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Grupa PCC poprawiła w 2014 roku zysk brutto o 13,4 %
Zabezpieczono finansowanie projektu na Islandii
Zakończono rozbudowę terminalu PCC we Frankfurcie nad Odrą
EBOiR nagradza elektrownie wodne w Macedonii
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Skonsolidowane przychody ze sprze-
daży Grupy PCC wyniosły w IV kwartale
2014 roku 149 mln € (wobec 147 mln €
w analogicznym okresie ubiegłego
roku), jednak ze względu na przerwę
świąteczną ukształtowały się na niższym
poziomie w porównaniu do każdego 
z poprzednich trzech kwartałów, w któ-
rych przekroczyły 170 mln €.  Oczekiwany
negatywny wpływ na wielkość przychodów
miał również spadek cen surowców. Tym
niemniej zwiększono całoroczne przychody
ze sprzedaży w porównaniu z rokiem
poprzednim o 3,8 %, czyli o ok. 24 mln €.
Narastająco na koniec 2014 roku skonsolido-
wane przychody ze sprzedaży wyniosły 
648 mln €. 
Jeżeli chodzi o wynik finansowy, odpowiednie
wskaźniki ubiegłego roku zostały również
przekroczone. Zysk operacyjny przed od-
setkami, opodatkowaniem, umorzeniem 
i amortyzacją (EBITDA) zwiększył się w czwar-
tym kwartale o 20,4 mln €, osiągając 
51,4 mln € narastająco do 31 grudnia 2014
roku, co oznacza wzrost o 8,1% w porówna-
niu z odpowiednią wartością sprzed roku
(47,5 mln €). W przypadku wyniku przed
opodatkowaniem (EBT) w IV kwartale zano-
towano wzrost o 10,8 mln € do 11,8 mln €
na 31 grudnia 2014 roku. Roczny zysk
zwiększył się tym samym o 1,4 mln € lub
13,4 % w porównaniu z poprzednim rokiem.
Na poziomie operacyjnym, zdecydowanie
największy wkład w wynik finansowy wniósł
segment polioli. Ponadto, w znaczącej wyso-
kości dodatnie wyniki osiągnęły również: 
segment chloru, działalność w zakresie prze-
wozów intermodalnych oraz handel. Na po-
ziomie holdingu, do wzrostu zysku przyczyniło
się zrealizowane zgodnie z planem zbycie
przez PCC SE 13,5 % udziałów w islandzkiej
spółce celowej PCC BakkiSilicon hf z siedzibą
w Húsavík na rzecz islandzkich współinwest-
orów w IV kwartale (więcej na str. 4). 

Jeżeli chodzi o wyniki działalności w po-
szczególnych pionach i segmentach firmy,
można stwierdzić że:
W pionie Chemii Grupy PCC i wszystkich
jego działach biznesowych uzyskano 
w IV kwartale 2014 roku przychody ze
sprzedaży w wysokości 131 mln €. 
Narastająco do 31 grudnia zewnętrzne przy-
chody pionu osiągnęły 578 mln €. W poszcze-
gólnych segmentach tego pionu dynamika
ponownie była bardzo zróżnicowana.

Bardzo dobre wyniki poprzed-
nich miesięcy segmentu polioli utrzymy-
wały się również w IV kwartale, a także
w nowym roku. Zarówno wielkość sprze-
daży jak i przychody wypadły w IV kwartale
nieznacznie poniżej planów, jednak w przy-
padku przychodów było to głównie efektem
zmian w asortymencie produktów. Coraz
większa koncentracja na specjalistycznych
poliolach o wyższej wartości dodanej wpły-
nęła natomiast korzystnie na dynamikę 
wyników finansowych. Przychody w IV kwar-
tale z działalności w zakresie dostaw systemów
poliuretanowych, która wchodzi w skład seg-
mentu polioli, zostały zrealizowane również
poniżej planu. Szczególnie w zakresie zasto-

sowań izolacyjnych nie osiągnięto oczekiwa-
nych wyników sprzedaży, dlatego też pro-
wadzona jest ciągła praca nad
udoskonaleniem odpowiednich systemów.
Mimo niewielkiej straty tego działu bizneso-
wego w rocznym sprawozdaniu, segment 
polioli zamknął IV kwartał oraz cały rok 
2014 znacznie powyżej pierwotnego planu 
i wniósł – jak wspomniano na wstępie –
największy wkład w skonsolidowany wynik
finansowy na poziomie operacyjnym.

W segmencie surfaktantów 
zarówno w IV kwartale jak i w całym
roku 2014 wyniki działalności ukształto-
wały się poniżej naszych oczekiwań.
Oprócz powodów wspomnianych w poprzed-
nich raportach kwartalnych, wśród przyczyn
należy również wymienić przypadki drogich
zakupów surowców (alkoholi tłuszczowych 
i tlenku etylenu). Ponadto, szczególnie 
w spółce PCC Exol SA z Brzegu Dolnego 
w 2014 roku prowadzono intensywne prace
nad optymalizacją portfela produktowego,
koncentrując się na surfaktantach specjalis-
tycznych o wyższej wartości dodanej. Nie-
które z niezbędnych w tym związku procedur
dopuszczających do obrotu są czasochłonne
i drogie, co również obciążyło wynik finan-
sowy, ale jednocześnie należy je uznać za 
inwestycje w przyszłość segmentu surfaktan-
tów.

Wyniki segmentu chloru były
w IV kwartale nadal dodatnie. Stosowny
dział biznesowy PCC Rokita SA z Brzegu Dol-
nego zamknął cały 2014 rok wyraźnym zys-
kiem przekraczającym nasze oczekiwania.
Budowa instalacji do produkcji wysokiej czys-
tości kwasu monochlorooctowego (MCAA),
pozwalającej na przedłużenie łańcucha
tworzenia wartości w segmencie chloru,

Wyniki działalności

Przychody ze sprzedaży1 mln €

EBITDA2 mln € 

EBIT3 mln € 

EBT4 mln €

Liczba pracowników (na 31.12.)

Poliole Surfaktanty

Raport kwartalny IV/2014 

Chlor

Poliole

IV/2014 I-IV/2014 I-IV/2013 

38,6 157,2 140,1

5,2 12,9 4,0

4,9 11,8 2,8

4,8 11,3 2,1

– 142 145

Surfaktanty

IV/2014 I-IV/2014 I-IV/2013 

29,0 123,4 112,7

1,7 6,5 8,2

0,8 2,8 4,5

0,1 0,0 1,3

– 245 240

Chlor

IV/2014 I-IV/2014 I-IV/2013

31,6 129,0 142,2

1,9 7,9 16,3

0,9 3,5 12,2

1,0 3,3 11,1

– 242 238

Chemia specjalistyczna

IV/2014 I-IV/2014 I-IV/2013 

48,0 227,3 211,7

0,2 4,4 2,6

- 0,6 1,6 0,0

- 1,0 0,3 - 1,2

– 381 380
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była realizowana w IV kwartale zgodnie 
z planem. Sprzyjała temu stosunkowo
łagodna pogoda. W związku z tym 
kierownictwo projektu nadal zakłada, że 
instalacja zostanie oddana do użytku latem
2015 roku.

Dynamika działalności spółek
portfelowych wchodzących w skład seg-
mentu chemii specjalistycznej była IV
kwartale 2014 roku nadal bardzo zróżni-
cowana: W handlu surowcami prowadzo-
nym przez firmę PCC Trade & Services GmbH
z Duisburga zanotowano wyraźny spadek
przychodów, który przede wszystkim był wy-
nikiem gwałtownego spadku cen niektórych
surowców na tle drastycznego spadku ceny
ropy naftowej. Ze względu jednak na to, że
równolegle do cen sprzedaży zmniejszyły się
też ceny zakupu, wyżej wymieniona spółka
portfelowa zakończyła również IV kwartał 
z zyskiem i zamknęła cały 2014 rok wyraźnie
powyżej pierwotnych oczekiwań. Wynik 
finansowy PCC Morava-Chem s.r.o. z Czes-
kiego Cieszyna (Republika Czeska) w IV
kwartale obciążyło m.in. niewywiązanie się
dużego klienta z płatności, jednak naras-
tająco wynik utrzymał się na dodatnim po-
ziomie. 
Natomiast dział biznesowy fosforo- i naftale-
nopochodnych (PCC Rokita SA) oraz 
producent alkilofenoli PCC Synteza S.A. 
z Kędzierzyna-Koźla zamknęły zarówno IV
kwartał jak i cały 2014 rok z przewidywaną
stratą spowodowaną czynnikami opisanymi
w poprzednich raportach kwartalnych.
Dzięki rosnącym w grudniu, ponadpla-
nowym wynikom sprzedaży m.in. fosforopo-
chodnych uniepalniaczy (PCC Rokita SA) 
i dodecylofenolu (PCC Synteza S.A.) oraz
częściowemu spadkowi cen zakupu su-
rowców, na przełomie roku zarysowały się
umiarkowanie pozytywne tendencje dla
rozwoju tych dwóch działów biznesowych.

Kopalnia kwarcytu PCC Silicium S.A. z Za-
górza zamknęła cały 2014 rok z niewielkim
zyskiem. Perspektywy rozwoju tej spółki port-
felowej są mocno uzależnione od projektu
produkcji krzemometalu na Islandii, gdzie
najprawdopodobniej w II kwartale 2015 roku
dojdzie do zamknięcia finansowania.

Grupa „PCC Consumer Pro-
ducts“ zanotowała w IV kwartale 2014
roku wynik ujemny. Narastająco do 31
grudnia 2014 roku utrzymał się niewielki
zysk przynajmniej na szczeblu operacyjnym,
ale na poziomie wyniku przed opodatkowa-
niem podgrupa ta wykazuje stratę. Oprócz
obszernych działań restrukturyzacyjnych 
i modernizacyjnych w spółce PCC Consumer
Products Kosmet Sp. z o.o. z Brzegu Dol-
nego, które w ciągu roku negatywnie
wpłynęły na produkcję, wśród przyczyn
można również wymienić zmiany w portfelu
produktowym jednego z największych od-
biorców tej spółki portfelowej oraz problemy
na rynkach Rosji i Białorusi. Te ostatnie wyni-
kają m.in. z gwałtownego spadku kursu 
rosyjskiego rubla.

Pion Energii Grupy PCC wyge-
nerował w IV kwartale 2014 roku
zewnętrzne przychody ze sprzedaży w
wysokości blisko 3 mln €, a narastająco
do 31. grudnia ok. 11 mln €.  Największym
źródłem przychodów i zysku był nadal kon-
wencjonalny segment pionu, w którego skład
wchodzą zarówno elektrociepłownia (będąca
działem biznesowym) PCC Rokita SA jak 
i polski zakład energetyczny i ciepłowniczy 
PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. z Kę-
dzierzyna-Koźla. Jednakże w ciągu 2014 roku
segment energii odnawialnych zyskał na
znaczeniu dzięki uruchomieniu czterech
małych elektrowni wodnych w Macedonii.

Pion Logistyki Grupy PCC
osiągnął w IV kwartale 2014 roku
zewnętrzne przychody na poziomie 
ok. 13 mln €. Narastająco do 31 grudnia
przychody pionu osiągnęły 51 mln €. Utrzy-
mały się tutaj dobre wyniki PCC Intermodal
S.A. z Gdyni na tle dalszego wzrostu wykor-
zystania oferowanych przez spółkę połączeń
oraz zwiększonej liczby przeładunków termi-
nalowych. W wyniku tego spółka PCC Inter-
modal S.A. zamknęła rok 2014 z wyraźnym
zyskiem, który również przekroczył nasze
oczekiwania. Przewoźnik drogowy towarów
w cysternach, firma PCC Autochem Sp. z o.o.
z Brzegu Dolnego, nieznacznie poprawił
swoje wyniki w IV kwartale i również zamknął
rok 2014 z zyskiem przekraczającym nasze
oczekiwania. Jednakże duża część dodatnich
wyników obu spółek została w perspektywie
całego pionu Logistyki zbilansowana 
utrzymującymi się stratami rosyjskiego opera-
tora wagonów ZAO PCC Rail. Jako główne
powody takiej sytuacji należy nadal wymienić
spowolnienie gospodarcze w Rosji oraz
osłabienie rosyjskiej waluty.

Spółka holdingowa PCC SE
zamknęła czwarty kwartał 2014 roku 
z zyskiem w wyniku wspomnianego na
wstępie zbycia pakietu mniejszościo-
wego w islandzkiej spółce PCC BakkiSili-
con hf, i wykazała dodatni wynik
finansowy również za cały 2014 rok.
Oprócz holdingu, segment ten obejmuje
m.in. działalność Grupy PCC w zakresie usług
informatycznych i data center. W obu
działach biznesowych również zanotowano
pozytywne tendencje, np. stały wzrost kor-
zystania z usług data center. 

Dobra konsumpcyjne

Energia
Holding

Uwagi:
• Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia
• Wskaźniki kwartalne nieaudytowane
• Sprawozdanie roczne 2014 przed badaniem wykonanym 

przez biegłego rewidenta
1 Przychody segmentów w tabelach obok obejmują również

przychody pomiędzy poszczególnymi segmentami, które 
zostały wyeliminowane ze skonsolidowanych przychodów 
w procesie konsolidacji.

2 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortisation) = zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, 
umorzenia i amortyzacji (wynik z działalności operacyjnej) 

3 EBIT (earnings before interest and taxes) = 
EBITDA - umorzenie i amortyzacja

4 EBT (earnings before taxes) = EBIT minus wynik na 
działalności finansowej (zysk przed opodatkowaniem)

Logistyka

Chemia specjalistyczna
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Dobra konsumpcyjne

IV/2014 I-IV/2014 I-IV/2013 

10,2 42,7 43,7

- 0,3 0,3 1,3

- 0,5 - 0,4 0,7

- 0,7 - 1,1 0,0

– 615 645

Energia

IV/2014 I-IV/2014 I-IV/2013 

7,2 26,0 25,8

1,5 5,3 4,4

0,9 3,4 2,7

0,8 3,1 2,7

– 177 177

Logistyka

IV/2014 I-IV/2014 I-IV/2013

15,3 58,7 50,3

- 1,9 0,3 1,6

- 2,5 - 2,3 - 1,0

- 2,9 - 3,9 - 2,8

– 331 328

Grupa PCC ogółem

IV/2014 I-IV/2014 I-IV/2013

149,2 648,1 624,3

20,4 51,4 47,5

15,1 30,6 28,6

10,8 11,8 10,4

– 2 879 2 869



Inwestycja związana z naszym projek-
tem produkcji krzemometalu na Islandii
ma zapewnione finansowanie. Jak infor-
mowaliśmy wcześniej, planujemy na północy
wyspy, budowę jednego z najnowocześniej-
szych zakładów produkcyjnych krzemome-
talu na świecie. Około jednej czwartej
nakładów inwestycyjnych wynoszących circa
300 mln dolarów (blisko 260 mln €) mają
ponieść islandzkie fundusze emerytalne oraz
islandzki bank Islandsbanki. Pod koniec grud-
nia 2014 roku została zawarta stosowna
umowa pomiędzy PCC SE a islandzką spółką
Bakkastakkur slhf., dotycząca wspomnia-
nego na str. 2 zbycia udziałów w spółce PCC
BakkiSilicon hf. PCC SE posiada zatem nadal
pakiet większościowy obejmujący 86,5 %
udziałów. Większą część finansowania pro-
jektu ma zapewnić kredyt przyznany przez
KfW IPEX-Bank z Frankfurtu nad Menem.
Rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje
się w połowie 2015 roku.

9 grudnia 2014 roku, po pomyślnym za-
kończeniu rozbudowy, spółka PCC Inter-
modal S.A. uroczyście oddała do użytku

terminal kontenerowy PCC we Frankfur-
cie nad Odrą. Terminal otrzymał dwa nowe
tory, w wyniku czego dysponuje obecnie
czterema torami po 600 metrów długości.
Dodatkowo terminal został wyposażony 
w suwnicę kolejową. Dzięki temu roczne
możliwości przeładunkowe terminalu
zwiększyły się do ponad 100 tys. TEU (jed-
nostka miary dla 20-stopowych standardow-
ych kontenerów ISO). Powierzchnia
operacyjna wzrosła do 30 tys. m², dodat-
kowo terminal ma do dyspozycji po-
wierzchnię składowania do 1 tys. TEU.
Dzięki suwnicy kolejowej o rozpiętości 70
metrów możliwa będzie odprawa pociągów
na wszystkich czterech torach. Suwnica po-
rusza się z prędkością 120 metrów na 
minutę, a jej maksymalny udźwig wynosi 
41 ton. Terminal we Frankfurcie nad Odrą
obecnie obsługuje kilka razy w tygodniu po-
ciągi intermodalne kursujące do Hamburga,
Duisburga i Rotterdamu oraz do Kutna 
w Polsce centralnej. W planach na 2015 rok
jest uruchomienie nowych połączeń do
Francji.

Po zakończeniu oceny przez nieza-
leżnych ekspertów, bank EBOiR (Euro-
pejski Bank Odbudowy i Rozwoju)
finansujący inwestycję, przyznał w listo-

padzie 2014 roku tzw. „Incentive Pay-
ment” za pomyślne uruchomienie elek-
trowni wodnych PCC w Macedonii.  Jak
informowaliśmy wcześniej, do połowy 2014
roku spółka celowa PCC HYDRO DOOEL
Skopje (Macedonia) przyłączyła do sieci elek-
troenergetycznej trzy pierwsze elektrownie
wodne. Bank sfinansował te przedsięwzięcia
pożyczką w wysokości 6 mln €. Dzięki
przyznaniu premii, kwota spłaty uległa ob-
niżeniu o ok. 670 tys. €.
Czwarta elektrownia została oddana do
użytku jeszcze w grudniu 2014 roku, plano-
wana jest również piąta elektrownia.

W dniach 1 października i 1 grudnia
2014 roku spłacono dwie emisje 
obligacji: pierwsza to wyemitowana 
w lipcu 2010 roku 6,00 % seria obligacji 
o sprzedanej wartości ok. 35,0 mln €
(ISIN: DE000A1EKZN7), druga to wyemito-
wana w lutym 2013 roku 5,00 % seria ob-
ligacji o sprzedanej wartości ok. 9,0 mln €
(ISIN: DE000A1R1AM7).

EBOiR nagradza elektrownie
wodne w Macedonii
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Prawa autorskie do zdjęć: PCC SE
Niniejszy raport kwartalny i dodatkowe informacje dostępne są 
w Internecie pod adresem www.pcc.eu. 

Uwaga:  Skonsolidowane sprawozdanie roczne PCC SE oraz sprawozdania roczne spółek zależnych podlegają audytowi raz w roku, na dzień 31.12., przez odpowiednio powołanego biegłego rewidenta. Wskaźniki
śródroczne nie podlegają audytowi. Wyłączenie odpowiedzialności:  Niniejszy raport kwartalny zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, bazujące na aktualnych planach, szacunkach i prognozach kadry
zarządzającej PCC SE i jej spółek zależnych, oraz na innych informacjach obecnie dostępnych. Stwierdzeń dotyczących przyszłości nie należy traktować jako gwarancji opisanych w nich przyszłych wydarzeń i wyników.
Przeciwnie, przyszłe wydarzenia i wyniki są zależne od wielu czynników, są obarczone szeregiem ryzyk i elementów niepewności i opierają się na założeniach, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. PCC nie
planuje dokonać, ani nie zobowiązuje się do uaktualnienia stwierdzeń dotyczących przyszłości w zależności od przyszłych wydarzeń i wyników, lub do ich aktualizacji na podstawie nowych informacji. Aktualne dane
finansowe są publikowane przez PCC SE w Internecie pod adresem www.pcc-danefinansowe.eu. 

Duisburg, 27 lutego 2015 roku
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Zakończono rozbudowę termina-
lu PCC we Frankfurcie nad Odrą
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PCC SE zabezpieczyła finanso-
wanie dla planowanej produkcji
krzemometalu na Islandii

Wykup obligacji w terminie 
zapadalności
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Papier z odpowied-
zialnych źródeł
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