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Wyniki	działalności

W drugim kwartale 2017 roku utrzyma-
ła się pozytywna dynamika działalności 
w większości spółek portfelowych firmy 
PCC SE. Zarówno skonsolidowane przycho-
dy ze sprzedaży jaki i skonsolidowany zysk 
przed wynikiem z działalności finansowej, 
opodatkowaniem, umorzeniem i amorty-
zacją (EBITDA) osiągnęły poziomy nawet 
wyższe niż w pierwszym kwartale. Skonso-
lidowane przychody ze sprzedaży wynio-
sły w drugim kwartale 172,2 mln € (I kw.: 
165,9 mln €), a narastająco do 30 czerwca 
2017 roku 338,1 mln €. Oznacza to, że za-
równo wynik analogicznego okresu w roku 
poprzednim (281,9 mln €), jak i założenia na 
koniec czerwca zostały znacznie przekro-
czone. Zdecydowanie największy udział miał  
w tym niezmiennie pion Chemii Grupy PCC. 
Natomiast łączne przychody pionu Logisty-
ki pozostały poniżej naszych oczekiwań. Po 
stronie wyników finansowych obraz jest po-
dobny: pion chemiczny jest zdecydowanie 
najważniejszym źródłem zysku i wypracował 
także w drugim kwartale wyraźnie dodatnie 
wyniki, przekraczające nasze założenia. Nie 
spełniły się natomiast oczekiwania dotyczą-
ce wyników finansowych pionów Logistyki 
i Energii. Łączna EBITDA wszystkich pionów 
wyniosła w drugim kwartale +19,2 mln €, 
a narastająco do 30 czerwca 2017 roku 
+34,5 mln €. Oznacza to wzrost o ok. 17 % 
w porównaniu z analogicznym okresem 
roku ubiegłego (+29,5 mln €). Wynik przed 
opodatkowaniem (EBT) wzrósł w drugim 
kwartale tylko marginalnie, bo o 0,3 mln €, 
aby na koniec półrocza osiągnąć +3,7 mln €, 
czyli prawie taki sam poziom jak przed ro-
kiem (+3,6 mln €). Amortyzacja i koszty 
odsetkowe na poziomie Grupy w pierwszej 
połowie 2017 roku mieściły się w ramach 
naszych oczekiwań. Natomiast na wynik  
z działalności finansowej drugiego kwartału 
negatywnie wpłynęły różnice kursowe wy-
nikające z osłabienia złotego i rosyjskiego 
rubla. 

Pion Chemii Grupy PCC wypracował w 
drugim kwartale 2017 roku przychody 
na poziomie 148,4 mln €. Tym samym, 
narastająco do końca pierwszego półrocza 
przychody pionu osiągnęły 293,4 mln €. 
Wszystkie cztery duże segmenty pionu – 
Poliole, Surfaktanty, Chlor i Chemia specja-
listyczna – odnotowały w drugim kwartale 
wzrost wyniku finansowego, dzięki czemu 
zamknęły również całe pierwsze półrocze 
2017 roku zyskiem. Tylko segment dóbr 
konsumpcyjnych nadal przynosił straty. 

Poliole

Segment polioli ponownie 
osiągnął w drugim kwartale 2017 w uję-
ciu łącznym dobre wyniki. Przychody ze 
sprzedaży zwiększyły się zarówno w porów-
naniu z poprzednim kwartałem, jak i z ana-
logicznym okresem roku ubiegłego, przekra-
czając nasze założenia na pierwsze półrocze 
2017 roku. Odpowiedni dział biznesowy 
PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego skorzystał 
m.in. ze wzrostu cen polioli polieterowych, 
który wynikał z tymczasowych problemów 
produkcyjnych bezpośrednich konkuren-
tów. Ponadto nowa instalacja do produkcji 
polioli poliestrowych wytworzyła pod koniec 
czerwca pierwszą pełną partię regularne-
go produktu, dzięki czemu rozpoczęły się 
działania związane z jego akceptacją przez 
pierwszych potencjalnych klientów. 

Działalność w zakresie dostaw rozwiązań 
również zwiększyła obroty: początek sezo-
nu budowlanego przyniósł istotny wzrost 
sprzedaży pianki natryskowej do ocieplenia 
poddaszy. Natomiast w zakładzie produkcji 
systemów poliuretanowych w Essen ruszyła 
regularna produkcja tarcz polerskich marki 
Plasthan®. 

Po stronie wyników czynnikiem kompli-
kującym sytuację pozostał omówiony już  
w poprzednim raporcie kwartalnym wzrost 
cen zakupu izocyjanianów. W ciągu dru-
giego kwartału udało się jednak stopniowo 
przełożyć ten wzrost na klientów własnych,  

a w efekcie ponownie został osiągnięty 
dodatni wynik kwartalny we wszystkich 
segmentach działalności. Wyniki całego 
pierwszego półrocza 2017 roku mieściły się  
w przybliżeniu w ramach naszych oczeki-
wań. 

Surfaktanty

W segmencie surfaktantów 
w drugim kwartale 2017 roku również 
zaobserwowaliśmy utrzymującą się po-
zytywną dynamikę wyników działalno-
ści. Przychody segmentu przekroczyły nasze 
oczekiwania zarówno w ujęciu kwartalnym, 
jak i całego pierwszego półrocza. Głównym 
powodem były przeciętne ceny sprzedaży, 
które nadal kształtowały się na poziomie 
powyżej oczekiwań. Wyższe były natomiast 
również ceny zakupu, przede wszystkim al-
koholi tłuszczowych. W efekcie wynik kwar-
talny pozostał ponownie nieznacznie poni-
żej naszych założeń. Tym niemniej zarówno 
spółka PCC Exol SA z Brzegu Dolnego jak  
i cały segment surfaktantów zamknęły drugi 
kwartał, a tym samym również całe pierwsze 
półrocze 2017 roku, zyskiem. 

Chlor

W segmencie chloru wyjątko-
wo dobra passa trwała także w drugim 
kwartale 2017 roku. Głównym źródłem 
przychodów jak i zysku pozostał dział bizne-
sowy chloru PCC Rokita SA, który skorzystał 
na ponadplanowych wolumenach sprzeda-
ży. Co więcej, ceny sody kaustycznej 
względnie ługu sodowego, które są pro-
duktami pochodnymi powstającymi przy 
produkcji chloru, utrzymywały się na wyso-
kim poziomie. Powodem tego były utrzy-
mujące się tymczasowe kłopoty produkcyj-
ne kilku konkurentów równolegle. Sytuacja 
ta dodatkowo sprzyjała dynamice przycho-
dów i zysku tego segmentu. W przypadku 
firmy PCC MCAA Sp. z o.o., wchodzącej 
również w skład segmentu chlorowego, 

Chemia specjalistyczna

Q2/2017 6M/2017 6M/2016

50,5 102,8 78,7

2,6 5,4 2,5

1,8 3,7 0,9

1,1 2,7 0,3

360 360 355

Chlor

Q2/2017 6M/2017 6M/2016

25,0 45,9 37,6

7,6 12,4 9,5

5,0 7,5 6,5

3,7 6,9 4,4

375 375 352

Surfaktanty

Q2/2017 6M/2017 6M/2016

29,9 62,7 50,1

2,2 4,8 5,6

1,6 3,6 4,5

1,1 2,2 3,8

272 272 260

Poliole

Q2/2017 6M/2017 6M/2016

37,6 70,9 61,7

3,9 6,4 6,7

3,6 5,6 6,0

3,4 5,0 6,1

219 219 194

Wskaźniki	wg.	
segmentów	 (zgodnie z MSSF)

Przychody	ze	sprzedaży1 mln €

EBITDA2	  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 30.06.)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wskaźniki kwartalne i półroczne nieaudytowane. Dane mogą ulec zmianie. | 1 Podane w tabelach przychody obejmują wyłącznie przychody zewnętrzne, z uwzględnieniem korekt 
konsolidacyjnych. Segment Holding/Projekty nie został zaprezentowany osobno. |	2	EBITDA  (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem  
i amortyzacją | 3 EBIT  (earnings before interest and taxes) = zysk operacyjny = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 4 EBT  (earnings before taxes) = zysk przed opodatkowaniem = EBIT - wynik z działalności finansowej
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drugi kwartał przyniósł stopniową stabiliza-
cję pracy uruchomionej na końcu 2016 roku 
wytwórni kwasu monochlorooctowego  
wysokiej czystości (monochloroacetic acid, 
skrótem MCAA). W ujęciu narastającym  
w pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku 
sprzedano ok. 1 tys. ton MCAA więcej niż 
zakładano. Natomiast przeciętne ceny 
sprzedaży były niższe od założeń, w wyniku 
czego przychody na dzień 30 czerwca nie 
osiągnęły zamierzonego poziomu. W rezul-
tacie ten segment działalności przyniósł  
wynik ujemny i poniżej założeń. Przewiduje-
my natomiast, że instalacja MCAA, dzięki 
której doszło do znacznej rozbudowy  
łańcucha tworzenia wartości Grupy PCC, 
przyniesie w dłuższej perspektywie stabilny, 
dodatni wkład w wynik finansowy segmen-
tu chloru.

Chemia specjalistyczna

Segment chemii specjalistycz-
nej utrzymał się również w drugim 
kwartale 2017 roku na ścieżce sukcesu. 
We wszystkich segmentach jego działalno-
ści przychody uzyskane w ciągu kwartału 
wypadły i tym razem znacznie wyższe od 
założonych. Główną przyczyną były wciąż 
zwiększone przychody z działalności handlo-
wej. Natomiast ceny niektórych surowców 
wykazywały w drugim kwartale tendencję 
zniżkową. W efekcie doszło do znacznego 
obniżenia przychodów i wyniku finanso-
wego największej spółki handlowej Grupy 
PCC, czyli firmy PCC Trade & Services GmbH  
z Duisburga, w stosunku do wyjątkowo uda-
nego pierwszego kwartału. Tym niemniej ta 
spółka portfelowa zamknęła również drugi 
kwartał wynikiem lepszym niż zakładanym. 
Operator portowy PCC Trade & Services 
GmbH, spółka AO Novobalt Terminal z Ka-
liningradu (Rosja) skorzystał ze zwiększonej 
liczby załadunków koksu i antracytu i dzię-
ki temu wypracował kolejny dodatni wynik 
kwartalny. Przychodom i wynikom finanso-
wym czeskiej spółki zajmującej się handlem 

surowcami, PCC Morava-Chem s.r.o. z Cze-
skiego Cieszyna, sprzyjały między innymi 
ponadplanowe dostawy dla przemysłu od-
lewniczego. Spółka również zamknęła drugi 
kwartał wynikiem dodatnim na poziomie 
wyższym niż zakładano. 

Dotyczy to w podobny sposób działu bizne-
sowego fosforo- i naftalenopochodnych, 
który również wchodzi w skład segmentu 
chemii specjalistycznej. Odnotował on wy-
nik nawet wyższy niż w poprzednim kwarta-
le. Producent alkilofenoli PCC Synteza S.A.  
z Kędzierzyna-Koźla zanotował w drugim 
kwartale 2017 roku wzrost przychodów ze 
sprzedaży. Sprzedaż na rynkach Portugalii  
i Azji pozostała przy tym nadal poniżej  
naszych oczekiwań. Szczególnie w Azji 
PCC Synteza S.A. borykała się z wysoką pre-
sją konkurencji, przede wszystkim ze strony 
Tajwanu. Tym niemniej PCC Synteza S.A. 
wniosła w drugim kwartale po raz kolejny 
dodatni wkład w wynik finansowy. 

Spółka PCC Silicium S.A. z Zagórza koło 
Kielc w drugim kwartale nadal skupiała swo-
ją uwagę na wdrożeniu programu inwesty-
cyjnego niezbędnego dla realizacji projektu 
krzemowego PCC SE w Islandii. Działalność 
standardowa tej spółki portfelowej, pole-
gająca na sprzedaży kruszyw na budowę 
dróg, zwiększyła w drugim kwartale obroty 
w związku rozpoczęciem sezonu budowla-
nego, niestety jednak ostatecznie przyniosła 
straty. Otwarcie alternatywnych możliwo-
ści zbytu gatunków i produktów, które nie 
nadają się do wykorzystania na potrzeby 
projektu krzemowego PCC SE (na przykład 
w budownictwie wodnym i ogrodnictwie) 
okazało się procesem bardziej żmudnym niż 
zakładano. W drugim kwartale zrealizowa-
no jednak pierwsze drobne dostawy. 

Dobra	konsumpcyjne

Grupa „PCC Consumer Products”  
odnotowała po raz kolejny wyniki poni-
żej naszych oczekiwań. Żadna ze spółek  
portfelowych wchodzących w skład tego 

segmentu nie spełniła w drugim kwarta-
le 2017 roku ustalonych założeń. Także  
i tym razem miało to związek z utrzymu-
jącymi się problemami spółki PCC Con-
sumer Products Kosmet Sp z o.o. („PCC CP  
Kosmet“) z Brzegu Dolnego, w segmencie  
private label. Dodatkowym czynnikiem 
pogarszającym sytuację była przegrana  
w dwóch dużych przetargach na podpałki, 
w wyniku czego również fabryka zapałek 
PCC Consumer Products Czechowice S.A.  
z Czechowic-Dziedzic zamknęła drugi kwar-
tał „pod kreską”. Otwarcie nowych rynków 
zbytu w Azji oraz Afryce, nad którym spółki 
intensywnie pracują, okazało się bardziej 
żmudne niż oczekiwano. Dotyczy to rów-
nież zaplanowanej przez „PCC CP Kosmet” 
rozbudowy bardziej zyskownych segmen-
tów Professional Chemistry i własnych ma-
rek PCC. W długiej perspektywie natomiast 
działania te powinny przyczynić się do stałej 
poprawy sytuacji finansowej w segmencie 
dóbr konsumpcyjnych. 

Energia

Pion Energii Grupy PCC wy-
pracował w drugim kwartale 2017 
roku przychody w wysokości 2,9 mln €. 
Ogólna dynamika wyników okazała się ko-
rzystna. Największym źródłem przychodów  
i zysku pozostał segment Energii Konwen-
cjonalnych, w którego skład wchodzą za-
równo elektrownia (względnie odpowiedni 
dział biznesowy) PCC Rokita SA, jak i za-
kład energetyczny i ciepłowniczy PCC Ener-
getyka Blachownia Sp. z o.o. w Kędzierzy-
nie-Koźlu. Ze względu na ponadplanową 
sprzedaż energii elektrycznej, oczekiwania  
odnośnie wyniku finansowego zostały  
nawet przekroczone. Natomiast elektrow-
nie wodne segmentu Energii Odnawialnych 
nie osiągnęły założonej wysokości przycho-
dów i zysku ze względu na niekorzystne 
warunki hydrologiczne. W efekcie osią-
gnęły również w drugim kwartale jedynie 
zerowy wynik.

Grupa	PCC	ogółem

Q2/2017 6M/2017 6M/2016

172,2 338,1 281,9

19,2 34,5 29,5

11,0 18,8 17,0

0,3 3,7 3,6

3 115 3 115 2 984

Logistyka

Q2/2017 6M/2017 6M/2016

18,8 34,4 31,9

2,3 3,4 3,1

1,2 1,1 1,1

–	1,2 – 0,5 0,8

431 431 383

Energia

Q2/2017 6M/2017 6M/2016

2,9 6,3 5,9

2,1 4,8 4,5

0,9 2,9 3,2

0,8 2,8 3,0

188 188 181

Dobra	konsumpcyjne

Q2/2017 6M/2017 6M/2016

5,4 11,0 12,6

–	0,9 – 1,6 – 1,1

– 1,3 – 2,4 – 1,5

–	1,9 – 3,1 – 2,2

475 475 494

Wskaźniki	wg.	
segmentów	 (zgodnie z MSSF)

Przychody	ze	sprzedaży1 mln €

EBITDA2	  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Zatrudnienie  (na 30.06.)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wskaźniki kwartalne i półroczne nieaudytowane. Dane mogą ulec zmianie. | 1 Podane w tabelach przychody obejmują wyłącznie przychody zewnętrzne, z uwzględnieniem korekt 
konsolidacyjnych. Segment Holding/Projekty nie został zaprezentowany osobno. |	2	EBITDA  (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem  
i amortyzacją | 3 EBIT  (earnings before interest and taxes) = zysk operacyjny = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 4 EBT  (earnings before taxes) = zysk przed opodatkowaniem = EBIT - wynik z działalności finansowej
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licon hf z Húsavík (Islandia) i DME Aerosol 
z Pierwomajskiego (Rosja). Postęp realizacji 
projektów tych spółek portfelowych będzie 
bliżej opisany poniżej. Ponadto pion obej-
muje również szereg wewnętrznych spółek 
serwisowych oraz start-upy internetowe: 
distripark.com Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego 
i distripark GmbH z Essen. Wszystkie wy-
mienione spółki dotychczas nie wpłynęły lub 
wpłynęły marginalnie na skonsolidowane 
przychody i wyniki finansowe.

Prace	nad	wytwórnią	
krzemometalu w Islandii  
dalej	postępują	zgodnie	 
z	harmonogramem				
Islandzka spółka celowa PCC BakkiSilicon  
w drugim kwartale 2017 roku nadal prowa-
dziła budowę supernowoczesnej wytwórni 
krzemometalu zgodnie z harmonogramem 
i założonym budżetem. Po zakończeniu 
prac nad składem węgla, budowa pozo-
stałych głównych budynków również jest 
realizowana zgodnie z planem. Gotowa 
jest już m.in. konstrukcja stalowa piecowni  
o wysokości 37 metrów. Równolegle eksper-
ci odpowiadającego za projekt producenta 
instalacji przemysłowych SMS group GmbH 
z Düsseldorfu zainstalowali w wytwórni pod- 
zespoły techniczne przeznaczone głównie 
dla dwóch pieców łukowych. Harmonogram 
przewiduje zakończenie montażu pieców na 
początku grudnia 2017 roku. 

Jednocześnie na placu budowy rozpoczęły 
się szkolenia przyszłej załogi, aby po odda-
niu do użytku na przełomie 2017 i 2018 
roku zapewnić sprawną eksploatację wy-
twórni. Poza tym oprogramowanie sterują-

Logistyka

Pion Energii Grupy PCC zwięk-
szył swoje przychody ze sprzedaży  
w drugim kwartale 2017 roku do 
18,8 mln €, czyli o ponad 20%. Narastają-
co do końca czerwca przychody pionu oka-
zały się jednak wciąż niższe od oczekiwań.  
W ujęciu łącznym nie osiągnięto również 
celu dotyczącego wyników. Tym niemniej 
cieszy fakt, że największa spółka portfelowa 
segmentu, firma PCC Intermodal S.A. z Gdy-
ni, doprowadziła w ciągu drugiego kwartału 
do znaczącej poprawy wyników. Udało się 
odzyskać kilku dużych klientów, dzięki cze-
mu czerwiec przyniósł po raz pierwszy w bie-
żącym roku obrotowym przychody w założo-
nej wysokości. Znaczący wzrost odnotowano 
również po stronie wyniku finansowego. 
Korzystny trend trwał także po zakończeniu 
kwartału. Wyniki działalności operacyjnej  
rosyjskiej spółki portfelowej ZAO PCC Rail  
z Moskwy były ciągle dodatnie i wyższe od 
zaplanowanych, co miało związek z utrzy-
mującym się ożywieniem rosyjskiej gospo-
darki i co za tym idzie wzrostem taryf wago-
nowych. Natomiast osłabienie rosyjskiego 
rubla skutkowało na koniec drugiego kwar-
tału znaczącymi stratami wynikającymi z róż-
nic kursowych przy wycenie przyznanych 
przez PCC SE pożyczek w euro. W wyniku 
tego ZAO PCC Rail zamknęła drugi kwartał 
stratą. Oznacza to, że nie tylko ta spółka 
portfelowa, ale i cały pion Logistyki zamknęły 
pierwsze półrocze 2017 roku stratą. 

Holding/Projekty

Pion Holding/Projekty zanoto-
wał wyraźnie dodatni wynik przed opo-
datkowaniem. Zysk przypada głównie na 
sprawozdanie jednostkowe PCC SE i wynika 
z wpłat dywidend przez spółki portfelowe. 
Natomiast na szczeblu skonsolidowanego 
wyniku finansowego wpływ ten jest znie-
siony. 

Oprócz PCC SE, w skład pionu Holding/Pro-
jekty wchodzą spółki celowe PCC BakkiSi-

Uwaga: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PCC SE oraz jednostkowe sprawozdania finansowe PCC SE (spółki holdingowej) i jej spółek zależnych podlegają audytowi raz w roku, na dzień 31.12, przez 
odpowiednio powołanego biegłego rewidenta. Wyniki kwartalne i półroczne 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 obecnie dostępnych informacjach. Stwierdzeń dotyczących przyszłości nie należy 
traktować jako gwarancji wystąpienia opisanych w nich przyszłych wydarzeń i wyników. Przeciwnie, przyszłe wydarzenia i wyniki są zależne od wielu czynników, obarczone różnego rodzaju ryzykiem i elementami 
niepewności i opierają się na założeniach, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. PCC nie planuje ani nie zobowiązuje się do aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości w zależności od przyszłych 
wydarzeń i wyników lub na podstawie nowych informacji. Aktualne dane finansowe są publikowane przez PCC SE w internecie pod adresem www.pcc-danefinansowe.eu.

Prawa autorskie do zdjęć: PCC SE
Niniejszy raport kwartalny i dodatkowe informacje dostępne są  
w Internecie pod adresem www.pcc.eu. 
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ce całego zakładu zostało poddane testowi 
integracyjnemu w laboratorium badawczym 
SMS group. W próbie wzięli udział eksperci 
PCC Bakki Silicon z Húsavík i Duisburga. 

Projekt DME w Rosji wkracza  
w	kolejną	fazę	budowy	
Jak informowaliśmy wcześniej, spółka celo-
wa DME Aerosol będąca spółką joint ventu-
re, w której PCC SE i rosyjska grupa che-

miczna OAO ShchekinoAzot mają po 50% 
udziałów, wybuduje wytwórnię eteru dime-
tylowego (DME) dla wyrobów aerozolowych. 
Instalacja powstanie na terenie zakładów 
partnera w obwodzie tulskim, ok. 180 km na 
południe od Moskwy. 

W czerwcu 2017 roku zakończyły się prace 
nad projektem technicznym instalacji. Obec-
nie na ukończeniu jest budowa fundamen-
tów. W lipcu rozpoczęły się dostawy głów-
nych urządzeń, natomiast na początku 
sierpnia dostawy materiałów do konstrukcji 
stalowych. Uruchomienie wytwórni, której 
roczne zdolności produkcyjne wynoszą 20 tys. 
ton, jest planowane na wiosnę 2018 roku. 

Wykup	obligacji	 
o	jednorazowej	spłacie	 
w	terminie	zapadalności	
Dnia 1 lipca 2017 roku PCC SE wykupiła 
serię obligacji 4,00%, WKN A14KJR (ISIN 
DE000A14KJR0) z 2015 roku, w formie 
jednorazowej spłaty ok. 12 mln € w termi-
nie zapadalności. 

Duisburg, wrzesień 2017 roku

MIX

Odwiedź PCC SE  
na Facebook.

Papier z odpowie-
-dzialnych źródeł

Widok placu budowy firmy PCC BakkiSilicon hf nieopodal Húsavík (Islandia) w sierpniu 2017 roku


