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Wyniki działalności
Zgodnie z przewidywaniami dynamika działalności Grupy 
PCC w III kwartale 2013 roku przyhamowała. Skonsolidowa-
ne wyniki ze sprzedaży wyniosły około 152 mln €, co oznacza 
spadek w porównaniu z poprzednimi dwoma kwartałami. 
Narastająco skonsolidowane przychody ze sprzedaży na 30 
września 2013 roku osiągnęły 478 mln €, czyli poziom aktu-
alnej prognozy na bieżący rok obrotowy. Natomiast w porów-
naniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami roku ubiegłego 
oznacza to spadek o 33 mln €. Zysk operacyjny przed odset-
kami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) 
zwiększył się w III kwartale 2013 roku o 7,5 mln € w porów-
naniu z poprzednim kwartałem i osiągnął + 27,0 mln €, czyli 
poziom aktualnej prognozy jak i poziom analogicznego okre-
su roku ubiegłego. Wynik przed opodatkowaniem (EBT) 
zmniejszył się do poziomu - 4,2 mln €, czyli o 3,0 mln €  
w porównaniu z II kwartałem, co było skutkiem znacznego 
wzrostu amortyzacji w ujęciu rocznym za sprawą zrealizowa-
nych inwestycji, oraz wyższego kosztu obsługi długu. Wskaź-
nik ten również jest na poziomie aktualnej prognozy wyni-
ków, aczkolwiek poniżej wyniku analogicznego okresu roku 
ubiegłego. Oprócz przeciągającego się spowolnienia gospo-
darczego, które zbiegło się z okresem wakacyjnym w lipcu  
i sierpniu, jako główny powód takiej dynamiki działalności na-
leży wymienić okresowe prace utrzymaniowe i konserwacyj-
ne przeprowadzone w naszych spółkach produkcyjnych  
w miesiącach letnich. W dodatku czas przestoju instalacji  
w PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego trwał prawie tydzień dłu-
żej niż w ubiegłym roku ze względu na przygotowania do 
przestawienia produkcji drugiej części elektrolizy chloroalka-
liów na proekologiczną technologię membranową i związane 
z tym zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji.

Pion Chemii Grupy PCC wypracował w III kwartale 2013 roku 
zewnętrzne przychody na poziomie 137 mln €. Narastająco 
na 30 września 2013 roku przychody pionu osiągnęły 
436 mln €. Wynik ten jest zgodny z aktualną prognozą na 
bieżący rok obrotowy, ale o 26 mln € niższy niż w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego. Wysokość przychodów trzecie-
go kwartału 2013 roku okazała się ponadto znacznie niższa 
niż w poprzednich dwóch kwartałach. Oprócz wymienionych 
wyżej przestojów w segmencie produkcyjnym powodem 
tego trendu jest spadek cen surowców na tle słabiej koniunk-
tury. Spowodował on przede wszystkim spadek przychodów 
dwóch spółek handlowych wchodzących w skład Grupy  
PCC, czyli Petro Carbo Chem GmbH z Duisburga oraz  
PCC Morava-Chem s.r.o. z Czeskiego Cieszyna (Czechy). Tym 
niemniej spółki te, które należą do segmentu „Chemia spe-
cjalistyczna”, wniosły także w III kwartale 2013 roku dodatni 
wkład w wynik finansowy, ponieważ uzyskały obniżkę cen 
również po stronie zakupów. Dodatni wynik segmentu han-
dlowego został niestety częściowo zniwelowany poprzez 
utrzymujące się straty w segmencie fosforo- i naftalenopo-

chodnych (PCC Rokita SA) oraz po stronie producenta alki-
lofenoli PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla, które również 
należą do segmentu chemii specjalistycznej. W IV kwartale 
2013 roku rysuje się niewielkie ożywienie w tych ostatnich 
obszarach działalności.

Segmenty chloru, polioli (obydwa PCC Rokita SA) oraz sur-
faktantów (PCC Exol SA z Brzegu Dolnego i PCC Chemax, 
Inc. z Piedmont, USA) zamknęły III kwartał 2013 roku z zy-
skiem. Jednak zarówno segment surfaktantów jak i segment 
polioli w dalszym ciągu odczuwały skutki dekoniunktury. Pa-
nująca słaba kondycja przemysłu motoryzacyjnego (z wyjąt-
kiem marek luksusowych) spowodowała na przykład wzrost 
presji na marże w segmencie polioli. Choć branża motoryza-
cyjna nie jest kluczowym klientem PCC Rokita SA, konkuren-
ci będący dostawcami tej branży w coraz większym stopniu 
wnikają w rynki PCC Rokita SA (m. in. materace i meble)  
z powodu spadku sprzedaży na rzecz producentów samo-
chodów - z odpowiednimi konsekwencjami dla cen sprzeda-
ży i marż. Natomiast w segmencie chlorowym dynamika dzia-
łalności jest raczej antycykliczna: W produkcji chloru powstają 
takie same produkty uboczne jak w produkcji PVC – soda 
kaustyczna i ług sodowy. W czasach słabiej koniunktury  
i związanego z tym spadku produkcji PVC dostępność tych 
produktów na rynku maleje, w wyniku czego segment chloru 
PCC Rokita SA zyskuje na wzroście cen sprzedaży. Natomiast 
dla segmentu Consumer Products III kwartał 2013 roku rów-
nież był okresem trudnym ze względu na osłabienie gospo-
darcze.

W wyniku poprawy o 7,9 mln € w trzecim kwartale 2013 
roku, wynik operacyjny (EBITDA) całego Pionu Chemii Grupy 
PCC osiągnął na 30 września 2013 roku + 31,1 mln €, co jest 
wynikiem mniej więcej na poziomie aktualnej prognozy na 
ten okres. Jeżeli chodzi o poszczególne segmenty działalności 
wewnątrz Pionu Chemii, wyniki prezentują się następująco:

w mln € Przychody ze 
sprzedaży

EBITDA

III kw. 13 I-III kw. 13 III kw. 13 I-III kw. 13

Poliole 32,0 103,5 1,2 5,3

Surfaktanty 24,0 71,2 1,8 5,8

Chlor 19,9 70,3 2,4 13,0

Chemia specjalistyczna 52,3 157,0 1,1 1,4

Dobra konsumpcyjne 9,5 31,5 0,3 1,0

Uwaga: Powodem różnic pomiędzy sumą poszczególnych segmentów działalnoś-
ci, a wynikiem całego pionu jest odmienne przyporządkowanie spółek. Wskaźniki 
są niezbadane.

Pion Logistyki Grupy PCC osiągnął w III kwartale 2013 roku 
ponownie zewnętrzne przychody na poziomie ok. 11 mln €, 
które mieściły się w ramach naszych oczekiwań. Narastająco 
do 30 września 2013 roku przychody pionu osiągnęły 
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31 mln €. Okazały się więc one o 4,3 mln € niższe niż w ana-
logicznym okresie roku ubiegłego. Oprócz spadku stawek 
transportowych na tle osłabienia gospodarczego, jako po-
wód takiej dynamiki przychodów należy w przypadku rosyj-
skiego operatora wagonów ZAO PCC Rail z Moskwy wymie-
nić także osłabienie rosyjskiego rubla. Ta ostatnia spółka 
portfelowa zwiększyła w międzyczasie swój tabor, który 
obecnie obejmuje 600 wagonów. Zysk operacyjny pionu 
(EBITDA) zwiększył się w ciągu kwartału o 0,8 mln €, osiąga-
jąc + 1,2 mln €. Istotny wkład miała tutaj dominująca w Pio-
nie Logistyki Grupy PCC spółka PCC Intermodal S.A. z Gdyni, 
która wyszła na prostą w kwietniu 2013 roku i od tego czasu 
stabilnie wypracowuje niewielki miesięczny zysk. Spółka  
PCC Autochem Sp. z o.o., przewoźnik drogowy towarów  
w cysternach z siedzibą w Brzegu Dolnym, również zamknęła 
III kwartał 2013 roku z zyskiem.

Po stronie operacyjnej, głównym filarem Pionu Energii Grupy 
PCC pozostaje segment energii konwencjonalnej, czyli  
polski zakład energetyczny i ciepłowniczy PCC Energetyka  
Blachownia Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Jego przychody  
na poziomie prawie 2 mln € w III kwartale 2013 roku, względ-
nie 6,3 mln € na 30 września 2013 roku, odpowiadają  
mniej więcej całości przychodów pionu. PCC Energetyka  
Blachownia Sp. z o.o. wniosła także największy wkład w wy-
nik operacyjny (EBITDA) pionu na 30 września 2013 roku, 
który (po wyłączeniu efektów konsolidacji) wyniósł 0,9 mln €. 
W segmencie energii odnawialnych odnotowaliśmy w  
III kwartale 2013 roku dalszy postęp. Pierwsza z czterech  
elektrowni wodnych w Macedonii, zaplanowanych przez 
PCC DEG Renewables GmbH z Duisburga, została już przyłą-
czona do sieci elektroenergetycznej, w przypadku ostatnich 
trzech trwają roboty budowlane. Wpływ tego segmentu dzia-
łalności na skonsolidowany wynik finansowy będzie więc  
w najbliższych latach coraz większy.

PCC Exol SA nominowana do konkursu „European 
Small and Mid-Cap Awards” w kategorii najbardziej 
innowacyjnego debiutanta
Firma PCC Exol SA z Brzegu Dolnego została nominowana do 
konkursu „European Small and Mid-Cap Awards” w katego-

rii „Most Innovative Newcomer”. Polska spółka zależna PCC, 
której akcje zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie  
Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach udanej 
pierwszej oferty publicznej (IPO) w ubiegłym roku, została  
zakwalifikowana do finału konkursu w kategorii najbardziej 
innowacyjnego debiutanta. PCC Exol SA jest w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, jedną z najnowocześniejszych technolo-
gicznie firm wytwarzających środki powierzchniowo czynne, 
tzw. surfaktanty. Do konkursu, zorganizowanego wspólnie 
przez Komisję Europejską, Europejską Federację Giełd Papie-
rów Wartościowych (FESE) oraz „European Issuers” - europej-
skie stowarzyszenie firm notowanych na giełdzie - zostało 
zgłoszonych 31 spółek z dwunastu krajów.

PCC Intermodal S.A. rozpoczęła rozbudowę 
terminali w Kutnie i Brzegu Dolnym
Na początku III kwartału 2013 roku PCC Intermodal S.A.  
z Gdyni ruszyła z rozbudową nowoczesnego terminalu inter-
modalnego w Kutnie. Dzięki zwiększeniu powierzchni do 
składowania kontenerów, ułożeniu dwóch dodatkowych to-
rów kolejowych oraz zaplanowanemu zakupowi dwóch  
suwnic bramowych, efektywność terminalu zostanie znacz-
nie zwiększona, a zdolności przeładunkowe podwojone ze 
100 tys. TEU do 200 tys. TEU rocznie. Oddanie do użytku 
drugiego etapu terminalu w Kutnie przewidziane jest na  
I kwartał 2015 roku. Takie są też założenia dla terminalu inter-
modalnego położonego na terenie zakładów PCC Rokita SA 
w Brzegu Dolnym, gdzie rozbudowa również ruszyła w  
III kwartale 2013 roku.

Wykup obligacji 1 lipca 2013 roku
Wyemitowana 1 marca 2007 roku 6,5% emisja obligacji na 
okaziciela z kodem WKN A0LRV9 (ISIN DE000A0LRV96)  
o wartości 9,165 mln €, została spłacona w całości w dniu 
wykupu 1 lipca 2013 roku.

Nowe emisje PCC
PCC SE wyemituje 1 grudnia 2013 roku następujące nowe 
papiery wartościowe:

- serię 7,00% obligacji na okaziciela 2013 roku, z dniem 
wykupu 1 października 2018 roku  
(ISIN DE000A1YCSY4 - WKN A1YCSY)

- serię 4,75% obligacji na okaziciela 2013 roku, z dniem 
wykupu 1 października 2015 roku  
(ISIN DE000A1YCSX6 - WKN A1YCSX)

Wypłata odsetek od obu serii obligacji tradycyjnie odbywa się 
co kwartał, ich bezprowizyjne nabycie jest możliwe bezpo-
średnio przez PCC SE. Notowanie papierów na Otwartym 
Rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (FWB) 
przewiduje się w połowie grudnia 2013 roku. 

Skonsolidowane wskaźniki 
finansowe PCC1 

III. kw. 2013 I-III kw. 2013

Skonsolidowane przychody ogółem: 152,7  mln € 478,4  mln €

Przychody Pionu Chemii: 137,4  mln € 435,8  mln € 

Przychody Pionu Logistyki: 11,1  mln € 31,0  mln € 

Przychody Pionu Energii: 1,9  mln € 6,3  mln € 

Przychody Pionu Pozostałe: 2,3  mln € 5,3  mln € 

EBITDA2 (wynik operacyjny): 7,5  mln € 27,0  mln €

EBT (wynik przed opodatkowaniem): - 2,9 mln € - 4,2 mln €

1 dane niezbadane
2 EBITDA = wynik przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją

Możliwe różnice z zaokrąglenia


