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Wyniki działalności
W III kwartale 2014 roku Grupa PCC osiągnęła skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży w wysokości 174 mln €, co pokrywa się 
z poziomem poprzedniego kwartału (172 mln €). Narastająco 
do 30 września 2014 roku skonsolidowane przychody wyniosły 
499 mln €. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego 
roku oznacza to wzrost o ok. 20 mln €. Zgodnie z oczekiwa
niami wypracowane wyniki finansowe były niższe niż w II kwar
tale  m.in. z powodu tradycyjnie słabego okresu wakacyjnego 
w lipcu i sierpniu. Zysk operacyjny przed odset kami, opodat
kowaniem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) zwiększył się  
o 8,4 mln EUR, osiągając 30,9 mln € narastająco do 30 wrze
śnia 2014 roku. Przekroczył on tym samym o 4,0 mln € 
zeszłoroczny wynik w tym okresie, który wynosił 26,9 mln €.  
W przypadku wyniku przed opodatkowaniem (EBT), w III kwar
tale odnotowano spadek do 1,0 mln €. Jednak wartość ta 
narastająco do 30 września 2014 roku przekroczyła naszą 
aktualną prognozę na bieżący rok obrotowy o 0,5 mln €,  
a wynik analogicznego okresu zeszłego roku (4,2 mln €)  
o 5,2 mln €.

Konflikt na linii RosjaUkraina nie miał, również w III kwartale, 
znaczącego wpływu na wyniki działalności Grupy PCC. Po 
stronie importowej (m.in. w handlu surowcami) nawet konty
nuowano pomyślny rozwój. Natomiast sprzedaż w tych krajach 
nadal była utrudniona utrzymującym się tam spowolnieniem 
gospodarczym. Rynki te jednakże mają tylko ok. dwuprocentowy 
udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży.

Najważniejszym źródłem przychodów i zysku pozostał w III 
kwartale 2014 roku Pion Chemii Grupy PCC. Lączne przychody 
we wszystkich segmentach produktowych tego pionu osiągnęły 
156 mln €. Narastająco do 30 września zewnętrzne przychody 
pionu osiągnęły 447 mln €. Jeżeli chodzi o poszczególne 
segmenty działalności wewnątrz tego pionu, wyniki prezentują 
się następująco:

Pion Chemii Przychody EBITDA1

III kw.  
2014

IIII kw.  
2014

III kw.  
2014

IIII kw.  
2014

Poliole mln € 40,4 111,2 3,2 7,7

Surfaktanty mln € 26,9 76,4 1,5 4,8

Chlor mln € 17,1 51,5 1,8 6,0

Chemia specjalistyczna mln € 60,8 175,5 2,6 4,2

Dobra konsumpcyjne mln € 11,0 32,3 0,1 0,6

Ogółem mln € 156,2 446,9 9,2 23,4

Uwaga: Możliwe różnice z zaokrąglenia. Wskaźniki niezbadane. 

1 EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation)  
 = zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją  
 (zysk operacyjny)

W segmencie polioli dynamice wyników działalności, które 
początkowo rozwijały się zgodnie z planem, sprzyjały pod 
koniec III kwartału kłopoty produkcyjnie po stronie jednego  

z dużych konkurentów. Dzięki temu segment zamknął całość 
okresu sprawozdawczego ponad planem. Ten pozytywny trend 
utrzymał się także w IV kwartale. Natomiast wyniki segmentu 
surfaktantów pozostały także w III kwartale 2014 roku poniżej 
naszych oczekiwań. Spowodowały to głównie ponadplanowe 
koszty spółki PCC Exol SA z Brzegu Dolnego, w związku ze 
wspomnianym w raporcie kwartalnym I/2014 projektem tej 
firmy w zakresie surowców odnawialnych, oraz działania re
strukturyzacyjne w amerykańskiej spółce zależnej PCC Chemax, 
Inc. z Piedmont (SC, USA).

Dział biznesowy chloru PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego 
skorzystał w III kwartale na lekkim wzroście cen sody 
kaustycznej, tudzież ługu sodowego jako produktu pochodnego. 
Ponadto wynikowi finansowemu tego segmentu sprzyjała 
ponadplanowa sprzedaż monochlorobenzenu. W konsekwencji 
wyniki tego działu biznesowego narastająco do 30 września 
2014 roku kształtowały się wciąż na poziomie wyższym od 
naszych oczekiwań. Budowa naszej instalacji do produkcji 
wysokiej czystości kwasu monochlorooctowego (MCAA), 
pozwalającej na przedłużenie łańcuchu tworzenia wartości  
w segmencie chloru, postępowała w III kwartale zgodnie  
z planem. Nakłady inwestycyjne są nadal niższe niż budże
towano. Instalacja zostanie oddana do użytku najprawdo
podobniej w połowie 2015 roku i przyczyni się do trwałego 
zwiększenia rentowności działu biznesowego chloru.

Dynamika działalności spółek portfelowych wchodzących  
w skład segmentu chemii specjalistycznej była w III kwartale 
2014 roku nadal bardzo zróżnicowana: W handlu surowcami 
prowadzonym przez spółki portfelowe PCC Trade & Services 
GmbH z Duisburga i PCC Morava Chem s.r.o. z Czeskiego 
Cieszyna (Czechy) utrzymała się wyraźnie dodatnia dynamika 
przekraczająca nasze pierwotne założenia na 2014 rok. 
Natomiast dział biznesowy fosforo i naftalenopochodnych 
(PCC Rokita SA) oraz producent alkilofenoli PCC Synteza S.A.  
z KędzierzynaKoźla wciąż ponosiły straty. Co prawda ta 
ostatnia spółka portfelowa wykazuje w swej aktualnej pro
gnozie na bieżący rok nieznaczną poprawę wyników dzięki 
kilku spotowym transakcjom sprzedaży i lepszym warunkom 
zakupu surowców. Tym niemniej PCC Synteza S.A. zakończy 
rok 2014 z wynikiem ujemnym. To samo dotyczy działu 
biznesowego fosforo i naftalenopochodnych, w którym wciąż 
dominuje sprzedaż wyrobów o relatywnie niskich marżach.  
W sprzedaży wyrobów o wyższej wartości dodanej oczekuje 
się, w IV kwartale 2014 roku, zakończenia procedur dopusz
czeniowych przynajmniej w przypadku dwóch klientów. 
Przychody i wyniki finansowe kopalni kwarcytu PCC Silicium 
S.A. z Zagórza zbiegły się na koniec III kwartału z aktualną 
prognozą na bieżący rok obrotowy, natomiast w perspektywie 
narastającej pozostały znacznie poniżej naszych oczekiwań na 
2014 rok. Jednym z głównych powodów tego są opóźnienia 
dużej regionalnej inwestycji drogowej.

Grupa „PCC Consumer Products“ zamknęła III kwartał 2014 
roku z wynikiem dodatnim, przynajmniej na szczeblu opera
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cyjnym. Natomiast w perspektywie narastającej wyniki tego 
segmentu również pozostały znacznie poniżej pierwotnego 
budżetu na 2014 rok, za czym stoją m.in. obszerne, znacznie 
zakłócające bieżącą produkcję, działania w zakresie przebudowy 
i modernizacji w firmie PCC Consumer Products Kosmet 
Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego.

Pion Logistyki Grupy PCC osiągnął w III kwartale 2014 roku 
zewnętrzne przychody na poziomie ok. 13 mln €. Narastająco 
do 30 września przychody pionu osiągnęły tym samym 
38 mln €. Największy wkład wniosła tutaj ponownie spółka 
PCC Intermodal S.A. z Gdyni, która poza tym pozostała głów
nym źródłem zysku tego pionu. Wzrost wykorzystania ofero
wanych przez spółkę połączeń wewnątrz Polski oraz połączeń 
do i z Rotterdamu oraz związany z tym wzrost przeładunków  
w terminalach przyczyniły się do kontynuacji tego pozytyw
nego trendu w III kwartale. Nadal dodatni wynik działalności 
zanotował również przewoźnik drogowy towarów w cysternach, 
firma PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego. Natomiast 
rosyjski operator wagonów ZAO PCC Rail z Moskwy ponosił  
w III kwartale wciąż straty na tle niezmiennie słabej koniunk 
 tury w Rosji i związanego z tym dalszego osłabienia rosyjskiej 
waluty. Tym niemniej łączny zysk operacyjny pionu przed 
odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją 
(EBITDA) zwiększył się w ciągu III kwartału o 0,3 mln €, do 
+ 2,3 mln €.

Pion Energii Grupy PCC uzyskał w III kwartale 2014 roku 
zewnętrzne przychody ze sprzedaży w wysokości 2 mln €,  
a narastająco do 30 września 2014 roku  8 mln €. Największym 
źródłem przychodów i zysku wciąż był segment energii kon
wencjonalnej, w którego skład wchodzą zarówno elektro
ciepłownia (będąca działem biznesowym) PCC Rokita SA jak  
i polski zakład energetyczny i ciepłowniczy PCC Energetyka 
Blachownia Sp. z o.o. z KędzierzynaKoźla. Ogółem Pion  
Energii zwiększył zysk operacyjny (EBITDA) w ciągu III kwartału 
2014 roku o 0,9 mln €, do poziomu +3,9 mln € na 30 września. 
(W raporcie za II kwartał 2014 roku przez pomyłkę podano 
błędną wartość EBITDA na poziomie +3,6 mln €, za co prosimy 
przyjąć nasze przeprosiny. Rzeczywista wartość EBITDA Pionu 
Energii na 30 czerwca to + 3,0 mln €).

Spółka holdingowa PCC SE z Duisburga również odnotowała na 
30 września 2014 roku dodatni wynik finansowy.

Postęp w finansowaniu naszego projektu w Islandii
W sprawie finansowania projektu żelazokrzemowego PCC  
w Húsavík (Islandia) zrobiliśmy istotny krok do przodu po tym, 
jak 25 września 2014 roku otrzymaliśmy wstępną promesę 
ubezpieczenia od międzyresortowej komisji rządu federalnego 
Niemiec.

W tym samym mniej więcej czasie rada gminy regionu 
Nordurthing (Islandia) wydała pozwolenie na budowę zakładu, 
które  po upływie terminu odwołania  jest już prawomocne. 
Ostatecznej decyzji inwestycyjnej, a co za tym idzie rozpoczęcia 
budowy, można się zatem spodziewać na przełomie 2014  
i 2015 roku. Jak poinformowaliśmy wcześniej, na północy wyspy 
planujemy budowę jednego z najnowocześniejszych zakładów 
do produkcji żelazokrzemu, który wykorzystywany jest m.in.  
w przemyśle aluminiowym oraz do produkcji silikonów.

PCC Exol SA z inicjatywą na rzecz środowiska
W lipcu 2014 roku wchodzący w skład naszej grupy producent 
surfaktantów PCC Exol SA stał się kolejnym  po PCC Rokita SA, 
PCC Synteza S.A. i PCC Consumer Products Sp. z o.o.  pełno
prawnym członkiem inicjatywy ekologicznej Odpowiedzial ność 
i Troska®. Od ponad 20 lat branża chemiczna promuje, w ra
mach tej dobrowolnej inicjatywy, odpowiedzialne działanie  
w dziedzinie ekologii, bezpieczeństwa i zdrowia. Inicjatywa 
Odpowiedzialność i Troska® wspiera ciągłe udoskonalanie 
działań na rzecz ochrony zdrowia, środowiska i poprawy 
bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, będąc istotną składową 
zrównoważonego rozwoju.

Ponadto PCC Exol SA wstąpiła do UN Global Compact, 
inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz 
wspierania zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowie
dzialności biznesu. Firmy uczestniczące w tej strategicznej 
inicjatywie zobowiązują się do przestrzegania w działalności 
gospodarczej i strategiach dziesięciu powszechnie uznanych 
zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony 
środowiska i zwalczania korupcji. Dzięki temu biznes jako 
znacząca siła napędowa globalizacji może wnieść swój wkład w 
rozwój rynków i stosunków handlowych, technologii i sektora 
finansowego, na którym korzystają wszystkie regiony gospo
darcze i społeczeństwa.

Znak jakości Ecolabel dla „Roko Eco“ - nowej linii 
produktowej PCC Consumer Products Kosmet
Pod koniec sierpnia 2014 roku producent detergentów i środków 
do prania PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z Brzegu 
Dolnego wprowadził na rynek nową serię produktów  Roko 
Eco. Bazuje ona na surowcach odnawialnych. Seria produktów  
z zakresu chemii gospodarczej nosi uznany znak ekologiczny 
Unii Europejskiej, tzw. Ecolabel. Ten znak jakości przyznawany 
jest produktom i usługom, które ze względu na wybór surowców 
i produkcję, a także pod względem opakowania, dostawy  
i dystrybucji oddziałują na środowisko w mniejszym stopniu niż 
porównywalne oferty. Unijna „Margerytka“ ma zapewnić 
konsumentowi możliwość identyfikacji produktów zdrowszych  
i bardziej przyjaznych środowisku.

Skonsolidowane wskaźniki  
finansowe PCC

III kw.  
2014

I-III kw.  
2014

Skonsolidowane przychody ogółem  mln € 173,9 499,0

Przychody Pionu Chemii mln € 156,2 446,9

Przychody Pionu Energii mln € 2,2 7,9

Przychody Pionu Logistyki mln € 13,2 38,0

EBITDA1 (zysk operacyjny) mln € 8,3 30,9 

EBT (zysk przed opodatkowaniem) mln € - 2,2 1,0

Uwaga: Możliwe różnice z zaokrąglenia. Wskaźniki niezbadane.

1 EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation)  
= wynik przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją


