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Wyniki działalności

W II kwartale 2012 roku, skonsolidowane przychody ze

sprzedaży Grupy PCC wzrosły o 10 mln € w porównaniu

z poprzednim kwartałem, do kwoty 171 mln €, w wyniku czego

skumulowane przychody na dzień 30 czerwca 2012 roku

osiągnęły wartość 332 mln €. Przychody ukształtowały się zatem

na poziomie o ok. 6 mln € niższym od prognozy Forecast I

na bieżący rok obrotowy, co było spowodowane przede

wszystkim przesunięciami w czasie, dostaw w działalności

handlowej Petro Carbo Chem GmbH z siedzibą w Duisburgu

(Niemcy). Natomiast w porównaniu z analogicznym okresem

ubiegłego roku przychody ze sprzedaży zwiększyły się o ok.

24 mln €.

Zarówno wynik operacyjny przed odsetkami, opodatkowaniem

i amortyzacją (EBITDA) jak i wynik przed opodatkowaniem (EBT)

wzrosły w II kwartale 2012 roku dwukrotnie w porównaniu

z poprzednim kwartałem. Na dzień 30 czerwca 2012 roku

wypracowano wynik w wysokości +22 mln € na poziomie

EBITDA. EBT na 30 czerwca 2012 roku wyniósł +4,9 mln €.

Obydwa wskaźniki były więc niższe niż w analogicznym okresie

ubiegłego roku i niższe od naszych oczekiwań względem

pierwszego półrocza 2012 roku. Głównym tego powodem były

niższe od zaplanowanych wyniki Pionu Logistyki Grupy PCC,

ujęte bardziej szczegółowo w opisie działalności poszczegól-

nych pionów Grupy Kapitałowej poniżej.

Pion Chemii Grupy PCC był, nieprzerwanie w II kwartale 2012

roku, głównym źródłem zarówno przychodów jak i zysków.

Zewnętrzne przychody tego pionu wyniosły w II kwartale

145 mln € i osiągnęły tym samym 30 czerwca 2012 roku

wartość 299 mln €. Istotną rolę odegrała tutaj ponownie

PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego dzięki pomyślnej dynamice

działalności w obszarach polioli i chloroalkaliów. Także spółka

PCC Exol S.A. z Brzegu Dolnego, do której w II kwartale 2012

roku została wniesiona produkcja surfaktantów spółki PCC

Rokita SA, wniosła dodatni wkład w wynik finansowy. Obydwie

firmy przekroczyły swoją prognozę Forecast I na bieżący rok

obrotowy. To samo dotyczy również grupy „PCC Consumer

Products“, która zamknęła II kwartał 2012 roku, a także całe

pierwsze półrocze 2012 roku z zyskiem. Wyniki finansowe

PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla oraz PCC Chemax, Inc.

z Piedmont (Karolina Południowa, USA) ukształtowały się

natomiast na poziomie niższym od naszych oczekiwań, co

było spowodowane głównie niższym od zaplanowanego

wolumenem sprzedaży obu spółek portfelowych. Niemniej

jednak, te dwie firmy zamknęły zarówno II kwartał 2012 roku

jak i całość okresu kończącego się 30 czerwca 2012 roku

z wynikiem dodatnim. Dostawca rozwiązań poliuretanowych

PCC Prodex Sp. z o.o. z Warszawy zrekompensował w II kwar-

tale 2012 roku straty poniesione w I kwartale i osiągnął na

30 czerwca 2012 roku niewielki zysk na poziomie operacyjnym,

a zerowy wynik przed opodatkowaniem.

Dodatnie, ponadplanowe wkłady w wyniki finansowe wniosły

ponownie w II kwartale 2012 roku, wchodzące w skład Pionu

Chemii spółki handlowe Petro Carbo Chem GmbH z Duisburga

i PCC Morava Chem s.r.o. z Czeskiego Cieszyna (Czechy). Spółki

te skorzystały w dalszym ciągu na utrzymującym się na dość

wysokim poziomie cen surowców, którymi handlują. Ponadto

różnice kursowe także wpłynęły korzystnie na wynik finansowy.

W Pionie Energii zewnętrzne przychody ze sprzedaży osiągnęły

w II kwartale 2012 roku 3 mln €, w wyniku czego przychody

pionu za okres kończący się 30 czerwca 2012 roku wyniosły

prawie 6 mln €. Wartość ta odzwierciedla głównie przychody

spółki PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. z Kędzierzyna-

Koźla, która jest także głównym źródłem zysku Pionu Energii.

Pozostałe spółki portfelowe wchodzące w skład pionu, czyli

PCC Energy Trading GmbH z Duisburga, operator małych elek-

trowni wodnych GRID BH z Sarajewa (Bośnia i Hercegowina)

oraz znajdująca się w początkowej fazie działalności firma

PCC DEG Renewables GmbH z Duisburga wniosły dodatnie lub

chociażby zerowe wkłady w wynik finansowy, ale wciąż mają

ograniczone znaczenie dla skonsolidowanego wyniku finanso-

wego.

Zewnętrzne przychody ze sprzedaży Pionu Logistyki osiągnęły

12 mln €, utrzymując się na poziomie poprzedniego kwartału.

Skumulowane przychody za okres kończący się 30 czerwca

2012 roku wyniosły 24 mln € i były niższe od naszych oczekiwań

na ten okres. Jako główna przyczyna tego negatywnego

odchylenia od planu wysuwają się niższe od prognozy Forecast I

wyniki spółki PCC Intermodal SA z Gdyni, która dotychczas nie

była w stanie uruchomić zaplanowanego na II kwartał 2012

roku regularnego połączenia kolejowego do Moskwy. Oprócz

przyczyn organizacyjnych, opóźnienie to zostało spowodow-

anie problemami celnymi. Najprawdopodobniej jednak zostaną

one rozwiązane w ciągu III kwartału 2012 roku. Ze względu na

to, a również za sprawą utrzymującej się silnej presji konkuren-

cyjnej na rynku przewozów intermodalnych, PCC Intermodal

S.A. zamknęła II kwartał 2012 roku ponownie ze stratą.
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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* 614,8

2010 2011

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.

2012

na
30.06.2012 r.

332 mln €
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Dynamika wyników finansowych pozostałych spółek portfelo-

wych wchodzących w skład Pionu Logistyki, czyli przewoźnika

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

z Brzegu Dolnego oraz operatora wagonów ZAO PCC Rail

z Moskwy była również niższa od zaplanowanej. Tym niemniej

spółki te zamknęły zarówno II kwartał 2012 roku jak i całość

okresu kończącego się 30 czerwca 2012 roku z wynikiem

dodatnim. Ta ostatnia spółka zakończyła w II kwartale 2012

roku czasochłonne negocjacje kredytowe z DEG - Deutsche

Investitions- und Entwicklungsgesellschaft z Kolonii, która jest

spółką zależną banku KfW, i podpisała umowę o udzielenie

kredytu długoterminowego. Zapewnia on finansowanie zakupu

kolejnych wagonów, dzięki czemu zostanie osiągnięty znaczący

wzrost rentowności ZAO PCC Rail.

Pozostałe spółki portfelowe Grupy PCC miały w II kwartale

2012 roku wciąż ograniczone znaczenie dla skonsolidowanego

wyniku finansowego. Tutaj firma PCT S.A., dostawca usług IT

z Brzegu Dolnego, oraz oddany do użytku dopiero w zeszłym

roku data center firmy 3 Services Factory S.A. z Katowic

(skrótem 3SF), nieznacznie przekroczyły nasze prognozy

dotyczące wyników finansowych. Natomiast wynik finansowy

PCC Silicium S.A. z Zagórza ukształtował się na poziomie

niższym od naszej prognozy na bieżący rok obrotowy. Jako

główny powód należy wymienić słabnący boom przy budowie

dróg i linii kolejowych w Polsce. Dalszy rozwój tej spółki

portfelowej będzie w dużym stopniu zależny od wydobycia,

względnie wzbogacenia kwarcytu wyższej jakości dla

zastosowania w produkcji żelazokrzemów lub we własnym

projekcie krzemometalowym Grupy PCC. Działalność

faktoringowa spółki PCC Capital GmbH z siedzibą Duisburgu

została zgodnie z planem zakończona w II kwartale 2012 roku.

Firma ta zostanie połączona z holdingiem PCC SE z mocą

wsteczną od 1 stycznia 2012 roku. Spółka holdingowa

wykazuje zresztą w jednostkowym sprawozdaniu finansowym

na 30 czerwca 2012 roku dodatni wynik przed opodat-

kowaniem, co ma związek z wypłatami dywidend otrzymanymi

w II kwartale 2012 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC SE powołało 25 czerwca

2012 roku pana Waldemara Preussnera (Przewodniczący), dr rer.

oec. (BY) Alfreda Pelzera (Wiceprzewodniczący) oraz pana

Reinharda Quint do Rady Administrującej PCC SE na kolejną

kadencję trwającą pięć lat.

Od 1 kwietnia 2012 roku PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni

jest operatorem intermodalnego terminala przeładunkowego

KV-Terminal we Frankfurcie nad Odrą. Dla realizacji przedsięw-

zięcia w kwietniu 2012 roku została założona firma PCC

Rada Administrująca PCC SE powołana na kolejną

kadencję

PCC Intermodal została nowym operatorem KV-

Terminal we Frankfurcie nad Odrą

Intermodal GmbH z siedzibą w Duisburgu, która od tego czasu

obsługuje całą działalność Grupy PCC w zakresie przewozów

intermodalnych w Niemczech.

W celu zwiększenia przeładunków kontenerów w KV-Terminal,

jak również w celu zaspokojenia popytu oczekiwanego

w średnim horyzoncie czasowym, planuje się zakup kolejowej

suwnicy kontenerowej oraz dobudowę dwóch torów przeład-

unkowych. Inwestycje te zostaną sfinansowane ze środków

własnych spółki oraz ze środków publicznych kraju związko-

wego Brandenburgii i rządu federalnego Niemiec. Obecnie

liczba kontenerów przeładowanych w tym miejscu za pomocą

dwóch samojezdnych podnośników kontenerowych (tzw.

reachstackerów) sięga już prawie 5 tys. miesięcznie.

W czerwcu 2012 roku PCC SE oraz rosyjska grupa chemiczna

JSC ShchekinoAzot z Pierwomajskiego koło Szczekina założyły

spółkę joint venture „DME Aerosol“, która zajmie się produkcją

eteru dimetylowego (DME) o jakości aerosolowej. DME o tak

wysokim stopniu czystości stosuje się głównie w przemyśle

kosmetycznym, np. jako materiał napędowy sprayów do

włosów, czy do produkcji budowlanych pianek poliuretano-

wych (1K-PU-pianek).

Budowa zakładu o rocznej zdolności produkcyjnej 20 000 ton,

odbędzie się bezpośrednio na terenie rosyjskiego partnera

w obwodzie tulskim, ok. 180 km na południe od Moskwy. JSC

ShchekinoAzot ma tutaj nowoczesną instalację do produkcji

metanolu, dzięki której może zapewnić stabilną bazę

surowcową dla planowanej produkcji DME. Zakład, który

zgodnie z założeniami zostanie oddany do użytku w 2014 roku,

zostanie utworzony w oparciu o najnowsze technologie.

6 czerwca 2012 roku PCC HYDRO DOOEL Skopje, macedońska

spółka celowa PCC, otrzymała nareszcie - po kilkuletnich

negocjacjach i czasochłonnych postępowaniach - pozwolenie

na budowę małej elektrowni wodnej „Gradečka“. Elektrownia

powstanie na rzece o tej samej nazwie, ok. 90 kilometrów na

wschód od Skopje, stolicy Republiki Macedonii. Roboty

budowlane zostały już rozpoczęte. Po zakończeniu wycinki

drzew i prac wysadzeniowych, na terenie budowy rurociągu

rozpoczęły się już roboty ziemne poprzedzające prace

fundamentowe w strefie planowanej maszynowni. Budowa

potrwa, w zależności od warunków pogodowych tej zimy, od

około dziewięciu do jedenastu miesięcy.

Raport Roczny PCC za 2011 rok - Skonsolidowane Sprawoz-

danie Finansowe - jest dostępny do pobrania w Internecie pod

adresem www.pcc-danefinansowe.eu.

PCC założyła niemiecko-rosyjską spółkę joint

venture zajmującą się produkcją DME

Spółka celowa PCC rozpoczęła budowę elektrowni

w Macedonii

Raport roczny PCC SE za 2011 rok już dostępny
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