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Wyniki działalności

W II kwartale 2014 roku stabilnie utrzymał się korzystny, 
wzrostowy trend zapoczątkowany w marcu, przynajmniej  
w większości działów biznesowych PCC SE. Skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży wyniosły 172 mln €, przekraczając 
wynik poprzedniego kwartału o 19 mln €. Narastająco do końca 
pierwszego półrocza skonsolidowane przychody ze sprzedaży 
osiągnęły 325 mln €, co odpowiada wartości z analogicznego 
okresu ubiegłego roku. Zysk operacyjny przed odsetkami, 
opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) zwięk
szył się o 14,7 mln €, osiągając 22,6 mln € narastająco do  
30 czerwca 2014 roku (wobec 19,5 mln € przed rokiem).  
Wynik przed opodatkowaniem (EBT) wzrósł o 5 mln € kwartał 
do kwartału, osiągając + 3,2 mln € (rok wcześniej: – 1,3 mln €). 
Obydwa wskaźniki nieznacznie przekroczyły aktualną prognozę 
na bieżący rok obrotowy 2014. Oprócz pozytywnej dynamiki 
działalności operacyjnej w większości poszczególnych spółek 
portfelowych, wśród powodów tej korzystnej tendencji należy 
wymienić debiut PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie, do którego doszło  
w czerwcu 2014 roku (str. 2 raportu kwartalnego).

Konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą także w II kwartale 2014 roku 
nie miał większego wpływu na wyniki działalności Grupy PCC. 
W segmencie handlu surowcami nawet zwiększyliśmy w II kwar
tale wolumen importu z Rosji, podobnie jak w poprzednich 
kwartałach. Spadająca sprzedaż w tych krajach oraz utrzymujące 
się straty operatora wagonów ZAO PCC Rail z Moskwy wyni  
kają ze spowolnienia gospodarczego na tamtych rynkach, i nie 
mają związku z konfliktem na linii RosjaUkraina.

Osiągając przychody na poziomie 154 mln € w II kwartale 2014 
roku, a narastająco do 30 czerwca 2014 roku 291 mln €, Pion 
Chemii Grupy PCC niezmiennie wniósł największy wkład  
w przychody ze sprzedaży i również istotny wkład w wynik 
finansowy. Jeżeli chodzi o poszczególne segmenty wewnątrz 
tego pionu, wyniki prezentują się następująco:

Pion Chemii Przychody EBITDA

II kw.  
2014

III kw.  
2014

II kw.  
2014

III kw.  
2014

Poliole mln € 36,3 70,8 2,5 4,5

Surfaktanty mln € 25,6 49,5 1,5 3,3

Chlor mln € 17,2 34,4 2,0 4,2

Chemia specjalistyczna mln € 64,2 114,7 0,8 1,6

Dobra konsumpcyjne mln € 10,3 21,3 0,4 0,6

Ogółem mln € 153,6 290,7 7,2 14,2

Uwaga: Możliwe różnice z zaokrąglenia. Wskaźniki są niezbadane.

W segmencie polioli dynamika działalności była również w II 
kwar tale 2014 roku mniej więcej zgodna z planem. Ponadto 
kontynuowano rozszerzanie działalności w zakresie dostaw 

systemów poliuretanowych: Nowa spółka zależna PCC Prodex 
GmbH z siedzibą w Essen, założona niedawno przez PCC Prodex 
Sp. z o.o. z Warszawy, rozpoczęła w maju 2014 roku aktywną 
działalność gospodarczą na niemieckim rynku. Obecnie spółka 
ta zajmuje się dystrybucją systemów poliuretanowych 
wyprodukowanych w zakładach produkcyjnych w Polsce. 
Rozpoczęcie produkcji w Essen zaplanowano na drugą połowę 
2014 roku.

W dziale biznesowym surfaktantów, firmie PCC Exol SA z Brzegu 
Dolnego udało się zwiększyć zarówno wolumen jak i ceny 
sprzedaży w porównaniu z poprzednim kwartałem, w wyniku 
czego spółka poprawiła swoje wyniki operacyjne. Tym niemniej 
wynik finansowy tej spółki portfelowej – jak również całego 
segmentu surfaktantów – pozostał w pierwszym półroczu 
poniżej naszych oczekiwań. Powodem tego są m.in. koszty 
wspomnianego w poprzednim raporcie kwartalnym projektu 
PCC Exol SA w zakresie surowców odnawialnych, które obcią
żyły wynik finansowy tej spółki portfelowej w II kwartale. 
Ponadto wyniki amerykańskiej spółki zależnej PCC Chemax, Inc., 
Piedmont (SC), pozostały w ubiegłych miesiącach poniżej  
planu. Dział chloru dobrze sobie radził w II kwartale mimo 
utrzymujących się niskich cen sody kaustycznej, względnie ługu 
sodowego jako produktu pochodnego, i zakończył zarówno 
ubiegły kwartał jak i pierwszą połowę 2014 roku z zyskiem  
i powyżej naszych oczekiwań.

W spółkach portfelowych wchodzących w skład segmentu 
chemii specjalistycznej, w II kwartale 2014 roku znowu 
odnotowaliśmy bardzo zróżnicowaną dynamikę działalności. 
Podczas gdy działalność w handlu surowcami prowadzona przez 
spółki portfelowe PCC Trade & Services GmbH (dawniej Petro 
Carbo Chem GmbH) z Duisburga oraz PCC Morava Chem s.r.o., 
Czeski Cieszyn (Czechy) odnosiła sukcesy, zarówno dział  
fosforo i naftalenopochodnych (PCC Rokita SA) jak i pro du  
cent alkilofenoli PCC Synteza S.A. z KędzierzynaKoźla wciąż 
ponosiły straty. W szczególności, ta ostatnia spółka portfelowa 
ucierpiała za sprawą wysokich, w porównaniu z obecnymi 
warunkami rynkowymi, cen zakupu surowców znajdujących się 
w zapasach, przy niezmiennie słabym rynku zbytu alkilofenoli.  
W międzyczasie spółce udało się przynajmniej wynegocjować 
lepsze warunki zakupowe na najbliższe miesiące. Natomiast 
sprzedaż fosforo i naftalenopochodnych została w II kwartale 
2014 roku prowadzona niezmiennie przeważnie przy niskich 
marżach. Ze względu na przedłużające się procedury dopusz
czeniowe po stronie potencjalnych odbiorców nie udało się 
zwiększyć, w zaplanowanej skali, udziału produktów o wyższej 
wartości dodanej, natomiast prace w tym zakresie zostaną 
zintensyfikowane w przyszłości. Przychody i wyniki finansowe 
kopalni kwarcytu PCC Silicium S.A. z Zagórza pozostały w II 
kwartale ogólnie poniżej naszych oczekiwań, m.in. z powodu 
okresu złej pogody w maju 2014 roku. Tym niemniej ta spółka 
portfelowa zakończyła zarówno II kwartał jak i pierwszą połowę 
2014 roku z niewielkim operacyjnym zyskiem. Wyniki finansowe 
Grupy PCC Consumer Products wypadły lepiej niż w I kwartale 
2014 roku, tym niemniej również pozostały poniżej prognozy. 
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Głównymi powodami tego były zmiany w ofercie produktowej 
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego 
oraz spadek sprzedaży standardowych zapałek.

Pion Logistyki Grupy PCC osiągnął w II kwartale 2014 roku 
zewnętrzne przychody na poziomie ok. 13 mln €. Tym samym 
narastająco do połowy roku przychody osiągnęły 25 mln €. 
Głównym źródłem przychodów jak i zysku pionu pozostała 
spółka PCC Intermodal S.A. z Gdyni, której udało się rozszerzyć 
swoją działalność w zakresie przewozów kontenerowych na 
trasach wewnątrz Polski oraz do Rotterdamu i z powrotem. 
Dodatni wynik działalności zanotował również przewoźnik 
drogowy towarów w cysternach, firma PCC Autochem Sp. z o.o. 
z Brzegu Dolnego. Wyniki finansowe rosyjskiego operatora 
wagonów ZAO PCC Rail były w II kwartale wciąż obciążone 
niezmiennie trudną sytuacją rynkową w Rosji, która w mię
dzyczasie doprowadziła nawet do nadpodaży wagonów na 
wewnątrzrosyjskim rynku. Tym niemniej ta spółka portfelowa 
wyszła w ciągu II kwartału przynajmniej operacyjnie "na prostą", 
głównie za sprawą dodatnich różnic kursowych w wyniku 
wzmocnienia rosyjskiego rubla. Łączny zysk operacyjny Pionu 
Logistyki przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem  
i amortyzacją (EBITDA) zwiększył się w ciągu II kwartału  
o 1,9 mln €, do + 2,0 mln €.

Pion Energii Grupy PCC podwoił swoje zewnętrzne przychody  
ze sprzedaży w II kwartale 2014 roku, zwiększając je o 3 mln € 
do 6 mln €. Dział energii konwencjonalnej tego pionu, w którego 
skład wchodzą zarówno elektrownia (względnie odpowiedni 
dział biznesowy) PCC Rokita SA jak i polski zakład energe  
tyczny i ciepłowniczy PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.  
z Kę dzierzynaKoźla, wniósł tutaj niezmiennie największy wkład. 
Natomiast w wyniku oddania do użytku w II kwartale 2014 roku, 
dwóch kolejnych małych elektrowni wodnych w Macedonii,  
dział energii odnawialnych prowadzony przez PCC DEG 
Renewables GmbH z Duisburga dalej zyskiwał na znaczeniu. Cały 
Pion Energii wypracował w II kwartale zysk operacyjny (EBITDA) 
w wysokości + 1,8 mln €, względnie + 3,6 mln € narastająco do 
30 czerwca 2014 roku. Spółka holdingowa PCC SE z siedzibą  
w Duisburgu odnotowała także w II kwartale 2014 roku istotny 
zysk na tle otrzymanych dywidend (m.in. ze strony PCC Exol SA) 
oraz wejścia PCC Rokita SA na giełdę.

Udany debiut PCC Rokita SA na giełdzie  
w Warszawie
PCC SE z sukcesem wprowadziła swoją spółkę zależną 
PCC Rokita SA  największą firmę chemiczną na Dolnym Śląsku 
– na Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. 
Oprócz sprzedaży mniejszościowego pakietu istniejących akcji 
doszło również do emisji nowych akcji. Wartość emisji nowych 
akcji wyniosła łącznie 52,4 mln PLN (12,6 mln €). Pakiet mniejszo
ściowy sprzedany został za 45,9 mln PLN (11,0 mln €). Posia  
dając wciąż 85 % akcji spółki, PCC SE pozostanie strategicznym 
akcjonariuszem PCC Rokita SA. Łączna ilość 2 977 995 sztuk 
akcji została sprzedana w dwóch transzach, z czego 15 % przy
pa dało na inwestorów prywatnych, zaś 85% na inwestorów 
instytucjonalnych. W Transzy Indywidualnej doszło do znacznej 
nadsubskrypcji, w wyniku czego doszło do redukcji zapisów  
o 76 %. Cena emisyjna wyniosła 33 PLN (7,97 €).

Od czasu debiutu w dniu 25 czerwca 2014 roku, kiedy kurs na 
zamknięciu wyniósł 33,16 PLN (8,00 €), cena akcji oscylowała 
wokół poziomu ceny emisyjnej, co w warunkach dosyć nie
stabilnej sytuacji na giełdzie potwierdziło sprawne ustalenie 
ceny emisyjnej. Ponadto PCC SE udowodniła poprzez wejście 
trzeciej już spółki portfelowej z Polski na giełdę – po ofertach 
publicznych PCC Intermodal S.A. w 2009 roku oraz PCC Exol SA 
w 2012 roku – po raz kolejny, że oprócz emisji obligacji możliwa 
jest również skuteczna sprzedaż akcji i uzyskanie znaczących 
przychodów z tego tytułu.

Długoterminowa strategia biznesowa PCC Rokita SA przewiduje 
m.in. intensywny rozwój segmentów polioli i systemów poliu
retanowych.

Dwie kolejne małe elektrownie wodne PCC  
w Macedonii przyłączone do sieci
W maju i czerwcu 2014 roku, macedońska spółka celowa 
PCC HYDRO DOOEL Skopje przyłączyła dwie małe elektrownie 
wodne "Galičnik" i "Brajčino" do sieci elektroenergetycznej.  
W miejscowości Galičnik stromość terenu oraz utrudniony 
dostęp sprzętu mechanicznego stawiały bardzo wysokie 
wymagania w czasie realizacji budowy. Oficjalny start dostaw 
energii planowany jest we wrześniu 2014 roku.

Wliczając elektrownię w miejscowości „Gradečka“, uruchomioną 
jeszcze w październiku 2013 roku, do sieci elektroenergetycznej 
zostały już przyłączone trzy elektrownie o łącznej mocy 
elektrycznej 3628 kW, które od września zapewnią dostawy 
bezemisyjnej energii elektrycznej dla ok. ok. 3 100 gospodarstw 
domowych. Czwarta elektrownia w miejscowości "Patiška" 
znajduje się obecnie w budowie, a zakończenie prac budowlanych 
przewiduje się jeszcze w tym roku. Kolejna elektrownia 
planowana jest w miejscowości "Kriva Reka", rozpoczęcie prac 
budowlanych przewiduje się w 2015 roku. Umowy koncesyjne 
zawarte z rządem Macedonii zapewniają prawo do korzystania 
z wód przez 20 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne lata. 
Już w 2013 roku agencja ochrony klimatu ONZ (UNFCCC) 
oficjalnie zarejestrowała pierwsze cztery małe elektrownie 
wodne w Macedonii jako projekty w ramach mechanizmów 
ochrony klimatu zapisanych w Protokole z Kioto. 

Skonsolidowane wskaźniki  
finansowe PCC

II kw.  
2014

I-II kw.  
2014

Skonsolidowane przychody ogółem  mln € 171,7 325,0

Przychody Pionu Chemii mln € 153,6 290,7

Przychody Pionu Energii mln € 2,6 5,7

Przychody Pionu Logistyki mln € 13,5 24,7

EBITDA1 (zysk operacyjny) mln € 14,7 22,6

EBT (zysk przed opodatkowaniem) mln € 5,0 3,2

Uwaga: Możliwe różnice z zaokrąglenia. Wskaźniki są niezbadane. 

1 EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation)  
= zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją


