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Wyniki działalności
Po dobrym początku w pierwszych tygodniach IV kwartału 
2012 roku w listopadzie i grudniu doszło do znacznego 
pogorszenia koniunktury, w skutku czego wyniki działalności 
za całość kwartału nie spełniły naszych oczekiwań. Skonsolido
wane przychody ze sprzedaży Grupy PCC zmniejszyły się w 
stosunku do poprzedniego kwartału (179 mln €) o 12 mln € 
do poziomu 167 mln €. W okresie kończącym się 31 grudnia 
2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły 
wartość 678 mln €, czyli o 6 mln € poniżej ostatniej prognozy 
na rok 2012. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy były 
z jednej strony niższe od zaplanowanych przychody Pionu 
Chemii – szczególnie obszary handlu surowcami chemicznymi 
i produkcji surfaktantów – z drugiej zaś strony przychody Pionu 
Logistyki z przewozów intermodalnych. Kolejnym powodem 
były różnice kursowe.

Łączny wynik IV kwartału 2012 roku trzeba określić jako 
niezadowalający. Podczas gdy Pion Chemii – głównie dzięki 
utrzymującej się dobrej kondycji PCC Rokita SA z Brzegu 
Dolnego – po raz kolejny poprawił swoje wyniki w IV kwartale 
i zamknął rok 2012 tylko nieznacznie poniżej prognozy, to  
w Pionie Logistyki negatywna dynamika utrzymywała się w IV 
kwartale niezmiennie. Trwająca intensywna konkurencja 
cenowa w branży przewozów intermodalnych przyczyniła się 
do kolejnych strat PCC Intermodal S.A. z Gdyni, których spółka 
ta nie była w stanie wyrównać mimo osiągniętej w IV kwartale 
2012 roku redukcji kosztów. Ponadto wysoki koszt obsługi 
długu PCC SE z Duisburga (Niemcy) oraz stosunkowo wysokie 
koszty tej spółki w zakresie rozwoju projektów obciążyły 
wynik; przychody równoważące te koszty będą się pojawiać 
dopiero w nadchodzących latach. Na poziomie operacyjnym, 
czyli wyniku przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem 
i amortyzacją (EBITDA), osiągnięto w IV kwartale 2012 roku 
poprawę o 7 mln € do +36 mln €, natomiast na poziomie 
wyniku przed opodatkowaniem (EBT) zanotowano w IV 
kwartale 2012 roku ponownie nieznaczny spadek. Najprawdo
podobniej EBT na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknie się na 
poziomie zerowym. Obydwa wskaźniki będą więc niższe niż  
w ubiegłym roku i niższe od naszych oczekiwań względem 
roku obrotowego 2012.

W powyższych liczbach nie został jeszcze uwzględniony 
prawdopodobnie konieczny odpis aktualizujący wartość 
papierów wartościowych wchodzących w skład aktywów 
trwałych – dotyczy to akcji firmy Oltchim – w wysokości  
ok. 20 mln €. Pod koniec stycznia 2013 roku ogłoszono 
regularne postępowanie upadłościowe dotyczące majątku tej 
rumuńskiej spółki chemicznej. Obecnie przygotowuje się plan 
restruk turyzacji S.C. Oltchim S.A., na którego realizację spółka  
będzie miała łącznie trzy lata. Jednocześnie trwają negocjacje 
z wierzycielami – głównie państwo rumuńskie, państwowe 

korporacje oraz banki – na temat cięcia długu. Postępowanie 
to oznacza zatem niewątpliwie także szanse na pozytywny 
rozwój S.C. Oltchim S.A. w przyszłości oraz na udaną 
prywatyzację firmy w późniejszym terminie. Obecnie jednak 
trudno o kwantyfikację tych szans. Ponadto PCC SE ma 
ograniczone możliwości wpływu na S.C. Oltchim S.A., jako że 
jest mniejszościowym akcjonariuszem spółki mającym 32 pro
cent akcji. Dlatego zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny zostanie 
dokonany wymieniony wyżej odpis wartości księgowej  
w wysokości ok. 20 mln €, który nie wpłynie na płynność  
i będzie miał (jednorazowy) negatywny efekt na jednostkowe 
i skonsolidowane sprawozdanie finansowe PCC SE za rok 
2012. Obecnie sprawozdania roczne spółek Grupy Kapitałowej 
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe znajdują się na 
etapie audytu prowadzonego przez biegłych rewidentów. 
Finalne, zaudytowane wyniki finansowe zostaną opublikowane 
na naszej stronie internetowej niezwłocznie po ostatecznym 
zatwierdzeniu sprawozdania rocznego za rok 2012.

W odniesieniu do podstawowych pionów naszej Grupy 
Kapitałowej w IV kwartale 2012, można skonstatować 
następujące fakty:

W Pionie Chemii Grupy PCC, który w IV kwartale 2012 roku 
ponownie stanowił główne źródło przychodów jak i zysku, 
kontynuowany był proces konsolidacji poszczególnych 
obszarów produktowych. W pierwszym kroku w IV kwartale 
2012 roku dostawca systemów poliuretanowych PCC Prodex 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie został podporządkowany 
działowi polioli PCC Rokita SA. PCC Prodex wytwarza tzw. 
systemy poliuretanowe m.in. na bazie wyprodukowanych 
przez PCC Rokita polioli. Pod koniec 2012 roku przygotowaliśmy 
włączenie spółki PCC Chemax, Inc. z Piedmont (USA) do 
struktur PCC Exol SA z siedzibą w Brzegu Dolnym. Realizacja 
tej restrukturyzacji nastąpiła w styczniu 2013 roku. W wyniku 
tego skonsolidowano także spółki Grupy Kapitałowej działające 
w zakresie produkcji środków powierzchniowo czynnych 
(surfaktantów), co w przyszłości pozwoli na bardziej skuteczne 
i wydajne zarządzanie poszczególnymi segmentami produk

Możliwe różnice z zaokrąglenia

Skonsolidowane wskaźniki 
finansowe PCC* 

Q4 / 2012 2012 rok

Skonsolidowane przychody ogółem: 167 mln € 678 mln €

Przychody Pionu Chemii: 151 mln € 613 mln € 

Przychody Pionu Energii: 3 mln € 11 mln € 

Przychody Pionu Logistyki: 11 mln € 46 mln € 

Przychody Pionu Pozostałe: 2 mln € 8 mln € 

EBITDA (wynik operacyjny): + 7 mln € + 36 mln €

EBT (wynik przed opodatkowaniem): – 23 mln €** – 21 mln €**

* wstępne dane finansowe

** Głównym powodem ujemnego wyniku finansowego jest odpis wartości 
księgowej w wartości ok. 20 mln € (efekt jednorazowy).
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Duisburg, 18 marca 2013 roku

towymi. Zarówno dział polioli jak i dział surfaktantów zamknęły 
rok 2012 z zyskiem. Dotyczy to również działu chemii chloru 
PCC Rokita SA, czyli trzeciego wielkiego segmentu produkto
wego wewnątrz Grupy PCC. Dodatni wkład do wyniku 
finansowego wniosły w 2012 roku po raz kolejny dwie  
spółki handlowe, Petro Carbo Chem GmbH z siedzibą w 
Duisburgu i PCC MoravaChem s.r.o. z siedzibą w Czeskim 
Cieszynie (Czechy), oraz podgrupa PCC Consumer Products 
S.A. z Warsza wy. Pion Chemii Grupy PCC osiągnął w 2012 
roku lączne zewnętrzne przychody ze sprzedaży na poziomie  
ok. 613 mln €, z czego 151 mln € w IV kwartale. Pomijając 
efekty jednorazowe, wynik operacyjny przed odset kami, opo
datkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) wyniósł 
ok. +45 mln €.

Mniej korzystne były natomiast wyniki działalności Pionu 
Logistyki, który w IV kwartale 2012 roku uzyskał zewnętrzne 
przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 11 mln €, natomiast 
za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku na poziomie ok. 
46 mln €. Zysk pionu skurczył się ponownie, co było skutkiem 
wymienionej na wstępie utrzymującej się trudnej sytuacji 
rynkowej w branży intermodalnej w IV kwartale 2012 roku. Na 
poziomie operacyjnym przed odsetkami, opodatkowaniem, 
umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) w roku kończącym się  
31 grudnia 2012 pozostał tylko niewielki zysk w wysokości 
0,6 mln €. Oprócz PCC Intermodal S.A. gorsze wyniki zano
tował w ostatnim kwartale 2012 roku także rosyjski operator 
wagonów ZAO PCC Rail z siedzibą w Moskwie. Powodem  
były zmiany w taryfach Kolei Rosyjskich oraz chociażby 
przejściowo słabnąca koniunktura w Rosji. Natomiast 
PCC Autochem Sp. z o.o., przewoźnik drogowy towarów  
w cysternach z siedzibą w Brzegu Dolnym, wygenerował 
dodatni wynik odpowiadający poziomowi poprzedniego 
kwartału.

Pion Energii, który nadal koncentruje swoją działalność głównie 
na rozwoju projektów budowy elektrowni w zakresie energii 
odnawialnych, oraz pozostałe spółki portfelowe Grupy PCC 
miały raczej niewielkie znaczenie dla skonsolidowanych 
przychodów i skonsolidowanego wyniku finansowego w 2012 
roku.

Rozbudowa podgrupy „PCC Consumer Products“
Założona w 2011 roku grupa „PCC Consumer Products“ 
została w ubiegłych miesiącach rozbudowana w wyniku 
zakupu udziałów w kolejnych firmach i założenia nowych firm. 
Ta podgrupa PCC obejmuje spółki produkujące dobra kon
sumpcyjne, w tym w szczególności marki handlowe z zakresu 
środków czystości dla gospodarstw domowych i przemysłu, 
środków do prania, wyspecjalizowanej kosmetyki samocho
dowej i zapałek. Przychody ze sprzedaży wyniosły w 2012 roku 
ok. 36 mln €. Sama produkcja środków czyszczących i środków 
do prania wzrosła przy tym o 28 procent w stosunku do 
poprzedniego roku i przekroczyła 66 000 ton.

PCC ma obecnie zakłady produkcyjne i biura sprzedaży  
w Polsce i na Białorusi oraz spółkę handlową w Rosji. Rynek 
zbytu koncentruje się do tej pory na Europie Środkowo
Wschodniej. W przyszłości planuje się ekspansję sprzedaży do 
sklepów spożywczych, sieci dyskontowych i drogeryjnych  
w krajach niemieckojęzycznych. Ponadto przewidywane jest 
uzupełnienie portfela produktów grupy „PCC Consumer 
Products“ o kolejne dobra konsumpcyjne.

„Puls Biznesu” wyróżnia menadżera PCC
Polski dziennik gospodarczy „Puls Biznesu” wyróżnił w swoim 
rankingu „500 Menedżerów 2012“ menedżerów, którzy 
osiągnęli w okresie 20102011 roku najbardziej spektakularne 
przyrosty zysku. Zwycięzcą w kategorii „firmy o przychodach 
od 10 do 50 mln PLN” (około 2,5 do 12,5 mln €) okazał się 
Artur Papis, prezes zarządu PCC Prodex Sp. z o.o., spółki 
zależnej PCC z Warszawy. Papis, który stoi na czele dostawcy 
rozwiązań poliuretanowych już od 2007 roku, osiągnął w tym 
okresie wzrost zysku o ponad 835 procent.

Jak wspomniano wyżej, firma PCC Prodex, w której Grupa 
PCC ma 100 procent udziałów od września 2010 roku, zajmuje 
się produkcją systemów poliuretanowych. Są one wykorzys
tywane przede wszystkim do produkcji pianek PUR dla izolacji 
termicznej i akustycznej. Ponadto PCC Prodex sprzedaje spec
jalistyczne maszyny do spieniania poliuretanu. 

Postępuje budowa małych elektrowni wodnych 
PCC w Macedonii
Jak poinformowaliśmy wcześniej, PCC rozpoczęła w lipcu 2012 
roku budowę małej elektrowni wodnej „Gradečka“. W tym 
czasie ułożono około połowy rurociągu o łącznej długości  
3 kilometrów, wybetonowano wlot wody i osadnik piasku. 
Obecnie dobiega końca budowa stanu surowego maszynowni.

Drugi projekt budowy elektrowni w Macedonii – „Galičnik“ – 
znajduje się na północnym zachodzie kraju, na południowym 
zachodzie od miasta Gostivar. Tutaj jeszcze w listopadzie 2012 
roku rozpoczęła się budowa dróg tymczasowych. Po  
ustąpieniu mrozów, w lutym 2013 roku, wznowione zostały 
prace wykopowe pod rurociąg.

Największy projekt, „Brajčino” leży 125 kilometrów na 
południowopołudniowy zachód od Skopje, niedaleko granicy 
macedońskogreckiej. Od rozpoczęcia budowy w styczniu 
2013 r. wybeto nowane zostały już fundamenty maszynowni. 
Ponadto roz poczęte zostały prace wykopowe pod rurociąg.

Inwestorem projektów w Macedonii jest lokalna spółka  
celowa PCC, PCC HYDRO DOOEL Skopje. Zgodnie z założeni
ami budowa elektrowni Gradečka zakończy się w lipcu 2013 
roku, podczas gdy prace budowlane w lokalizacjach Brajčino  
i Galičnik zostaną sfinalizowane do końca 2013 roku. Nasze 
plany przewidują obecnie budowę łącznie pięciu elektrowni  
o całkowitej mocy 6 megawatów.


