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Możliwe różnice z zaokrąglenia

Wyniki działalności
Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wszystkie spółki portfelowe 
Grupy PCC były w ciągu II kwartału 2013 roku dotknięte 
aktualnym spowolnieniem gospodarczym. Skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży wzrosły w II kwartale 2013 roku  
w porównaniu z kwartałem poprzednim o 8 mln €, do 
167 mln €, podczas gdy skumulowane przychody półroczne 
na 30 czerwca 2013 roku wyniosły 326 mln €, osiągając 
poziom zakładany w prognozie Forecast I na bieżący rok 
obrotowy. Przychody okazały się natomiast o 6,0 mln €  
niższe niż w pierwszym półroczu 2012 roku. Zysk operacyjny 
przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amorty
zacją (EBITDA) zwiększył się w porównaniu z I kwartałem 
2013 roku o 7,6 mln € i osiągnął + 19,5 mln € (I półrocze 
2012 roku: + 20,5 mln €). Wynik ten był tylko nieznacznie 
niższy od naszych oczekiwań. To samo dotyczy również 
wyniku finansowego przed opodatkowaniem (EBT), choć 
zmniejszył się on do  1,3 mln € na koniec pierwszego 
półrocza ze względu na znaczący wzrost amortyzacji  
w porównaniu z rokiem ubiegłym  za sprawą dokonanych 
inwestycji  oraz ze względu na zwiększony koszt obsługi 
długu w II kwartale 2013 roku.

Pion Chemii, który jest głównym źródłem przychodów jak  
i zysków Grupy PCC, wypracował w II kwartale 2013 roku 
zewnętrzne przychody na poziomie 152 mln €. Skumulowa
ne przychody pierwszego półrocza wyniosły więc na dzień  
30 czerwca 2013 roku 299 mln €. Wskaźnik ten odpowiada 
aktualnej prognozie na bieżący rok obrotowy, jak i wynikowi 
analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk operacyjny  
(EBITDA) pionu wzrósł w II kwartale 2013 roku o 10,8 mln € 
do + 23,2 mln € na 30 czerwca 2013 roku i był z grubsza 
zgodny z naszymi oczekiwaniami. Istotną rolę przy wy
pracowaniu tego wyniku odegrała ponownie spółka  
PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego. Co prawda aktualne  
spowolnienie gospodarcze i związany z nim zmniejszony  
popyt spowodowały spadek zbytu i cen polioli i chloru ofero
wanych przez tę spółkę portfelową. Natomiast efekt ten  
został zrekompensowany poprzez niższe ceny surowców  
i energii elektrycznej. Segment surfaktantów, obejmujący 
spółki PCC Exol SA z Brzegu Dolnego oraz PCC Chemax,  
Inc. z Piedmont (SC, USA) także zamknął II kwartał 2013 roku 
z łącznym zyskiem, który okazał się nieznacznie wyższy od 
prognozy. W tym segmencie produktowym w II kwartale 
2013 roku ze względu na słabą koniunkturę również  
odno towano spadek wolumenu sprzedaży i przychodów, 
któremu przeciwdziałano poprzez oszczędności po stronie 
kosztów surowców. Podgrupa PCC Consumer Products S.A. 
z Warszawy zamknęła II kwartał 2013 roku po raz kolejny  
z wynikiem dodatnim. Jednakże z powodu utraty zna czą  
cego klienta (w wyniku sprzedaży jego działalności w tym  
zakresie na rzecz dużego konkurenta) przez wchodzącego  

w skład podgrupy producenta środków myjących i czyszczą
cych KosmetRokita Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, zarówno 
przychody ze sprzedaży jak i wynik finansowy w tym seg
mencie produktowym okazały się trochę niższe od naszych 
oczekiwań. Spółka PCC Synteza S.A. z KędzierzynaKoźla  
zamknęła II kwartał 2013 roku ponownie ze stratą, która  
została spowodowana utrzymującym się niskim popytem na 
alkilofenole wytwarzane przez firmę.

Natomiast dwie spółki handlowe wchodzące w skład Grupy 
PCC – Petro Carbo Chem GmbH z Duisburga (Niemcy) oraz 
PCC MoravaChem s.r.o. z Czeskiego Cieszyna (Czechy) –  
zamknęły II kwartał 2013 roku łącznym zyskiem na poziomie 
prognozy na bieżący rok obrotowy. Zwłaszcza w handlu  
koksem i antracytem dla hut stali, przemysłu metalurgiczne
go oraz odlewniczego od końca maja 2013 roku widać  
istotne ożywienie w porównaniu z poprzednimi miesiącami, 
co można tłumaczyć jako wczesny wskaźnik – przynajmniej 
umiarkowanego – ożywienia koniunktury w najbliższych  
miesiącach. Długoterminowo ów pozytywny trend powinien  
odbić się na całym pionie Chemii.

Pion Logistyki Grupy PCC uzyskał w II kwartale 2013 roku 
zewnętrzne przychody ze sprzedaży na poziomie 11 mln €,  
w wyniku czego łączne przychody za pierwsze półrocze  
2013 roku osiągnęły niecałe 20 mln €. Przychody pionu oka
zały się tym samym w pierwszym półroczu zarówno niższe od 
naszej prognozy na ten okres ( 1,7 mln €) jak i od wyniku 
analogicznego okresu ubiegłego roku ( 3,7 mln €). Zysk ope
racyjny pionu przed odsetkami, opodatkowaniem, umorze
niem i amortyzacją (EBITDA) nie zmienił się w stosunku do 
poprzedniego kwartału i wyniósł + 0,2 mln €, w wyniku  
czego wskaźnik ten osiągnął na koniec czerwca poziom 
+ 0,4 mln €. Po stronie pozytywów można zapisać, że domi
nująca w pionie Logistyki Grupy PCC spółka portfelowa  
PCC Intermodal S.A. z Gdyni dalej poprawiła swoje wyniki 
finansowe. Od kwietnia 2013 roku spółka portfelowa ta  
regularnie wypracowuje niewielkie zyski – z tendencją wzro
stową. Oprócz kolejnych oszczędności po stronie wydat  

Skonsolidowane wskaźniki 
finansowe PCC1 

II. kw. 2013 na 30.06.2013

Skonsolidowane przychody ogółem: 167 mln € 326 mln €

Przychody Pionu Chemii: 152 mln € 299 mln € 

Przychody Pionu Logistyki: 11 mln € 20 mln € 

Przychody Pionu Energii: 2 mln € 4 mln € 

Przychody Pionu Pozostałe: 2 mln € 3 mln € 

EBITDA2 (wynik operacyjny): + 7,6 mln € + 19,5 mln €

EBT (wynik przed opodatkowaniem): - 2,7 mln € - 1,3 mln €

1 dane niezbadane
2 EBITDA = wynik przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją
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ków w II kwartale 2013 roku także odnotowano sukcesy  
po stronie sprzedaży: 

Udało się odzyskać dawnych klientów, a także pozyskać  
nowych. Co prawda PCC Intermodal S.A. wykazała na  
30 czerwca 2013 roku wciąż niewielką stratę, ale wyniki  
finansowe okazały się istotnie lepsze od zakładanych na 
pierwsze półrocze. Natomiast przychody ze sprzedaży i wy
niki finansowe rosyjskiego operatora wagonów ZAO PCC Rail 
z Moskwy nie spełniły w II kwartale 2013 roku naszych  
oczekiwań. Oprócz spadku taryf za dzierżawę wagonów  
w Rosji, głównym powodem tej sytuacji są różnice kursowe. 
Spółka PCC Autochem Sp. z o.o., przewoźnik drogowy towa
rów w cysternach z siedzibą w Brzegu Dolnym, zamknęła II 
kwartał 2013 roku ponownie z zyskiem.

Głównym filarem Pionu Energii Grupy PCC po stronie ope
racyjnej pozostaje polski zakład energetyczny i ciepłowniczy 
PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. z KędzierzynaKoźla. 
Jego przychody na poziomie prawie 2 mln € w II kwartale 
2013 roku, względnie 4,4 mln € na 30 czerwca 2013 roku, 
odzwierciedlają mniej więcej całość przychodów pionu.  
PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. wniosła także najwięk
szy wkład w wynik operacyjny (EBITDA) pionu za pierwsze 
półrocze 2013 roku, który wyniósł + 0,5 mln €. W przypadku 
projektów budowy elektrowni wodnych w Macedonii przez 
PCC DEG Renewables GmbH z Duisburga w II kwartale 2013 
roku odnotowano istotny postęp prac budowlanych. Co 
prawda mają one obecnie raczej niewielkie znaczenie dla 
skonsolidowanego wyniku finansowego, ale długotermino
wo będą one wpływać pozytywnie na poziom przychodów  
i zysków.

Spółka holdingowa PCC SE z Duisburga zanotowała w II 
kwartale 2013 roku kolejne wpłaty dywidend, m.in. ze strony 
spółek PCC Exol SA oraz PCC MoravaChem s.r.o. Natomiast 
wpływy te oraz przychody z alokacji kosztów nie były w II 
kwartale wystarczająco wysokie, by pokryć całość kosztów,  
w tym kosztów obsługi długu. Wskutek tego wynik finanso
wy PCC SE skurczył się w porównaniu z 31 marcem 2013 
roku, ale w całym pierwszym półroczu 2013 roku wciąż 
ukształtował się na poziomie dodatnim.

PCC Rokita SA „Solidnym Pracodawcą Roku“
Firma PCC Rokita SA jest jedną z największych spółek che
micznych w Polsce, największym zakładem chemicznym na 
Dolnym Śląsku i jednym z najważniejszych pracodawców  
w tym regionie. 11 czerwca 2013 roku chemiczna spółka  
zależna PCC SE po raz drugi została doceniona jako dobry 
pracodawca i uzyskała tytuł „Solidny Pracodawca 2012“  
w kategorii ogólnopolskiej. Konkurs odbywa się pod auspi
cjami renomowanego polskiego dziennika „Rzeczpospolita“. 
PCC Rokita SA po raz pierwszy uzyskała wyróżnienie „Solid
ny Pracodawca Roku“ za 2010 rok, wtedy w kategorii regio
nalnej. 

Kapituła nagrody w uzasadnieniu swojej decyzji napisała:  
„Nie ulega bowiem wątpliwości, że PCC Rokita SA to spółka, 
z którą warto rozpoczynać swoją karierę, jak i wiązać się  
z nią na dłużej. Mocną stroną spółki jest bogaty program 
szkoleń skierowany do pracowników różnych działów i szcze
bli, a także zakres współpracy z jednostkami edukacyjnymi.“

Ponadto PCC Rokita SA otrzymała w ubiegłych latach szereg 
kolejnych wyróżnień, w tym nagrodę gospodarczą „Gryf  
Dolnośląski 2006“ przyznawaną przez Zachodnią Izbę Go
spodarczą we Wrocławiu oraz Związek Pracodawców Polska 
Miedź. Natomiast w styczniu 2011 roku PCC Rokita SA  
została uhonorowana tytułem „Filara Polskiej Gospodarki 
2010“ przez dziennik gospodarczy „Puls Biznesu“.

Projekt ochrony klimatu PCC w Macedonii 
zarejestrowany przez ONZ
15 kwietnia 2013 roku agencja ochrony klimatu ONZ  
(UNFCCC) oficjalnie zarejestrowała małe elektrownie wodne 
PCC w Macedonii jako projekty w ramach mechanizmów 
ochrony klimatu zgodnie z wytycznymi Protokołu z Kioto –  
z mocą wsteczną od 19 grudnia 2012 roku. Pierwszy  
przydział odpowiednich uprawnień emisyjnych przez ONZ  
zostanie przeprowadzony po eksploatacji elektrowni przy
najmniej przez rok. Firma PCC Renewables GmbH (spółka 
jointventure PCC SE z DEG Deutsche Investitions und  
Entwicklungsgesellschaft mbH, należącą do banku KfW) 
może liczyć na przydział najprawdopodobniej począwszy  
od 2015 roku. Projekt ochrony klimatu, zwany także pro
jektem „Clean Development Mechanism“, obejmuje cztery 
małe elektrownie wodne w Macedonii: „Gradečka“,  
„Galičnik“, „Patiška“ i „Brajčino“. Ta pierwsza od lipca 2013 
roku jest eksploatowana w trybie próbnym, pozostałe trzy 
elektrownie są obecnie w budowie, a zakończenie budowy 
zakłada się do końca 2013 roku. Po przyłączeniu do sieci  
elektroenergetycznej, cztery elektrownie o łącznej mocy elek
trycznej 4,1 MW przyczynią się do uniknięcia emisji 15 000 
ton CO2 rocznie. Ponadto dojdzie do zwiększania zainstalo
wanej mocy elektrycznej w odpowiednich krajach, a co za 
tym idzie do zmniejszenia deficytów w zaopatrzeniu w ener
gię. PCC planuje budowę i włączenie do eksploatacji łącznie 
jedenastu proekologicznych małych elektrowni wodnych  
w różnych lokalizacjach w Bośni i Hercegowinie, Republice 
Macedonii i Bułgarii. Cały portfel projektów elektrowni ma 
zostać zrealizowany do 2014/2015 roku, przyczyniając się  
w tych krajach do redukcji emisji CO2 o łącznie 80 000 ton 
rocznie.

Raport roczny PCC SE za 2012 rok już dostępny
Raport Roczny PCC za 2012 rok (Skonsolidowane Sprawo
zdanie Finansowe) jest dostępny do pobrania w Internecie 
pod adresem www.pccdanefinansowe.eu.


