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Wyniki działalności

Początek roku obrotowego 2015 był dla 
większości spółek portfelowych Grupy 
PCC okresem udanym. Wśród kluczowych 
przyczyn takiego pozytywnego rozwoju sytu-
acji należy wymienić niskie ceny surowców 
oraz wzmocnienie zarówno amerykańskiego 
dolara, jak i polskiego złotego i rosyjskiego  
rubla wobec euro. Skonsolidowane przycho-
dy ze sprzedaży za pierwszy kwartał w kwocie 
144 mln € były wprawdzie o 9 mln € niższe  
niż w analogicznym okresie roku ubiegłego 
(153 mln €), a także o ponad 10 mln € po-
niżej planu na pierwszy kwartał. Odchylenie 
to dotyczy jednak głównie działalności w za-
kresie handlu surowcami prowadzonej przez 
PCC Trade & Services GmbH z Duisburga, a 
zostało spowodowane gwałtownym spad-
kiem cen surowców w wyniku załamania 
ceny ropy naftowej. 
Z kolei jeżeli chodzi o zysk, udało nam się 
przekroczyć zarówno wyniki analogiczne-
go okresu ubiegłego roku, jak i nasz bu-
dżet na I kwartał. Zysk przed odsetkami 
(względnie wynikiem z działalności finan-
sowej), opodatkowaniem, umorzeniem  
i amor tyzacją (EBITDA) osiągnął na 31 marca 
2015 roku + 8,3 mln €, co stanowi wzrost  
o 5,1% w porównaniu z zyskiem ope-
racyjnym odpowiedniego kwartału roku 
ubiegłego (+7,9 mln €). Należy zwrócić 
uwagę, że wynik ubiegłoroczny został ob-
liczony zgodnie z niemieckimi standardami 
rachunkowości (HGB), podczas gdy wyniki 
bieżącego roku zostały już zaksięgowane 
zgodnie z Międzynarodowymi Standarda-
mi Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 
Dlatego w wynikach 2015 roku nie wystę-
pują przychody lub koszty z tytułu różnic 
kursowych na poziomie EBITDA. Zgodnie  
z MSSF ich księgowanie odbywa się wy-
łącznie w wyniku z działalności finansowej. 
Po wyłączeniu różnic kursowych z wyniku 
EBITDA na 31 marca 2014 roku, aktual-

ny wynik jest nieco niższy niż w ubiegłym 
roku. Wynik przed opodatkowaniem (EBT) 
za pierwszy kwartał wyniósł + 2,5 mln €. 
Natomiast w odpowiednim okresie ubiegłe-
go roku zaksięgowano stratę w wysokości 
-1,8 mln €. Cieszy fakt, że wynik EBT na  
31 marca 2015 roku wypadł o 0,6 mln € 
lepiej od naszego budżetu, mimo że zapla-
nowana na I kwartał sprzedaż działalności  
w zakresie usług telekomunikacyjnych i data 
center uległa nieznacznemu opóźnieniu 
(zamknięcie transakcji prawdopodobnie  
w czerwcu 2015 roku), w wyniku czego nie 
można było zaksięgować odpowiedniego 
dochodu. W związku z tym segment holdin-
gu/projektów zamknął okres sprawozdaw-
czy stratą. Większość pozostałych segmen-
tów działalności wniosła natomiast dodatni 
wkład w wynik finansowy kwartału, co jest 
widoczne w poniższym podsumowaniu wy-
ników działalności poszczególnych pionów 
Grupy i segmentów wchodzących w ich 
skład.

W pionie chemii Grupy PCC w I kwartale 
2015 roku uzyskano we wszystkich ob-
szarach działalności przychody ze sprze-
daży w wysokości 126 mln €. W poszcze-
gólnych segmentach tego pionu dynamika 
ponownie była bardzo zróżnicowana.

Poliole

W segmencie polioli trwał  
w I kwartale korzystny trend wyników 
działalności zarejestrowany w poprzed-
nich miesiącach. Oprócz coraz większego 
ukierunkowania na poliole specjalistyczne o 
wyższej wartości dodanej, wśród przyczyn 
należy wymienić spadek cen surowców. 
Wynik finansowy segmentu polioli obciążyły 
natomiast straty w dziale biznesowym sys-
temów poliuretanowych. Zostały one spo-
wodowane m.in. znacznie niższą od planu 
sprzedażą w polskim górnictwie, proble-

mami płatnościowymi białoruskich klientów 
spółki PCC Prodex Sp. z o.o. z Warszawy 
oraz stratami początkowymi jej niemiec-
kiej spółki portfelowej PCC Prodex GmbH 
z Essen. Ta ostatnia spółka rozpocznie w  
II kwartale 2015 roku działalność produkcyj-
ną w Niemczech.

Surfaktanty

W segmencie surfaktantów 
odnotowano w I kwartale 2015 roku 
znacznie lepsze wyniki niż w poprzed-
nich miesiącach. Szczególnie w przypad-
ku PCC Exol SA z Brzegu Dolnego rosnący 
udział w portfelu produktowym surfaktan-
tów specjalistycznych o wyższej wartości 
dodanej wpłynął korzystnie na dynamikę 
wyniku finansowego. Również i ten dział 
biznesowy skorzystał ponadto na niższych 
cenach surowców i zamknął I kwartał 2015 
powyżej naszych oczekiwań. Natomiast na 
działalność PCC Chemax Inc. z Piedmont 
(Karolina Południowa), amerykańskiej spółki 
zależnej PCC Exol SA, załamanie ceny ropy 
naftowej miało raczej niekorzystny wpływ. 
Doszło bowiem do znacznego spadku sprze-
daży produktów w segmencie rur dla pól 
naftowych. W związku z tym PCC Chemax 
Inc. zintensyfikowała w I kwartale rozwój  
i sprzedaż produktów dla zastosowań al-
ternatywnych. Również ta spółka zamknęła  
I kwartał 2015 roku zyskiem.

Chlor

Czynnikiem decydującym o wy-
nikach segmentu chloru było w I kwartale 
przestawienie drugiej części elektrolizy 
choroalkaliów na proekologiczną techno-
logię membranową. W wyniku koniecz-
nego w związku z tym przestoju produkcji 
trwającego ok. 4 tygodni dział biznesowy 
chloru PCC Rokita SA z Brzegu Dolnego  

Chemia specjalistyczna

I/2015 3M/2015 3M/2014

43,2 43,2 50,6

1,2 1,2 0,8

0,3 0,3 0,2

0,6 0,6 -0,1

- 383 380

Chlor

I/2015 3M/2015 3M/2014

12,1 12,1 17,2

-2,0 -2,0 2,2

-3,2 -3,2 1,1

-2,2 -2,2 1,0

- 249 237

Surfaktanty

I/2015 3M/2015 3M/2014

25,9 25,9 23,9

2,6 2,6 1,8

2,0 2,0 0,9

1,1 1,1 0,2

- 249 237

Poliole

I/2015 3M/2015 3M/2014

35,4 35,4 34,5

5,0 5,0 2,0

4,7 4,7 1,7

4,3 4,3 1,6

- 149 141

Wskaźniki
wg. segmentów

Przychody ze sprzedaży1 mln €

EBITDA2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Pracownicy  (na 31.03)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia; wskaźniki kwartalne nieaudytowane; sprawozdanie roczne 2014 przed badaniem wykonanym przez biegłego rewidenta | 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 odsetkami, opodatkowaniem, 
umorzeniem i amortyzacją (zysk operacyjny), | 3 EBIT (Earnings before Interest and Taxes) = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 4 EBT (Earnings before Taxes) = EBIT - wynik z działalności finansowej (zysk przed opodatkowaniem) 



Raport kwartalny I/2015

- 3 -

(a z nim również cały segment chloru) za-
mknął I kwartał spodziewaną stratą. Uru-
chomienie nowej instalacji stanowiło waż-
ny kamień milowy na drodze do poprawy 
rentowności tego segmentu: Oprócz mocy 
produkcyjnej, wzrosła również efektywność 
energetyczna (więcej na str. 4). W I kwar-
tale kontynuowano również realizację dru-
giego dużego projektu w segmencie chloru 
– budowy instalacji do produkcji wysokiej  
czystości kwasu monochlorooctowego 
(MCAA). 

Chemia specjalistyczna

Wyniki działalności spółek 
portfelowych wchodzących w skład 
segmentu chemii specjalistycznej były 
w I kwartale 2015 roku ponownie bar-
dzo zróżnicowane: W handlu surowcami 
prowadzonym przez PCC Trade & Services 
GmbH przychody – jak wspomniano na 
wstępie – wypadły znacznie poniżej naszych 
oczekiwań. Natomiast ze względu na fakt, 
że równolegle z cenami sprzedaży spadły  
też ceny zakupu, ta spółka portfelowa za-
mknęła I kwartał 2015 roku wynikiem do-
datnim. To samo dotyczy firmy PCC Morava-
-Chem s.r.o. z Czeskiego Cieszyna (Czechy). 
Korzystne wyniki działalności zanotował 
również producent alkilofenoli PCC Synte-
za S.A. z Kędzierzyna-Koźla. Na tle moc-
nego dolara poprawiła się konkurencyjność 
PCC Synteza S.A. m.in. wobec konkurencji 

z Azji, w wyniku czego spółka ta znaczą-
co zwiększyła sprzedaż alkilofenoli. Kolej-
nym elementem korzystnego trendu były 
niższe ceny surowców po stronie zakupu.  
W wyniku tego PCC Synteza S.A. zamknęła  
I kwartał zyskiem i znacznie powyżej na-
szych oczekiwań. Natomiast dział biznesowy 
fosforo- i naftalenopochodnych PCC Rokita 
SA oraz kopalnia kwarcytu PCC Silicium S.A.  
z Zagórza koło Kielc zamknęły I kwar-
tał 2015 roku stratą. Powodem jest m.in. 
mniejsza niż zaplanowana sprzedaż zano-
towana przez obie spółki portfelowe. Czyn-
nikiem dodatkowo utrudniającym sytuację 
PCC Silicium S.A. jest fakt, że określone 
złoża kamienia trzeba zarezerwować pod 
nasz projekt produkcji krzemometalu na Is-
landii. W związku z tym spółka obecnie czę-
sto wydobywa mało wartościowy materiał 
zalegający pod potężną warstwą nadkładu. 
Perspektywy rozwoju tej spółki portfelowej 
są w dalszym ciągu mocno uzależnione od 
projektu produkcji krzemometalu na Islandii, 
którego zamknięcie finansowe nastąpi naj-
prawdopodobniej w II kwartale 2015 roku. 

Dobra konsumpcyjne

Wyniki działalności grupy  
„PCC Consumer Products” kształtowały 
się w I kwartale 2015 roku poniżej na-
szych oczekiwań. Na 31 marca 2015 roku 
wypracowano wprawdzie niewielki zysk 
na szczeblu operacyjnym, ale na poziomie 
wyniku przed opodatkowaniem podgrupa 
ta wykazuje ponownie stratę. Jako jedną  
z przyczyn można wymienić zmiany w port-
felu produktowym jednego z największych 
odbiorców PCC Consumer Products, firmy 
Kosmet Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego. Po-
nadto niekorzystną okazała się realizacja 
dużej umowy o przerób ze względu na silną 
fragmentację asortymentu zleconego przez 
klienta. Ujemne wyniki działalności zanoto-
wała również białoruska spółka portfelowa 

PCC Consumer Products Navigator – m.in. 
ze względu na (zniesioną w międzyczasie) 
państwową regulację cen z powodu kryzysu 
gospodarczego w tym kraju.

Energia

Pion energii Grupy PCC osią-
gnął w I kwartale 2015 roku zewnętrz-
ne przychody na poziomie ok. 3 mln €. 
Największym źródłem przychodów i zysku 
był nadal konwencjonalny dział biznesowy 
tego pionu, w którego skład wchodzą za-
równo elektrownia (względnie odpowiedni 
dział biznesowy) PCC Rokita SA, jak i pol-
ski zakład energetyczny i ciepłowniczy PCC 
Energetyka Blachownia Sp. z o.o. w Kędzie-
rzynie-Koźlu. W skład działu biznesowego 
energii odnawialnych wchodzą w dalszym 
ciągu jedna czynna mała elektrownia wodna 
w Bośni i Hercegowinie oraz cztery w Mace-
donii. Piąta mała elektrownia wodna w tym 
kraju ma być gotowa w 2015 roku.

Logistyka

Pion logistyki Grupy PCC osią-
gnął w I kwartale 2015 roku zewnętrzne 
przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 
13 mln €. Głównym źródłem przychodów  
i zysku była ponownie spółka PCC Intermo-
dal S.A. z Gdyni. Na tle dalszego wzrostu 
wykorzystania oferowanych przez spółkę 
tras transportowych oraz zwiększonej liczby 
przeładunków terminalowych PCC Intermo-
dal S.A. ponownie zamknęła I kwartał zy-
skiem, który nawet przekroczył nasze ocze-
kiwania. Dalszym pracom nad rozbudową 
terminali przeładunkowych tej spółki port-
felowej dodatkowo sprzyjały łagodne wa-
runki atmosferyczne. Spółka PCC Autochem  
Sp. z o.o., przewoźnik drogowy towarów 
w cysternach z siedzibą w Brzegu Dolnym, 
również zamknęła I kwartał zyskiem. Dodat-

Grupa PCC ogółem

I/2015 3M/2015 3M/2014

144,0 144,0 153,3

8,3 8,3 7,9

2,8 2,8 2,9

2,5 2,5 -1,8

- 2.883 2.875

Logistyka

I/2015 3M/2015 3M/2014

13,2 13,2 11,2

0,9 0,9 0,1

0,3 0,3 -0,6

1,1 1,1 -1,0

- 336 313

Energia

I/2015 3M/2015 3M/2014

3,2 3,2 3,1

2,1 2,1 1,8

1,4 1,4 1,3

1,4 1,4 1,4

- 176 183

Dobra konsumpcyjne

I/2015 3M/2015 3M/2014

9,0 9,0 11,0

0,1 0,1 0,2

-0,1 -0,1 0,0

-0,3 -0,3 -0,2

- 588 668

Wskaźniki
wg. segmentów

Przychody ze sprzedaży1 mln €

EBITDA2  mln €

EBIT 3  mln €

EBT 4  mln €

Pracownicy  (na 31.03)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia; wskaźniki kwartalne nieaudytowane; sprawozdanie roczne 2014 przed badaniem wykonanym przez biegłego rewidenta | 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 odsetkami, opodatkowaniem, 
umorzeniem i amortyzacją (zysk operacyjny), | 3 EBIT (Earnings before Interest and Taxes) = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 4 EBT (Earnings before Taxes) = EBIT - wynik z działalności finansowej (zysk przed opodatkowaniem) 

Budowa instalacji MCAABudowa instalacji MCAA
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Pierwszym zadaniem IRPC-PCC będzie roz-
wój sprzedaży produktów wchodzących  
w skład portfela IRPCP, a mianowicie polioli 
– kluczowego surowca do produkcji pianek 
poliuretanowych (w skrócie PU) dla kom-
fortowych materacy i tapicerek – oraz sys-
temów poliuretanowych. Po drugie IRPCP 
rozszerzy równolegle swój portfel o nowe 
produkty, które będzie wytwarzać dla spółki 
joint venture w oparciu o licencję technolo-
giczną PCC Rokita SA.
Wykorzystanie nowych szans rynkowych  
w dynamicznie rozwijających się gospodar-
kach jest kluczowym elementem strategii 
wzrostu Grupy PCC, a żaden rynek che-
miczny nie rozwija się tak dynamicznie, jak 
azjatycki. W ostatnich latach odnotowywa-
no tam dwucyfrowe stopy wzrostu, a oznak 
nasycenia rynku nie widać.

Przejście na proekologiczną 
technologię membranową  
w produkcji chloru
Na początku marca 2015 roku PCC Rokita 
SA ostatecznie wycofała się z produkcji 
chloru przy wykorzystaniu tradycyjnej 
technologii rtęciowej, funkcjonującej 
nieprzerwanie od 1976 roku i całkowi-
cie zastąpiła ją proekologiczną i energo-
oszczędną technologią membranową. 
Po krótkim przestoju instalacji, pod koniec 
marca rozpoczęto proces stopniowego 
uruchomienia wszystkich czterech elektro-

ni wynik na 31 marca 2015 roku wykazu-
je także rosyjski operator wagonów kole-
jowych ZAO PCC Rail. Zysk ten był jednak 
głównie efektem dodatnich różnic kurso-
wych związanych ze wzmocnieniem rosyj-
skiego rubla. Na działalności operacyjnej 
spółka wypracowała jedynie zerowy wynik, 
a to z powodu utrzymującego się spowol-
nienia gospodarczego w Rosji.

Holding

Spółka holdingowa PCC SE za-
mknęła I kwartał 2015 roku stratą. Ma 
to przede wszystkim związek z wysokimi 
kosztami obsługi długu, które w I kwartale 
nie zostały jeszcze zbilansowane poprzez 
wypłaty dywidend. Ponadto zaplanowana 
sprzedaż działalności w zakresie usług tele-
komunikacyjnych i data center przesunęła się 
– jak wspomniano na wstępie – na II kwartał 
2015 roku. Odpowiednia umowa sprzedaży 
została podpisana 24 kwietnia. Zamknięcie 
transakcji zaplanowane jest w czerwcu 2015 
roku. Stanowi ona konsekwentną kontynu-
ację realizacji strategii aktywnego zarządza-
nia portfelowego przez PCC SE. Strategia ta 
przewiduje w szczególności wystawienie na 
sprzedaż obszarów biznesowych, które nie 
wchodzą w skład podstawowej działalności.

Grupa chemiczna PCC Rokita 
wchodzi w spółkę  
joint venture w Tajlandii
W styczniu 2015 roku PCC Rokita SA  
i taj landzki producent polioli IRPC Polyol 
Company Ltd. (IRPCP) powołali w Bang-
koku spółkę joint venture przy rów-
nych udziałach. Celem spółki joint venture  
IRPC-PCC Company Ltd. jest zdobycie  
rynków Azji Południowo-Wschodniej, Chin  
i Indii, co stanowi kontynuację międzynaro-
dowej ekspansji pionu chemii PCC.

*na zdjęciu (od lewej): Wiesław Klimkowski (PCC Rokita SA), Waldemar Preussner (PCC SE), Sukrit Surabotsopon (IRPC Public Company Ltd. / IRPC Polyol Company Ltd.), Boondej Phuriyakorn  
(IRPC Polyol Company Ltd.) 

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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lizerów instalacji elektrolizy membranowej. 
W pierwszym etapie ponownie uruchomio-
no dwa elektrolizery należące do instalacji 
elektrolizy membranowej nr 1, oddanej do 
użytku już w 2010 roku. Następnie na po-
czątku kwietnia uruchomiono dwa nowo 
ukończone elektrolizery instalacji elektrolizy 
membranowej nr 2.
Ponadto najprawdopodobniej już na prze-
łomie czerwca i lipca zostanie zakończony 
ostatni etap tego projektu, czyli przyłączenie 
piątego elektrolizera. W efekcie tej inwe-
stycji PCC Rokita zwiększy łączne zdolności 
produkcyjne z obecnych 120 tys. ton do 135 
tys. ton chloru rocznie oraz ze 135 tys. ton 
do 152 tys. ton rocznie w zakresie produkcji 
ługu sodowego. Dzięki dalszej optymalizacji 
procesów w 2016 roku przewiduje się kolej-
ne zwiększenie zdolności, do 149 tys. i 168 
tys. ton rocznie, odpowiednio dla chloru  
i ługu sodowego.
Przebudowa technologii pozwoliła – oprócz 
całkowitej eliminacji rtęci z procesu pro-
dukcyjnego – na znaczną redukcję zużycia 
energii. W wyniku tego od 2016 roku emi-
sje dwutlenku węgla ulegną zmniejszeniu  
o 140 tys. ton rocznie. Ponadto inwestycja 
z wyprzedzeniem spełnia wymogi UE, które 
przewidują wyłączenie wszystkich instala-
cji bazujących na technologii rtęciowej do 
grudnia 2017 roku.

Duisburg, 7 maja 2015 roku 
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