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Wyniki działalności
Czwarty kwartał 2013 roku charakteryzował się wzrostem 
wyniku finansowego dla Grupy PCC, aczkolwiek na tle spadku 
przychodów ze sprzedaży. Wynik 147 mln € przychodów osią
gnię tych w czwartym kwartale ukształtował, narastająco do  
31 grudnia 2013, skonsolidowane przychody ze sprzedaży na 
poziomie 625 mln €. W porównaniu z poprzednim rokiem  
z przychodami 677 mln € oznacza to spadek o 52 mln €. Oprócz 
spadających cen na tle raczej słabej koniunktury w 2013 roku, 
wśród głównych przyczyn takiej dynamiki należy wymienić 
zmiany w ofercie produktowej oraz różnice kursowe. Natomiast 
po stronie wyniku finansowego osiągnęliśmy w czwartym 
kwartale istotną poprawę: Zysk operacyjny przed odsetkami, 
opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) zwiększył 
się w ciągu czwartego kwartału 2013 roku o 20,9 mln EUR, do 
+ 47,9 mln €. W przypadku zysku przed opodatkowaniem (EBT) 
odnotowano wzrost o ok. 13 mln €. Narastająco do 31 grudnia 
2013 roku wskaźnik ten osiągnie najprawdopodobniej poziom 
+ 9 mln €. Jak wynika z poniższego opisu działalności pojedyn
czych segmentów, swój  mniejszy lub większy  wkład w taki 
wynik miały prawie wszystkie segmenty działalności Grupy PCC. 
Ponadto na wynik finansowy czwartego kwartału korzystnie 
wpłynęła sprzedaż udziału mniejszościowego w spółce PCC Exol 
SA z Brzegu Dolnego na rzecz międzynarodowego funduszu 
inwestycyjnego. Wszystkie wyżej wspomniane wyniki należy 
traktować jako wstępne. Obecnie sprawozdania roczne spółek 
Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finanso
we znajdują się na etapie audytu prowadzonego przez biegłych 
rewidentów. Finalne, zaudytowane wyniki finansowe zostaną 
opublikowane na naszej stronie internetowej niezwłocznie po 
ostatecznym zatwierdzeniu sprawozdania rocznego.

Pion Chemii Grupy PCC wypracował w czwartym kwartale 2013 
roku zewnętrzne przychody na poziomie prawie 131 mln €. 
Narastająco na 31 grudnia 2013 roku przychody pionu osiągnęły 
567 mln €. Osiągnięty poziom jest o ok. 9 mln € niższy od naszej 
prognozy na rok 2013, a nawet o 46 mln € niższy od poziomu 
osiągniętego w poprzednim roku (613 mln €). Największa część 
tego ujemnego odchylenia przypada na dwie spółki handlowe 
wchodzące w skład Grupy PCC, czyli Petro Carbo Chem GmbH 
z Duisburga (Niemcy) oraz PCC Morava Chem s.r.o. z Czeskiego 
Cieszyna (Czechy), a została spowodowana niższymi cenami 
surowców i niższymi wolumenami zbytu na tle słabej koniunktury, 
a także zmianami w ofercie produktowej. Tym niemniej spółki 
te, które należą do segmentu „chemia specjalistyczna”, wniosły 
także w czwartym kwartale 2013 roku dodatni wkład w wynik 
finansowy, ponieważ osiągnięto obniżki cen po stronie zakupów. 
Niewielka poprawa wyników finansowych zarysowała się  
w czwartym kwartale 2013 roku również w segmencie fosforo  
i naftalenopochodnych (PCC Rokita SA) oraz u producenta 
alkilofenoli PCC Synteza S.A. z KędzierzynaKoźla, które również 
wchodzą w skład „chemii specjalistycznej“. W obydwóch tych 

segmentach nie udało się jednak zrekompensować do końca 
roku strat poniesionych w poprzednich kwartałach.

Dla segmentu polioli (PCC Rokita SA) czwarty kwartał 2013  
roku był okresem trudnym z różnych względów: Oprócz przej
ściowych niedoborów zaopatrzenia w tlenek etylenu stanowiący 
kluczowy surowiec produkcyjny (spowodowanych pracami 
utrzymaniowymi prowadzonymi przez głównego dostawcę tego 
surowca), co skutkowało spadkiem produkcji i zbytu, przy 
jednym z produktów końcowych występowały problemy jako
ściowe. Problemy te zostały w międzyczasie rozwiązane, ale 
koszty poniesione w związku tym oraz rezerwy utworzone na 
ewentualne, nie zgłoszone jeszcze reklamacje, spowodowały 
erozję wyniku finansowego tego segmentu działalności w 
czwartym kwartale. Natomiast segmenty chloru (PCC Rokita SA) 
oraz surfaktantów (PCC Exol SA i PCC Chemax Inc. z Piedmont, 
USA) zamknęły czwarty kwartał ponownie z łącznym zyskiem 
przekraczającym nasze oczekiwania. W segmencie Consumer 
Products zarówno przychody jak i wynik finansowy okazały się 
niższe od prognozy na rok 2013, m.in. za sprawą opóźnień  
w realizacji kontraktu dla Grupy REWE. Ponadto wejście na 
rynek rosyjski okazało się trudniejsze niż sądzono. Tym niemniej 
segment istotnie poprawił swój wynik finansowy w czwartym 
kwartale i zakończył całość 2013 roku z zyskiem. 

Wynik operacyjny (EBITDA) całego Pionu Chemii Grupy PCC 
wzrósł w czwartym kwartale 2013 roku o 10,7 mln € i osiągnął 
na 31 grudnia 2013 roku + 41,8 mln €, a wyniki Pionu Chemii w 
podziale na pojedyncze segmenty działalności prezentują się 
następująco:

w mln € Przychody ze 
sprzedaży

EBITDA

IV kw. 13 IIV kw. 13 IV kw. 13 IIV kw. 13

Poliole 29,4 132,9 – 1,3 4,0

Surfaktanty 24,1 95,3 2,5 8,3

Chlor 18,3 88,6 3,4 16,4

Chemia specjalistyczna 46,2 203,2 1,5 2,8

Dobra konsumpcyjne 12,1 43,6 0,5 1,6

Uwaga: Powodem różnic pomiędzy sumą poszczególnych segmentów działalno 
ści, a wynikiem całego pionu jest odmienne przyporządkowanie spółek. Wskaź
niki są niezbadane.

Pion Logistyki Grupy PCC osiągnął w czwartym kwartale 2013 
roku zewnętrzne przychody na poziomie ok. 12 mln €. Narasta
jąco do 31 grudnia 2013 roku przychody pionu osiągnęły prawie 
43 mln €. Przychody pionu okazały się tym samym o ponad 
3 mln € niższe niż w poprzednim roku, ale nieco wyższe niż 
przewidywała prognoza na 2013 rok. Dotyczy to zarówno 
całości Pionu Logistyki, jak i poszczególnych spółek portfelowych 
wchodzących w jego skład. Różnice występowały natomiast  
w dynamice wyników finansowych poszczególnych segmentów: 
W firmie PCC Intermodal S.A. z Gdyni trwał, w czwar tym 
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Projekt żelazokrzemowy w Islandii postępuje
W wyniku obszernych badań geologicznych przeprowadzonych 
przez renomowanych międzynarodowych ekspertów, kopalnia 
kwarcytu eksploatowana przez PCC Silicium S.A. z Zagórza otrzy

kwartale 2013 roku, pozytywny trend rozpoczęty na początku 
drugiego kwartału 2013 roku.

Firma PCC Autochem Sp. z o.o., przewoźnik drogowy towarów 
w cysternach z Brzegu Dolnego, wypracowała w czwartym 
kwartale 2013 również kolejny zysk i zamknęła cały rok nad 
kreską. Natomiast działalność rosyjskiego operatora wagonów 
ZAO PCC Rail z Moskwy przynosiła w czwartym kwartale 2013 
roku niezmiennie straty. Oprócz słabości rosyjskiego rubla  
wśród najważniejszych przyczyn tej sytuacji należy wymienić 
stawki transportowe regulowane przez państwo, które  mimo 
lekkiej tendencji wzrostowej w ostatnim czasie  wciąż nie 
pokrywają kosztów. Niemniej jednak łączny zysk operacyjny 
Pionu Logistyki przed odsetkami, opodatkowaniem, umorze
niem i amortyzacją (EBITDA) zwiększył się w ciągu kwartału  
o 0,4 mln €, do + 1,6 mln €.

Po stronie operacyjnej, głównym filarem Pionu Energii Grupy 
PCC pozostaje segment energii konwencjonalnej, czyli polski 
zakład energetyczny i ciepłowniczy PCC Energetyka Blachownia 
Sp. z o.o. z KędzierzynaKoźla. Jego przychody na poziomie 
prawie 2 mln € w IV kwartale 2013 roku, względnie 8,2 mln € 
na 31 grudnia 2013 roku, odpowiadają mniej więcej całości 
przychodów pionu. PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. 
wniosła także największy wkład w wynik operacyjny (EBITDA) 
pionu na 31 grudnia 2013 roku, który (po wyłączeniu efektów 
konsolidacji) wyniósł + 1,3 mln €. W segmencie energii odna
wialnych trwała budowa małych elektrowni wodnych, przez 
firmę PCC DEG Renewables GmbH z Duisburga, w Macedonii. 
Ponadto w Bośni i Hercegowinie rysowało się udane zamknięcie 
trwających od wielu lat postępowań administracyjnych w 
sprawie uzyskania pozwoleń dla pozostałych trzech małych 
elektrowni wodnych zaplanowanych w tym kraju.

Wynik finansowy pionu „Holding, Usługi i Projekty“ uległ w 
czwartym kwartale 2013 roku istotnej poprawie za sprawą 
wspomnianej wyżej transakcji sprzedaży przez PCC SE mniej
szościowego pakietu udziałów w firmie PCC Exol SA z Duisburga.

mała w czwartym kwartale 2013 roku tzw. certyfikat Yorc. Wraz 
z wydaniem tego certyfikatu spełniło się jedno z kluczowych 
wymagań dla uzyskania zewnętrznego finansowania projektu 
żelazokrzemowego. Potwierdza on, że kopalnia należąca do 
Grupy PCC dysponuje zasobami kwarcytu wystarczającej jakości 
i ilości, by zaopatrzyć zaplanowany zakład żelazokrzemowy  
w Islandii w ten surowiec przez przynajmniej 15 lat. Kolejnym 
kamieniem milowym w drodze do realizacji projektu żelazokrze
mowego było podpisanie umowy o budowę odpowiedniej 
instalacji produkcyjnej pod klucz z producentem instalacji prze
mysłowych SMS Siemag AG z Dusseldorfu. Ponadto kontynu
owane zostały negocjacje z islandzkim dostawcą energii 
elektrycznej oraz z tamtejszym operatorem sieci elektro ener
getycznej, jak i z potencjalnymi dostawcami pozostałych nie
zbęd nych surowców (w tym węgla i drewna). Po stronie 
nabywców produktów również trwały negocjacje w celu 
zawarcia umów. Niektóre z rozmów na tych różnych szczeblach 
zostały już zakończone z sukcesem. Wszystkie umowy zostały 
jednak zawarte pod warunkiem zawieszającym, jakim jest 
udzielenie zgody na finansowanie przez Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW IPEX). Finansowanie ma zostać zabezpie
czone dzięki ubezpieczeniu kredytów eksportowych Hermes  
i niewiązanym gwarancjom kredytowym, tzw. gwarancjom UFK. 
Te ostatnie rząd federalny Niemiec może udzielać wtedy, gdy 
projekt spełnia kryteria dofinansowania jeśli chodzi o politykę 
surowcową. Fakt ten został już zasadniczo potwierdzony ze 
względu na zaplanowany import krzemu do Niemiec i jego 
sprzedaż odbiorcom w Niemczech. Aktualnie trwają intensywne 
prace nad przygotowaniem przedmiotowych wniosków do 
międzyresortowej komisji rządu federalnego Niemiec, która 
podejmie decyzję o wspomnianych gwarancjach. Oczekuje się, 
że komisja podejmie swoją decyzję w ciągu drugiego kwartału 
2014 roku.

Udana transakcja sprzedaży akcji spółki PCC Exol
W grudniu 2013 roku PCC SE sprzedała 24,5 mln akcji produ
centa surfaktantów PCC Exol SA na rzecz międzynarodowego 
funduszu inwestycyjnego. Pakiet ten odpowiada 8,26% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCC Exol 
SA. Po transakcji PCC SE posiada wciąż jeszcze 88,12%, czyli 
wyraźną większość, głosów w tej spółce zależnej. Cena 
sprzedaży akcji 2,3krotnie przekracza ich wartość księgową. 
Transakcja ta wpisuje się w konsekwentną realizację strategii 
PCC SE, która polega na tworzeniu wartości i sprzedaży ich  
w odpowiednim czasie.

Dzień Inwestora 2014
Edycja 2014 roku Dnia Inwestora PCC SE została zaplanowana 
na sobotę, 28 czerwca 2014 roku. Wszystkim inwestorom  
z odpowiednim wyprzedzeniem zostanie przesłane osobiste 
zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu. Gwiazdą imprezy 
będzie w tym roku znana grecka śpiewaczka Vicky Leandros. 
Członkowie zespołu menedżerskiego i pracownicy PCC SE oraz 
spółek zależnych Grupy w Niemczech udzielą w tym dniu 
tradycyjnie informacji i pozostaną do dyspozycji na osobistą 
rozmowę z inwestorami.

1 dane niezbadane
2 EBITDA = wynik przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amortyzacją

Możliwe różnice z zaokrąglenia

Skonsolidowane wskaźniki 
finansowe PCC1 

IV. kw. 2013 I-IV kw. 2013

Skonsolidowane przychody ogółem: 146,8 mln € 625,2 mln €

Przychody Pionu Chemii: 130,7 mln € 566,5 mln € 

Przychody Pionu Logistyki: 11,8 mln € 42,8 mln € 

Przychody Pionu Energii: 1,8 mln € 8,2 mln € 

Przychody Pionu Pozostałe: 2,4 mln € 7,7 mln € 

EBITDA2 (wynik operacyjny): 20,9 mln € 47,9 mln €

EBT (wynik przed opodatkowaniem): 13,1 mln € 8,9 mln €


