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Wyniki działalności

Ogólnie rzecz

(Niemcy)

zrealizowane nieterminowo

Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem

i (EBITDA) natomiast 11 mln

, i

zysku -

–

– adal wyniki w I kwartale

2012 roku.

rava-Chem s.r.o., Czeski Cieszyn

– .A.

„PCC Consumer Products”

– i -

–

Kosmet-

ujmując, początek roku obrotowego 2012 dla

Grupy PCC można określić jako sukces. Skonsolidowane

przychody ze sprzedaży osiągnęły 161 mln€ i były wprawdzie

o 8 mln€ niższe niż przewidywał plan, ale w stosunku do

analogicznego okresu 2011 roku, kiedy osiągnęły 146 mln€,

mogliśmy zanotować zwiększenie przychodów o 15 mln€.

Ujemne odchylenie od planu w 2012 roku odzwierciedla

dynamikę przychodów największej spółki handlowej Grupy

PCC, firmy Petro Carbo Chem GmbH z Duisburga : Ze

względu na nagły i ostry atak zimy w lutym 2012 roku, dostawy

z Rosji, Ukrainy i Polski zostały lub

niekompletnie, ponieważ część towarów była zamrożona

w cysternach. Dostawy te trzeba było przesunąć w czasie na

następny miesiąc, a częściowo nawet na następny kwartał.

Ponadto przychody ze sprzedaży były w I kwartale 2012 roku

niższe niż oczekiwano także w Pionie Logistyki m.in. z powodu

warunków atmosferycznych.

amortyzacją osiągnął €, czyli

0,8 mln€ więcej niż przewidywał plan ze względu na wynik

przed opodatkowaniem I kwartał 2012 roku również był

lepszy od naszych oczekiwań: Zysk przed opodatkowaniem

(EBT) wyniósł na 31 marca 2012 roku 2,4 mln€ i okazał się

o 0,7 mln€ wyższy od budżetu. Wszystkie trzy największe

piony Grupy PCC miały dodatni wkład w taki wynik.

Głównym źródłem przychodów jak i pozostał w I kwar

tale 2012 roku Pion Chemiczny Grupy PCC, który uzyskał na

dzień 31 marca 2012 roku zewnętrzne przychody ze sprzedaży

na poziomie 144 mln €. Istotny udział miała tutaj PCC Rokita SA

z Brzegu Dolnego, która we wszystkich trzech podstawowych

obszarach działalności wytwarzaniu polioli, surfaktantów

i chloru n wykazywała bardzo dobre

Z wyjątkiem dostawcy systemów poliuretanowych

PCC Prodex Sp. z o.o. z Warszawy wszystkie inne spółki

wchodzące w skład Pionu Chemii Grupy PCC też miały dodatni

wpływ na dynamikę przychodów. Zarówno firma handlowa

PCC Mo (Czechy), jak również

firmy produkcyjne PCC Synteza S z Kędzierzyna-Koźla,

PCC Chemax z Piedmont (Karolina Południowa, USA) i grupa

zamknęły I kwartał 2012 roku

z wynikami lepszymi od naszych oczekiwań. Ta ostatnia

podgrupa z naciskiem na produkcję sprzedaż dóbr konsum

pcyjnych skorzystała przy tym z niższych cen materiałów

wyjściowych dostarczonych przez spółkę zależną Rokita

Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego. Ponadto w przejętej

w 2011 roku Fabryce Zapałek Czechowice S.A. z Czechowic-

Dziedzic, rozpoczęte w międzyczasie działania restrukturyzacji

i automatyzacji wpłynęły korzystnie na wynik finansowy

spółki. Natomiast wynik finansowy Petro Carbo Chem GmbH

w I kwartale 2012 roku na poziomie

z powodów wymienionych

-

–

a, który

we

C Rail

z

z Brzegu Dolnego

natomiast

z Duisburga ukształtował się

niższym od zaplanowanego na

wstępie. Tym niemniej także ta spółka zależna zamknęła całość

I kwartału 2012 roku z zyskiem.

W Pionie Energii uzyskano w I kwartale 2012 roku zewnętrzne

przychody wynoszące 3 mln€, które odzwierciedlają głównie

przychody spółki Z.E. Blachownia Sp. z o.o. z Kędzierzyna-

Koźla jako głównego źródła przychodów i zysku pionu. Pozo

stałe spółki wchodzące w skład pionu Energii PCC Energy

Trading GmbH (Duisburg), operator małych elektrowni

wodnych GRID BH (Sarajewo) oraz znajdująca się w fazie

rozwoju PCC DEG Renewables GmbH (Duisburg) wciąż miały

ograniczone znaczenie dla skonsolidowanych przychodów ze

sprzedaży i wyniku finansowego.

Zewnętrzne przychody Pionu Logistyki osiągnęły w I kwartale

2012 roku ok. 12 mln€. Największy wkład wniosła PCC

Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni, która jednak w I kwartale

2012 roku nie spełniła swoich prognoz przychodów ani wyniku

finansowego i zamknęła okres kończący się 31 marca 2012

roku stratą. Oprócz utraty dużego klient na początku

2012 roku uruchomił własne połączenie kolejowe, za

negatywną dynamiką stoją słaby obecnie eksport z Polski do

Europy Zachodniej i rosnąca konkurencja. Zaplanowane przez

PCC Intermodal S.A. na 2012 rok wzmocnienie regularnych

połączeń kolejowych do Moskwy oraz dzierżawa terminala

przeładunkowego przy polsko-niemieckiej granicy

Frankfurcie nad Odrą od 1 kwietnia 2012 roku powinny

spowodować, że ów trend ulegnie korzystnej zmianie

w kolejnych miesiącach. Operator wagonów ZAO PC

Moskwy oraz przewoźnik drogowy towarów w cysternach

PCC Autochem Sp. z o.o. zamknęły

I kwartał 2012 roku z zyskiem na poziomie lub

powyżej budżetu na ten okres.

Z pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy PCC

zarówno dostawca usług IT, PCT S.A. z Brzegu Dolnego, oraz

spółka faktoringowa PCC Capital GmbH (Duisburg), zamknęły

Raport kwartalny I/2012 [1]

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
31.03.2012 r.

161 mln €
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elkim zyskiem.

zrezygnuje

rozwoju ywaniami

wyniku

,

przebił w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku

iwania.

naszymi

– w kategoriach polioli stan-

dardowych – wynosi 30 000 ton rocznie, a w efekcie

-

poliol Rokopol

ych.

-

I kwartał 2012 roku niewi Ta ostatnia firma

korzystała w pierwszym kwartale 2012 roku jeszcze na

działalności faktoringowej prowadzonej z Petro Carbo Chem

GmbH z Duisburga. Została ona jednak na początku

następnego kwartału przekazana zewnętrznemu usługodawcy

i podjęto decyzję, że PCC Capital GmbH z tego

rodzaju działalności ze względu na brak trwałej rentowności.

Uruchomiony w 2011 roku Data Center spółki 3Services

Factory S.A. (skrótem: 3SF), znajduje się jeszcze w fazie

i zgodnie z przewid spółka zamknęła okres

kończący się 31 marca 2012 roku niewielką stratą. Firma

PCC Silicium S.A. z siedzibą w Zagórzu również zamknęła

I kwartał 2012 roku niewielką stratą na poziomie

przed opodatkowaniem. Tym niemniej dzięki faktowi, że

zima w ogólnej perspektywie była znacznie łagodniejsza niż

w poprzednim roku, wynik finansowy tej spółki zależnej

produkującej kwarcyt który w dalszym ciągu jest wykorzystany

głównie na potrzeby budowy dróg i tras kolejowych, wyraźnie

nasze

oczek

Jednostkowe sprawozdanie PCC SE z siedzibą w Duisburgu

wykazuje w I kwartale 2012 roku stratę, co jest zgodne

z oczekiwaniami ze względu na wysoki koszt obsługi

długu. Nie został on w I kwartale 2012 roku jeszcze

zrekompensowany wpływami z dywidend. Odpowiednie

płatności ze strony spółek portfelowych PCC SE przewiduje się

dopiero od kwietnia 2012 roku.

W marcu 2012 roku PCC Rokita SA zakończyła na terenie

swoich zakładów w Brzegu Dolnym (Dolnośląskie) budowę

czwartej już linii do produkcji polioli. Faza rozruchu tej

instalacji, zwanej "Poliole 4", rozpoczęła się 18 marca 2012,

a już 2 kwietnia 2012 roku wyprodukowano pierwszą partię

produktu. Zdolność produkcyjna

łączna

moc wszystkich czterech instalacji osiągnęła 100 000 ton.

Na nowej instalacji wytwarzane będą głównie poliole

specjalistyczne. Ich wykorzystanie pozwala na produkcję

szczególnie komfortowych i trwałych pianek poliuretanowych

(w skrócie pianek PU lub PUR) dla przemysłu meblowego,

materacowego i motoryzacyjnego. Dla przykładu, specjalisty

czny iPol wykorzystany jest do produkcji pianek

HR, a Rokopol vTec do produkcji pianek wiskoelastyczn

Firma PCC Intermodal S.A. postawiła w marcu 2012 roku

kolejny ważny krok naprzód i uzyskała certyfikat upo

PCC Rokita SA uruchomiła czwartą linię

produkcyjną polioli

PCC Intermodal S.A. otrzymała certyfikat

bezpieczeństwa AEOS

®

,

roku terminalu,

m torze –

–

PCC SE wyemituje

est zaplanowane na czerwiec 2012 roku.

obligacji -

ważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa (AEOS,

ang. skrót dla Authorized Economic Operator - Safety).

Przyznanie spółce przez Izbę Celną w Gdyni certyfikatu AEOS

jest oficjalnym potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa usług

oferowanych przez spółkę zależną Grupy PCC. Certyfikat

uznawany we wszystkich krajach członkowskich Unii

Europejskiej to ważny atut w kontaktach z organami celnymi,

jak i partnerami biznesowymi. Oprócz PCC Intermodal, do tej

pory tylko 11 polskich przedsiębiorców uzyskało certyfikat

AEOS.

Ze względu na rosnący popyt na usługi terminalu w Kutnie

(Polska Centralna), PCC Intermodal S.A. wzmocniła w marcu

2012 roku swój park maszynowy dźwigiem samojezdnym

kontenerowym (reachstacker) marki Hyster ważącym prawie

90 ton. Do tej pory, na otwartym pod koniec września 2011

pracowały trzy ciężkie wózki kontenerowe.

Nowy reachstacker ma maksymalny udźwig 46 ton. Jest on

m.in. wyposażony w stabilizator, dzięki któremu z drugiego

rzędu kontenerów jest on w stanie podnieść aż 41 ton,

a z wagonu stojącego na drugi kontenery ważących

do 30 ton to dwa razy więcej niż to możliwe w przypadku

klasycznych urządzeń tego typu. Zastosowane rozwiązania

czynią go jednym z najsilniejszych i najnowocześniejszych

reachstackerów eksploatowanych w Polsce, co umożliwi

PCC Intermodal S.A. jeszcze sprawniejszą i efektywną

kosztowo obsługę przeładunków.

1 czerwca 2012 roku 7,25% serię obligacji

na okaziciela (ISIN DE000A1PGNR8) z terminem zapadalności

1 lipca 2016 roku. Wypłata odsetek odbywać się będzie jak

zwykle raz na kwartał. Wpłata minimalna wynosi 5000€

(wartość jednej obligacji to 1000€). Włączenie obligacji do

handlu na Otwartym Rynku giełdy papierów wartościowych

we Frankfurcie (FWB) j

Oprócz nowej emisji, wciąż otwarte są zapisy na 5,00% serię

, która (jak już poinformowaliśmy) została wyemito

wana 1 stycznia 2012 roku. Dniem wykupu jest 1 grudnia 2013

roku. Seria ta jest od stycznia 2012 roku notowana na

Otwartym Rynku giełdy we Frankfurcie.

Cena zakupu obydwu obligacji w przypadku bezpośredniego,

bezprowizyjnego nabycia przez PCC SE wynosi do odwołania

100% ceny nominalnej plus naliczone odsetki.

90-tonowy reachstacker na terminalu PCC Kutno

Emisja nowej 7,25% serii obligacji PCC SE

1 czerwca 2012 roku
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