
Raport kwartalny I/2014 [1]

www.pcc.eu

Wyniki działalności
Po stosunkowo słabym rozpoczęciu roku w styczniu i w lutym 
2014 roku, od marca zarysowała się poprawa wyników 
działalności – co najmniej w większości działów biznesowych 
PCC SE. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły  
w pierwszym kwartale łącznie 153 mln €. Wynik operacyjny 
przed odsetkami, opodatkowaniem, umorzeniem i amorty
zacją (EBITDA) osiągnął do 31 marca 2014 kwotę + 7,9 mln €.  
W przypadku wyniku przed opodatkowaniem (EBT) odno
towano kwotę ujemną w wysokości – 1,8 mln €. Oznacza to, 
że wszystkie wyszczególnione parametry były niższe zarów  
no od tych osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego 
roku jak i od naszych oczekiwań. Na szczęście pozytywny  
trend marca, który był w I  kwartale miesiącem najwyższego 
przychodu i zysku, przeniósł się na kolejny kwartał.

Kryzys pomiędzy Rosją a Ukrainą nie odbił się w I kwartale 
2014 roku na wynikach działalności Grupy PCC. Częściowo 
(przede wszystkim w handlu surowcami) import surowców  
z Rosji był nawet większy niż w poprzednich kwartałach. 
Spadek eksportu, m.in. w zakresie polioli, oraz wciąż nieza
dowa lające wyniki operatora wagonów ZAO PCC Rail z 
Moskwy były spowodowane słabą koniunkturą w Rosji na 
początku roku oraz słabością rosyjskiego rubla i nie można  
się w tym dopatrzeć związku z kryzysem na linii RosjaUkraina.

Pion Chemii Grupy PCC – na który składają się segmenty 
polioli, surfaktantów, chloru, dóbr konsumpcyjnych i chemii 
specjalistycznej – wniósł w I kwartale 2014 roku niezmiennie 
największy skład w skonsolidowane przychody ze sprzedaży  
i był ponadto po raz kolejny najważniejszym źródłem zysku. 
Jeżeli chodzi o poszczególne segmenty działalności wewnątrz 
tego pionu, wyniki prezentują się następująco:

w mln € Przychody ze 
sprzedaży EBITDA

I kw. 2014 I kw. 2014

Poliole 34,5 + 2,0

Surfaktanty 23,9 + 1,8

Chlor 17,2 + 2,2

Chemia specjalistyczna 50,6 + 0,8

Dobra konsumpcyjne 11,0 + 0,2

Uwaga: Wskaźniki są niezbadane. 

W segmencie polioli wyniki działalności były mniej więcej 
zgodne z planem. Co prawda PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego 
zgodnie z oczekiwaniami straciła jednego z największych 
klientów kupujących specjalistyczny poliol Rokopol iPol® – ze 
względu na zmianę strategii po stronie tego odbiorcy – ale 
zrekompensowała ten efekt w dużej mierze dzięki innym 

produktom i klientom. Obecnie na całym rynku polioli pa  
nuje nadpodaż, przez co ceny i marże, przede wszystkim  
w segmencie polioli standardowych, trafiły pod presję.  
W związku z tym Grupa PCC będzie w 2014 roku konse
kwentnie kontynuować swoją pracę nad opracowaniem 
specjalistycznych polioli i ponadto przedłuży łańcuch tworzenia 
wartości w segmencie polioli poprzez ekspansję działalności  
w zakresie dostaw rozwiązań poliuretanowych.

W segmencie surfaktantów marże znalazły się w I kwartale 
2014 roku również pod presją, co było głównie spowodowane 
stosunkowo wysokimi cenami zakupu alkoholi tłuszczowych  
w Azji. Kosztów tych nie można było przerzucić na klientów  
w cenach sprzedaży PCC Exol S.A. z Brzegu Dolnego, ponieważ 
zwłaszcza europejscy konkurenci PCC Exol SA utrzymywali 
swoje ceny sprzedaży na stabilnym poziomie. W segmencie 
chloru odnotowano mocny spadek cen produktów pochod
nych – sody kaustycznej względnie ługu sodowego – co 
wywarło odpowiednio negatywne skutki na marże w tym 
dziale biznesowym. Głównym powodem tej tendencji było 
ożywienie w branży budowlanej, przez co producenci PCW 
zwiększyli wykorzystanie swoich zdolności produkcyjnych. 
Wynikający wzrost podaży sody kaustycznej względnie ługu 
sodowego przyczynił się do negatywnej dynamiki cenowej tych 
produktów. Tym niemniej zarówno segment surfaktantów jak  
i segment chloru zamknęły kwartał na plusie.

W segmencie chemii specjalistycznej odnotowano różne 
tendencje: Podczas gdy segment handlu surowcami prowa
dzony przez spółki portfelowe Petro Carbo Chem GmbH  
z Duisburga i PCC Morava Chem s.r.o. z Czeskiego Cieszyna 
(Czechy) zamknął I kwartał 2014 roku wynikiem dodatnim  
i ponadplanowym na tle ożywiającej się koniunktury, stratę 
ponownie poniósł segment fosforo i naftalenopochodnych 
PCC Rokita SA, a także producent alkilofenoli PCC Synteza 
S.A. z KędzierzynaKoźla. O ile w przypadku fosforo i naf
talenopochodnych wyniki były lepsze niż oczekiwano ze 
względu na wzrost sprzedaży, to wyniki PCC Synteza S.A.  
były niższe od zaplanowanych. Z jednej strony jest to wyni  
kiem ogólnego spadku popytu na alkilofenole. Z drugiej  
zaś strony, konkurenci z Chin i Tajwanu w coraz większym 
stopniu wkraczają na europejski rynek. W związku z tym 
dywersyfikacja gamy produktowej PCC Synteza S.A. we 
współpracy z PCC Rokita SA jak i z PCC Exol SA zostanie  
w 2014 roku przyśpieszona z jeszcze większą siłą. Przychody 
jak i wynik finansowy grupy „PCC Consumer Products” po 
słabym początku roku kształtowały się wzrastająco.

Pion Logistyki Grupy PCC osiągnął w I kwartale 2014 roku 
zewnętrzne przychody na poziomie ok. 11 mln €, które mie
ściły się w ramach naszych oczekiwań. Pozytywny trend  
w segmencie transportu intermodalnego utrzymał się,  
w wyniku czego spółka PCC Intermodal S.A. z Gdyni zamknęła 
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I kwartał 2014 roku z wynikiem dodatnim i ponadplanowym. 
Dodatni wynik działalności zanotował również przewoźnik 
drogowy towarów w cysternach, firma PCC Autochem 
Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego. Natomiast wyniki finansowe 
rosyjskiego operatora wagonów ZAO PCC Rail były – jak wspo
mniano na wstępie – nadal ujemne w związku z utrzymującą 
się trudną sytuacją rynkową w Rosji. Wskutek tego dodatnie 
wyniki wypracowane przez pierwsze dwa wyżej wspomniane 
segmenty zostały niemal zniwelowane. Wynik operacyjny 
Pionu Logistyki przed odsetkami, opodatkowaniem, umorze
niem i amortyzacją (EBITDA) osiągnął do końca kwartału  
kwotę + 0,1 mln €.

W Pionie Energii Grupy PCC, w którego skład wchodzą  
m.in. elektrownia (względnie odpowiedni dział biznesowy) 
PCC Rokita SA, osiągnięto w I kwartale 2014 roku ze wnętrz  
ne przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 3 mln €. Do 
segmentu energii konwencjonalnych tego pionu należy także 
polski zakład energetyczny i ciepłowniczy PCC Energetyka 
Blachownia Sp. z o.o. z KędzierzynaKoźla. Skorzystał on  
w I kwartale z dynamicznego rozwoju biznesu w parku 
przemysłowym Blachownia i wynikającego z niego wzrostu 
sprzedaży. Zaplanowane utworzenie specjalnej strefy eko
nomicznej w bezpośredniej bliskości tego parku przemys
łowego powinno przynieść tej spółce portfelowej dodatkowy 
potencjał wzrostu. W segmencie energii odnawialnych trwała 
budowa małych elektrowni wodnych PCC DEG Renewables 
GmbH z Duisburga w Macedonii, gdzie w II kwartale 2014 
roku przewiduje się przyłączenie dwóch z budowanych obecnie 
instalacji do sieci elektroenergetycznej. Wynik operacyjny 
(EBITDA) wypracowany przez cały Pion Energii wyniósł  
w I kwartale 2014 roku + 1,8 mln €.

Wynik finansowy spółki holdingowej PCC SE z siedzibą w 
Duisburgu na 31 marca 2014 roku był wyraźnie dodatni  
ze względu na wpłatę dywidendy przez PCC Rokita SA.

PCC Exol zapewnił sobie dostęp do  
odnawialnych surowców
Producent surfaktantów PCC Exol SA zawarł w lutym 2014 
roku długoterminową umowę dzierżawy z firmą na Filipinach. 
Umowa dotyczy korzystania z instalacji do produkcji alkoholi 
tłuszczowych na bazie oleju kokosowego. Alkohole tłusz  
czowe są istotnym surowcem do produkcji surfaktantów. 
Dzięki umowie PCC Exol SA zapewnia sobie dostęp do 
strategicznie ważnych surowców i ma ponadto możliwość 
dotarcia do nowych grup klientów dzięki spełnieniu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju.

Pianka do izolacji poddaszy PCC Prodex 
dopuszczona na niemiecki rynek
System pianki natryskowej PUR do izolacji poddaszy 
EKOPRODUR S0540 produkowany przez PCC Prodex Sp. z o.o. 
z Warszawy został w marcu 2014 roku dopuszczony do  
celów renowacji dachów przez Niemiecki Instytut Techniki 
Budowlanej (w skrócie DIBt) w Berlinie.

Technologia opracowana przez PCC Prodex Sp. z o.o. polega 
na natryskiwaniu pianki sztywnej (w formie płynnej) do 
pokrycia i ocieplenia poddasza. Mieszanka reakcyjna spienia się 
w ciągu kilku sekund, tworząc bezszwową i bezszczelinową 
warstwę. Dzięki temu sztywna pianka poliuretanowa ma 
doskonałe właściwości izolacyjne, niedorównane dotychczas 
przez prawie wszystkie inne materiały izolacyjne.

W celu dalszej ekspansji naszego działu biznesowego systemów 
poliuretanowych, w I kwartale 2014 roku została założona 
firma PCC Prodex GmbH (spółka w 100 % zależna od 
PCC Prodex PCC Prodex Sp. z o.o.). Firma wprowadziła się  
do jednego z budynków PCC SE w Essen. Jej zadaniem  
będzie sprzedaż systemów PUR w krajach niemiecko  
języcznych oraz w krajach Beneluksu. Ponadto przewiduje się 
rozpoczęcie własnej produkcji w Essen. W ten sposób 
PCC Prodex Sp. z o.o. kontynuuje realizację swojej strategii 
międzynarodowej ekspansji. 

Wykup obligacji w terminie zapadalności
Z dniem 1 kwietnia 2014 roku dwie serie obligacji zostały 
wykupione w terminie zapadalności. Pierwsza to wyemito
wana we wrześniu 2008 roku seria obligacji o sprzedanej 
wartości 7,2 mln € (ISIN: DE000A0WL5E5) oprocentowana  
w wysokości 7,25% w skali roku, druga to wyemitowana  
w październiku 2012 roku seria obligacji o sprzedanej  
war tości 9,9 mln € (ISIN: DE000A1PGS40) oprocentowana  
w wysokości 5,00% w skali roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 
rok z pozytywną opinią
Biegły rewident wydał pozytywną opinię o skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym PCC SE za 2013 rok. Zbadane 
skonsolidowane wskaźniki finansowe, bilans i rachunek 
zysków i strat jest dostępny w Internecie pod adresem  
www.pccdanefinansowe.eu. Publikacja raportu rocznego  
jest zaplanowana na czerwiec. 

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

Możliwe różnice z zaokrąglenia

Skonsolidowane wskaźniki  
finansowe PCCza I kw. 2014 r. na 31 marca 2014 roku1

Skonsolidowane przychody ogółem: 153 mln €

Przychody Pionu Chemii: 137 mln €

Przychody Pionu Energii: 3 mln €

Przychody Pionu Logistyki: 11 mln €

Przychody Pionu Holding: 2 mln €

EBITDA2 (wynik operacyjny):  + 7,9 mln €

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


