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ROZDZIAŁ VI – Oceny i perspektywy rozwoju

1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i Grupy 
Kapitałowej

Ocena zarządzania zasobami finansowymi w latach 2001-2003 oraz I kwartale 2004 r. objęła następujące zagad-
nienia:

– rentowność, 

– płynność,

– strukturę kapitałów i zadłużenie.

1.1. Ocena rentowności Emitenta i Grupy Kapitałowej
W ocenie rentowności wykorzystano następujące wskaźniki finansowe:

– Rentowność sprzedaży – zysk na sprzedaży / przychody ze sprzedaży,

– Rentowność działalności operacyjnej – zysk na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży,

– Rentowność działalności gospodarczej – zysk na działalności gospodarczej / przychody ze sprzedaży,

– Rentowność brutto – zysk brutto / przychody ze sprzedaży,

– Rentowność netto – zysk netto / przychody ze sprzedaży,

– Rentowność aktywów (ROA) – zysk netto / stan aktywów,

– Rentowność kapitałów własnych (ROE) – zysk netto / stan kapitałów własnych,

– Rentowność aktywów trwałych – zysk netto / stan aktywów trwałych.

PBG S.A. – wskaźniki rentowności w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wskaźniki rentowności
Za okres

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Rentowność sprzedaży 6,6% 10,7% 9,4% 11,6%
Rentowność działalności operacyjnej 16,2% 10,7% 8,7% 11,6%
Rentowność działalności gospodarczej 12,3% 9,6% 4,6% 10,0%
Rentowność brutto 12,3% 9,6% 4,6% 10,0%
Rentowność netto 4,7% 8,0% 3,4% 6,7%
Rentowność aktywów – ROA b.d.* 8,2% 4,8% 9,7%
Rentowność kapitałów własnych – ROE b.d.* 36,5% 22,4% 39,6%
Rentowność aktywów trwałych b.d.* 23,4% 12,9% 26,5%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki
*  Spółka nie sporządza porównywalnego sprawozdania za I kwartał 2003 r., w związku z czym nie można obliczyć zysku zanualizo-

wanego, który jest potrzebny do wyznaczenia wskaźnika

PBG S.A. – wskaźniki rentowności w okresie 01.01.2004 r.-02.01.2004 r.

Wskaźniki rentowności
Za okres

1.01.2004 r.-2.01.2004 r.
Rentowność sprzedaży –
Rentowność działalności operacyjnej –
Rentowność działalności gospodarczej –
Rentowność brutto –
Rentowność netto –
Rentowność aktywów – ROA –
Rentowność kapitałów własnych – ROE –
Rentowność aktywów trwałych –

*  Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 r. do 2.01.2004 r. wykazał wynik finansowy równy 0,00 zł, nie można więc obliczyć 
wskaźników rentowności

W ciągu całego analizowanego okresu działalność Emitenta była rentowna. 

W 2003 r. sytuacja finansowa Emitenta poprawiła się w stosunku do 2002 r., co znalazło odzwierciedlenie we wzro-
ście wartości wszystkich omawianych wskaźników rentowności.

Podstawowa działalność jest głównym czynnikiem wpływającym na wynik netto osiągany przez Emitenta. W 2003 r. 
wskaźnik rentowności sprzedaży Emitenta zwiększył się w porównaniu do 2002 r. Świadczy to o prowadzeniu racjo-
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nalnej polityki w zakresie ścisłej kontroli kosztów, czego potwierdzeniem jest zmniejszenie udziału kosztów sprze-
danych towarów i produktów w przychodach ze sprzedaży z 82,5% w 2002 r. do 78,9% w 2003 r. 

Na uwagę zasługuje wzrost wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE), co świadczy o efektywnym wykorzy-
stywaniu przez Emitenta dźwigni finansowej (wzrost wskaźnika o 63,3% w 2003 r. w porównaniu do 2002 r.).

W I kwartale 2004 r. działalność Spółki była rentowna. Wyników tych nie można jednak porównać z I kwartałem 
2003 r., ponieważ Spółka nie sporządza porównywalnego sprawozdania za ten okres. Z uwagi na dużą sezonowość 
sprzedaży, wyników kwartalnych nie można też porównywać z wynikami rocznymi.

Grupa Kapitałowa – wskaźniki rentowności w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wskaźniki rentowności
Za okres

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*
Rentowność sprzedaży 5,7% 8,6% 6,4% 11,6%
Rentowność działalności operacyjnej 15,7% 7,9% 5,7% 11,6%
Rentowność działalności gospodarczej 11,5% 8,0% 2,9% 10,0%
Rentowność brutto 11,5% 7,6% 2,7% 10,0%
Rentowność netto 2,9% 6,3% 2,9% 6,7%
Rentowność aktywów – ROA b.d.** 6,5% 5,0% 9,7%
Rentowność kapitałów własnych – ROE b.d.** 34,8% 19,8% 39,6%
Rentowność aktywów trwałych b.d.** 15,7% 11,6% 26,5%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki
*  W 2001 r. Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wskaźniki obliczono na podstawie danych ze 

sprawozdania jednostkowego.
**  Spółka nie sporządza porównywalnego skonsolidowanego sprawozdania za I kwartał 2003 r., w związku z czym nie można obli-

czyć zysku zanualizowanego, który jest potrzebny do wyznaczenia wskaźnika.

W ciągu całego analizowanego okresu działalność Grupy Kapitałowej była rentowna. 

W 2003 r. sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej poprawiła się w stosunku do 2002 r., co znalazło odzwierciedle-
nie we wzroście wartości wszystkich omawianych wskaźników rentowności. Podstawowa działalność jest głównym 
czynnikiem wpływającym na wynik netto osiągany przez Grupę. W 2003 r. wskaźnik rentowności sprzedaży Grupy 
uległ poprawie w porównaniu do 2002 r. Świadczy to o prowadzeniu przez Grupę racjonalnej polityki w zakresie 
ścisłej kontroli kosztów, czego potwierdzeniem jest zmniejszenie udziału kosztów sprzedanych towarów i produk-
tów w przychodach ze sprzedaży z 81,9% w 2002 r. do 78,7% w 2003 r. Na uwagę zasługuje wzrost wskaźnika ren-
towności kapitałów własnych (ROE), co świadczy o efektywnym wykorzystywaniu przez Grupę Kapitałową dźwigni 
finansowej (wzrost wskaźnika o 75,7% w 2003 r. w porównaniu do 2002 r.).

W I kwartale 2004 r. działalność Grupy Kapitałowej była rentowna. Wyników tych nie można jednak porównać z I kwar-
tałem 2003 r., ponieważ Emitent nie sporządza porównywalnego skonsolidowanego sprawozdania za ten okres. Z uwa-
gi na dużą sezonowość sprzedaży, wyników kwartalnych nie można też porównywać z wynikami rocznymi.

1.2. Ocena płynności Emitenta i Grupy Kapitałowej
Ocenę płynności finansowej dokonano, analizując poniższe relacje:

– wielkość i strukturę majątku obrotowego,

– rotację poszczególnych składników majątku obrotowego,

– wskaźniki płynności.

1.2.1. Wielkość i struktura majątku obrotowego Emitenta i Grupy Kapitałowej
PBG S.A. – wielkość i struktura majątku obrotowego w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Aktywa obrotowe
Stan na koniec okresu (tys. zł) Struktura

I kw.  
2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. I kw.  

2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.

Zapasy 3 981 2 370 3 091 1 941 5,1% 2,4% 4,4% 3,7%
Należności  
krótkoterminowe 37 933 61 169 44 110 44 488 48,6% 60,7% 63,4% 85,1%

Inwestycje  
krótkoterminowe 4 959 12 654 2 360 829 6,4% 12,6% 3,4% 1,6%

Krótkoterminowe rozlicze-
nia międzyokresowe 31 134 24 587 20 057 5 031 39,9% 24,4% 28,8% 9,6%

Ogółem 78 007 100 780 69 618 52 289 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki
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PBG S.A. – wielkość i struktura majątku obrotowego w okresie 01.01.2004 r.-02.01.2004 r.

Aktywa obrotowe

Stan na koniec 
okresu (tys. zł) Struktura

01.01.2004 r.- 
-02.01.2004 r.

01.01.2004 r.- 
-02.01.2004 r.

Zapasy 2 370 2,4%
Należności krótkoterminowe 61 169 60,7%
Inwestycje krótkoterminowe 12 654 12,6%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 587 24,4%
Ogółem 100 780 100,0%

Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki 

W analizowanym okresie dominującą pozycję aktywów obrotowych Emitenta stanowiły należności krótkotermino-
we (60,7% w 2003 r.). Składały się na nie głównie należności z tytułu dostaw i usług. W 2003 r. należności z tytułu 
dostaw, robót i usług stanowiły 95,8% wartości należności krótkoterminowych Emitenta.

W analizowanym okresie zapasy miały stosunkowo niski udział w aktywach obrotowych Emitenta (2,4% w 2003 r.). 
Dodatkowo w 2003 r. nastąpił spadek ich wartości o 721 tys. zł w porównaniu do 2002 r.

Znaczącą pozycję aktywów obrotowych Emitenta stanowiły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Ich 
poziom jest następstwem przyjętego sposobu rozliczania realizowanych przez Emitenta kontraktów długotermino-
wych. W 2003 r. Emitent odnotował wzrost niniejszej pozycji o 22,6% w porównaniu do 2002 r. 

W I kwartale 2004 r., podobnie jak w całym analizowanym okresie, dominującą pozycję aktywów obrotowych Emi-
tenta stanowiły należności krótkoterminowe (48,6%) oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (39,9%). 

Grupa Kapitałowa – wielkość i struktura majątku obrotowego w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Aktywa obrotowe
Stan na koniec okresu (tys. zł) Struktura

I kw.  
2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.* I kw.  

2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*

Zapasy 8 695 2 370 4 731 1 941 9,2% 2,3% 4,6% 3,7%
Należności  
krótkoterminowe 49 544 61 991 67 692 44 488 52,2% 60,8% 65,1% 85,1%

Inwestycje  
krótkoterminowe 5 304 12 680 7 682 829 5,6% 12,4% 7,4% 1,6%

Krótkoterminowe rozlicze-
nia międzyokresowe 31 427 24 841 23 810 5 031 33,1% 24,4% 22,9% 9,6

Ogółem 94 970 101 882 103 915 52 289 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki
* W 2001 r. Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane pochodzą ze sprawozdania jednostkowego

W analizowanym okresie dominującą pozycję aktywów obrotowych Grupy stanowiły należności krótkotermino-
we (60,8% w 2003 r.). Składały się na nie głównie należności z tytułu dostaw i usług. W 2003 r. należności z tytułu 
dostaw, robót i usług stanowiły 95% wartości należności krótkoterminowych Grupy. 

W analizowanym okresie zapasy miały stosunkowo niski udział w aktywach obrotowych Grupy (2,3% w 2003 r.). 
Dodatkowo w 2003 r. nastąpił spadek ich wartości o 2 361 tys. zł w porównaniu do 2002 r.

Znaczącą pozycję aktywów obrotowych Grupy stanowiły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Ich poziom 
jest następstwem przyjętego sposobu rozliczania realizowanych kontraktów długoterminowych. W 2003 r. Grupa 
odnotowała wzrost niniejszej pozycji o 4,3% w porównaniu do 2002 r. 

W I kwartale 2004 r., podobnie jak w całym analizowanym okresie, dominującą pozycję aktywów obrotowych Grupy Kapi-
tałowej stanowiły należności krótkoterminowe (52,2%) oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (33,1%).

1.2.2. Wskaźniki sprawności zarządzania Emitenta i Grupy Kapitałowej
PBG S.A. – wskaźniki sprawności zarządzania w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wskaźniki sprawności zarządzania
Za okres

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Okres zwrotu zapasów (w dniach) 29 7 9 7
Okres inkasa (w dniach) 207 139 101 133
Okres spłaty zobowiązań (w dniach) 225 251 189 172

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki

PBG S.A. – wskaźniki sprawności zarządzania w okresie 01.01.2004 r.-02.01.2004 r.

Wskaźniki sprawności zarządzania
Za okres

01.01.2004 r.-02.01.2004 r.
Okres zwrotu zapasów (w dniach) –
Okres inkasa (w dniach) –
Okres spłaty zobowiązań (w dniach) –

*  W okresie od 01.01.2004 r. do 02.01.2004 r. Emitent nie uzyskał przychodów i kosztów, nie można więc obliczyć wskaźników 
sprawności zarządzania
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– Okres zwrotu zapasów – zapasy * 360 (90) / koszty działalności operacyjnej,

– Okres inkasa należności – należności * 360 (90) / przychody ze sprzedaży,

– Okres spłaty zobowiązań – zobowiązania krótkoterminowe * 360 (90) / koszty działalności operacyjnej.

Emitenta charakteryzuje stosunkowo krótki okres zwrotu zapasów, co wynika z charakteru prowadzonej działalności. 

Wskaźnik inkasa należności Emitenta wydłużył się w 2003 r. o 38 dni w stosunku do 2002 r., co jest pochodną poli-
tyki prowadzonej wobec odbiorców. 

W 2003 r. okres spłaty zobowiązań Emitenta wydłużył się o 62 dni w stosunku do 2002 r. Jego poziom jest wyższy 
od łącznego okresu rotacji zapasów i inkasa należności, co świadczy o korzystnym zarządzaniu kapitałem obroto-
wym. Zgodnie z zapewnieniem Zarządu PBG S.A. obsługa zobowiązań z tytułu dostaw i usług następuje na bieżą-
co, zgodnie z ustaleniami z kontrahentami. 

W I kwartale 2004 r., w porównaniu do 2003 r., Emitenta charakteryzował dłuższy okres zwrotu zapasów i inkasa 
należności, co wynika z sezonowości sprzedaży. Kwartalnych wyników nie można porównać z analogicznym okre-
sem 2003 r., ponieważ Spółka nie sporządza porównywalnego sprawozdania za I kwartał 2003 r. 

Grupa Kapitałowa – wskaźniki sprawności zarządzania w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wskaźniki sprawności zarządzania
Za okres

I kw. 2004 r 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Okres zwrotu zapasów (w dniach) 61 6 13 7
Okres inkasa (w dniach) 266 124 150 133
Okres spłaty zobowiązań (w dniach) 221 222 243 172

Źródło: Obliczenia własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki
*  W 2001 r. Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wskaźniki obliczono na podstawie danych ze 

sprawozdania jednostkowego

Grupę Kapitałową charakteryzuje stosunkowo krótki okres zwrotu zapasów, co wynika z charakteru prowadzonej 
działalności.

Wskaźnik inkasa należności Grupy skrócił się w 2003 r. o 27 dni w stosunku do 2002 r.

W 2003 r. okres spłaty zobowiązań Grupy Kapitałowej uległ skróceniu o 21 dni w stosunku do 2002 r. Jego poziom 
nadal jest wyższy od łącznego okresu rotacji zapasów i inkasa należności, co świadczy o korzystnym zarządza-
niu kapitałem obrotowym. Zgodnie z zapewnieniem Zarządu PBG S.A. obsługa zobowiązań z tytułu dostaw i usług 
następuje na bieżąco, zgodnie z ustaleniami z kontrahentami. 

W I kwartale 2004 r., w porównaniu do 2003 r., Grupę Kapitałową charakteryzował dłuższy okres zwrotu zapasów i inkasa 
należności, co wynika z sezonowości sprzedaży. Kwartalnych wyników nie można porównać z analogicznym okresem 
2003 r., ponieważ Emitent nie sporządza porównywalnego skonsolidowanego sprawozdania za I kwartał 2003 r.

1.2.3. Wskaźniki płynności Emitenta i Grupy Kapitałowej
PBG S.A. – wskaźniki płynności w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wskaźniki płynności
Za okres

I kw. 2004 r 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Wskaźnik bieżącej płynności 1,11 1,10 0,94 1,09
Wskaźnik wysokiej płynności 0,61 0,81 0,63 0,95
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,07 0,14 0,03 0,02

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki

PBG S.A. – wskaźniki płynności w okresie 01.01.2004 r.-02.01.2004 r.

Wskaźniki płynności
Za okres

01.01.2004 r.-02.01.2004 r.
Wskaźnik bieżącej płynności 1,10
Wskaźnik wysokiej płynności 0,81
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,14

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki

– Wskaźnik bieżącej płynności – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe,

– Wskaźnik wysokiej płynności – (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / 
zobowiązania krótkoterminowe,

– Wskaźnik podwyższonej płynności – (środki pieniężne + krótkoterminowe papiery wartościowe) / zobowiąza-
nia krótkoterminowe.

W 2003 r. wszystkie wskaźniki płynności Emitenta zwiększyły swoje wartości.

Wskaźnik bieżącej płynności, który obrazuje zdolność Emitenta do obsługi krótkoterminowych zobowiązań z akty-
wów obrotowych, w 2003 r. kształtował się nieznacznie poniżej dolnej granicy przedziału uznanego za optymalny 
(za optymalną uznaje się wartość wskaźnika w przedziale 1,2-2,0).
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Wskaźnik wysokiej płynności, który pokazuje, jaka jest zdolność Emitenta do obsługi krótkoterminowych zobowią-
zań z najbardziej płynnych aktywów obrotowych, w 2003 r. kształtował się na poziomie nieznacznie poniżej pozio-
mu uznanego za optymalny, tj. 1.

Stosunkowo niewielka różnica pomiędzy wartością wskaźnika bieżącej płynności i wskaźnika wysokiej płynności 
świadczy o tym, że Emitent nie utrzymuje wysokiego stanu najmniej płynnych składników aktywów obrotowych, co 
znalazło także potwierdzenie w krótkim okresie rotacji zapasów.

Wskaźnik podwyższonej płynności informujący, w jakim stopniu zobowiązania bieżące Emitenta mogą być spła-
cone środkami pieniężnymi, w 2003 r. wzrósł w porównaniu do 2002 r. o 334,5% (tak duży wzrost wskaźnika wyni-
ka ze wzrostu poziomu środków pieniężnych w 2003 r. o 460,5% w stosunku do 2002 r.). Ze względu na długość 
cyklu produkcyjnego rozliczenie wielu kontraktów następuje w ostatnim kwartale roku, co w konsekwencji wpływa 
na poziom środków pieniężnych na koniec roku.

W I kwartale 2004 r. wskaźnik bieżącej płynności Spółki nieznacznie zwiększył się w porównaniu do stanu z 2003 r. 
W omawianym okresie wskaźnik wysokiej płynności oraz wskaźnik podwyższonej płynności zmniejszyły się w po-
równaniu do stanu z 2003 r. Wynika to z większego udziału krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w ak-
tywach obrotowych Emitenta (39,9% w I kwartale 2004 r., 24,4% w 2003 r.), co jest następstwem przyjętego sposo-
bu rozliczania realizowanych kontraktów długoterminowych.

Grupa Kapitałowa – wskaźniki płynności w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wskaźniki płynności
Za okres

I kw. 2004 r 2003 r. 2002 r. 2001 r.*
Wskaźnik bieżącej płynności 1,11 1,11 1,07 1,09
Wskaźnik wysokiej płynności 0,64 0,81 0,78 0,95
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,06 0,14 0,08 0,02

 Źródło: Obliczenia własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki
*  W 2001 r. Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wskaźniki obliczono na podstawie danych ze 

sprawozdania jednostkowego

W 2003 r. wszystkie wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej zwiększyły swoje wartości.

Wskaźnik bieżącej płynności, który obrazuje zdolność Grupy Kapitałowej do obsługi krótkoterminowych zobowią-
zań z aktywów obrotowych, w 2003 r. kształtował się nieznacznie poniżej dolnej granicy przedziału uznanego za 
optymalny (za optymalną uznaje się wartość wskaźnika w przedziale 1,2-2,0).

Wskaźnik wysokiej płynności, który pokazuje, jaka jest zdolność Grupy Kapitałowej do obsługi krótkoterminowych 
zobowiązań z najbardziej płynnych aktywów obrotowych, w 2003 r. kształtował się na poziomie zbliżonym do stanu 
z 2002 r., nieznacznie poniżej poziomu uznanego za optymalny, tj. 1.

Stosunkowo niewielka różnica pomiędzy wartością wskaźnika bieżącej płynności i wskaźnika wysokiej płynności 
świadczy o tym, że Grupa Kapitałowa nie utrzymuje wysokiego stanu najmniej płynnych składników aktywów obro-
towych, co znalazło także potwierdzenie w krótkim okresie rotacji zapasów.

Wskaźnik podwyższonej płynności informujący, w jakim stopniu zobowiązania bieżące Grupy Kapitałowej mogą 
być spłacone środkami pieniężnymi, w 2003 r. wzrósł w porównaniu do 2002 r. o 73,9% (tak duży wzrost wskaźnika 
wynika ze wzrostu poziomu środków pieniężnych w 2003 r. o 105% w stosunku do 2002 r.). Ze względu na długość 
cyklu produkcyjnego rozliczenie wielu kontraktów następuje w ostatnim kwartale roku, co w konsekwencji wpływa 
na poziom środków pieniężnych na koniec roku. 

W I kwartale 2004 r. wskaźnik bieżącej płynności Grupy Kapitałowej kształtował się na poziomie z 2003 r. W oma-
wianym okresie wskaźnik wysokiej płynności oraz wskaźnik podwyższonej płynności zmniejszyły się w porówna-
niu do stanu z 2003 r. Wynika to z większego udziału krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w aktywach 
obrotowych Grupy (33,1% w I kwartale 2004 r., 24,4% w 2003 r.), co jest następstwem przyjętego sposobu rozlicza-
nia realizowanych kontraktów długoterminowych.

1.3. Ocena struktury kapitałów i zadłużenia Emitenta i Grupy Kapitałowej
W niniejszym rozdziale zaprezentowano strukturę zobowiązań oraz wskaźniki zadłużenia w latach 2001-2003 oraz 
I kwartale 2004 r.

PBG S.A. – struktura zobowiązań w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wyszczególnienie
Stan na koniec okresu (tys. zł)

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 65 847 87 170 68 007 45 866
w tym kredyty i pożyczki oraz dłużne papiery  
wartościowe 36 407 30 980 29 150 20 073

Zobowiązania długoterminowe 31 201 28 493 13 010 14 115
w tym kredyty i pożyczki oraz dłużne papiery  
wartościowe 26 911 26 306 11 069 11 095

Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki



Prospekt Emisyjny 117PBG S.A.

Rozdział VI – Oceny i perspektywy rozwoju

PBG S.A. – struktura zobowiązań w okresie 01.01.2004 r.-02.01.2004 r.

Wyszczególnienie
Stan na koniec okresu (tys. zł)

01.01.2004 r.-02.01.200r r.
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 87 170
w tym kredyty i pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe 30 980
Zobowiązania długoterminowe 28 493
w tym kredyty i pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe 26 306

Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki

PBG S.A. – wskaźniki zadłużenia w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wskaźniki zadłużenia
Za okres

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,74 0,78 0,78 0,75
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,23 0,18 0,12 0,17
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,48 0,56 0,61 0,56
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2,86 3,46 3,62 3,07

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki

PBG S.A. – wskaźniki zadłużenia w okresie 01.01.2004 r.-02.01.2004 r.

Wskaźniki zadłużenia
Za okres

01.01.2004 r.-02.01.200r r.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,78
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,18
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,56
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 3,46

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki

– Wskaźnik ogólnego zadłużenia – całkowite zadłużenie / aktywa ogółem,

– Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – zadłużenie długoterminowe / aktywa ogółem,

– Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego – zadłużenie krótkoterminowe / aktywa ogółem,

– Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – całkowite zadłużenie / kapitały własne.

Dominujący udział w zadłużeniu Emitenta mają zobowiązania krótkoterminowe. W 2003 r. ich wartość zwiększy-
ła się o 28,2% w stosunku do 2002 r. W tym samym czasie wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego zmniejszył się 
o 5 punktów procentowych, co wynika z niższej dynamiki wzrostu zadłużenia krótkoterminowego niż aktywów ogó-
łem. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych Emitenta mają zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 
w okresie wymagalności do 12 miesięcy (w 2003 r. stanowiły 51,3% wartości zobowiązań krótkoterminowych). 

W 2003 r. Emitent zwiększył poziom zobowiązań długoterminowych o 119% w porównaniu do 2002 r., głównie za 
sprawą zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek. W tym samym czasie wskaźnik zadłużenia długoter-
minowego zwiększył się o 6 punktów procentowych.

Zarząd nie widzi zagrożeń dla możliwości wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań. Obsługa kredytów i zobowią-
zań z tytułu dostaw i usług następuje na bieżąco, zgodnie z warunkami umów i ustaleniami z kontrahentami.

W I kwartale 2004 r. łączne zadłużenie Spółki zmniejszyło się o 18 615 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 
2003 r., a wskaźnik ogólnego zadłużenia zmniejszył się z 0,78 do 0,74. Zmieniła się także struktura zadłużenia na 
korzyść zadłużenia długoterminowego. 
Grupa Kapitałowa – struktura zobowiązań w latach 2000-2002 oraz w I kwartale 2004 r.

Wyszczególnienie
Stan na koniec okresu (tys. zł)

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 80 726 87 792 89 783 45 866
w tym kredyty i pożyczki oraz dłużne papiery  
wartościowe 39 203 31 230 33 039 20 073

Zobowiązania długoterminowe 43 829 40 700 48 647 14 115
w tym kredyty i pożyczki oraz dłużne papiery  
wartościowe 28 728 28 056 46 706 11 095

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki
* W 2001 r. Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dane pochodzą ze sprawozdania jednostkowego.

Grupa Kapitałowa – wskaźniki zadłużenia w latach 2001-2003 oraz w I kwartale 2004 r.

Wskaźniki zadłużenia
Za okres

I kw. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r.*
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,80 0,80 0,80 0,75
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,27 0,25 0,26 0,17
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,50 0,53 0,49 0,56
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 3,91 4,10 6,30 3,07

 Źródło: Obliczenia własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki
*  W 2001 r. Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wskaźniki obliczono na podstawie danych ze 

sprawozdania jednostkowego
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Dominujący udział w zadłużeniu Grupy Kapitałowej mają zobowiązania krótkoterminowe. W 2003 r. ich wartość 
zmniejszyła się o 2,2% w stosunku do 2002 r. W tym samym czasie wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego zwięk-
szył się o 4 punkty procentowe, co wynika z wyższej dynamiki spadku aktywów ogółem niż zadłużenia krótkotermi-
nowego. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych Grupy mają zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 
w okresie wymagalności do 12 miesięcy (w 2003 r. stanowiły 51,4% wartości zobowiązań krótkoterminowych). 

W 2003 r. Grupa zmniejszyła poziom zadłużenia długoterminowego o blisko 8 000 tys. zł w porównaniu do 2002 r. 
głównie za sprawą zmniejszenia pozycji długoterminowych kredytów i pożyczek. W tym samym czasie wskaźnik 
zadłużenia długoterminowego zmniejszył się o 2,2 punkty procentowe.

Zarząd nie widzi zagrożeń dla możliwości wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań. Obsługa kredytów i zobowią-
zań z tytułu dostaw i usług następuje na bieżąco, zgodnie z warunkami umów i ustaleniami z kontrahentami.

W I kwartale 2004 r. łączne zadłużenie Grupy Kapitałowej zmniejszyło się o 3 937 tys. zł w porównaniu do stanu na 
koniec 2003 r., a wskaźnik ogólnego zadłużenia utrzymał się na stałym poziomie. Nieznacznie zmieniła się nato-
miast struktura zadłużenia na korzyść zadłużenia długoterminowego.

2. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na 
wyniki z działalności gospodarczej Emitenta i Grupy Kapitałowej 
w latach 2001-2003 i w I kwartale 2004 r.

2.1. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki 
z działalności gospodarczej Emitenta w latach 2001-2003 i w I kwartale 2004 r.

Na wynik działalności Emitenta wpływ miały następujące czynniki i nietypowe zdarzenia:

– W 2001 r.:

– osiągnięte przychody z tytułu opłat przyłączeniowych gminy Trzemeszno i Złotów w wysokości 2 178 tys. zł,

– przekazane darowizny w wysokości 1 080 tys. zł,

– osiągnięte przychody z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych w wysokości 1 199 tys. zł,

– poniesione koszty związane z dopłatami do udziałów spółki Tesgas Sp. z o.o. w wysokości 490 tys. zł.

– W 2002 r.:

– poniesione koszty z tytułu transakcji rynku finansowego związane z transakcją IRS na koronie czeskiej w wy-
sokości 3 125 tys. zł,

– ujemne różnice kursowe w wysokości 2 445 tys. zł,

– zysk ze zbycia udziałów:

– Gaz Serwis Sp. z o.o. w wysokości 428 tys. zł,

– GPT Sp. z o.o. w wysokości 108 tys. zł,

– Tesgas Sp. z o.o. w wysokości 721 tys. zł.

– W 2003 r.:

– przychody z tytułu sprzedaży know-how (Compact Pipe) w wysokości 2 000 tys. zł,

– przychody odsetkowe z tytułu udzielonych pożyczek podmiotom powiązanym w wysokości 901 tys. zł, w tym 
spółce Hydrobudowa-Włocławek S.A. w wysokości 715 tys. zł,

– poniesione koszty z tytułu darowizn w wysokości 1 691 tys. zł,

– poniesione koszty z tytułu różnic kursowych w wysokości 854 tys. zł,

– poniesione koszty transakcji rynku finansowego związane z transakcją IRS na koronie czeskiej w wysokości 
751 tys. zł,

– strata na zbyciu wierzytelności Fabryki Papieru CYPERUS w Jeleniej Górze w wysokości 5 989 tys. zł,

– umorzenie 14 000 udziałów w KRI Sp. z o.o. – wynik na transakcji wyniósł 8 522 tys. zł

– dopłaty do udziałów spółki „elwik” Sp. z o.o. w wysokości 823 tys. zł,

– zysk ze zbycia udziałów Hydrobudowy-Włocławek S.A. w wysokości 1 308 tys. zł,

– zysk ze zbycia udziałów KRI Sp. z o.o. w wysokości 510 tys. zł. 
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– W I kwartale 2004 r.:
– sprzedaż przez Emitenta na rzecz Tesgas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością urządzeń niezbędnych do 

korzystania z Systemu Compact Pipe. Na transakcji tej Spółka osiągnęła przychód w wysokości 1.028 tys. zł  
oraz zysk w wysokości 862 tys. zł wykazany w rachunku zysków i strat w pozycji zysk ze zbycia niefinanso-
wych aktywów trwałych.

2.2. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki 
z działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej w latach 2001-2003  
i w I kwartale 2004 r.

Na wynik działalności Grupy Kapitałowej wpływ miały następujące czynniki i nietypowe zdarzenia:

– W 2001 r. – Spółka nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

– W 2002 r.:
– poniesione koszty z tytułu różnic kursowych w wysokości 2 714 tys. zł,
– poniesione koszty z tytułu transakcji rynku finansowego związane z transakcją na koronie czeskiej w wyso-

kości 3 125 tys. zł,
– zysk ze zbycia udziałów w KRI Sp. z o.o. w wysokości 3 082 tys. zł.

– W 2003 r.:
– osiągnięte przychody z tytułu sprzedaży know-how (Compact Pipe) w wysokości 2 000 tys. zł,
– zrealizowane przychody związane z umorzeniem podatku od nieruchomości w wysokości 250 tys. zł,
– przekazane darowizny w wysokości 1 353 tys. zł,
– poniesione koszty z tytułu różnic kursowych w wysokości 1 082 tys. zł,
– poniesione koszty z tytułu transakcji rynku finansowego w wysokości 751 tys. zł,
– strata na zbyciu wierzytelności Fabryki Papieru CYPERUS w Jeleniej Górze w wysokości 5 989 tys. zł,
– zbycie udziałów w podmiotach powiązanych – zrealizowanie zysku na transakcji w wysokości 10 655 tys. zł.

– W I kwartale 2004 r.:

– sprzedaż przez jednostkę dominującą Grupy na rzecz Tesgas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
urządzeń niezbędnych do korzystania z Systemu Compact Pipe. Na transakcji tej Grupa osiągnęła przychód 
w wysokości 1.028 tys. zł oraz zysk w wysokości 862 tys. zł wykazany w rachunku zysków i strat w pozycji 
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.

3. Opis kierunków zmian w działalności gospodarczej w okresie 
od sporządzenia ostatniego sprawozdania zamieszczonego 
w prospekcie 

Od dnia 31 grudnia 2003 r., na który sporządzono ostatnie sprawozdanie finansowe zamieszczone w prospekcie 
do dnia sporządzenia prospektu, w opinii Zarządu PBG S.A. nastąpiły poniższe zmiany mające wpływ na kierunek 
prowadzonej działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej:

– zakup 30 tys. udziałów (100-procentowego pakietu) spółki ATG Sp. z o.o. o wartości nominalnej udziału 50 zł za 
łączną kwotę 4 000 tys. zł. Transakcja został sfinalizowana w marcu 2004 r. W konsekwencji nastąpiło rozsze-
rzenie zakresu działalności Grupy o handel materiałami i urządzeniami w branży gazowniczej, naftowej i wod-
no-kanalizacyjnej. 

4. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników 
istotnych dla rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej oraz opis 
perspektyw rozwoju działalności gospodarczej Emitenta i Grupy 
Kapitałowej 

4.1. Zewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej

4.1.1. Czynniki makrootoczenia

– Sytuacja makroekonomiczna kraju (m.in. poziom wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, stopy bezrobo-
cia i stóp procentowych, stan finansów publicznych) w sposób pośredni oddziałują na Emitenta. Prognozy 
gospodarcze wskazują na możliwość wzrostu gospodarczego w Polsce, w tempie przewidywanym w progno-
zach rządowych (do 5% w 2005 r.). Ewentualny spadek dynamiki wzrostu PKB oraz pogorszenie się innych 
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parametrów makroekonomicznych rzutowałyby na sytuację rynkową i ekonomiczno-finansową wszystkich 
podmiotów gospodarczych, w tym Emitenta i spółek z Grupy; 

– Kształtowanie się kursów walutowych z uwagi na plany Emitenta związane z wejściem na rynki zagraniczne;

– Wymogi stawiane Polsce w związku z przystąpieniem do struktur Unii Europejskiej mogą mieć wpływ na wzrost 
zapotrzebowania na usługi oferowane przez Emitenta.

4.1.2. Czynniki otoczenia rynkowego

W obszarze rynku gazu ziemnego:

– korzystne położenie geograficzne Polski, pomiędzy największym producentem – Rosją, a znaczącym konsu-
mentem, jakim jest Europa Zachodnia,

– zakładany w Polityce Energetycznej Państwa wzrost udziału gazu ziemnego w pierwotnych źródłach energii 
poprzez jego zastosowanie w energetyce i przemyśle oraz wspieranie inwestycji w zakresie budowy sieci gazo-
wych dla miast i gmin,

– konieczność dywersyfikacji źródeł gazu dla Polski poprzez zwiększenie krajowego wydobycia i budowę nowych 
połączeń międzynarodowych,

– zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez zwiększenie pojemności magazynowych i rozbu-
dowę podziemnych magazynów gazu,

– wprowadzenie zasady dostępu stron trzecich do sieci gazowych (TPA) wymagającej przygotowania polskiego 
systemu gazociągów,

– inwestycje w infrastrukturę drogową skutkujące koniecznością przebudowy istniejących sieci gazowych w miej-
scach, w których będą krzyżowały się z nowo budowanymi drogami.

W obszarze rynku ropy naftowej i paliw:

– odkrycia złóż ropy naftowej w Polsce,

– plany budowy nowego ropociągu z Ukrainy,

– zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Państwa poprzez tworzenie zapasów paliw i rozbudowę baz 
magazynowych,

– tworzenie baz NATO w Polsce i konieczność zapewnienia im magazynów paliw.

W obszarze rynku ciepłownictwa i wodno-kanalizacyjnego:

– plany modernizacji źródeł ciepła w celu redukcji emisji zanieczyszczeń,

– budowa systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków,

– rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej dzięki finansowaniu środkami z funduszy UE.

4.2. Wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej
– Przewaga konkurencyjna wynikająca ze sprawnej organizacji, wysokich kompetencji i zdolności do realizacji zło-

żonych projektów o wysokiej wartości jednostkowej.

– Wdrażanie oraz stosowanie światowych technologii, takich jak technologia prac na czynnych obiektach gazo-
wych (T.D. Williamson), bezwykopowa metoda renowacji rurociągów (Compact Pipe) czy technologia LNG.

– Stałe podnoszenie efektywności działania Grupy, m.in. poprzez stosowanie informatycznych systemów do 
budżetowania i monitoringu kosztów.

– Elastyczne dopasowanie oferty do oczekiwań rynku poprzez stosowanie różnorodnych formuł realizowanych 
przedsięwzięć – partnerstwo publiczno-prywatne, system BOT.

– Dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa gwarantująca utrzymanie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowa-
nia, w tym kredytów.

– Wysokie kwalifikacje kadry menedżerskiej i inżynierskiej oraz jej zaangażowanie w realizację stawianych celów 
strategicznych.

– Dobra komunikacja wewnętrzna. 

4.3. Opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej Emitenta i Grupy 
Kapitałowej

Grupa Kapitałowa działa na rynku instalacyjnym w branży gazowniczej, ropy naftowej, ciepłowniczej oraz wodno-
-kanalizacyjnej. Ponadto zajmuje się dystrybucją wody i utylizacją zanieczyszczeń płynnych, przesyłem, dystrybu-
cją i obrotem gazem ziemnym oraz wytwarzaniem i dystrybucją ciepła. Ponadto od marca 2004 r. Grupa poszerzy-
ła działalność o handel materiałami i urządzeniami w branży gazowniczej, naftowej oraz wodno-kanalizacyjnej.
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Czynniki wzrostu Grupy Kapitałowej:

– specjalizacja w realizacji projektów o wysokiej wartości jednostkowej w formule generalnego wykonawstwa 
obiektów „pod klucz”,

– odpowiednie zasoby ludzkie i materialne do realizacji dużych i złożonych zleceń,

– wysoka jakość, terminowość i konkurencyjna cena świadczonych usług,

– elastyczne dopasowanie oferty do oczekiwań rynku poprzez stosowanie różnorodnych formuł realizowanych 
przedsięwzięć – partnerstwo publiczno-prywatne, system BOT,

– systematyczny rozwój Emitenta poprzez oferowanie niszowych usług i współpracę z firmami zagranicznymi,  
np. Grupa RWE, Grupa Wavin, Grupa ILF, Termo Design Engineering Ltd. z Kanady, 

– wejście na rynki zagraniczne.

5. Przewidywania dotyczące czynników wpływających na przyszłe 
wyniki Emitenta i Grupy Kapitałowej

Przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w dużym stopniu zależeć będą od koniunktury gospodarczej, stanu 
finansów publicznych oraz uwarunkowań rynków branżowych w Polsce, Europie i świecie. Istotnym czynnikiem 
będzie realizacja przez Rząd założeń wynikających z Polityki Energetycznej Polski oraz Polityki Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju.

5.1. Gaz ziemny
Przewidywane kierunki rozwoju gazownictwa wynikające z Polityki Energetycznej Polski oraz strategii PGNiG S.A. 
mogą mieć korzystny wpływ na kształtowanie się popytu na wysoko specjalistyczne usługi budowlane. 

Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost popytu na usługi oferowane przez Emitenta i w konsekwencji jego 
wyniki finansowe zaliczyć możemy:

– wzrost wykorzystania gazu ziemnego w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle i gospodarstwach domowych skut-
kujący koniecznością rozbudowy krajowego systemu gazociągów przesyłowych oraz sieci dystrybucyjnych,

– zwiększenie krajowego wydobycia gazu wymagające rozbudowy istniejących oraz budowy nowych kopalni 
gazu,

– dywersyfikacja dostaw gazu powodująca konieczność budowy nowych międzynarodowych połączeń,

– odkrycie zasobów gazu ziemnego w Zachodniej Polsce, 

– wzrost wykorzystania paliw gazowych w energetyce, ciepłownictwie i przemyśle wymagający poniesienia nakła-
dów na modernizację obiektów, w tym linii technologicznych, ciepłowni i systemów grzewczych,

– zwiększenie sprzedaży gazu przy wykorzystaniu technologii LNG, poprzez tzw. przedgazyfikację,

– wzrost inwestycji w infrastrukturę gazową, ciepłowniczą oraz wodno-kanalizacyjną koncernów zagranicznych na 
rynku polskim powodującą zwiększenie popytu na usługi oferowane przez Emitenta,

– wdrożenie zasady TPA (zasada dostępności strony trzeciej do sieci gazowej) skutkującej koniecznością budo-
wy punktów pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych, 

– zwiększenie pojemności magazynowych gazu ziemnego poprzez rozbudowę podziemnych magazynów,

– wzrost inwestycji w infrastrukturę drogową skutkujący koniecznością przebudowy istniejących sieci gazowych 
w miejscach, w których będą krzyżowały się one z nowo budowanymi drogami. 

Według informacji podanych przez PGNiG S.A., inwestycje w wydobycie, przesył, magazynowanie gazu i dystry-
bucję wyniosą w 2004 r. około 295 mln USD, w tym: 105 mln USD w przesył i magazynowanie gazu, 60 mln USD 
w wydobycie i produkcję oraz 130 mln USD w dystrybucję.

5.2. Ropa naftowa i paliwa
Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost popytu na usługi oferowane przez Emitenta i w konsekwencji jego 
wyniki finansowe zaliczyć możemy:

– odkrycia zasobów ropy naftowej w Zachodniej Polsce,

– plany budowy nowych ropociągów,

– rozbudowa baz paliwowych i magazynów,

– budowa magazynów paliw dla tworzonych w Polsce baz NATO.
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5.3. Ciepłownictwo
W zakresie ciepłownictwa do czynników mogących mieć wpływ na wzrost popytu na usługi oferowane przez Emi-
tenta i w konsekwencji jego wyniki finansowe zaliczyć możemy:

– konieczność przystosowania infrastruktury ciepłowniczej do wymagań ochrony środowiska w zakresie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery,

– konieczność modernizacji starych i nieefektywnych systemów grzewczych,

– dostosowanie infrastruktury wojskowej, w tym źródeł ciepła i instalacji grzewczych do standardów NATO.

5.4. Rynek wodno-kanalizacyjny
Na rynku wodno-kanalizacyjnym istotnym źródłem finansowania inwestycji będą Fundusze Strukturalne oraz Spój-
ności o łącznej wartości 3,7 mld EUR do wykorzystania w latach 2004-2006. Fundusze Strukturalne są instrumen-
tami polityki strukturalnej UE, których zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów 
UE. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie 
dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Obok Funduszy Strukturalnych działa Fundusz Spójności, 
będący czasowym wsparciem finansowym dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto nie prze-
kracza 90% średniej dla wszystkich krajów członkowskich, współfinansując projekty w dziedzinie środowiska natu-
ralnego oraz sieci transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportu. 

Pozyskanie niniejszych funduszy przez polskie podmioty (głównie samorządy terytorialne) mogą skutkować wzro-
stem popytu na usługi oferowane przez Emitenta i jego Grupę kapitałową i w konsekwencji mieć pozytywny wpływ 
na wyniki finansowe Grupy.

6. Strategia rozwoju i zamierzenia inwestycyjne Emitenta i Grupy 
Kapitałowej

Strategia działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej na najbliższe lata nastawiona jest na maksymalizację war-
tości dla akcjonariuszy poprzez następujące działania: 

– W obszarze marketingu i sprzedaży – dążenie do wzrostu przychodów ze sprzedaży poprzez:
– umacnianie pozycji rynkowej dzięki systematycznemu doskonaleniu aktualnych produktów i usług oraz 

prace nad nowymi rozwiązaniami w zakresie specjalistycznych obiektów technologicznych, kopalni gazu 
ziemnego i ropy naftowej, przesyłu i dystrybucji oraz technologii LNG,

– koncentrowanie się na pozyskiwaniu i realizacji kontraktów o wysokiej wartości jednostkowej, 
– rozpoczęcie działalności na nowych rynkach poza granicami Polski, w tym na rynkach wschodnich i krajów 

arabskich,
– systematyczne podnoszenie jakości współpracy z klientami,
– pozyskiwanie nowych klientów (np. NATO).

– W obszarze organizacji i zarządzania – rozwój systemu zarządzania umożliwiający pokonanie barier wzrosto-
wych poprzez:
– systematyczną informatyzację przedsiębiorstwa,
– doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
– wdrożenie informatycznego systemu obiegu dokumentów,
– zarządzanie wiedzą poprzez tworzenie korporacyjnej bazy informacji,
– elastyczne zarządzanie strukturą organizacyjną dostosowane do zmian na rynku,
– zarządzanie przedsięwzięciem poprzez programy wspomagające projektowanie, analizę procesów i organi-

zację wykonawstwa zgodnie z międzynarodowymi standardami.

– W obszarze kadr i personelu – dążenie do jakościowego i ilościowego dostosowania zasobów ludzkich nie-
zbędnych do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa, poprzez: 
– tworzenie nowych zespołów w obszarze wykonawstwa,
– stały rozwój kwalifikacji pracowników.

– W obszarze finansów – efektywne pozyskiwanie i zarządzanie środkami finansowymi poprzez:
– pozyskanie środków finansowych umożliwiających realizację strategii rozwoju Emitenta,
– wykorzystanie efektu dźwigni finansowej,
– utrzymywanie kosztów stałych na poziomie dostosowanym do realnego, możliwego do osiągnięcia poziomu 

przychodów,
– wdrożenie nowoczesnego i odpowiadającego specyfice działalności Emitenta systemu analitycznego oraz 

raportowania.


