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Wyniki działalności
Pomimo aktualnego spowolnienia gospodarczego wyniki 
działalności w I kwartale 2013 roku wykazują, pod 
względem przychodów ze sprzedaży i wyniku operacyjnego, 
pewne podobieństwa do udanego I kwartału ubiegłego 
roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy PCC 
na 31 marca 2013 roku osiągnęły łącznie 159 mln €, czyli 
poziom I kwartału 2012 roku, kiedy to wyniosły 160 mln €. 
Jednakże przychody na 31 marca 2013 roku okazały się  
o prawie 23 mln € niższe od prognozy na bieżący rok, co 
było głównie spowodowane spadkiem przychodów Pionu 
Chemii w odpowiedniej wysokości. Wynik operacyjny 
przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amorty
zacją (EBITDA) wyniósł + 11,9 mln € (wobec + 11,1 mln € 
przed rokiem), mieszcząc się w ramach naszych oczekiwań. 
Zysk przed opodatkowaniem (EBT) wyniósł + 1,4 mln €  
i okazał się o prawie 0,5 mln € niższy od prognozy oraz  
o 1,0 mln € niższy od wyniku analogicznego okresu 
ubiegłego roku. Głównym tego powodem jest zwiększony 
koszt obsługi długu Grupy Kapitałowej.

Działalność w poszczególnych pionach Grupy w I kwartale 
2013 roku przebiegała następująco:

Pion Chemii, który jest głównym źródłem przychodów jak  
i zysków Grupy PCC, wypracował w I kwartale 2013 roku 
zewnętrzne przychody na poziomie 147 mln €. Przekroczyły 
one o 2,4 mln € wartość analogicznego okresu ubiegłego 
roku, ale były o 20,8 mln € niższe od planu. Ujemne 
odchylenia od planu w przypadku spółki handlowej Petro 
Carbo Chem GmbH z Duisburga (Niemcy) w wysokości 
prawie 16 mln € oraz spółki produkcyjnej PCC Exol SA  
z Brzegu Dolnego w wysokości 4,2 mln € są głównymi 
przyczynami takiego stanu rzeczy. Zysk operacyjny (EBITDA) 
wyniósł na 31 marca 2013 roku łącznie + 12,4 mln € i był 
mniej więcej zgodny z naszymi oczekiwaniami. Decydujący 
wkład w zysk wniosła po raz kolejny spółka produkcyjna 
PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego. Dzięki utrzymującej się 
dobrej kondycji segmentów produktowych polioli i chemii 
chloru, ta spółka portfelowa nawet przekroczyła swoją 
prognozę na I kwartał 2013 roku. Segment surfaktantów, 
obejmujący spółki PCC Exol SA z Brzegu Dolnego oraz 
PCC Chemax, Inc. z Piedmont (SC, USA) także zamknął  
I kwartał 2013 z zyskiem, aczkolwiek mniejszym niż 
zaplanowano. Powodem tego jest m.in. to, że wytwórnia 
etoksylatów oddana do użytku pod koniec 2011 roku  
wciąż nie wykorzystuje swojej pełnej mocy. Podgrupa 
PCC Consumer Products S.A. z Warszawy zanotowała  
w I kwartale 2013 roku ponownie pozytywną dynamikę 
działalności, natomiast PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna
Koźla, która również nie wykorzystała swoich instalacji ze 
względu na  przynajmniej tymczasowy  spadek popytu na 

alkilofenole, zamknęła I kwartał 2013 roku znacząco 
poniżej planu i z niewielką stratą. Dwie spółki handlowe, 
Petro Carbo Chem GmbH z Duisburga oraz PCC Morava 
Chem s.r.o. z Czeskiego Cieszyna (Czechy) wniosły nato
miast po raz kolejny dodatni wkład w wynik finansowy  
I kwartału 2013 roku. Niemniej jednak, szczególnie  
Petro Carbo Chem GmbH nie spełniła naszych oczekiwań. 
Wśród głównych przyczyn takiej sytuacji należy wymienić 
spadające ceny surowców, szczególnie zaś dekoniunkturę 
na rynku stali, która spowodowała ostry spadek działalności 
tej spółki w handlu koksem. Ostatnia z przyczyn miała 
wpływ także na to, że spółka portowa Novobalt Terminal  
z Kaliningradu (Rosja), która została włączona do zakresu 
konsolidacji w 2013 roku, zamknęła I kwartał 2013 roku  
z niewielką stratą. Novobalt Terminal jest spółką całkowicie 
zależną od Petro Carbo Chem GmbH, obsługującą większą 
część przeładunków koksu, którym ta ostatnia spółka 
handluje. Perspektywy spółki portowej można natomiast 
ocenić całkiem pozytywnie: Rosyjski rząd przyjął obszerny 
program inwestycyjny dla Obwodu Kaliningradzkiego, 
który oprócz budowy elektrowni przewiduje także  
ogromny rozwój infrastruktury przed Mistrzostwami Świata 
w piłce nożnej w 2018 roku. Kaliningrad będzie jednym  
z miast goszczących turniej. W związku z tym przewiduje 
się, że ta spółka portowa będzie obsługiwała w przy 
szłości regularne importy różnych materiałów budowlanych. 
W marcu 2013 roku pierwsze próbne dostawy zostały 
przeprowadzone z sukcesem.

Pion Logistyki Grupy PCC wygenerował w I kwartale 2013 
roku zewnętrzne przychody na poziomie ok. 9 mln €, które 
okazały się o 1,8 mln € niższe od planu na ten okres oraz  
o 2,6 mln € niższe od wartości osiągniętej w analogicznym 
okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny Pionu przed 

Możliwe różnice z zaokrąglenia* dane niezbadane

Skonsolidowane wskaźniki finansowe 
PCC za I kw. 2013

na 31.03.2013 
roku*

Skonsolidowane przychody ogółem: 159 mln €

Przychody Pionu Chemii: 147 mln €

Przychody Pionu Logistyki: 9 mln €

Przychody Pionu Energii: 2,5 mln €

Przychody Pionu Pozostałe: 0,9 mln €

EBITDA1 (wynik operacyjny): + 11,9 mln €

EBT 2 (wynik przed opodatkowaniem): + 1,4 mln €

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

2 EBT (Earnings before Taxes) = zysk przed opodatkowaniem



Raport kwartalny I/2013>

w
w

w
.p

cc
.e

u

[2]

PCC SE - Public Relations
Moerser Str. 149, D-47198 Duisburg 
telefon: +49 (0)20 66. 20 19 35 
fax: +49 (0)20 66. 20 19 72 
e-mail: pr@pcc.eu
www.pcc-finanzinformationen.eu

PCC SE - Direktinvest 
Baumstr. 42, D-47198 Duisburg 
telefon: +49 (0)20 66. 90 80 90 
fax: +49 (0)20 66. 90 80 99 
e-mail: direktinvest@pcc.eu
www.pcc-direktinvest.eu
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odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją 
(EBITDA) wyniósł + 0,2 mln € i również nie spełnił naszych 
oczekiwań. Dominująca w Pionie Logistyki spółka 
PCC Intermodal S.A. z Gdyni poprawiła swoje wyniki 
finansowe m.in. ze względu na osiągnięte oszczędności, 
ale jednak zamknęła I kwartał 2013 roku z niewielką stratą 
operacyjną. W drugim kwartale rysuje się lekki trend 
wzrostowy na tle aktualnie wpływa jących zamówień. 
Strata PCC Intermodal S.A. na szczeblu operacyjnym 
została zrekompensowana poprzez dodatnie wyniki 
finansowe PCC Autochem Sp. z o.o., przewoźnika drogo
wego towarów w cysternach z Brzegu Dolnego, oraz 
ZAO PCC Rail, operatora wagonów z Moskwy. Tym 
niemniej, ta ostatnia spółka portfelowa zamknęła I kwartał 
2013 roku znacznie poniżej planu ze względu na słabą 
koniunkturę gospodarczą w Rosji. Natomiast trend w II 
kwartale można również ocenić jako pozytywny ze względu 
na poprawiającą się koniunkturę na rosyjskim rynku.

Pion Energii, który nadal działa głównie w rozwoju 
projektów budowy elektrowni w zakresie energii odnawial
nych, oraz pozostałe spółki portfelowe Grupy PCC miały 
raczej niewielkie znaczenie dla skonsolidowanych przycho
dów i skonsolidowanego wyniku finansowego w I kwartale 
2013 roku.

Spółka holdingowa PCC SE z Duisburga wykazuje w swoim 
sprawozdaniu jednostkowym na 31 marca 2013 roku 
znaczący zysk ze względu na otrzymaną w marcu dywi
dendę PCC Rokita SA oraz wewnętrzną sprzedaż spółki 
PCC Chemax, Inc. na rzecz PCC Exol SA. Natomiast dla 
skonsolidowanego wyniku finansowego te efekty nie mają 
znaczenia.

Islandzki parlament otwiera drogę dla projektu 
żelazokrzemowego 
Parlament Islandii uchwalił 28 marca 2013 roku zdecydo
waną większością głosów kilka ustaw dotyczących 
przemysło wego rozwoju strefy gospodarczej Bakki, czyli 
naszej lokalizacji na północy Islandii. Jedna z tych ustaw 
specjalnie normuje projekt żelazokrzemowy naszej  
spółki portfelowej PCC BakkiSilicon hf z Húsavík (Islandia) 
i przewiduje w szczególności wsparcie finansowe dla 
inwestycji począt kowej w fazie przygotowania terenu pod 
budowę oraz długoterminowe ulgi podatkowe. Wprawdzie 
w wyniku wyborów z 27 kwietnia 2013 roku zmienił się 
układ sił, i dotych czasowy lewicowozielony rząd zostanie 
zastąpiony koalicją centroprawicy, ale PCC oczekuje także 
od nowego rządu niezmienności wsparcia dla projektu 
żelazokrzemowego. Co, w wypowiedziach dla islandzkiej 
prasy tuż po wyborach, zasygnalizowali potencjalni 
członkowie nowej koalicji. 

Ponadto prowadzane obecnie procedury wydawania 
zezwoleń przebiegają zgodnie z planem. 9 marca 2013 
roku w Húsavík odbyły się ostatnie konsultacje społeczne 
na temat raportu środowiskowego i miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla strefy gospodarczej. 
Wzięło w nich udział ponad 250 zainteresowanych słucha
czy. Obecnie raport oddziaływania na środowisko jest 
finalizowany w porozumieniu z urzędami ochrony środo
wiska. Wydanie decyzji środowiskowej oczekiwane jest  
w czerwcu 2013 roku.

Strukturyzacja finansowania w formule project finance  
z KfWIPEX oraz EBI przebiega również zgodnie z harmo
nogramem, w wyniku czego po spełnieniu wszystkich 
przesłanek liczymy na decyzję inwestycyjną jeszcze w tym 
roku. Nakłady inwestycyjne na budowę zakładu do 
produkcji żelazokrzemu wyniosą – przy zdolnościach 
produkcyjnych 33 000 ton rocznie – około 150 mln €.

Przygotowania do budowy instalacji do produkcji 
MCAA w Polsce
W I kwartale 2013 roku na terenie zakładów PCC Rokita SA 
w Brzegu Dolnym (Dolnośląskie) zaczęły się przygotowania 
do budowy zakładu do wytwarzania kwasu monochlor
ooctowego (MCAA) o wysokiej czystości. Przy mocy 
produkcyjnej na poziomie 42 000 ton rocznie, nakłady 
inwestycyjne wyniosą około 70 mln €. Ministerstwo 
Gospodarki obiecało już dofinansowanie inwestycji  
w wysokości około 17 mln €. Oddanie wytwórni do użytku 
przewidywane jest na połowę 2015 roku. Początkowo 
inwestycja ta była zaplanowana na 2010 rok. Później jednak 
jej realizacja została wstrzymana ze względu na kryzys.

Po zakończeniu opracowania projektu podstawowego 
zlecono już opracowanie projektu technicznego. Równo
legle na wybranej działce zostało przeprowadzone badanie 
gruntu pod inwestycję w celu rozpoznania jego właściwości, 
by w najbliższym czasie zacząć pierwsze prace nad 
przygotowaniem terenu pod budowę. Po zagospodarowaniu 
placu budowy obecnie prowadzane są pierwsze prace 
przygotowawcze, m.in. prace wykopowe.

MCAA wykorzystywany jest głównie w przemyśle spo
żywczym i napojowym oraz do produkcji leków, produktów 
higieny osobistej, kosmetyków, barwników i środków 
ochrony roślin. Ponadto nowa instalacja produkcyjna  
w istotny sposób przyczyni się do optymalizacji łańcucha 
tworzenia wartości PCC Rokita SA w dziedzinie chloru.

Wykup obligacji 1 kwietnia 2013 roku
Wyemitowana 1 marca 2011 roku 5,00 % seria obligacji 
PCC SE z kodem ISIN DE000A1H3H36 / WKN A1H3H3  
o wartości prawie 10,4 mln €, została spłacona w całości  
w dniu wykupu 1 kwietnia 2013 roku.


