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Wyniki działalności
W II kwartale 2015 roku utrzymała się 
pozytywna dynamika działalności w 
większości spółek portfelowych Grupy 
PCC. Skonsolidowane wyniki ze sprzedaży 
wyniosły 141 mln €, co było na poziomie 
poprzedniego kwartału. Narastająco do 
końca pierwszego półrocza skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży wyniosły 285 mln €. 
Były one o ok. 40 mln € niższe niż w analo-
gicznym okresie ubiegłego roku, a również 
znacznie niższe niż zakładał budżet na pierw-
szą połowę bieżącego roku. Główną przyczy-
ną negatywnych uchyleń był mocny spadek 
cen surowców na tle załamania ceny ropy. 
Dlatego też zdecydowanie największa część 
odchyleń dotyczy działalności w zakresie 
handlu surowcami prowadzonej przez firmę 
PCC Trade & Services GmbH z Duisburga, 
która na razie jeszcze wchodzi w skład seg-
mentu chemii specjalistycznej. 
Zysk operacyjny przed odsetkami (względnie 
wynikiem z działalności finansowej), opo-
datkowaniem, umorzeniem i amortyzacją 
(EBITDA) wzrósł w II kwartale 2015 roku 
niemal trzykrotnie: Wskaźnik ten wzrósł o 
16,4 mln € i osiągnął +24,6 mln € na ko-
niec pierwszego półrocza. Wzrost w porów-
naniu z analogicznym okresem ubiegłego 
roku (+21,7 mln €) wyniósł 13,4%. Wyniki 
ubiegłego roku zostały przy tym obliczone 
wstecznie zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finanso-
wej MSSF, by zapewnić porównywalność 
poszczególnych pozycji. (Bliższe objaśnienia 
dotyczące przejścia z niemieckiego standardu 
rachunkowości HGB na MSSF zawarte są w 
Raporcie Kwartalnym I/2015). Natomiast cele 
zawarte w budżecie na 2015 rok na pozio-
mie EBITDA nie zostały osiągnięte w pełni. 
Ma to związek głównie z tym, że przy sprze-
daży działalności w zakresie usług telekomu-
nikacyjnych i data center dokonanej czerwcu 
2015 roku przez PCC SE, pełna realizacja 
pierwotnych założeń cenowych okazała się 
niemożliwa. Jednakże transakcja miała ko-

rzystny wpływ na wynik finansowy zarówno 
w sprawozdaniu jednostkowym PCC SE, jak 
i w sprawozdaniu skonsolidowanym. Łączny 
zysk wszystkich działów biznesowych przed 
opodatkowaniem (EBT) wzrósł w ujęciu 
kwartalnym o 1,2 mln € do +3,7 mln € (rok 
wcześniej: +0,6 mln €). Dzięki temu EBT na 
koniec pierwszego półrocza w dalszym cią-
gu utrzymał się nieznacznie, bo o 0,3 mln €, 
powyżej poziomu zakładanego w budżecie. 
Niemal wszystkie segmenty wniosły tutaj do-
datni wkład. Ilustruje to poniższe podsumo-
wanie wyników działalności poszczególnych 
pionów Grupy i segmentów wchodzących w 
ich skład.

W pionie Chemii Grupy PCC i wszystkich 
jego segmentach uzyskano w II kwartale 
2015 roku przychody ze sprzedaży w wy-
sokości 122 mln €. Sumaryczne przychody 
pierwszego półrocza osiągnęły tym samym 
248 mln €. W poszczególnych segmentach 
tego pionu dynamika była wciąż bardzo zróż-
nicowana.

Poliole

Korzystna dynamika działal-
ności w dziale biznesowym polioli – 
wsparta coraz większą koncentracją na 
poliolach specjalistycznych o wyższej 
wartości dodanej – utrzymała się rów-
nież w II kwartale. Nieznaczną poprawę 
wyników finansowych zanotowano również 
w dziale systemów poliuretanowych przy-
najmniej w przypadku PCC Prodex Sp. z o.o. 
z Warszawy, m.in. za sprawą sezonowego 
wzrostu sprzedaży w branży budowlanej. 
Narastająco do końca pierwszego półrocza 
ta spółka portfelowa przynosiła natomiast 
wciąż straty. Oprócz niższej niż zaplano-
wano sprzedaży w polskim przemyśle gór-
niczym wśród powodów tej sytuacji można 
wymienić problemy płatnościowe po stronie 
białoruskich klientów. Firma PCC Prodex 
GmbH z siedzibą w Essen (Niemcy) poniosła 
w II kwartale dodatkowe straty początkowe. 

W międzyczasie ruszyły natomiast zarówno 
działalność produkcyjna w zakresie elastycz-
nych pianek PU, jak i pierwsze próbne do-
stawy do branży motoryzacyjnej.

Surfaktanty

W segmencie surfaktantów 
ustabilizował się w II kwartale 2015 roku 
korzystny trend poprzednich trzech 
miesięcy. PCC Exol SA z Brzegu Dolnego w 
dalszym ciągu korzystała na niskich cenach 
zakupu surowców niezbędnych do produk-
cji spółki. Ponadto korzystny wpływ na dy-
namikę wyników finansowych miał również  

Wytwórnia siarczanowanych PCC Exol SA w Brzegu Dolnym

rosnący udział wysokogatunkowych surfak-
tantów specjalistycznych w portfelu pro- 
duktowym. W związku z tym spółka portfe-
lowa ta zamknęła pierwsze półrocze 2015 
roku wynikiem dodatnim mieszczącym 
się w ramach naszych oczekiwań. Spółka 
PCC Chemax, Inc. z Piedmont (S.C., USA), 
która jest spółką zależną PCC Exol SA, za-
mknęła II kwartał jak i pierwsze półrocze 
również zyskiem, aczkolwiek niższym niż 
zakładano. Sytuacja ta ma w dalszym cią-
gu związek głównie ze znacznym spadkiem 
sprzedaży produktów stosowanych w wy-
dobyciu ropy i gazu, do którego doszło w 
wyniku załamania ceny ropy naftowej.

Chlor

Zysk operacyjny segmentu chlo-
ru uległ w II kwartale znacznej poprawie. 
Ze względu na konwersję elektrolizy chloroal-

Chemia specjalistyczna

II/2015 6M/2015 6M/2014

42,1 85,3 114,7

2,2 3,4 1,8

1,3 1,7 0,0

0,5 1,1 – 0,7

373 373 370

Chlor

II/2015 6M/2015 6M/2014

12,2 24,2 34,4

1,1 – 1,0 4,2

– 0,1 – 3,3 2,0

– 1,0 – 3,2 1,7

294 294 236

Surfaktanty

II/2015 6M/2015 6M/2014

24,1 49,9 49,5

1,9 4,3 3,2

1,3 3,2 2,2

0,8 1,8 0,8

252 252 243

Poliole

II/2015 6M/2015 6M/2014

34,2 69,6 70,9

3,4 8,4 4,5

3,0 7,7 3,9

3,1 7,4 3,6

149 149 138

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 nieaudytowane | 1 Podane w tabelach przychody segmentów obejmują również przychody pomiędzy poszczególnymi segmentami, które zostały wyeliminowane 
z przychodu grupy w procesie konsolidacji. | 2 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (zysk operacyjny),  
| 3 EBIT (earnings before interest and taxes) = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 4 EBT (earnings before taxes, zysk przed opodatkowaniem) = EBIT - wynik z działalności finansowej  
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kaliów na proekologiczną technologię mem-
branową w marcu, dział biznesowy chloru 
PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego co prawda 
nie osiągnął jeszcze w pełni założonych wo-
lumenów produkcji. Niższa niż zaplanowana 
sprzedaż została jednak przynajmniej czę-
ściowo zrekompensowana dzięki korzystnym 
cenom surowców i niższym cenom energii 
elektrycznej. Obecnie produkcja nowej insta-
lacji osiągnęła już stabilny poziom, a w naj-
bliższych miesiącach należy oczekiwać dalszej 
poprawy rentowności tego segmentu. Budo-
wa instalacji produkcji kwasu monochlorooc-
towego wysokiej czystości (MCAA) - kolejny 
duży projekt w segmencie chloru - była kon-
tynuowana w II kwartale zgodnie z planem.

Chemia specjalistyczna

Segment chemii specjalistycz-
nej zanotował w II kwartale 2015 roku 
w łącznej perspektywie wszystkich dzia-
łów biznesowych ponownie korzystną 
dynamikę rozwoju. Natomiast wyniki spół-
ek portfelowych wchodzących w skład seg-
mentu były ponownie bardzo zróżnicowa-
ne: W handlu surowcami spółki PCC Trade & 
Services GmbH z Duisburga zarówno przy-
chody jak i wolumen sprzedaży po raz ko-
lejny nie spełniły naszych oczekiwań. Oprócz 
utrzymującego się niskiego poziomu cen 
surowców chemicznych, wśród przyczyn tej 
sytuacji należy wymienić także dynamikę na 
międzynarodowym rynku koksu. Ze wzglę-
du na obecne osłabienie wzrostu chińskie-
go rynku coraz większe ilości tamtejszego 
koksu trafiają na europejski rynek - co nega-
tywnie wpływa na tutejsze ceny. Natomiast 
jeśli chodzi o wynik finansowy, PCC Trade 
& Services zamknęła także II kwartał 2015 
roku nieznacznie ponadplanowym zyskiem, 
m.in. dzięki uzyskaniu niższych cen zaku-
powych. Spółka PCC Morava-Chem s.r.o. 
z Czeskiego Cieszyna (Czechy) również za-
mknęła II kwartał jak i całe pierwsze półro-
cze wynikiem dodatnim.

W przypadku producenta alkilofenoli 
PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla do-
szło w II kwartale do nieznacznego osła-
bienia bardzo korzystnego trendu zaobser-
wowanego w ubiegłych miesiącach, tym 
niemniej spółka portfelowa ta zamknęła 
również II kwartał wynikiem dodatnim na 
poziomie znacznie wyższym niż zakładano. 
PCC Synteza S.A. korzystała po stronie za-
kupów nadal na niskim poziomie cen su-
rowców oraz - po stronie sprzedaży - na nie-
zmiennie mocnym dolarze, który przyczynia 
się do wzrostu konkurencyjności firmy m.in. 
wobec konkurentów z Azji.
Dział biznesowy fosforo- i naftalenopo-
chodnych PCC Rokita SA znacznie poprawił 
swoje wyniki w II kwartale, m.in. za sprawą 
niższych cen surowców. Na koniec pierw-
szego półrocza zanotował on wynik dodatni 
mieszczący się w ramach naszych oczekiwań 
przynajmniej na poziomie operacyjnym. Ko-
palnia kwarcytu PCC Silicium S.A. z Zagórza 
ponosi natomiast wciąż straty, co ma zwią-
zek z polem problemów opisanym w Rapor-
cie Kwartalnym I/2015.

Dobra konsumpcyjne

Wyniki działalności grupy  
„PCC Consumer Products” kształtowały 
się również w II kwartale 2015 roku po-
niżej naszych oczekiwań. Zysk operacyjny 
zwiększył się w ciągu kwartału marginal-
nie, głównie za sprawą niewielkich zysków 
wypracowanych przez fabrykę zapałek 
PCC Consumer Products Czechowice S.A. z 
Czechowic-Dziedzic, oraz białoruską spółkę 
portfelową OOO PCC Consumer Products 
Navigator z siedzibą w Grodnie. Na szcze-
blu wyniku przed opodatkowaniem podgru-
pa ta ponosi natomiast nadal straty. Wśród  
najważniejszych przyczyn tej sytuacji na-
leży wymienić utrzymujące się problemy 
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.  
z Brzegu Dolnego przy sprzedaży produktów 
na rzecz dotychczas największego klienta 

spółki w Polsce. Dodatkowo wynik finanso-
wy obciążyły prace nad przebudową zakła-
du produkcyjnego spółki portfelowej.

Energia

Przychody pionu Energii Gru-
py PCC prezentowały się w II kwarta-
le 2015 stabilnie. Zewnętrzne przychody 
pionu osiągnęły ponownie 3 mln €, zaś 
narastająco do końca pierwszego półrocza 
6,1 mln €. Największym źródłem przycho-
dów i zysku pionu był nadal dział Energii 
Konwencjonalnych, w którego skład wcho-
dzą zarówno elektrownia (względnie od-
powiedni dział biznesowy) PCC Rokita SA, 
jak i zakład energetyczny i ciepłowniczy 
PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. w 
Kędzierzynie-Koźlu. Znaczną poprawę przy-
chodów i zysku względem analogicznego 
okresu ubiegłego roku zanotował natomiast 
dział Energii Odnawialnych. Oprócz małej 
elektrowni wodnej w Bośni i Hercegowinie, 
oddanej do użytku jeszcze w 2009 roku, 
obejmuje on w tej chwili już cztery w pełni 
funkcjonalne elektrownie wodne w Republi-
ce Macedonii.

Logistyka

Pion Logistyki Grupy PCC osią-
gnął w II kwartale 2015 roku zewnętrzne 
przychody na poziomie ok. 14 mln €. Na-
tomiast narastająco do 30 czerwca przycho-
dy (zewnętrzne) osiągnęły 27 mln €. Głów-
nym źródłem przychodów i zysku była 

Grupa PCC ogółem

II/2015 6M/2015 6M/2014

141,3 285,3 325,1

16,4 24,6 21,7

10,6 13,2 10,9

1,2 3,7 0,6

2.894 2.894 2.847

Logistyka

II/2015 6M/2015 6M/2014

14,1 27,2 24,7

1,0 2,0 2,3

0,2 0,5 0,9

0,5 1,6 – 0,1

350 350 323

Energia

II/2015 6M/2015 6M/2014

2,9 6,1  5,7

1,9 4,0 3,0

1,2 2,6 1,8

1,1 2,5 1,9

178 178 179

Dobra konsumpcyjne

II/2015 6M/2015 6M/2014

9,9 18,9 21,3

0,1 0,2 0,7

– 0,2 – 0,2 0,3

– 0,5 – 0,8 – 0,1

576 576 630

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 nieaudytowane | 1 Podane w tabelach przychody segmentów obejmują również przychody pomiędzy poszczególnymi segmentami, które zostały wyeliminowane 
z przychodu grupy w procesie konsolidacji. | 2 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (zysk operacyjny),  
| 3 EBIT (earnings before interest and taxes) = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 4 EBT (earnings before taxes, zysk przed opodatkowaniem) = EBIT - wynik z działalności finansowej  

Nowy zakład produkcyjny  
PCC Consumer Products Kosmet w Brzegu Dolnym
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Kwartalnym I/2015 kredyt inwestycyjny  
KfW IPEX-Banku w wysokości 194 mln 
USD (ok. 170 mln €) na budowę na półno-
cy Islandii jednego z najnowocześniejszych 
zakładów produkcyjnych krzemometalu 
na świecie. Łączne nakłady inwestycyjne 
projektu wyniosą prawie 300 mln USD (ok. 
265 mln €). Zewnętrzne finansowanie udzie-
lono na okres 15 lat oraz na podstawie ubez-
pieczenia kredytów eksportowych Hermes 
w połączeniu z tzw. gwarancją UFK. Narzę-
dziem tym rząd federalny Niemiec wspiera 
projekt po odpowiedniej kwalifikacji. W za-
pewnieniu niezbędnego kapitału własnego 
uczestniczyło konsorcjum składające się z  
20 islandzkich funduszy emerytalnych oraz 
jednego z islandzkich banków. Od 2018 
roku zakład ma wytwarzać 32 tys. ton wy-
sokiej czystości krzemometalu rocznie. Więk-
sza część produkcji została już zakontrakto-
wana w ramach długoterminowych umów 
dostawy zawartych z niemieckimi firmami. 
Zagospodarowanie placu budowy zaczęło 
się na początku czerwca 2015 roku, a już 
pod koniec czerwca ruszyły prace budowla-
ne. Uroczyste otwarcie placu budowy zapla-
nowano na 17 września 2015 roku.

Instalacja tlenku propylenu  
PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym

Zwiększenie zdolności 
produkcyjnej instalacji tlenku 
propylenu
W czerwcu 2015 roku PCC Rokita SA za-
kończyła prace nad zwiększeniem zdolno-

ponownie spółka PCC Intermodal S.A. z 
Gdyni. Pomimo znacznych utrudnień z po-
wodu prac nad rozbudową niektórych termi-
nali przeładunkowych spółka portfelowa za-
mknęła także II kwartał wyraźnym zyskiem. 
Wśród powodów pozytywnej dynamiki moż-
na wymienić wzrost wykorzystania oferowa-
nych przez spółkę tras transportowych oraz 
zwiększoną liczbę przeładunków terminalo-
wych. Działalność operacyjną spółki  
PCC Autochem Sp. z o.o., przewoźnika dro-
go  wego towarów w cysternach z siedzibą  
w Brzegu Dolnym, zamknięto w II kwartale 
również zyskiem. Dodatni wynik na  
30 czerwca 2015 roku wykazuje także rosyj-
ski operator wagonów kolejowych ZAO 
PCC Rail z Moskwy. Zysk ten był jednak na-
dal głównie efektem dodatnich różnic kur-
sowych związanych ze wzmocnieniem rosyj-
skiego rubla. Operacyjnie spółka wy pra - 
cowała jedynie marginalnie lepsze wyniki, a 
to ze względu na utrzymujące się spowol-
nienie gospodarcze w Rosji.

Holding

Spółka holdingowa PCC SE za-
mknęła zarówno II kwartał 2015 roku jak 
i całość pierwszego półrocza zyskiem. 
Wypłaty dywidend zaksięgowane w II kwar-
tale oraz wspomniane na wstępie zbycie 
działalności w zakresie usług telekomuni-
kacyjnych i data center można wskazywać 
jako główne czynniki wpływające na wynik 
finansowy. Zamknięcie transakcji zbycia na-
szych akcji w firmach 3S S.A. oraz 3Services 
Factory S.A., mających swoją siedzibę w Ka-
towicach, odbyło się zgodnie z planem pod 
koniec czerwca 2015 roku.

Kredyt inwestycyjny KfW IPEX-
Banku dla projektu produkcji 
krzemometalu
W czerwcu 2015 roku spółka celowa 
PCC BakkiSilicon hf z siedzibą w Húsavík na 
Islandii (w której PCC SE ma 86,5% udzia-
łów) otrzymała zapowiadany w Raporcie 

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 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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ści produkcyjnej instalacji tlenku propylenu, 
wchodzącej w skład segmentu chloru Gru-
py Kapitałowej, z 36 tys. ton do obecnych  
48 tys. ton rocznie. Tlenek propylenu jest nie-
zbędny do wytwarzania polioli. Zwiększenie 
zdolności produkcyjnej oraz istniejące umo-
wy kupna surowca zawarte z długoletnimi 
partnerami wnoszą istotny wkład w zabez-
pieczenie bazy surowcowej dla aktualnej pro-
dukcji polioli PCC Rokita SA, a jednocześnie 
umożliwiają zaplanowany wzrost w segmen-
cie polioli.

Terminal kontenerowy PCC Intermodal w Kutnie

Zakończyła się rozbudowa 
terminalu kontenerowego w 
Kutnie
Montażem dwóch suwnic bramowych na te-
renie terminalu kontenerowego w Kutnie w 
czerwcu 2015 roku spółka PCC Intermodal 
S.A. z sukcesem zakończyła proces rozbudo-
wy i optymalizacji tego terminalu. Zdolności 
przeładunkowe terminalu wzrosły ponad 
dwukrotnie, z 100 tys. TEU do obecnych 250 
tys. TEU (jednostka miary dla 20-stopowych 
kontenerów ISO) rocznie. Dodatkowo przy 
załadunku i rozładunku pociągów kontene-
rowych na czterech torach, z których każ-
dy ma 700 metrów długości, pracuje sześć 
reach stackerów. Powierzchnia operacyjna 
wynosi 80 tys. mkw., możliwości składowe 
zaś 4 tys. TEU. Terminal PCC w Kutnie jest 
jednym z najnowocześniejszych terminali in-
termodalnych w Polsce.

Duisburg, 17 sierpnia 2015 roku 

Papier z odpowied-
zialnych źródeł

MIX
Zapraszamy  
na naszą stronę  
na Facebooku:


