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Wyniki działalności ogółem
Trend niezwykle udanej dynamiki dzia-
łalności Grupy PCC utrzymywał się także 
w czwartym kwartale 2022 roku. Skonso-
lidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły 
328,0 miliona €, czyli poziom poprzedniego 
kwartału, w którym wyniosły 326,3 milio-
na €. Na koniec roku skonsolidowane przy-
chody wyraźnie przekroczyły próg miliarda 
euro, osiągając kwotę 1322,4 miliona €. 
Zatem w porównaniu z rokiem obrotowym 
2021 (979,6 miliona € skonsolidowanych 
przychodów) Grupa PCC osiągnęła w 2022 
roku wzrost przychodów o 35,0 %. Przyjęte 
założenia dotyczące przychodów za miniony 
rok obrotowy zostały również znacznie prze-
kroczone. Głównym powodem pozytywnej 
dynamiki były średnie ceny sprzedaży, któ-
re istotnie przekroczyły nasze oczekiwania, 
zwłaszcza w przypadku produktów ubocz-
nych powstających przy produkcji chloru, 
czyli ługu sodowego, kwasu solnego i pozo-
stałych pochodnych chloru, a także m.in. w 
przypadku surfaktantów. Ponadto, w niektó-
rych obszarach biznesowych wolumen sprze-
daży znacznie przekroczył nasze założenia 
na 2022 rok. Co prawda w ciągu czwartego 
kwartału średnie ceny sprzedaży nie osiągnę-
ły już historycznie wysokich poziomów, ale w 
większości przypadków pozostawały na wy-
sokim poziomie. Ponadto dla większości cen 
zakupu surowców zanotowano trend spad-

kowy. W rezultacie Grupa PCC osiągnęła w 
czwartym kwartale 2022 roku rekordowy 
wynik na poziomie zysku brutto na sprzeda-
ży, który osiągnął 143,0 miliona €. W ujęciu 
całego roku zysk brutto na sprzedaży wy-
niósł 505,3 miliona €, wykazując poprawę 
o 42,0 % w porównaniu z poprzednim ro-
kiem (355,9 miliona €). Bardzo dobre wyniki 
poprzednich trzech kwartałów w przypadku 
zysku przed wynikiem z działalności finanso-
wej, opodatkowaniem, umorzeniem i amor-
tyzacją (EBITDA) oraz zysku operacyjnego 
(EBIT) zostały w czwartym kwartale również 
znacznie przekroczone. Zysk EBITDA osią-
gnął w czwartym kwartale 93,6 miliona €, a 
w ujęciu całego roku 290,3 miliona €, czyli 
prawie półtora raza więcej niż w analogicz-
nym okresie roku poprzedniego (197,5 mi-
liona €). EBIT czwartego kwartału 2022 roku 
wyniósł 75,5 miliona €. W całym minionym 
roku obrotowym wypracowano zysk opera-
cyjny w wysokości 217,5 miliona €. Oznacza 
to wzrost o 73,5 % w stosunku do kwoty 
osiągniętej rok wcześniej (125,3 miliona €). 
Zysk przed opodatkowaniem (EBT) w czwar-
tym kwartale 2022 roku pozostał niższy niż 
w poprzednich trzech kwartałach, częścio-
wo z powodu ujemnych różnic kursowych 
i zwiększonych kosztów odsetkowych. Tym 
niemniej osiągnięta kwota 40,9 miliona € 
znacznie przekroczyła nasze ambitne za-
łożenia. W całym 2022 roku EBT osiągnął 
poziom 184,5 miliona €, czyli ponad dwu-

krotność i tak bardzo dobrych 91,7 miliona € 
osiągniętych przed rokiem. Przepływy pie-
niężne z działalności operacyjnej za rok 2022 
zwiększyły się od 30 września 2022 roku o 
102,8 miliona €, do 222,5 miliona € (rok 
wcześniej: 129,9 miliona €).

Wyniki działalności 
poszczególnych segmentów

Poliole i pochodne

W segmencie polioli i pochod-
nych odnotowaliśmy w czwartym kwar-
tale 2022 roku niezwykle korzystną dy-
namikę przychodów i zysku. Tym niemniej 
zaobserwowaliśmy w czwartym kwartale ko-
lejne osłabienie popytu na poliole polietero-
we ze strony producentów mebli i materacy. 
Ponadto wielu odbiorców sięgnęło po pro-
dukty standardowe, które są z reguły tańsze 
od produktów specjalistycznych o wyższej 
jakości. Jednocześnie odnotowano dalszy 
wzrost presji konkurencyjnej w segmencie 
standardowym ze strony Chin i innych kra-
jów azjatyckich. Tamtejsi producenci korzy-
stali m.in. na znacznie niższych w porów-
naniu z Europą cenach zakupu surowców, 
a także z gwałtownego spadku, do którego 
doszło w przypadku stawek frachtu morskie-
go. Wymieniony trend utrzymywał się także 
po zakończeniu roku. Mimo wymagającego 
otoczenia rynkowego jednostka biznesowa 
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polioli spółki PCC Rokita SA z Brzegu Dolne-
go (dolnośląskie) dobrze sobie radziła, zamy-
kając zarówno czwarty kwartał 2022 roku 
jak i cały miniony rok obrotowy wyraźnie do-
datnim wynikiem, który znacznie przekroczył 
nasze założenia. Słabsze wyniki odnotowa-
no w czwartym kwartale również w dziale 
polioli poliestrowych, gdzie powodem był 
słabnący popyt ze strony branży budowla-
nej. Natomiast polski dostawca rozwiązań, 
firma PCC Prodex Sp. z o.o. z Brzegu Dolne-
go, który oferuje m.in. pianki natryskowe do 
ocieplania poddaszy, osiągnął w czwartym 
kwartale kolejną poprawę wcześniejszych, i 
tak już dobrych wyników. Jednym z powo-
dów pozytywnego trendu był gwałtowny 
wzrost cen alternatywnego materiału izola-
cyjnego, jakim jest wełna mineralna. Poza 
tym firmie PCC Prodex Sp. z o.o. udało się 
znacząco rozbudować pozycję rynkową, 
m.in. w Czechach. Spółka portfelowa za-
mknęła czwarty kwartał, jak również cały 
2022 rok, wyjątkowo dobrym wynikiem. 
Działy biznesowe zajmujące się produkcją 
płyt termoizolacyjnych, specjalistycznych 
bloków piankowych i padów polerskich od-
notowały w czwartym kwartale 2022 roku 
nadal ujemne wyniki finansowe. Dynamika 
przychodów i wyników finansowych spółki 
PCC Synteza S.A. z Kędzierzyna-Koźla (woj. 
opolskie) była w czwartym kwartale 2022 
roku ponownie ujemna za sprawą słabego 
popytu na alkilofenole. Zmniejszyła się także 
sprzedaż specjalistycznych chemikaliów na 
bazie polioli, które od kwietnia 2022 roku 
PCC Synteza S.A. produkuje we współpracy 
z PolyU GmbH z Oberhausen, m.in. z powo-
du przesunięcia dostaw z czwartego kwarta-
łu na nowy rok. Tym niemniej, dzięki bardzo 
mocnemu początkowi roku PCC Synteza S.A. 
zakończyła całość roku obrotowego 2022 
wyjątkowo dobrym wynikiem, przekraczają-
cym dotychczasowy rekord z roku 2021. Z 
kolei spółka PolyU GmbH przyniosła w ujęciu 
całego 2022 roku jeszcze stratę. Jednak ze 
względu na fakt, że zapotrzebowanie na wy-
żej wymienione chemikalia specjalistyczne - z 

dużym prawdopodobieństwem - będzie ro-
sło, spółka portfelowa w 2023 roku powinna 
wyjść na plus. Taki scenariusz sprzyjałby tak-
że spółce PCC Synteza S.A.

Surfaktanty i pochodne

Segment surfaktantów i po-
chodnych zamknął czwarty kwartał 2022 
roku kolejnym dodatnim wynikiem. Naj-
mocniejszym filarem pozytywnej dynamiki 
była nadal największa spółka portfelowa 
segmentu, PCC Exol SA z Brzegu Dolnego. 
Popyt na surowce dla branży środków czy-
stości i higieny osobistej utrzymywał się w 
czwartym kwartale na wysokim poziomie, 
podobnie jak popyt na specjalistyczne pro-
dukty do zastosowań przemysłowych. Po-
nadto korzystny wpływ na dynamikę zysków 
spółki portfelowej miały także w czwartym 
kwartale niższe ceny zakupu surowców, 
wynikające ze spadku notowań cen podsta-
wowych składników – etylenu i propylenu. 
W związku z tym PCC Exol SA zamknęła 
czwarty kwartał bardzo dobrym wynikiem 
finansowym, który osiągnął w roku obro-
towym 2022 najlepszy poziom w historii 
firmy. Sprzyjała temu również zwiększona o 
10 tys. ton moc produkcyjna w zakresie al-
koksylatów. W 2021 roku został w tym celu 
uruchomiony dodatkowy reaktor. Amery-
kańska spółka zależna PCC Chemax, Inc. z 
Piedmont (Karolina Południowa) odnotowała 
na tle utrzymującego się silnego popytu w 
USA bardzo pomyślną dynamikę przycho-
dów i zysku, które przekroczyły zarówno 
wyniki ubiegłoroczne, jak i nasze założenia. 
Pozytywny wpływ na wyniki spółki portfe-
lowej miało zwiększone ukierunkowanie na 
produkty specjalistyczne do indywidualnych 
zastosowań i związana z tym dywersyfikacja 
portfela klientów. To skuteczna strategia, 
która będzie kontynuowana w 2023 roku. 
W dziale dóbr konsumpcyjnych, który został 
niedawno przeniesiony do segmentu surfak-
tantów i pochodnych, odnotowano kolejną 
poprawę dynamiki przychodów i wyników 
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finansowych wobec poprzednich dwóch 
kwartałów. Największa spółka portfelowa 
segmentu, PCC Consumer Products Kosmet 
Sp. z o.o. z Brzegu Dolnego, osiągnęła w 
czwartym kwartale dodatni wynik finanso-
wy. Przyczyną były lepsze warunki kontrak-
towe uzgodnione w poprzednim kwartale z 
największym odbiorcą firmy. W ujęciu całego 
roku 2022 wynik spółki portfelowej pozostał 
ujemny. Natomiast możliwe jest, aby spół-
ka wyszła na plus w 2023 roku. Białoruska 
spółka PCC Consumer Products Navigator 
z Grodna zamknęła czwarty kwartał 2022 
roku również dodatnim wynikiem. Spółka 
portfelowa zakończyła także cały rok obro-
towy 2022 zyskiem i w związku z tym pla-
nuje po raz pierwszy w historii firmy wypłatę 
dywidendy.

Chlor i pochodne

Segment chloru i pochodnych 
przekroczył wyjątkowo dobre wyniki z 
trzech poprzednich kwartałów i osią-
gnął w czwartym kwartale 2022 roku 
rekordowy wynik. W rezultacie segment 
był w czwartym kwartale 2022 roku zdecy-
dowanie największym źródłem przychodów 
i zysków Grupy PCC. Po raz kolejny najwięk-
szy wkład w tym zakresie miała tutaj jednost-
ka biznesowa chloru spółki PCC Rokita SA. 
Główną przyczyną korzystnego trendu był 
utrzymujący się w czwartym kwartale wysoki 
poziom średnich cen sprzedaży wszystkich 
produktów chlorowych, a zwłaszcza ługu 
sodowego i kwasu solnego. Jednostka biz-
nesowa naftaleno- i fosforopochodnych 
PCC Rokita SA, odnotowała w czwartym 
kwartale również kolejne wyjątkowe dobre 
wyniki. Co prawda historycznie wysokie ceny 
sprzedaży niektórych pochodnych fosforu  
nie zostały już osiągnięte w czwartym kwar-
tale za sprawą zmniejszającego się popytu, 
ale średni poziom cen większości produktów 
pozostał wysoki. Większy spadek odnotowa-
no jedynie w przypadku uniepalniaczy na 
bazie fosforu, co było konsekwencją rosną-

Krzem i pochodne

Q4/2022 2022 2021

15,7 111,0 48,7

 – 10,9  – 2,7 10,0

 – 15,4  – 20,2  – 5,9

 – 36,9  – 30,6  – 22,0

223 223 212

Chlor i pochodne

Q4/2022 2022 2021

121,2 387,7 208,9

86,1 203,7 67,8

81,3 184,9 47,2

78,1 182,0 44,1

461 461 504

Surfaktanty i pochodne

Q4/2022 2022 2021

55,1 231,5 159,1

7,4 38,6 19,1

6,3 34,3 15,2

4,6 30,0 12,3

512 512 512

Poliole i pochodne

Q4/2022 2022 2021

61,9 259,6 257,6

5,3 36,4 80,7

4,6 31,6 75,2

3,6 30,3 73,8

363 363 344
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cej konkurencji ze strony Chin, przy jed-
noczesnym znaczącym osłabieniu popytu 
branży budowlanej. W rezultacie jednostka 
biznesowa fosforo- i naftalenopochodnych 
PCC Rokita SA zakończyła 2022 rok obro-
towy jako najbardziej udany w historii jed-
nostki, z wynikiem znacznie przekraczającym 
nasze założenia. Przyczynił się do tego rów-
nież wzrost udziału wysokowartościowych 
chemikaliów specjalistycznych w ofercie 
jednostki. Wytwórnia kwasu monochlo-
rooctowego (MCAA), spółka PCC MCAA 
Sp. z o.o., osiągnęła w czwartym kwartale 
po raz kolejny wyższe wolumeny sprzedaży 
niż zakładano. Spółka przekroczyła przy tym, 
w ujęciu wszystkich czterech kwartałów mi-
nionego roku obrotowego, po raz pierwszy 
próg 50 tys. ton. Przeciętne ceny sprzedaży 
również utrzymały się na wysokim poziomie. 
Spółce sprzyjało ponadto zwiększenie wolu-
menu produkcji kwasu solnego. W efekcie 
PCC MCAA Sp. z o.o. zamknęła czwarty 
kwartał 2022 roku, a także cały miniony rok 
obrotowy bardzo dobrym wynikiem prze-
kraczającym poziom wyjątkowo udanego 
roku poprzedniego. Cieszy fakt, że umowy 
ramowe z niektórymi klientami, które miały 
wygasnąć z końcem 2022 roku, zostały prze-
dłużone. Nowy termin wygaśnięcia przypa-
da dopiero po przełomie 2023/2024 roku, 

co stanowi dobry fundament na najbliższe 
kwartały.

Si
Krzem i pochodne

Dynamika przychodów i wy-
ników finansowych segmentu krzemu 
i pochodnych uległa w czwartym kwar-
tale 2022 roku dalszemu osłabieniu. Po-
pyt na krzemometal pozostał w czwartym 
kwartale na niskim poziomie. Jednocześnie 
utrzymywała się wysoka presja konkurencyj-
na ze strony Chin, a także Brazylii. Ceny za-
oferowane przez tamtejszych producentów 
były niekiedy nawet niższe niż same koszty 
produkcji w Europie, które w 2022 roku zo-
stały wywindowane przez gwałtowny wzrost 
kosztów energii i surowców, m.in. w wyni-
ku wojny w Ukrainie. Co prawda wytwór-
nia spółki PCC BakkiSilicon hf. w Húsavík 
(Islandia) ma przewagę konkurencyjną w 
stosunku do innych europejskich wytwórni, 
jeśli chodzi o ceny zakupu energii, ale mimo 
to spółka portfelowa wstrzymała pod ko-
niec 2022 roku pracę jednego z dwóch pie-
ców, aby zmniejszyć nagromadzone zapasy 
wyrobów gotowych. Drugi piec natomiast 
nadal pracuje stabilnie i utrzymuje wysoki 
poziom produkcji przy niezmiennej jakości. 
Czas przestoju pieca jest wykorzystywany 

na bieżącą konserwację. Równolegle pro-
wadzone są prace nad dalszą optymalizacją 
procesu produkcyjnego i poprawą czynni-
ków produkcji. Pocieszającym jest fakt, że 
ceny zakupu surowców, m.in. węgla, wy-
kazują obecnie wyraźny trend spadkowy. 
Ponadto można założyć, że po zakończeniu 
obchodów chińskiego Nowego Roku wróci 
wzrost popytu na krzemometal w Chinach, 
co powinno przyczynić się do zmniejszenia 
podaży chińskiego towaru w Europie, a w 
rezultacie do wzrostu cen sprzedaży. Na-
tomiast w czwartym kwartale 2022 roku 
spółka PCC BakkiSilicon hf. odnotowała ze 
względu na opisaną sytuację wyraźną stratę. 
Dotyczy to również spółki PCC Silicium S.A. 
z Zagórza (woj. świętokrzyskie), która jest 
dostawcą kwarcytu dla PCC BakkiSilicon hf., 
jak również m.in. dla producentów żelazo-
stopów w Polsce i na Słowacji. Sprzedaż do 
tej gałęzi przemysłu zmniejszyła się w czwar-
tym kwartale po raz kolejny. Główną przy-
czyną spadku, oprócz utrzymującej się słabej 
kondycji hutnictwa, jest wznowienie dostaw 
dla odbiorcy na Słowacji przez ukraińskiego 
konkurenta spółki PCC Silicium S.A.

Handel i usługi

Przychody osiągnięte w czwar-
tym kwartale 2022 roku przez segment 
handlu i usług zamknęły się kwotą 
36,6 miliona €. Głównym źródłem przycho-
dów segmentu pozostała spółka PCC Trade 
& Services GmbH z Duisburga, która zajmu-
je się handlem surowcami. W porównaniu 
do trzech poprzednich kwartałów nastą-
piło jednak znaczne osłabienie dynamiki 
przychodów i zysków spółki portfelowej, 
ponieważ w wyniku sankcji UE wobec Ro-
sji import surowców z tego kraju stał się w 
lecie 2022 roku niemożliwym. W rezultacie 
dokonaliśmy w czwartym kwartale odpisu 
aktualizującego z tytułu utraty wartości po-
zostałych wolumenów paliw stałych w por-
cie w Kaliningradzie, w efekcie czego wynik 

Grupa PCC ogółem

Q4/2022 2022 2021

328,0 1 322,4 979,6

93,6 290,3 197,5

75,5 217,5 125,3

40,9 184,5 91,7

3 389 3 389 3 311

Holding i projekty

Q4/2022 2022 2021

0,4 1,4 1,2

 – 3,8  – 6,2  – 11,6

 – 4,1  – 7,5  – 13,2

 – 6,6 107,6 2,4

90 90 87

Logistyka

Q4/2022 2022 2021

37,1 137,9 117,2

10,1 30,2 23,3

6,6 15,9 9,1

4,3 14,5 7,9

653 653 617

Handel i usługi

Q4/2022 2022 2021

36,6 193,3 187,1

 – 0,8  – 9,8 5,7

 – 4,0  – 21,8  – 5,0

 – 5,9  – 23,1  – 10,6

1 087 1 087 1 035

W rekordowym 2022 roku segment chloru i pochodnych był głównym źródłem przychodów i zysków  
Grupy PCC. Jednym z filarów segmentu jest instalacja do produkcji wysokiej czystości kwasu 
monochlorooctowego (MCAA) na terenie zakładów naszej Grupy w Brzegu Dolnym (woj. dolnośląskie). 
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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 jest 
dostępny do pobrania w niemieckim oryginale oraz w angielskim i 
polskim tłumaczeniu na stronie www.pcc.eu. 

Wydawca

PCC SE
Moerser Str. 149
D-47198 Duisburg
Niemcy
www.pcc.eu

Kontakt Public Relations

Baumstr. 41, D-47198 Duisburg
telefon: +49 (0)2066 20 19 35
telefax: +49 (0)2066 20 19 72
e-mail: pr@pcc.eu
www.pcc-danefinansowe.eu

Kontakt Direktinvest

Baumstr. 41, D-47198 Duisburg
telefon: +49 (0)2066 90 80 90
telefax: +49 (0)2066 90 80 99
e-mail: direktinvest@pcc.eu
www.pcc-direktinvest.eu

Odwiedź PCC SE  
na Facebook.

Papier z odpowie-
dzialnych źródeł

kwartalny wykazał niewielką stratę. Mimo 
to spółka PCC Trade & Services GmbH za-
mknęła cały 2022 rok obrotowy wynikiem 
dodatnim, znacznie przekraczającym dobry 
poziom poprzedniego roku, jak również 
nasze założenia. Jednocześnie dostawy su-
rowców z Polski na Ukrainę utrzymywały 
się w czwartym kwartale, a także po prze-
łomie roku na wysokim poziomie. Z powo-
dzeniem prowadzono również sprzedaż w 
regionie MENA. Optymizmem napawa po-
nadto fakt, że w czwartym kwartale 2022 
roku zostały złożone pierwsze zamówienia 
na dostawy polskiego koksu dla wieloletnich 
klientów PCC Trade & Services GmbH, które 
będą realizowane w następnym roku. Tu-
recka spółka dystrybucyjna PCC Exol Kimya 
ze Stambułu oraz internetowa platforma 
handlowa distripark.com z Brzegu Dolnego 
zamknęły czwarty kwartał, jak również mi-
niony rok obrotowy na plusie i powyżej zało-
żeń. To samo dotyczy działalności handlowej 
firmy PCC Morava-Chem s.r.o. z Czeskiego 
Cieszyna. W skład segmentu handlu i usług 
wchodzą ponadto różne spółki usługowe, 
które świadczą głównie wewnętrzne usłu-
gi dla spółek Grupy, na przykład w zakresie 
dostaw energii, technologii teleinforma-
tycznych, ochrony środowiska, zarządzania 
obiektami, technologii, utrzymania ruchu 
oraz finansów. Wyniki tych spółek zostały 
obciążone m.in. przez wyższe koszty osobo-
we oraz wyższe koszty prac zewnętrznych, 
materiałów i transportu. Kolejnym obciąże-
niem była strata jednostki biznesowej energii 
spółki PCC Rokita SA, wynikająca ze wzrostu 
kosztów certyfikatów CO2.

Logistyka

Segment logistyki osiągnął w 
czwartym kwartale 37,1 miliona € przy-
chodów, co było rekordem minionego 
roku obrotowego. Na koniec 2022 roku 
zewnętrzne przychody segmentu osiągnę-
ły 137,9 miliona €, czyli wartość znacznie 
przekraczającą poziom ubiegłoroczny, jak 
również nasze założenia. Dominującą spółką 

segmentu pozostawała PCC Intermodal SA 
z Gdyni, wraz z niemiecką spółką zależną 
PCC Intermodal GmbH z Duisburga, która 
jest operatorem terminalu kontenerowego 
we Frankfurcie nad Odrą. Otoczenie rynko-
we w międzynarodowym transporcie kon-
tenerowym pozostało w czwartym kwartale 
wyzwaniem. Co prawda w czwartym kwar-
tale znacznie ożywił się popyt na przewozy 
towarów, szczególnie na relacjach wewnątrz 
Polski, ale jednocześnie polski zarządca in-
frastruktury kolejowej przyznawał priorytet 
pociągom z Ukrainy oraz pociągom z wę-
glem, przez co rozkłady jazdy na polskich 
trasach w dalszym ciągu często nie były re-
alizowane. Ponadto liczne budowy na liniach 
kolejowych w Polsce i Niemczech, a w coraz 
większym stopniu także na pograniczu nie-
miecko-holenderskim, doprowadziły do czę-
stych opóźnień pociągów, w wyniku czego 
część klientów przesunęła swoje dostawy z 
powrotem na transport drogowy. Niemniej 
jednak PCC Intermodal SA zamknęła czwarty 
kwartał 2022 roku zyskiem i także zakończy-
ła cały miniony rok obrotowy wynikiem wy-
raźnie dodatnim, przekraczającym zarówno 
poziom poprzedniego roku, jak i nasze za-
łożenia. Spółka PCC Intermodal GmbH rów-
nież odnotowała dodatni wynik finansowy. 
Spółka PCC Autochem Sp. z o.o. z Brzegu 
Dolnego, przewoźnik drogowy chemikaliów 
płynnych, odnotowała w czwartym kwarta-
le 2022 roku dochód nadzwyczajny w wy-
sokości kilku milionów euro z tytułu świad-
czeń ubezpieczeniowych wypłaconych w 
związku z poważnym pożarem, do którego 
doszło w myjni cystern spółki w listopadzie 
2021 roku. Środki zostaną przeznaczone na 
budowę nowej myjni cystern w 2023 roku. 
Obecnie usługi czyszczenia są świadczone w 
obiekcie tymczasowym. Jeśli chodzi o dzia-
łalność operacyjną, to spółka PCC Autochem 
Sp. z o.o. pomimo zwiększonych kosztów 
odnotowała w czwartym kwartale 2022, jak 
również w całym minionym roku obrotowym 
pozytywną dynamikę przychodów i wyniku 
finansowego, uzyskując wynik nieco powy-
żej naszych założeń. Spółka ZAO PCC Rail 
z Moskwy z końcem 2022 roku całkowicie 

zaprzestała swojej działalności, która polega-
ła na dzierżawie wagonów wewnątrz Rosji. 
Flota wagonów została sprzedana. Przycho-
dy uzyskane ze zbycia wagonów zostaną 
w najbliższych miesiącach przeznaczone na 
stopniową spłatę pożyczki udzielonej spółce 
przez PCC SE.

Holding i projekty

Wynik przed opodatkowaniem 
segmentu Holding i Projekty zmniejszył 
się w czwartym kwartale zgodnie z za-
łożeniami, ale pozostał wyraźnie do-
datni. Segment generuje przychody przede 
wszystkim z dywidend, otrzymanych jeszcze 
w pierwszej połowie 2022 roku przez spółkę 
holdingową PCC SE oraz spółkę subholdin-
gową PCC Chemicals GmbH z Duisburga. 
Na skonsolidowany wynik finansowy przy-
chody te nie mają wpływu.

Publikacja raportu  
rocznego 2022
Podane w niniejszym raporcie wyniki finan-
sowe za cały rok 2022 podlegają jeszcze 
ostatecznej weryfikacji przez biegłego re-
widenta. Główne badanie rozpoczęło się w 
połowie lutego 2023 roku, a przewidujemy, 
że jego zakończenie nastąpi przed końcem 
kwietnia 2023 roku. Publikacja na stronie 
internetowej, raportu rocznego 2022 który 
zawiera ostateczne, zaudytowane wyniki, 
planowana jest bezpośrednio po zatwierdze-
niu raportu przez Radę Nadzorczą.

Wykup obligacji o 
jednorazowej spłacie
Dnia 1 lutego 2023 roku PCC SE spłaciła w 
terminie zapadalności całość 3,00 % serii ob-
ligacji o numerze ISIN DE000A2TSTW0, wy-
emitowanej w marcu 2019 roku. Kwota spła-
ty wyniosła 18,4 miliona €.

Duisburg, marzec 2023 roku  


