale 2011 roku

dodatni wkład w skonsolidowany wynik finansowy.

Jedną z głównych przyczyn spodziewanego spadku zysku, były

planowane okresowe prace utrzymaniowe i konserwacyjne na

różnych instalacjach produkcyjnych PCC Rokita SA, Brzeg Dolny,

które zostały przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2011 roku

i obciążyły wynik finansowy tej największej spółki Pionu Chemii

PCC SE. Coraz większe osłabienie złotego wobec euro również

obciążyło wynik finansowy w niektórych obszarach. Natomiast

dla całości Grupy PCC trend ten był korzystny. Dynamika kursu

dodała skrzydeł eksportowi naszych polskich spółek portfelo-

wych do strefy euro.

Pion Chemii Grupy PCC wypracował w trzecim kwartale

przychody zewnętrzne w wysokości 145 mln €, co było na

poziomie poprzedniego kwartału. Narastająco do 30 września

2011 roku przychody zewnętrzne osiągnęły 419 mln €. Nadal

bardzo dobre wyniki wypracowała w trzecim kwartale 2011 roku

firma Petro Carbo Chem GmbH, Duisburg (Niemcy), największa

spółka handlowa Grupy PCC, która skorzystała na stosunkowo

wysokim poziomie cen koksu i niektórych surowców chemi-

cznych jeszcze w lipcu i sierpniu. Także czeska spółka PCC

Morava Chem s.r.o., Czeski Cieszyn, wniosła dodatni wkład

w wynik finansowy. Na szczeblu operacyjnym trzeci kwartał 2011

roku był udanym również dla PCC Rokita SA: Kompleks

surfaktantów w dalszym ciągu pracował na stabilnym poziomie,

poliole na okres do końca roku zostały prawie wyprzedane,

a kompleks chlorowy wciąż korzystał na wysokim poziomie cen

wodorotlenku sodu (sody kaustycznej) i ługu sodowego. Dzięki

wysokiemu popytowi na nonylfenol i dodecylfenol spółka

PCC Synteza S.A., Kędzierzyn-Koźle, prawie podwoiła w trzecim

kwartale swoje wyniki w stosunku do stanu półrocznego, a także

rozwiązała problem deficytu surowców do produkcji (głównie

oligomerów), z którym borykała się jeszcze w połowie roku,

poprzez zakupy w krajach zamorskich. Wyniki PCC Chemax, Inc.,

Piedmont (SC, USA) były w obliczu pogarszającej się koniunktury

w USA, w trzecim kwartale 2011, słabsze niż wcześniej, tym

niemniej ta spółka portfelowa wniosła w okresie sprawozdaw-

czym znów dodatni wkład w skonsolidowany wynik finansowy.

Pozostałe spółki wchodzące w skład Pionu Chemicznego, np.

dostawca rozwiązań PCC Prodex Sp. z o.o., Warszawa, miały

w trzecim kwartale 2011 roku wciąż ograniczone znaczenie dla

skonsolidowanego wyniku finansowego.

Pion Energii uzyskał w trzecim kwartale 2011 roku przychody

ze sprzedaży na poziomie 3 mln €, natomiast narastająco do

30 września 2011 roku przychody pionu wyniosły 11 mln €.

Dominującą spółką pionu pozostaje ZE-Blachownia Sp. z o.o.,

Kędzierzyn-Koźle. Ze względu na wciąż ponadplanową sprzedaż

energii elektrycznej i ciepła, Pion Energii znów wniósł w trzecim

kwartale 2011 roku dodatni wkład w skonsolidowany wynik

finansowy. Pozostałe spółki należące do Pionu nadal nie wpłynęły

istotnie na wynik finansowy. Działalność PCC DEG Renewables

GmbH, Duisburg, jest cały czas w fazie rozruchu. Przychody

Pionu Logistyki osiągnęły 11 mln €, czyli poziom poprzednich

dwóch kwartałów. Narastająco do 30 września 2011 roku

przychody pionu osiągnęły 32 mln €.
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* Główną przyczyną spadku przychodów jest sprzedaż "PCC Logistics" n Przychody tej grupy spółek były konsolidowane do końca
pierwszego półrocza 2009 r.

a rzecz Deutsche Bahn AG w lipcu 2009 r.
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Zarówno dominująca w Pionie Logistyki spółka PCC Intermodal

S.A. z Gdyni jak i przewoźnik drogowy towarów w cysternach

PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego zamknęły trzeci

kwartał 2011 roku zyskiem. Korzystne dla PCC Intermodal S.A.

było zwiększenie wykorzystania zdolności przewozowych

regularnych pociągów spółki z zachodnioeuropejskich portów

w Rotterdamie, Hamburgu i Bremerhaven do Polski. Urucho-

mienie terminalu przeładunkowego w Kutnie 30 września 2011

roku będzie dodatkowym impulsem wzmacniającym tę dy-

namikę. Spadek wyniku finansowego zanotowała w trzecim

kwartale 2011 roku natomiast spółka ZAO PCC Rail, Moskwa,

której działalność znajduje się w fazie rozruchu. Głównym tego

powodem był brak na rynku nowych, czy też używanych

wagonów w „rozsądnych” cenach. W wyniku tego dalszy

wzrost spółki, której zespół mógłby obsłużyć znacznie więcej niż

posiadanych 250 wagonów, mocno przyhamował w trzecim

kwartale 2011 roku. Praca nad rozwojem taboru jest jednak

kontynuowana.

W innych spółkach portfelowych Grupy PCC nie zaistniały

w trzecim kwartale żadne zmiany, które mogłyby istotnie

wpłynąć na skonsolidowany wynik finansowy. Dodatni wkład

w wynik finansowy nadal wnosi PCC Silicium S.A. z Zagórza,

która wciąż korzysta na boomie w budownictwie infrastruktur-

alnym w Polsce (budowa dróg i modernizacja linii kolejowych

przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 2012). Na tle

aktualnego portfela zamówień, PCC SE zakłada, że dynamika

działalności w czwartym kwartale 2011 na szczeblu operacyjnym

będzie korzystna. Nie można jednak wykluczyć potencjalnego

negatywnego wpływu kryzysu dłużnego w strefie euro.

Negatywny wpływ może także mieć konieczna na koniec roku

wycena notowanej na giełdzie rumuńskiej spółki SC Oltchim

S.A., Râmnicu Vâlcea, w której PCC SE ma mniejszościowy pakiet

akcji. Ze względu na dużą zmienność kursów akcji z perspektywy

dzisiejszej trudno o określenie wielkości tego efektu.

30 września 2011 roku PCC Intermodal S.A. w ramach uroczystej

ceremonii otwarcia oddała do użytku jeden z najbardziej

nowoczesnych centrów logistycznych i przeładunkowych kraju:

terminal kontenerowy w Kutnie, w centralnej Polsce. Dzięki

świetnej, centralnej lokalizacji terminalu, możliwe będzie

przedłużenie obecnych połączeń z Rotterdamu i niemieckich

portów morskich (Hamburg, Bremerhaven), dalej w kierunku

wschodnim do Moskwy. Jednocześnie terminal umożliwi

uruchomienie kolejnych sta e

przez Sopron (W er (S

PCC Intermodal S.A. oddała do użytku nowoczesny

terminal intermodalny w Kutnie

łych połącz ń na południe Europy:

ęgry) aż do portów Adriatyku - Kop łowenia)

i Triest (Włochy).

Budowa terminalu w Kutnie rozpoczęła się wiosną 2010 roku.

Obecnie zakończony został pierwszy z czterech etapów inwesty-

cji, który obejmuje możliwości przeładunkowe na poziomie 100

tys. TEU (jednostka miary dla standardowych kontenerów)

rocznie. Zaplanowana dalsza rozbudowa pozwoli na zwiększenie

zdolności przeładunkowych do 200 tys. TEU po zakończeniu

ostatniego etapu inwestycji.

PCC SE założyła holding PCC Consumer Products Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie. Celem jest stworzenie w Grupie pionu,

który obejmuje spółki produkujące wyroby pod markami

handlowymi. W skład nowej spółki zależnej Grupy wejdą

producenci wyrobów konsumenckich, dzięki czemu możliwe

będzie uzyskiwanie efektów synergii poprzez wykorzystanie

identycznych kanałów dystrybucji i powiązanie działań marke-

tingowych. Firma PCC Consumer Products dokonała w sierpniu

2011 roku pierwszych akwizycji spółek. W ramach prywatyzacji

holding nabył od Skarbu Państwa 85% akcji Fabryki Zapałek

„Czechowice” S.A. z Czechowic-Dziedzic. W 2011 roku spółka

z województwa śląskiego sprzeda ok. 600 mln pudełek

bezpiecznych zapałek oraz ok. 23 mln pudełek zapałek rekla-

mowych. Asortyment firmy obejmuje ponadto zapałki długie,

podpałki do grilla i kominka oraz półprodukty. Także w sierpniu

2011 roku PCC Consumer Products przejęła od PCC Rokita SA –

grupy chemicznej wchodzącej w skład PCC – spółkę Kosmet-

Rokita Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, która wytwarza detergenty

i środki do prania. Planowane są już kolejne akwizycje w seg-

mencie konsumenckim.

PCC SE wyemitowała 1 października 2011 roku nową, 7,25%

serię obligacji na okaziciela (ISIN DE000A1K0U02) z terminem

zapadalności 1 grudnia 2015 roku. Wypłata odsetek odbywać się

będzie – jak zwykle – raz na kwartał. Wpłata minimalna wynosi

5000 € (wartość jednej obligacji to 1000 €). Oprócz tej nowej

emisji zapisy wciąż są otwarte na 5,00% serię obligacji (ISIN

DE000A1H3H36) z terminem zapadalności 1 kwietnia 2013

roku. Obydwa papiery wartościowe są notowane na Otwartym

Rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (FSE).

Zapisy na następujące serie obligacji zostały zamknięte:

- 6,50% obligacja o wykupie ratalnym (ISIN DE000A1EWRT6)

- 6,50% obligacja o wykupie ratalnym (ISIN DE000A1EWB67)

- 6,875% obligacja na okaziciela (ISIN DE000A1H3MS7).

PCC rozpoczęła tworzenie segmentu producentów

wyrobów pod markami handlowymi

Nowa 7,25% emisja obligacji PCC SE

[2]Raport kwartalny III/2011

Duisburg, 22 listopada 2011 rokuPCC SE

Moerser Str. 149
47198 Duisburg (NIEMCY)
telefon: +49 (0)20 66. 20 19 35
fax: +49 (0)20 66. 20 19 72
e-mail: pr@pcc.eu

Public Relations

www.pcc-danefinansowe.eu

PCC SE

Baumstr. 42

telefon: +49 (0)20 66. 90 80 90
fax: +49 (0)20 66. 90 80 99
e-mail: direktinvest@pcc.de
www.pcc-direktinvest.de

Direktinvest

47198 Duisburg (NIEMCY)


