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Wyniki działalności ogółem

W trzecim kwartale 2020 roku Grupa 
PCC odnotowała stabilny poziom przy-
chodów. Skonsolidowane przychody ze 
sprzedaży wyniosły 167,6 mln € (wobec 
168,3 mln € w poprzednim kwartale), a 
narastająco do 30 września 536,5 mln €. 
W porównaniu z pierwszymi trzema kwar-
tałami ubiegłego roku (583,2 mln €) jest to 
spadek o 8,0 %. Poziom ten jest znacznie 
niższy od naszych założeń, co ma w dal-
szym ciągu związek z pandemią Covid-19. 
Wśród głównych przyczyn należy wymienić 
niższe od oczekiwanych średnie ceny sprze-
daży, które w związku z pandemią korona-
wirusa znalazły się pod ogromną presją w 
prawie wszystkich obszarach biznesowych 
Pionu Chemii. Niższy poziom cen surowców 
utrzymał się natomiast również po stronie 
zakupów, w wyniku czego Grupa PCC po-
nownie osiągnęła stabilny w porównaniu z 
poprzednim kwartałem zysk brutto ze sprze-
daży wynoszący 51,9 mln €. Narastająco 
do końca trzeciego kwartału zysk brutto ze 
sprzedaży osiągnął 157,5 mln €. Skonsoli-
dowany zysk przed wynikiem z działalności 
finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem 
i amortyzacją (EBITDA) wyniósł w trzecim 
kwartale 19,9 mln € (wobec 26,3 mln € 
przed rokiem), a narastająco w ciągu pierw-
szych trzech kwartałów roku obrotowego 
53,3 mln € (wobec 73,4 mln € przed rokiem). 
Wynik EBITDA trzeciego kwartału pozostał 

tym samym nieznacznie poniżej poziomu 
21,2 mln € wypracowanych w poprzednim 
kwartale. Porównując te liczby trzeba jednak 
zwrócić uwagę, że wyniki drugiego kwartału 
zawierały dodatni efekt zdarzeń nadzwyczaj-
nych opiewający na wyższej jednocyfrowej 
milionowej kwoty euro. Efekt ten wynikał z 
rekompensaty, która w kwietniu 2020 roku 
wpłynęła do spółki PCC BakkiSilicon z Hú-
savík (Islandia) w rezultacie ugody zawartej 
z wykonawcą wytwórni krzemometalu. Po 
eliminacji tego efektu osiągnięto znaczący 
wzrost wyniku EBITDA w trzecim kwarta-
le. Dotyczy to również zysku operacyjnego 
(EBIT) i zysku przed opodatkowaniem (EBT). 
EBIT trzeciego kwartału wyniósł 2,6 mln €, 
zaś narastająco do 30 września 3,0 mln €, 

utrzymując się na poziomie dodatnim mimo 
wzrostu odpisów amortyzacyjnych. EBT 
wykazał natomiast w trzecim kwartale stra-
tę w wysokości 8,6 mln €. Narastająco do  
30 września 2020 roku jego wartość wy-
niosła – 30,3 mln € (wobec 22,0 mln € przed 
rokiem). Część straty wynikała z ujemnych 
różnic kursowych powstałych pod koniec 
kwartału na skutek ponownego, gwał-
townego osłabienia złotego i rosyjskiego 
rubla wobec euro. W szczególności spółki 
PCC MCAA Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, 
PCC Silicium S.A. z Zagórza koło Kielc oraz 
rosyjska spółka ZAO PCC Rail z Moskwy 
wykazały na koniec września 2020 roku 
znaczące niegotówkowe straty księgowe z 
tytułu wyceny na dzień bilansowy pożyczek 

	167,6 mln € przychodów ze sprzedaży Grupy PCC w trzecim kwartale 2020  
 roku – stabilny poziom pomimo pandemii Covid-19

	51,9 mln € zysku brutto ze sprzedaży, podobnie jak w poprzednim kwartale

	EBITDA, zysk operacyjny i zysk przed opodatkowaniem, po korekcie  
 o wynik zdarzeń nadzwyczajnych, znacznie wyższe niż w poprzednim kwartale

	Pion Chemii przekroczył założenia dotyczące wyników finansowych, ustalone  
 przed wybuchem pandemii Covid-19

	Nadal wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnej chemikaliów, dalsze  
 ożywienie w transporcie intermodalnym

	Wykup obligacji o jednorazowej spłacie

Ze względu na wysoki popyt, wszystkie pięć linii produkcyjnych polioli polieterowych PCC Rokita SA w 
Brzegu Dolnym pracuje obecnie na pełnych obrotach. Ich łączna moc produkcyjna, mierzona w poliolach 
standardowych, wynosi obecnie 110 tys. ton rocznie.
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w euro. Ogólny wkład ujemnych różnic kur-
sowych w wynik finansowy opiewał na wyż-
szej jednocyfrowej milionowej kwocie euro.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w ra-
mach Grupy PCC pozostało w trzecim kwar-
tale 2020 roku na wysokim poziomie, a w 
obszarze transportu intermodalnego zano-
towaliśmy dalsze ożywienie. 

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów
W ujęciu łącznym, pion Chemii Grupy 
PCC zamknął trzeci kwartał 2020 roku 
zyskiem, przekraczającym nawet wy-
niki osiągnięte w dwóch poprzednich 
kwartałach. Przychody kwartału ustabili-
zowały się na poziomie 134,2 mln € (wo-
bec 135,0 mln € w poprzednim kwartale), 
a narastająco do 30 września osiągnęły 
429,6 mln €. Do przychodów sprzed roku 
(494,7 mln €) brakowało zatem znaczącej 
kwoty, a do spełnienia założeń w zakresie 
przychodów w bieżącym roku obrotowym 
było również daleko. Natomiast jeżeli chodzi 
o wynik finansowy, pion Chemii przekroczył 
nasze założenia ustalone jeszcze przed wy-
buchem pandemii koronawirusa, dotyczące 
zarówno EBITDA, jak również wyniku ope-
racyjnego i wyniku przed opodatkowaniem. 
Po raz kolejny wszystkie segmenty należą-
ce do pionu Chemii oprócz segmentu dóbr 
konsumpcyjnych wniosły pozytywny wkład 
w taki rezultat. 

Poliole

Segment polioli znacznie 
poprawił sumaryczny wynik finanso-
wy w trzecim kwartale 2020 roku w 
porównaniu do dwóch poprzednich 
kwartałów, które również zostały za-
mknięte zyskiem. Jednym z głównych 
powodów pozytywnej dynamiki jest wzrost 

popytu na poliole polieterowe ze strony 
przemysłu materacy i meblarskiego, który 
został odnotowany już pod koniec dru-
giego kwartału, a nawet zyskał na sile po 
przełomie kwartału. Ten korzystny trend 
utrzymuje się także obecnie. Wszystkie 
pięć linii do produkcji polioli polieterowych 
eksploatowanych przez jednostkę bizneso-
wą polioli PCC Rokita SA z Brzegu Dolne-
go pracuje na granicy swoich możliwości, 
co ma odpowiednio pozytywny wpływ na 
przychody i wyniki finansowe. Na koniec 
września znacznie przekroczono zarówno 
dodatnie wyniki poprzedniego roku, jak  
i nasze założenia. Dzięki utrzymującemu się 
wysokiemu zapotrzebowaniu w krajach Azji 
Południowo-Wschodniej, tajlandzka spółka 
joint venture należąca do tego segmentu, 
firma IRPC Polyol Company Ltd. z siedzi-
bą w Bangkoku, wniosła także w trzecim 
kwartale 2020 roku pozytywny wkład w 
wynik finansowy. W trzecim kwartale utrzy-
mywał się również silny popyt na tarcze po-
lerskie, w wyniku czego spółka PCC Prodex 
GmbH z Essen przeszła pod koniec lipca na 
dwuzmianowy system pracy. W ujęciu ogól-
nym przychody i wyniki finansowe tej spółki 
portfelowej nie były jeszcze zadowalające, 
ale lepsze niż w poprzednich kwartałach. 
Wszystkie inne obszary biznesowe segmen-
tu polioli, z których większość jeszcze znaj-
duje się na początkowym etapie działalno-
ści, wciąż przynoszą straty.

Surfaktanty

Segment surfaktantów za-
mknął także trzeci kwartał 2020 roku 
zyskiem. W kontekście pandemii korona-
wirusa popyt na środki powierzchniowo 
czynne do produkcji środków myjących  
i czyszczących utrzymał się na wysokim po-
ziomie. W rezultacie instalacje produkcyjne 
największej spółki segmentu, PCC Exol SA 

z Brzegu Dolnego, pracowały także w trze-
cim kwartale przy wysokim wykorzystaniu 
mocy. Ponadto, ceny zakupu surowców po-
zostały na stosunkowo niskim poziomie. Po-
mimo rosnącej presji konkurencyjnej, spół-
ka PCC Exol SA zakończyła również trzeci 
kwartał wynikiem dodatnim i wyższym niż 
przed rokiem. Dotyczy to także amerykań-
skiej spółki portfelowej PCC Chemax, Inc. z 
Piedmont (SC).

Chlor
Segment chloru odnotował w 
trzecim kwartale 2020 roku 

również dodatnie wyniki finansowe 
na poziomie wyższym niż w dwóch 
poprzednich kwartałach. Tym nie mniej 
do wyników niezwykle udanego zeszłego 
roku było wciąż daleko. Jest to głównie 
konsekwencja wysokości cen sprzedaży 
sody kaustycznej, produktu ubocznego 
powstającego przy produkcji chloru przez 
PCC Rokita SA, które wciąż znajdują się 
na znacznie niższym poziomie niż przed 
rokiem. Ponadto również ceny ługu sodo-
wego znalazły się pod presją ze względu 
na dodatkowe ilości produktu oferowane 
przez nowego lokalnego konkurenta. Po-
zytywny wpływ miał natomiast wzrost cen 
innych pochodnych chloru, takich jak kwas 
solny i monochlorobenzen, a także korzyst-
niejsze koszty zakupu energii. Poza tym do 
spółki wpłynęły dodatkowe dochody z tytu-
łu rekompensaty za certyfikaty CO2. Zatem 
jednostka biznesowa chloru jako całość za-
mknęła również trzeci kwartał 2020 roku 
wynikiem dodatnim i wyższym niż w po-
przednich dwóch kwartałach, jednak wciąż 
niższym niż przed rokiem. Z kolei spółce 
PCC MCAA Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, 
która również wchodzi w skład segmen-
tu chloru, narastająco do końca września 
po raz kolejny udało się istotnie przekro-
czyć dobre wyniki operacyjne sprzed roku. 

Chemia Specjalistyczna

Q3/2020 9M/2020 9M/2019

34,1 119,7 159,3

2,3 7,2 6,9

1,0 3,4 4,1

0,6 1,1 3,1

378 378 395

Chlor

Q3/2020 9M/2020 9M/2019

30,1 98,9 117,8

11,6 28,9 41,3

6,9 16,6 31,5

5,0 10,3 26,5

385 385 388

Surfaktanty

Q3/2020 9M/2020 9M/2019

29,5 91,5 94,9

3,4 12,0 10,5

2,8 10,1 8,1

2,6 8,6 6,3

290 290 283

Poliole

Q3/2020 9M/2020 6 9M/2019

33,7 99,5 106,8

4,6 10,4 4,6

3,4 6,9 2,0

3,1 6,5 1,3

266 266 261

Wskaźniki wg. 
segmentów 1  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży 2 mln €

EBITDA 3  mln €

EBIT 4  mln €

EBT 5  mln €

Zatrudnienie  (na 30.09.)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki kwartalne i narastające nieaudytowane. Dane mogą ulec zmianie.  | 1 Segment Holding/Projekty nie został zaprezentowany osobno. | 2 Podane w tabelach przychody obejmują 
wyłącznie przychody zewnętrzne, korekty konsolidacyjne zostały już uwzględnione. | 3 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem 
i amortyzacją | 4 EBIT (earnings before interest and taxes) = zysk operacyjny = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 5 EBT (earnings before taxes) = zysk przed opodatkowaniem = EBIT – wynik z działalności finansowej | 6 Litera „M“ jest 
skrótem oznaczającym miesiące. 
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Wyniki okazały się natomiast niższe niż w 
niezwykle udanym poprzednim kwartale. 
Wśród przyczyn należy wymienić kilku-
dniową przerwę w produkcji w związku z 
regularnymi pracami konserwacyjnymi i na-
prawczymi. Negatywny wpływ na wynik fi-
nansowy miało również osłabienie złotego 
wobec euro, w wyniku czego PCC MCAA 
Sp. z o.o. odnotowała na koniec trzeciego 
kwartału ujemne różnice kursowe. Ponad-
to, zgodnie z oczekiwaniami, PCC MCAA 
Sp. z o.o. musiała poradzić sobie w trzecim 
kwartale z utratą jednego z dotychcza-
sowych, głównych klientów, który został 
przejęty przez bezpośredniego konkurenta. 
Obecnie zauważamy natomiast, że powsta-
ła luka jest już wypełniona niemal w całości 
przez innych odbiorców.

Chemia Specjalistyczna

W większości obszarów bizne-
sowych segmentu chemii specjalistycz-
nej zanotowano w trzecim kwartale 
2020 roku pozytywną dynamikę przy-
chodów i wyników finansowych. Głów-
ne źródło przychodów segmentu, spółka 
handlowa PCC Trade & Services GmbH z 
Duisburga, odnotowała w sierpniu powrót 
do znacznego wzrostu przychodów, a co za 
tym idzie do wyższych marż – przynajmniej 
w liczbach bezwzględnych. Jednym z powo-
dów jest duże zamówienie na rosyjski miał 
koksowy i antracyt. Poza tym odnotowano 
trend wzrostu cen surowców, po gwałtow-
nym ich załamaniu w poprzednim kwartale 
w związku z pandemią Covid-19, ale obec-
nie trudno ocenić jego stabilność ze wzglę-
du na utrzymujący się kryzys spowodowany 
koronawirusem. Niemniej jednak PCC Trade 
& Services GmbH zamknęła trzeci kwartał 
wynikiem dodatnim, aczkolwiek niższym od 
zeszłorocznego, jak również od naszych za-
łożeń. Przychody i wyniki finansowe czeskiej 

spółki handlowej PCC MoravaChem s.r.o. z 
Czeskiego Cieszyna okazały się natomiast w 
trzecim kwartale nieco słabsze. Dzięki nie-
zaplanowanemu dużemu zamówieniu na 
rosyjski antracyt, które zostało zrealizowane 
w poprzednim kwartale, spółka utrzymała 
jednak narastający wynik do końca wrze-
śnia jeszcze na plusie. Jednostka biznesowa 
PCC Rokita SA zajmująca się substancjami 
fosforo- i naftalenopochodnymi skorzystała 
w trzecim kwartale, po ustąpieniu pierwszej 
fali pandemii koronawirusa, na ożywieniu 
popytu m.in. branży budowlanej. Na dy-
namikę wyników finansowych pozytyw-
nie wpłynęły ponadto korzystniejsze ceny 
zakupu surowców. Pomimo sierpniowej 
przerwy w produkcji związanej z konserwa-
cją, jednostka biznesowa zamknęła trzeci 
kwartał 2020 roku zyskiem znacznie po-
wyżej zeszłorocznego poziomu. Natomiast 
producent alkilofenoli PCC Synteza S.A. z 
Kędzierzyna-Koźla nadal pozostał znacznie 
poniżej wyjątkowo dobrych zeszłorocznych 
wyników. Także i w tym przypadku dynami-
ka przychodów i wyników finansowych ule-
gła w trzecim kwartale znaczącej poprawie, 
co miało z jednej strony związek z ożywie-
niem popytu, a z drugiej z korzystniejszy-
mi cenami zakupu surowców. Dzięki temu 
PCC Synteza S.A. wyszła narastająco do 
końca września na plus także na poziomie 
wyniku przed opodatkowaniem. Przychody i 
wynik operacyjny PCC Silicium S.A. okazały 
się w trzecim kwartale wciąż lepsze od ocze-
kiwanych – pomimo spadku dostaw kwar-
cytu na Islandię. Wynik przed opodatkowa-
niem zmienił się jednak na wyraźnie ujemny, 
ze względu na wspomniane na wstępie 
niegotówkowe ujemne różnice kursowe. W 
sierpniu 2020 roku spółka PCC Silicium S.A. 
uzyskała koncesję ważną do 2040 roku na 
wydobycie kwarcytu na dodatkowych 8,9 
hektarach gruntu. Koncesja ta stwarza wa-
runki do długoterminowej działalności spół-

ki i stabilnych dostaw surowca do PCC Bak-
kiSilikon hf.

Dobra Konsumpcyjne

Wyniki odnotowane przez 
podgrupę PCC Consumer Products uległy 
w trzecim kwartale 2020 roku osłabie-
niu, natomiast okazały się wciąż znacz-
nie lepsze od zeszłorocznych oraz od 
założonych. Filarem takiej dynamiki była 
niezmiennie spółka PCC Consumer Products 
Kosmet Sp. z o.o. (PCC CP Kosmet) z Brzegu 
Dolnego. PCC CP Kosmet nie osiągnęła w 
trzecim kwartale niezwykle dobrych wyników 
poprzedniego kwartału, tylko odnotowała 
niewielką stratę. Natomiast w ujęciu narasta-
jącym, wyniki finansowe spółki portfelowej 
pozostały na koniec września wyraźnie do-
datnie. PCC CP Kosmet skorzystała w trzecim 
kwartale na wzroście sprzedaży do swoich 
głównych klientów. Dostawy produktów pod 
własnymi markami spółki do Kazachstanu  
i innych krajów Europy Wschodniej wró-
ciły, po zniesieniu ograniczeń w związku z 
Covid-19 w tamtejszych gospodarkach, do 
znacznego wzrostu. Popyt na mydła anty-
bakteryjne i środki dezynfekujące do mycia 
rąk uległ na początku trzeciego kwartału 
silnemu osłabieniu. Jednakże, w wyniku dru-
giej fali pandemii koronawirusa, dynamika 
ta odwróciła się w ostatnim czasie. Ponadto, 
PCC CP Kosmet wygrał we wrześniu prze-
targ na dostawę środków dezynfekcyjnych 
na własne potrzeby do jednej z dużych sieci 
supermarketów. PCC CP Kosmet stworzyła 
tym samym w trzecim kwartale bazę do dal-
szej pozytywnej dynamiki działalności w naj-
bliższych miesiącach. Białoruska spółka port-
felowa PCC Consumer Products Navigator 
poniosła w trzecim kwartale niewielką stratę 
przed opodatkowaniem, a pozostałe spółki 
wchodzące w skład podgrupy PCC Consu-
mer Products też odnotowały dalej straty.

Grupa PCC ogółem

Q3/2020 9M/2020 9M/2019

167,6 536,5 583,2

19,9 53,3 73,4

2,6 3,0 39,8

 – 8,6  – 30,3 22,0

3292 3292 3562

Logistyka

Q3/2020 9M/2020 9M/2019

25,0 70,4 72,8

4,9 13,8 16,2

1,8 4,9 9,2

 – 0,6  – 0,7 8,4

569 569 554

Energia

Q3/2020 9M/2020 9M/2019

2,3 8,5 9,1

0,2  – 1,9 0,4

 – 0,6  – 4,5  – 2,4

 – 0,7  – 4,9  – 2,9

172 172 185

Dobra Konsumpcyjne

Q3/2020 9M/2020 6 9M/2019

6,8 20,1 15,8

0,0 0,4  – 2,0

 – 0,4  – 0,5  – 3,0

 – 1,0  – 2,4  – 4,1

356 356 400

Wskaźniki wg. 
segmentów 1  (zgodnie z MSSF)

Przychody ze sprzedaży 2 mln €

EBITDA 3  mln €

EBIT 4  mln €

EBT 5  mln €

Zatrudnienie  (na 30.09.)

Uwagi: Możliwe różnice wynikające z zaokrąglenia. Wyniki kwartalne i narastające nieaudytowane. Dane mogą ulec zmianie.  | 1 Segment Holding/Projekty nie został zaprezentowany osobno. | 2 Podane w tabelach przychody obejmują 
wyłącznie przychody zewnętrzne, korekty konsolidacyjne zostały już uwzględnione. | 3 EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) = zysk przed wynikiem z działalności finansowej, opodatkowaniem, umorzeniem 
i amortyzacją | 4 EBIT (earnings before interest and taxes) = zysk operacyjny = EBITDA - umorzenie i amortyzacja | 5 EBT (earnings before taxes) = zysk przed opodatkowaniem = EBIT – wynik z działalności finansowej | 6 Litera „M“ jest 
skrótem oznaczającym miesiące. 
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Energia

Pion Energii Grupy PCC osią-
gnął w trzecim kwartale 2020 roku 
zewnętrzne przychody ze sprzedaży 
na poziomie 2,3 mln €. Narastająco do 
końca kwartału przychody wyniosły zatem 
8,5 mln € (wobec 9,1 mln € przed rokiem). 
Najważniejszym źródłem przychodu był na-
dal dział Energii Konwencjonalnych, w skład 
którego wchodzą zarówno elektrociepłow-
nia (względnie odpowiednia jednostka biz-
nesowa) PCC Rokita SA, jak i polski zakład 
energetyczny i ciepłowniczy PCC Energetyka 
Blachownia Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu. 
Ten obszar działalności odnotował na dzień 
30 września wciąż straty, co miało związek 
m.in. ze stworzeniem rezerw na zakup certy-
fikatów CO2, który będzie konieczny w ciągu 
2020 roku (zob. raporty kwartalne 1/2020 
i 2/2020). Obszar działalności energii odna-
wialnych wykazał na koniec trzeciego kwar-
tału zbilansowany wynik finansowy. Liczba 
małych elektrowni wodnych podłączonych 
do sieci wynosiła w dalszym ciągu pięć. 
Ostateczne uruchomienie szóstej elektrowni 
wodnej w Kriva Reka (Macedonia Północ-
na) nie doszło do skutku przed przełomem 
kwartału i przesunęła się w czasie do 2021 
roku ze względu na opóźnienia spowodowa-
ne przez lokalne władze przy wydaniu osta-
tecznego pozwolenia na eksploatację. 

Logistyka

Kwartalne przychody Pionu 
Logistyki wyniosły prawie 25,0 mln €, a 
narastająco do 30 września 70,4 mln € 
(wobec 72,8 mln € przed rokiem). Ozna-
cza to, że trzeci kwartał 2020 roku był pod 
względem przychodów dotychczas najlep-
szym bieżącego roku obrotowego. Wynik 
operacyjny również przekroczył wskaźniki 
poprzednich dwóch kwartałów. Głównym 
źródłem przychodów i zysku pionu Logisty-
ki była niezmiennie spółka PCC Intermodal 
S.A. z Gdyni. W ciągu kwartału trwał trend 

wzrostowy wykorzystania pociągów spółki, 
które na trasach między Rotterdamem/Ant-
werpią a Polską nawet przekroczyło dobry 
poziom z poprzedniego roku. Pomimo rosną-
cej presji ze strony mniejszych konkurentów, 
a w szczególności na krótszych, krajowych 
trasach również ze strony transportu dro-
gowego (co jest konsekwencją niskich cen 
paliw), PCC Intermodal S.A. osiągnęła w 
trzecim kwartale kolejną znaczącą poprawę 
wyników finansowych. Dzięki przetargom na 
zakup kolejnych lokomotyw oraz zakupowi 
dodatkowych reachstackerów (podnośników 
do załadunku kontenerów), PCC Intermodal 
S.A. stworzyła w trzecim kwartale istotny 
fundament pod dalszy rozwój. Jeszcze przed 
wybuchem pandemii koronawirusa, spółka 
podjęła decyzję o inwestycji w nowe platfor-
my kontenerowe, których dostawa zakoń-
czyła się przed końcem trzeciego kwartału. 
Przewoźnik drogowy chemikaliów płynnych 
PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego 
również wniósł w trzecim kwartale kolejny 
dodatni wkład w wynik finansowy, który 
mieścił się w ramach naszych założeń. Ro-
syjski operator taboru wagonowego, ZAO 
PCC Rail, osiągnął w trzecim kwartale co 
prawda niewielką poprawę wyniku opera-
cyjnego, ale w ujęciu łącznym pozostał wciąż 
zarówno poniżej zeszłorocznych wyników, 
jak również poniżej naszych założeń, co mia-
ło związek ze spadkiem stawek kolejowych. 
Na koniec trzeciego kwartału spółka odno-
towała ponadto ponownie znaczące straty 
księgowe z tytułu różnic kursowych.

Holding/Projekty

Pion Holding / Projekty za-
mknął trzeci kwartał 2020 roku nadal 
ujemnym wynikiem. Odzwierciedla on w 
szczególności sytuację związaną z wynika-
mi PCC Bakki Silicon hf., na którą wpłynął 
gwałtowny spadek cen krzemometalu w re-
zultacie ograniczeń dla gospodarek w związ-
ku z pandemią Covid-19, oraz wynikające 
z nich globalne spowolnienie gospodarcze 

(zob. raport kwartalny 2/2020). Nie mniej 
w sierpniu 2020 roku wykonawca zakładu 
zakończył całość prac związanych z zaplano-
waną przebudową dachu filtrowni wytwór-
ni. Poza tym PCC BakkiSilicon hf. oraz wy-
konawca zakładu prowadziły (i prowadzą), 
oprócz regularnych prac konserwacyjnych, 
również zaległe, zagwarantowane umową 
prace naprawcze i przebudowy, a także pra-
ce nad technicznymi korektami mającymi 
na celu zwiększenie wydajności produkcji. 
Ze względu na stosunkowo długie terminy 
dostaw niektórych materiałów potrzebnych 
do tych prac, zostaną one prawdopodobnie 
ukończone dopiero w pierwszym kwartale 
2021 roku. Równolegle PCC Bakki Silicon hf., 
przy wsparciu PCC SE, pracuje intensywnie 
nad kwalifikacją produktu przez kolejnych 
klientów oraz nad dalszą optymalizacją wa-
runków handlowych, w celu uzyskania dłu-
goterminowej i trwałej poprawy wyników 
finansowych PCC BakkiSilicon hf. Druga 
duża spółka celowa segmentu Holding / Pro-
jekty, firma DME Aerosol z Pierwomajskiego 
(Rosja), zwiększyła w trzecim kwartale 2020 
roku sprzedaż do różnych klientów w Eu-
ropie Środkowej i Południowo-Wschodniej  
i wypracuje dodatni wynik EBITDA. Ponad-
to w trzecim kwartale wśród priorytetów 
PCC SE znalazł się zaplanowany wspólny 
projekt z Petronas Chemical Group Berhad 
dotyczący produkcji chemikaliów specjali-
stycznych w Malezji. Wynik finansowy w 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym 
PCC SE pozostał wyraźnie dodatni ze wzglę-
du na dywidendy otrzymane w poprzednim 
kwartale od różnych spółek portfelowych.

Wykup obligacji o 
jednorazowej spłacie
Dnia 1 października 2020 roku PCC SE wy-
kupiła w terminie zapadalności całość 5,00% 
serii obligacji ISIN DE000A162AP6 wyemito-
wanej w październiku 2015 roku. Kwota wy-
kupu wyniosła 25,0 mln €.

Duisburg, listopad 2020 roku

Uwaga: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PCC SE oraz jednostkowe sprawozdania finansowe PCC SE (spółki holdingowej) i jej spółek zależnych podlegają audytowi raz w roku, na dzień 31.12, przez 
odpowiednio powołanego biegłego rewidenta. Wyniki kwartalne i półroczne 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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