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Wyniki działalności

W pierwszym kwartale nowego roku obrotowego Grupa PCC

uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości

ok. mln €. Wartość ta jest mniej więcej na poziomie ana

logicznego okresu poprzedniego roku (po korekcie o przychody

grupy PCC Rail / PCC Rybnik), jest jednak o 11 mln € niższa od

naszych oczekiwań.

Osiągnięte wyniki finansowe nie spełniły założeń budżetowych

za I kwartał roku i były znacznie niższe niż w minionym

roku. Wynik operacyjny przed odsetkami, opodatkowaniem,

umorzeniem i amortyzacją (EBITDA) wyniósł prawie +1 mln €,

a więc 4 mln € mniej niż planowano.

Podobną rozbieżność wobec budżetu zanotowano w wyniku

przed opodatkowaniem (EBT). Zamiast założonych mln €,

odnotowano na 31 marca roku stratę w wysokości

mln €.

Przyczyny takich wyników są zróżnicowane. Ilustruje to poniższy

przegląd poszczególnych pionów Grupy:

Głównym źródłem przychodów i zysku pozostaje Pion Chemii,

przy czym w I kwartale właśnie w tym Pionie odnotowano

najistotniejsze odstępstwa od planu. Silny spadek cen sody

kaustycznej, czy ługu sodowego, oraz niższa od założeń

sprzedaż polioli niekorzystnie wpłynęły na przychody i wynik

finansowy PCC Rokita SA, Brzeg Dolny. Natomiast w kompleksie

Surfaktantów korzystny trend roku trwał także w I kwar

tale roku. Cieszy także rozwój PCC Synteza S.A.,

Kędzierzyn-Koźle, która na początku roku zakończyła

przynoszącą straty produkcję bisfenolu-A. W wyniku koncen

tracji na produkcji nonylfenolu i dodecylfenolu ta spółka zależna

zamknęła I kwartał roku zyskiem – jak i cała PCC Rokita

SA oraz PCC Chemax Inc., Piedmont.

Dotyczy to również największej spółki handlowej Grupy PCC -

Petro Carbo Chem GmbH, która nie spełniła własnych założeń

w zakresie przychodów, ale osiągnęła wynik finansowy nawet

lekko wyższy, niż planowany. Do takich wyników przyczyniły się

m.in. znacząca poprawa koniunktury w branży hutniczej oraz

stopniowe ożywienie w dużej części branży chemicznej.

Pion Energii w ujęciu sumarycznym również zamknął I kwartał

roku z wynikiem dodatnim, na co wpłynęły zarówno

lepsze, niż zaplanowane wyniki PCC Energie GmbH, Duisburg,

jak i stosunkowo dobry wynik ZE-Blachownia Sp. z o.o.,

Kędzierzyn-Koźle. Obie spółki skorzystały na ostrej zimie

roku, która przyczyniła się do zwiększenia sprzedaży

zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym, połączonej ze

wzrostem marż.
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Mniej korzystne były natomiast wyniki działalności Pionu

Logistyki zdominowanego przez PCC Intermodal S.A., Gdynia.

Dla tej spółki zależnej ostra zima, która spowodowała znaczące

uszkodzenia stosowanych platform kontenerowych, wpłynęła

negatywnie na wynik finansowy. Wprawdzie same szkody

zostały pokryte z odpowiednich polis ubezpieczeniowych, tym

niemniej czasowa niedostępność platform spowodowała

początkowo utratę przychodów. Dodatkowym obciążeniem

w I kwartale była mniejsza, niż przez nas oczekiwana ilość

przewozów jednego z największych klientów PCC Intermodal

S.A. Działająca w dziedzinie przewozów drogowych spółka

PCC Autochem Sp. z o.o., Brzeg Dolny, zamknęła I kwartał

roku na plusie, co jednak w żaden sposób nie mogło wyrównać

strat PCC Intermodal S.A.

Negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe miały

w I kwartale roku również wyniki PCC SE, ponieważ

wysokie obciążenie odsetkowe tej spółki nie zostało w tym

okresie jeszcze zrekompensowana przez wypłaty dywidend

spółek. Zakłada się, że do wypłat dojdzie w II i III kwartale.

PCC Rokita SA uruchomiła pod koniec marca roku na

terenie zakładów w Brzegu Dolnym (Polska) nową, proeko

logiczną instalację elektrolizy membranowej dla Kompleksu

Chlorowego. Instalacja przyczyni się do redukcji zużycia energii

o ok. % i w wyniku tego również do redukcji emisji CO .
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PCC Rokita uruchomiła instalację elektrolizy

membranowej
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*Główną przyczyną spadku przychodów jest sprzedaż
"PCC Logistics" na rzecz Deutsche Bahn AG w lipcu 2009 roku.
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Przychody ze sprzedaży Grupy PCC
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Jednocześnie zrzut zawierających rtęć ścieków z istniejącej

instalacji elektrolizy zostanie całkowicie wstrzymany poprzez

recykling. Po uruchomieniu instalacji obecnie trwa ostatni etap

rozruchu próbnego. Ostateczny odbiór instalacji planowany jest

na maj.

Począwszy od 1 kwietnia roku PCC SE stała się

właścicielem 100 % akcji polskiej grupy chemicznej PCC Rokita

SA, Brzeg Dolny, i obecnie jest jej jedynym akcjonariuszem.

Akcje pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych zostały

nabyte w procedurze tzw. przymusowego wykupu. Tym krokiem

PCC SE jeszcze bardziej wzmocniła swoje zaangażowanie

w największą i najbardziej zyskowną spółkę zależną, kończąc

trwający przez kilka lat stopniowy wykup udziałów. W

roku PCC SE nabyła pierwszy 33 % pakiet akcji PCC Rokita

w trakcie prywatyzacji. Już w roku PCC SE zwiększyła

swoje udziały do 50, i stała się większościowym

akcjonariuszem, dzięki czemu PCC Rokita została włączona

w zakres konsolidacji w roku.

Po zakończeniu etapu planowania i uzyskaniu zezwoleń pod

koniec marca r., PCC Intermodal S.A. przystąpiła do

budowy nowego terminalu intermodalnego w Kutnie (Polska).

Obecnie trwają prace nad utwardzeniem gruntu w celu

zapewnienia odpowiedniej nośności. Terminal w Kutnie będzie

najnowocześniejszym lądowym terminalem kontenerowym dla

przewozów intermodalnych, obsługującym przewozy przycho

dzące i odchodzące z centralnej Polski w kierunkach wschód-

zachód oraz północ-południe Na powierzchni operacyjnej

80 tys. m przewiduje się przeładunki ponad 100 tys. TEU

rocznie. Oddanie terminala do użytku przewidywane jest na

grudzień roku.

PCC Intermodal rozszerzyła ponadto posiadany tabor o pod

nośnik kontenerowy marki Kalmar, który będzie wykorzystywany

do przeładunku kontenerów w Kutnie. Podnośnik ten, który

przy wadze 76 ton posiada udźwig 45 ton, jest obecnie

testowany przez zespół terminala PCC w Krzewiu k. Kutna.

Kurs akcji PCC Intermodal rozwija się bardzo pozytywnie. Po tym,

jak cena emisyjna w chwili udanego debiutu giełdowego

w grudniu , podczas którego doszło do redukcji w transzy

inwestorów indywidualnych o %, wyniosła 3 PLN, do końca

PCC SE jedynym akcjonariuszem PCC Rokita

PCC Intermodal rozpoczęła budowę terminalu

intermodalnego w Kutnie

Pomyślny rozwój kursu akcji PCC Intermodal
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I kwartału roku cena rosła systematycznie o ponad 30 %.

Na 10 maja roku, kurs wyniósł 4,5 PLN, czyli 50 % powyżej

ceny emisyjnej. Aktualny kurs akcji jest dostępny na stronie

internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

(www.gpw.pl). Kod ISIN brzmi PLPCCIM00014. Na pytania dot.

nabycia akcji chętnie udzielimy Państwu odpowiedzi pod

numerem +49 (0) 066-908090.

31 marca roku PCC SE wspólnie ze spółką zależną

PCC HYDRO DOOEL Skopje podpisała z rządem Macedonii

umowy koncesyjne dotyczące czterech lokalizacji pod budowę

elektrowni wodnych. Po kilku latach negocjacji PCC HYDRO

DOOEL Skopje może teraz przejść do etapu planowania

i uzyskania zezwoleń. Każda z umów obejmuje koncesję na

najbliższe lat i przewiduje możliwość przedłużenia prawa

korzystania z wód o kolejne 10 lat. PCC SE zakłada rozpoczęcie

budowy elektrowni w uzyskanych lokalizacjach w roku.

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym bośniacka

spółka zależna od PCC, GRID BH, osiągnęła w pierwszych trzech

miesiącach rekordowy wynik produkcji prądu z małej elektrowni

wodnej Mujada w Centralnej Bośni. Obfite opady na początku

roku przyczyniły się do zwiększonego przepływu wody w rzece

Prusac, który pozwolił na zwiększenie dopływu do ujęcia wody

elektrowni, które zostało wykonane wg typu tyrolskiego. Wbrew

zakładanej średniomiesięcznej produkcji na poziomie 550 000

kWh, łączna produkcja pierwszego kwartału roku

osiągnęła mln kWh, czyli średnio 700 000 kWh miesięcznie.

Projekt ochrony klimatu przyczyni się do redukcji emisji CO

o tys. ton rocznie.

Generator małej elektrowni wodnej Mujada wytwarza prze

ciętnie 6,6 mln kWh rocznie, co odpowiada rocznemu

zapotrzebowaniu ponad tys. gospodarstw domowych.

Roczne zużycie prądu przez gospodarstwo domowe w Bośni

i Hercegowinie wynosi średnio ok. tys. kWh. Ze skutkiem

od 7 kwietnia roku firma PCC DEG Renewables GmbH

będąca spółką joint venture PCC SE i EG - Deutsche

Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, nabyła kolejne

% działów w bośniackiej GRID BH. Ma ona w tej chwili

85, % udziałów w tej spółce i tym samym podkreśla swoje

zaangażowanie w budowę elektrowni wodnych w tym kraju.

PCC podpisała umowy koncesyjne na lokalizacje pod

budowę elektrowni wodnych w Macedonii

Rekordowy kwartał produkcji prądu z energii

wodnej w ramach projektu ochrony klimatu PCC
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