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Wyniki działalności

W IV kwartale 2011 roku dynamika przychodów ze sprzedaży

nieznacznie się zmniejszyła w porównaniu z poprzednimi dwoma

kwartałami, co było zgodne z naszymi przewidywaniami. W ostat

nich trzech miesiącach ubiegłego roku Grupa PCC uzyskała łączne

przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 148 mln€. Narastająco do

31 grudnia 2011 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży

osiągnęły wartość ok. 617 mln€ i były wyższe w porównaniu

z poprzednim rokiem o ok. 37 mln€. Jednocześnie okazały się

tylko nieznacznie, bo o 4 mln€ niższe od prognozy na 2011 rok

(621 mln€). Powodem tego były z jednej strony przesunięcia

dostaw z grudnia 2011 roku na styczeń 2012 roku, a drugiej strony

osłabienie koniunktury w niektórych segmentach działalności.

Wynik operacyjny przed odsetkami, opodatkowaniem, umorze

niem i amortyzacją (EBITDA) zwiększył się w IV kwartale 2011 roku

o 13 mln€ i osiągnął +50 mln€, przekraczając nasze założenia

o ok. 2 mln€. Wartość tego wskaźnika z poprzedniego roku

w wysokości +14 mln€ została nawet przekroczona o 36 mln€. Na

poziomie wyniku przed opodatkowaniem (EBT), IV kwartał 2011

roku zamknęliśmy również z wynikiem lepszym od oczekiwań.

Skumulowany wynik przed opodatkowaniem powinien na 31

grudnia 2011 roku osiągnąć poziom pomiędzy +12 a +15 mln€,

co również byłoby istotnym zwiększeniem w stosunku do

poprzedniego roku, kiedy EBT ukształtował się na poziomie

ujemnym i wyniósł 15 mln€.

W ww. wynikach uwzględniono kontrolę, która została w 2011

roku przeprowadzona w niemieckich spółkach Grupy PCC przez

dział dużych przedsiębiorstw administracji skarbowej i dotyczyła

okresu od 2006 do 2010 roku. Ponadto wyniki obejmują rezerwę

utworzoną na pokrycie nieściągalnej należności spółki PCC

Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla wobec klienta z Portugalii oraz

oczekiwane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w jednej

ze spółek PCC SE, nie należącej do zakresu konsolidacji. Każdy

z tych trzech czynników obciążył wynik 2011 roku kwotą na

niskim końcu skali kilku milio

Ww. wyniki są obecnie badane przez naszych audytorów.

Ostateczne sprawozdanie finansowe za 2011 rok opublikujemy

niezwłocznie po jego zatwierdzeniu w ciągu II kwartału 2012 roku

na naszej stronie internetowej (www.pcc-finanzinformationen.eu).

2011 roku obrotowym wszystkie trzy piony Grupy PCC

wypracowały dodatnie wyniki, przy czym Pion Chemiczny

Grupy PCC pozostaje głównym źródłem przychodów jak i zysku.

W IV kwartale 2011 roku przychody zewnętrzne tego pionu

wyniosły 129 mln€, a narastająco do 31 grudnia 2011 roku

548 mln €. W istotnej mierze przyczyniła się do tego PCC Rokita SA

z Brzegu Dolnego, dzięki sukcesom biznesowym Kompleksu

Rokopole. Jedną z istotnych przyczyn tego bardzo pomyślnego

rozwoju jest restrukturyzacja portfela produktowego związana

z przejściem z wyrobów standardowych do wyrobów specjalisty
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cznych. Jednocześnie także Kompleks Surfaktantów i Kompleks

Chlorowy osiągnęły bardzo dobre wyniki. Firma PCC Synteza S.A.

zanotowała w IV kwartale 2011 roku przejściowe załamanie

popytu na dodecylofenol i w związku z tym zamknęła 2011 rok

wynikiem nieznacznie niższym od prognozy. Tym niemniej

wyraźnie dodatni wynik spółki zostanie prawdopodobnie

zniwelowany wspomnianym już koniecznym odpisem aktuali

zującym wartość przeterminowanej należności. Na wyniki

działalności firmy PCC Chemax, Inc. z Piedmont (S.C., USA)

wpłynęła także w IV kwartale 2011 roku osłabiająca się

koniunktura gospodarcza w USA. Tym niemniej ta spółka

portfelowa również zamknęła cały 2011 rok wynikiem wyraźnie

dodatnim, tylko nieznacznie niższym od prognozy. Dodatni wkład

w wynik finansowy wniosły także dwie spółki handlowe

wchodzące w skład Pionu Chemii, czyli Petro Carbo Chem GmbH

z Duisburga (Niemcy) i PCC Morava-Chem s.r.o. z Czeskiego

Cieszyna (Republika Czeska), przy czym wynik przed opodat

kowaniem pierwszej z tych firm był znacznie niższy od prognozy na

2011 rok za sprawą przesunięcia dostaw z grudnia 2011 roku na

początek grudnia 2012 roku. Pozostałe spółki wchodzące w skład

Pionu Chemicznego, w tym dostawca rozwiązań PCC Prodex

Sp. z o.o. oraz podgrupa PCC Consumer Products S.A. (obie

z siedzibą w Warszawie), miały w IV kwartale 2011 roku wciąż

ograniczone znaczenie dla skonsolidowanego wyniku finanso

wego.

Pion Energii uzyskał w IV kwartale 2011 roku 3 mln€ zewnętrz

nych przychodów ze sprzedaży, zaś narastająco do końca 2011

roku przychody pionu wyniosły 14 mln €. Głównym źródłem

przychodów i zysku tego pionu była w IV kwartale nadal firma

ZE-Blachownia Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Pozostałe spółki

wchodzące w skład tego pionu, czyli PCC Energy Trading GmbH

z Duisburga, operator małych elektrowni wodnych GRID BH

z Sarajewa (Bośnia i Hercegowina), oraz znajdująca się w fazie

początkowej firma PCC DEG Renewables GmbH, Duisburg, także

wniosły dodatni wkład w wynik przed opodatkowaniem chociaż

nadal nie miały istotnego wpływu na wynik finansowy.

Raport kwartalny IV/2011 [1]

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Przychody ze sprzedaży Grupy PCC
w mln €

468,5

684,3

803,8
874,4

943,8 913,0

652,0*
580,1* 617**

2010 20122011

ok. 690
prognoza

* Główną przyczyną spadku przychodów była sprzedaż "PCC Logistics" na rzecz Deutsche Bahn AG w lipcu 2009 r. Przychody tej grupy spółek były konsolidowane do końca
pierwszego półrocza 2009 r.

** Wyniki niebadane, audyt trwa.
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PCC SE planuje na Isl

siągnęły 12 mln €, czyli ponownie

poziom poprzednich dwóch kwartałów. Narastająco do 31 grud

nia 2011 roku skumulowane przychody pionu osiągnęły 44 mln€.

Wszystkie spółki wchodzące w skład pionu odnotowały w IV

kwartale 2011 roku dodatnie wyniki działalnoś odal

S.A. z Gdyni, dominująca spółka pionu, znacznie poprawiła swoją

rentowność i po raz pierwszy wypracowała zysk netto w ujęciu

rocznym, co miało związek ze wzrostem międzynarodowych

przewozów obsługiwanych przez spółkę i oddaniem do użytku

nowego terminalu przeładunkowego w Kutnie. Co prawda spółka

portfelowa ta nie spełniła w pełnym stopniu oczekiwań

dotyczących wyniku finansowego, ale głównym tego powodem

były trudne do skalkulowania wcześniej, dodatkowe koszty

związane z przeniesieniem działalności na otwarty 30 września

2011 roku terminal w Kutnie i wynajęty terminal w Gliwicach.

Ponadto wynik finansowy obciążyły ponadplanowe koszty

remontowe, które również powstały głównie w wyniku tych

przeprowadzek oraz straty z tytułu różnic kursowych. Przewoźnik

drogowy towarów w cysternach PCC Autochem Sp. z o.o.

z Brzegu Dolnego oraz firma ZAO PCC Rail z Moskwy (Rosja)

również zamknęły 2011 roku dodatnim wynikiem.

Z pozostałych spółek portfelowych Grupy PCC tylko firma

PCC Silicium S.A. z Zagórza wniosła istotny dodatni wkład

w skonsolidowany wynik finansowy. Spółka portfelowa ta

w dalszym ciągu korzystała na boomie w budownictwie

infrastrukturalnym w Polsce (budowa dróg i modernizacja linii

kolejowych) i w wyniku tego znacznie przebiła prognozę wyników

na 2011 rok, która i tak zakładała zysk. Firma PCT S.A. z Brzegu

Dolnego, świadcząca usługi z zakresu IT, także zamknęła 2011 rok

zyskiem na poziomie prognozy. Otwarte dopiero w 2011 roku

Data Center firmy 3SF S.A. z Katowic znajduje się jeszcze w fazie

początkowej i w związku z tym poniosło w 2011 roku stratę

zgodną z naszymi oczekiwaniami. Dotyczy to również firmy

PCC Capital GmbH z siedzibą w Duisburgu. Spółka PCC SE

z Duisburga skorzysta - w postaci wpływów z dywidend - na

przeważnie wyraźnie dodatnich wynikach swoich spółek portfelo

wych w 2011 roku, dopiero w 2012 roku. Jednostkowy wynik

finansowy 2011 roku natomiast będzie niższy od naszych prognoz

za sprawą czynników wspomnianych na wstępie.

andii budowę nowoczesnej wytwórni

krzemometalu. Uruchomienie wytwórni zaplanowano na 2015

rok. Obecnie trwają prace nad strukturyzacją finansowania.

Nakłady inwestycyjne w pierwszym etapie, który zakłada zdolności

produkcyjne na poziomie 33 000 ton, wyniosą ok. 130 mln €. Przy

pomyślnej dynamice rozwoju rynku planuje się podwojenie

zdolności produkcyjnych. Krzemometal wyprodukowany w nowej

wytwórni znajdzie zastosowanie m.in. jako składnik stopów

aluminiowych, oraz w branży chemicznej do produkcji siloksanów

i silikonów. Energia potrzebna do tej energochłonnej produkcji

PCC planuje produkcję krzemometalu na Islandii

pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych, tj. energii geo

termicznej i wodnej.

Wybrana lokalizacja dla inwestycji to miejscowość Bakki koło

Husavik, leżąca na północnym wybrzeżu Islandii. Tutaj na 200 ha

gruntu planuje się budowę parku przemysłowego, którego celem

będzie stworzenie nowych, perspektywicznych miejsc pracy obok

istniejących branż, jakimi są turystyka i rybołówstwo. Projekt

PCC przewiduje stworzenie od 120 do 150 bezpośrednich miejsc

pracy związanych z obsługą wytwórni. 21 października 2011 roku

podpisano list intencyjny w sprawie budowy wytwórni z przedsta

wicielami gminy Husavik. Następnie, w IV kwartale 2011 roku

rozpoczęły się procedury pozyskiwania zezwoleń.

Jednocześnie prowadzone są badania, w jakim stosunku

ilościowym kwarcyt wydobywany w kopalni PCC Silicium S.A.

w Zagórzu może być wykorzystany jako surowiec do produkcji

krzemometalu na Islandii w celu wykorzystania dodatkowych

efektów synergii.

PCC Rokita SA z sukcesem wprowadziła na rynek swoją techno

logię piankową iPoltec (Intelligent Polyurethane Technology). Do

końca 2011 roku za pomocą tej innowacyjnej technologii

wyprodukowano już milion podstaw materaców.

Jak już poinformowaliśmy, PCC wytwarza od 2010 roku w swoim

największym zakładzie chemicznym w Brzegu Dolnym specjalis

tyczny poliol Rokopol iPol do produkcji wysokiej jakości pianek

HR. Od grudnia 2011 roku PCC Rokita dostarcza kolejny rodzaj

polioli specjalistycznych: serię Rokopol vTec do produkcji pianek

wiskoelastycznych.

Kluczem do sukcesu polioli specjalistycznych Rokopol iPol

i Rokopol vTec jest połączenie poliolu z odpowiednią wiedzą

technologiczną. Właściwym stosowaniem technologii zajmuje się

zespół ekspertów technicznych PCC SE i PCC Rokita SA, który na

miejscu, w zakładzie klienta, uczestniczy w dostosowaniu linii

produkcyjnych, rekomenduje formulacje pianek i w ten sposób

zapewnia zawsze optymalny wynik przy produkcji pianek.

PCC SE wyemitowała 1 stycznia 2012 roku nową, 5,00% serię

obligacji na okaziciela (ISIN DE000A1MA912) z terminem zapadal

ności 1 grudnia 2013 roku. Wypłata odsetek odbywać się będzie

- jak zwykle - raz na kwartał.

wej emisji, wciąż są otwarte zapisy na 7,25% serię

obligacji korporacyjnych (ISIN DE000A1K0U02) z terminem

zapadalności 1 kwietnia 2013 roku. Obydwa papiery wartościowe

są notowane na Otwartym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych

we Frankfurcie (FSE). Cena zakupu obligacji w przypadku

bezpośredniego, bezprowizyjnego nabycia przez PCC SE wynosi

do odwołania 100% ceny nominalnej
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-

-

-

-

Oprócz tej no

plus naliczone odsetki.

Technologia iPoltec już w milio

PCC SE - wykup za

23 miesiące

nie podstaw materaców

Nowa 5,00% seria obligacji

®

®
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