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ROZDZIAŁ IX – Informacje dodatkowe

1. Bilans zamknięcia prawnego poprzednika Emitenta i bilans 
otwarcia przedsiębiorstwa Emitenta

PBG Spółka Akcyjna 
 ul.Skórzewska 35 

 Wysogotowo k. Poznania 
62-081 Przeźmierowo

BILANS NA DZIEŃ 02.01.2004 ROKU

AKTYWA

Bilans otwarcia 
następcy  
prawnego  

02.01.2004 r. 
(tys. zł) 

Bilans zamknięcia  
poprzednika  

prawnego 
01.01.2004 r.  

(tys. zł) 

PASYWA

Bilans otwarcia 
następcy  
prawnego 

02.01.2004 r. 
(tys. zł) 

Bilans zamknięcia  
poprzednika  

prawnego 
01.01.2004 r.  

(tys. zł) 

0 1 2 0 1   2   

A. Aktywa trwałe 54 307 54 307 A.  Kapitał (fundusz) własny 34 748   34 748   

I.  Wartości niematerialne  
i prawne 498 498 I.  Kapitał (fundusz)  

podstawowy 7 200   7 200   

1.  Koszty zakończonych 
prac rozwojowych

II.  Należne wpłaty  
na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna)

2.  Wartość firmy III.  Udziały (akcje) własne 
(wielkość ujemna)

3.  Inne wartości niemate-
rialne i prawne 498   498 IV.  Kapitał (fundusz)  

zapasowy 16 370   16 370   

4.  Zaliczki na wartości V.  Kapitał (fundusz)  
z aktualizacji wyceny

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 27 693 27 693 VI.  Pozostałe kapitały (fun-
dusze) rezerwowe

1.  Środki trwałe 22 771 22 771 VII.  Zysk (strata) z lat ubie-
głych -1 514   -1 514   

a)  grunty (w tym prawo 
użytkowania wieczy-
stego gruntu)

682 682 VIII. Zysk (strata) netto 12 692   12 692   

b)  budynki, lokale  
i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

8 186 8 186
IX.  Odpisy z zysku netto  

w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)

c)  urządzenia technicz-
ne i maszyny 7 419 7 419   

d) środki transportu 5 280   5 280   

e) inne środki trwałe 1 204   1 204   

2.  Środki trwałe  
w budowie 1 956   1 956   

3.  Zaliczki na środki trwałe 
w budowie 2 966   2 966   

III.  Należności  
długoterminowe 0   0   B.  Zobowiązania i rezerwy 

na zobowiązania 120 339   120 339   

1.  Od jednostek  
powiązanych

I.  Rezerwy  
na zobowiązania 2 565 2 565   

2.  Od pozostałych  
jednostek

1.  Rezerwa z tytułu  
odroczonego podatku 
dochodowego

2 510   2 510   

IV.  Inwestycje  
długoterminowe 24 188   24 188   2.  Rezerwa na świadczenia 

emerytalne i podobne 55   55   

1. Nieruchomości – długoterminowa 55   55   

2.  Wartości niematerialne 
i prawne – krótkoterminowa 

3.  Długoterminowe aktywa 
finansowe 24 188   24 188   3. Pozostałe rezerwy 0   0   

a)  w jednostkach 
powiązanych 8 557   8 557   – długoterminowa
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AKTYWA

Bilans otwarcia 
następcy  
prawnego  

02.01.2004 r.                 
(tys. zł) 

Bilans zamknięcia  
poprzednika  

prawnego 
01.01.2004 r.  

(tys. zł) 

PASYWA

Bilans otwarcia 
następcy  
prawnego 

02.01.2004 r. 
(tys. zł) 

Bilans zamknięcia  
poprzednika  

prawnego 
01.01.2004 r.  

(tys. zł) 

0 1 2 0 1   2   

– udziały lub akcje 5 655   5 655   – krótkoterminowa 

–   inne papiery  
wartościowe

II.  Zobowiązania  
długoterminowe 28 493   28 493   

–   udzielone pożyczki 2 902   2 902   1.  Wobec jednostek 
powiązanych

–   inne długotermino-
we aktywa  
finansowe

2.  Wobec pozostałych 
jednostek 28 493   28 493   

b) w pozostałych  
jednostkach 15 631 15 631   a) kredyty i pożyczki 26 306   26 306   

– udziały lub akcje
b)  z tytułu emisji  

dłużnych papierów  
wartościowych

–   inne papiery war-
tościowe

c)  inne zobowiązania 
finansowe

–   udzielone pożyczki 15 631   15 631   d) inne 2 187   2 187   

–   inne długotermino-
we aktywa finan-
sowe

4.  Inne inwestycje  
długoterminowe

V.  Długoterminowe  
rozliczenia  
międzyokresowe

1 928   1 928   

1.  Aktywa z tytułu  
odroczonego podatku 
dochodowego

1 928   1 928   

2.  Inne rozliczenia  
międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 100 780   100 780   III.  Zobowiązania  
krótkoterminowe 87 170   87 170   

I. Zapasy 2 370   2 370   1.  Wobec jednostek 
powiązanych 13 079   13 079   

1. Materiały 2 050   2 050   
a)  z tytułu dostaw  

i usług, o okresie 
wymagalności:

13 079   13 079   

2.  Półprodukty  
i produkty w toku –   do 12 miesięcy 13 079   13 079   

3. Produkty gotowe –   powyżej 12  
miesięcy

4. Towary 320   320   b) inne

5. Zaliczki na dostawy 2.  Wobec pozostałych 
jednostek 73 496   73 496   

II.  Należności  
krótkoterminowe 61 169   61 169   a)  kredyty i pożyczki 30 980   30 980   

1.  Należności od jedno-
stek powiązanych 7 115   7 115   

b)  z tytułu emisji dłuż-
nych papierów war-
tościowych

a)  z tytułu dostaw  
i usług, o okresie 
spłaty:

7 115   7 115   c)  inne zobowiązania 
finansowe

– do 12 miesięcy 7 115   7 115   
d)  z tytułu dostaw 

i usług, o kresie 
wymagalności:

31 673   31 673   

–   powyżej  
12 miesięcy –  do 12 miesięcy 31 673   31 673   

b) inne –   powyżej  
12 miesięcy

2.  Należności od pozosta-
łych jednostek 54 054   54 054   e)  zaliczki otrzymane 

na dostawy
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AKTYWA

Bilans otwarcia 
następcy  
prawnego  

02.01.2004 r.                 
(tys. zł) 

Bilans zamknięcia  
poprzednika  

prawnego 
01.01.2004 r.  

(tys. zł) 

PASYWA

Bilans otwarcia 
następcy  
prawnego 

02.01.2004 r. 
(tys. zł) 

Bilans zamknięcia  
poprzednika  

prawnego 
01.01.2004 r.  

(tys. zł) 

0 1 2 0 1   2   

a)  z tytułu dostaw  
i usług, o okresie 
spłaty 

51 497   51 497   f)  zobowiązania  
wekslowe 412   412   

–   do 12 miesięcy 49 780   49 780   
g)  z tytułu podatków, 

ceł, ubezpieczeń  
i innych  świadczeń 

5 305   5 305   

–   powyżej  
12 miesięcy 1 717   1 717   h)  z tytułu  

wynagrodzeń 24   24   

b)  z tytułu podatków, 
dotacji, ceł, ubezpie-
czeń społecznych 
i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń

i) inne 5 102   5 102   

c) inne 2 557   2 557   3. Fundusze specjalne 595   595   

d)  dochodzone na dro-
dze sądowej a) fundusz socjalny 595   595   

III.  Inwestycje  
krótkoterminowe 12 654   12 654   

1. Krótkoterminowe  
aktywa finansowe 12 654   12 654   

a)  w jednostkach 
powiązanych 0   0   

–   udziały lub akcje 

–   inne papiery war-
tościowe

–   udzielone pożyczki

–   inne krótkoter-
minowe aktywa 
finansowe

b)  w pozostałych  
jednostkach 1 960   1 960   

– udziały lub akcje

–   inne papiery  
wartościowe

–   udzielone pożyczki 1 960   1 960   

–   inne krótkoter-
minowe aktywa 
finansowe

c)  środki pieniężne  
i inne aktywa  
pieniężne

10 694   10 694   

–   środki pieniężne  
w kasie i na 
rachunkach 

4 694   4 694   IV.  Rozliczenia  
międzyokresowe 2 111   2 111   

–   inne środki  
pieniężne 6 000   6 000   1.  Ujemna wartość firmy

–   inne aktywa  
pieniężne

2.  Inne rozliczenia  
międzyokresowe 2 111   2 111   

2.  Inne inwestycje  
krótkoterminowe – długoterminowe 240   240   

IV.  Krótkoterminowe  
rozliczenia  
międzyokresowe

24 587   24 587   – krótkoterminowe 1 871   1 871   

AKTYWA RAZEM 155 087   155 087   PASYWA RAZEM 155 087   155 087   
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2. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe  
za I kwartał 2004 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EUR

I kwartał nara-
stająco 2004 
(rok bieżący)                     

I kwartał nara-
stająco 2004 
(rok bieżący)                     

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 777 3 500
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 627 548
III. Zysk (strata) brutto 1 936 404
IV. Zysk (strata) netto 484 101
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 080 -1 477
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 032 -1 467
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 066 1 057
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 046 -1 887
IX. Aktywa razem 162 353 34 212
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129 075 27 199
XI. Zobowiazania długoterminowe 43 829 9 236
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 80 726 17 011
XIII. Kapitał własny 32 993 6 952
XIV. Kapitał zakładowy 7 200 1 517
XV. Liczba akcji 7 200 000 7 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) – –
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) – –
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 4,58 0,97
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,58 0,97
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
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SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na
koniec  

I kwartału
(rok bieżący)

Aktywa  
I. Aktywa trwałe 67 383

 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 420
 – wartość firmy  

 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1 908
 3. Rzeczowe aktywa trwałe 41 455
 4. Należności długoterminowe 0

 4.1. Od jednostek powiązanych  
 4.2. Od pozostałych jednostek  

 5. Inwestycje długoterminowe 18 845
 5.1. Nieruchomości  
 5.2. Wartości niematerialne i prawne  
 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 18 845

 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 5 812
 – udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 2 231
 – udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją  

 b) w pozostałych jednostkach 13 033
 5.4. Inne inwestycje długoterminowe  

 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 755
 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 955
 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 800

II. Aktywa obrotowe 94 970
 1. Zapasy 8 695
 2. Należności krótkoterminowe 49 544

 2.1. Od jednostek powiązanych 620
 2.2. Od pozostałych jednostek 48 924

 3. Inwestycje krótkoterminowe 5 304
 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 304

 a) w jednostkach powiązanych  
 b) w pozostałych jednostkach 3 630
 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 674

 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe  
 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 427

Aktywa razem 162 353

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na
koniec  

I kwartału
(rok bieżący)

Pasywa  
I. Kapitał własny 32 993

 1. Kapitał zakładowy 7 200
 2. Należne wpłaty kapitał zakładowy (wielkość ujemna)  
 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)  
 4. Kapitał zapasowy 16 400
 5. Kapitał z aktualizacji wyceny  
 6. Pozostałe kapitały rezerwowe  
 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych  

 a) dodatnie różnice kursowe  
 b) ujemne różnice kursowe  

 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8 909
 9. Zysk (strata) netto 484
 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  

II. Kapitały mniejszości 285
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych  
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129 075

 1. Rezerwy na zobowiązania 3 822
 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 767
 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 55

 a) długoterminowa 55
 b) krótkoterminowa  
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SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na
koniec  

I kwartału
(rok bieżący)

1.3. Pozostałe rezerwy 0
a) długoterminowe  
b) krótkoterminowe  

2. Zobowiązania długoterminowe 43 829
2.1. Wobec jednostek powiązanych  
2.2. Wobec pozostałych jednostek 43 829

3. Zobowiązania krótkoterminowe 80 726
3.1. Wobec jednostek powiązanych 3 697
3.2. Wobec pozostałych jednostek 76 194
3.3. Fundusze specjalne 835

4. Rozliczenia międzyokresowe 698
4.1. Ujemna wartośc firmy  
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 698

a) długoterminowe  
b) krótkoterminowe 698

Pasywa razem 162 353

Wartość księgowa 32 993
Liczba akcji 7 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,58
Rozwodniona liczba akcji 7 200 000 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,58

POZYCJE POZABILANSOWE  
stan na koniec  

I kwartału  
(rok bieżący)

1. Należności warunkowe 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0

– otrzymanych gwarancji i poręczeń  
–  
–  

 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0
– otrzymanych gwarancji i poręczeń  
–  
–  

2. Zobowiązania warunkowe 24 486
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 6 260

– udzielonych gwarancji i poręczeń 6 260
–  
–  

1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 18 226
– udzielonych gwarancji i poręczeń 18 226
–  
–  

3. Inne (z tytułu) 0
–  
–  

Pozycje pozabilansowe, razem 24 486
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2004            
(rok bieżący)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 777
 – od jednostek powiązanych 530

 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 053
 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 724

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 789
 – do jednostek powiązanych  

 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 083
 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 706

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 3 988
IV. Koszty sprzedaży  
V. Koszty ogólnego zarządu 3 038
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 950
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 940

 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 924
 2. Dotacje  
 3. Inne przychody operacyjne 1 016

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 263
 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  
 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  
 3. Inne koszty operacyjne 263

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 627
X. Przychody finansowe 407

 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  
 – od jednostek powiązanych  

 2. Odsetki, w tym: 400
 – od jednostek powiązanych 53

 3. Zysk ze zbycia inwestycji  
 4. Aktualizacja wartości inwestycji  
 5. Inne 7

XI. Koszty finansowe 1 098
 1. Odsetki, w tym: 1 098

 – dla jednostek powiązanych  
 2. Strata ze zbycia inwestycji  
 3. Aktualizacja wartości inwestycji  
 4. Inne  

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych  
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X–XI+/-XII) 1 936
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1.-XIV.2.) 0

 1. Zyski nadzwyczajne  
 2. Straty nadzwyczajne  

XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych  
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych  
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 1 936
XVIII. Podatek dochodowy 1 259

 a) część bieżąca 3
 b) część odroczona 1 256

XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -237
XXI. (Zyski) straty mniejszości 44
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 484

Zysk (strata) netto (zanualizowany) –
Średnia ważona liczba akcji zwykłych –
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) –
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych – 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) –
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I kwartał  2004            
(rok bieżący)

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 32 509
 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
 b) korekty błędów podstawowych  

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 32 509
 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 200

 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0
 a) zwiększenia (z tytułu) 0

 – emisji akcji (wydania udziałów)  
 –  

 b) zmniejszenia (z tytułu) 0
 – umorzenia akcji (udziałów)  
 –  

 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 200
 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu  

 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy  
 a) zwiększenia (z tytułu)  

 –  
 b) zmniejszenia (z tytułu)  

 –  
 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu  

 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu  
 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych  

 a) zwiększenia (z tytułu)  
 –  

 b) zmniejszenia (z tytułu)  
 –  

 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu  
 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 16 400

 4.1. Zmiany kapitału zapasowego -2 000
 a) zwiększenia (z tytułu) 0

 – emisji akcji powyżej wartości nominalnej  
 – z podziału zysku (ustawowo)  
 – z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  
 –  

 b) zmniejszenia (z tytułu) 2 000
 – pokrycia straty  
 – przekazanie na kapitał rezerwowy 2 000
 –  

 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 400
 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  

 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  
 a) zwiększenia (z tytułu)  

 –  
 b) zmniejszenia (z tytułu)  

 – zbycia środków trwałych  
 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  

 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0
 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 000

 a) zwiększenia (z tytułu) 2 000
 – przekazanie z kapitału zapasowego 2 000
 –  

 b) zmniejszenia (z tytułu) 0
 –  

 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 000
 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych  
 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 392

 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 404
 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
 b) korekty błędów podstawowych  

 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 404
 a) zwiększenia (z tytułu) 11 301

 – podziału zysku z lat ubiegłych 11 301
 –  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I kwartał  2004            
(rok bieżący)

 b) zmniejszenia (z tytułu) 0
 –  

 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 11 705
 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 796

 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
 b) korekty błędów podstawowych  

 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 796
 a) zwiększenia (z tytułu)  

 – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  
 –  

 b) zmniejszenia (z tytułu)  
 –  

 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 796
 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8 909

 9. Wynik netto 484
 a) zysk netto 484
 b) strata netto  
 c) odpisy z zysku  

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 32 993
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)  

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I kwartał 2004 
(rok bieżący)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia  
I. Zysk (strata) netto 484
II. Korekty razem -7 564

 1. Zyski (straty) mniejszości -44
 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 237
 3. Amortyzacja, w tym: 1 591

 –   odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek  
podporządkowanych  

 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  
 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 966
 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -924
 7. Zmiana stanu rezerw 1 256
 8. Zmiana stanu zapasów -1 618
 9. Zmiana stanu należności 23 708
 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -24 419
 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8 317
 12. Inne korekty  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -7 080
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
I. Wpływy 3 583

 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 924
 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  
 3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 659

 a) w jednostkach powiązanych 0
 – zbycie aktywów finansowych  
 – dywidendy i udziały w zyskach  
 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  
 – odsetki  
 – inne wpływy z aktywów finansowych  

 b) w pozostałych jednostkach 2 659
 – zbycie aktywów finansowych  
 – dywidendy i udziały w zyskach  
 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 659
 – odsetki  
 – inne wpływy z aktywów finansowych  

 4. Inne wpływy inwestycyjne  
II. Wydatki 10 615

 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 712
 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  
 3. Na aktywa finansowe, w tym: 7 420

 a) w jednostkach powiązanych 7 420
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I kwartał 2004 
(rok bieżący)

 – nabycie aktywów finansowych 3 892
 – udzielone pożyczki długoterminowe 3 528

 b) w pozostałych jednostkach 0
 – nabycie aktywów finansowych  
 – udzielone pożyczki długoterminowe  

 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości  
 5. Inne wydatki inwestycyjne 1 483

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7 032
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
I. Wpływy 6 032

 1.  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat  
do kapitału  

 2. Kredyty i pożyczki 6 032
 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  
 4. Inne wpływy finansowe  

II. Wydatki 966
 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  
 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  
 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  
 4. Spłaty kredytów i pożyczek  
 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  
 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  
 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  
 8. Odsetki 966
 9. Inne wydatki finansowe  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 066
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -9 046
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9 046

 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  
F. Środki pieniężne na początek okresu 10 720
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 1 674

 – o ograniczonej możliwości dysponowania  

Skrócony raport kwartalny (w tys. zł)
Jednostka Dominująca PBG S.A.
I kwartał 2004 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EUR

I kwartał nara-
stająco 2004 
(rok bieżący)

I kwartał nara-
stająco 2004 
(rok bieżący)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 474 3 437
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 670 557
III. Zysk (strata) brutto 2 028 423
IV. Zysk (strata) netto 768 160
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 326 -1 528
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 106 -1 482
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 066 1 057
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 365 -1 954
IX. Aktywa razem 137 083 28 887
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101 568 21 403
XI. Zobowiazania długoterminowe 31 201 6 575
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 65 847 13 876
XIII. Kapitał własny 35 515 7 484
XIV. Kapitał zakładowy 7 200 1 517
XV. Liczba akcji 7 200 000 7 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) – –
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) – –
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,93 1,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,93 1,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
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BILANS 
stan na koniec  

I kwartału  
(rok bieżący)

Aktywa  
I. Aktywa trwałe 59 077

 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 396
 – wartość firmy  

 2. Rzeczowe aktywa trwałe 27 528
 3. Należności długoterminowe 0

 3.1. Od jednostek powiązanych  
 3.2. Od pozostałych jednostek  

 4. Inwestycje długoterminowe 29 225
 4.1. Nieruchomości  
 4.2. Wartości niematerialne i prawne  
 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 29 225

 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 16 192
 – udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności  

 b) w pozostałych jednostkach 13 033
 4.4. Inne inwestycje długoterminowe  

 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 928
 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 928
 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe  

II. Aktywa obrotowe 78 007
 1. Zapasy 3 981
 2. Należności krótkoterminowe 37 933

 2.1. Od jednostek powiązanych 1 776
 2.2. Od pozostałych jednostek 36 157

 3. Inwestycje krótkoterminowe 4 959
 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 959

 a) w jednostkach powiązanych  
 b) w pozostałych jednostkach 3 630
 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 329

 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe  
 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 134

Aktywa razem 137 084

BILANS 
stan na koniec  

I kwartału  
(rok bieżący)

Pasywa  
I. Kapitał własny 35 516

 1. Kapitał zakładowy 7 200
 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)  
 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)  
 4. Kapitał zapasowy 14 370
 5. Kapitał z aktualizacji wyceny  
 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000
 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 11 178
 8. Zysk (strata) netto 768
 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101 568
 1. Rezerwy na zobowiązania 3 821

 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 766
 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 55

 a) długoterminowa 55
 b) krótkoterminowa  

 1.3. Pozostałe rezerwy 0
 a) długoterminowe  
 b) krótkoterminowe  

 2. Zobowiązania długoterminowe 31 201
 2.1. Wobec jednostek powiązanych  
 2.2. Wobec pozostałych jednostek 31 201

 3. Zobowiązania krótkoterminowe 65 847
 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3 969
 3.2. Wobec pozostałych jednostek 61 085
 3.3. Fundusze specjalne 793

 4. Rozliczenia międzyokresowe 699
 4.1. Ujemna wartość firmy  
 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 699

 a) długoterminowe  
 b) krótkoterminowe 699

Pasywa razem 137 084



Prospekt Emisyjny 375PBG S.A.

Rozdział IX – Informacje dodatkowe

Wartość księgowa 35 516
Liczba akcji 7 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,93
Rozwodniona liczba akcji 7 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,93

POZYCJE POZABILANSOWE  
stan na koniec 

I kwartału  
(rok bieżący)

1. Należności warunkowe  
 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)  

– otrzymanych gwarancji i poręczeń  
–  
–  
–  

 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)  
– otrzymanych gwarancji i poręczeń  
–  
–  
–  

2. Zobowiązania warunkowe 28 486
 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 10 260

– udzielonych gwarancji i poręczeń  
–  
–  
–  

 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 18 226
– udzielonych gwarancji i poręczeń  
–  
–  
–  

3. Inne (z tytułu)  
–  
–  
–  

Pozycje pozabilansowe, razem 28 486

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2004 
(rok bieżący)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 474
 – od jednostek powiązanych 530

 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 053
 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 421

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 440
 – od jednostek powiązanych  

 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 083
 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 357

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 4 034
IV. Koszty sprzedaży  
V. Koszty ogólnego zarządu 2 946
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 088
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 844

 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 924
 2. Dotacje  
 3. Inne przychody operacyjne 920

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 262
 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  
 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  
 3. Inne koszty operacyjne 262

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 670
X. Przychody finansowe 456

 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  
 – od jednostek powiązanych  

 2. Odsetki, w tym: 449
 – od jednostek powiązanych 103
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2004 
(rok bieżący)

 3. Zysk ze zbycia inwestycji  
 4. Aktualizacja wartości inwestycji  
 5. Inne 7

XI. Koszty finansowe 1 098
 1. Odsetki, w tym: 1 098

 – dla jednostek powiązanych  
 2. Strata ze zbycia inwestycji  
 3. Aktualizacja wartości inwestycji  
 4. Inne  

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 2 028
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1.-XIII.2.) 0

 1. Zyski nadzwyczajne  
 2. Straty nadzwyczajne  

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 2 028
XV. Podatek dochodowy 1 260

 a) część bieżąca 4
 b) część odroczona 1 256

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności  
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 768

Zysk (strata) netto (zanualizowany) –
Średnia ważona liczba akcji zwykłych –
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) –
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych –
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) –

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I kwartał 2004            
(rok bieżący)

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 34 748
 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
 b) korekty błędów podstawowych  

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 748
 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 200

 1.1. Zmiany kapitału zakładowego  
 a) zwiększenia (z tytułu)  

 – emisji akcji (wydania udziałów)  
 –  
 –  

 b) zmniejszenia (z tytułu)  
 – umorzenia akcji (udziałów)  
 –  

 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 200
 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu  

 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy  
 a) zwiększenia (z tytułu)  

 –  
 b) zmniejszenia (z tytułu)  

 –  
 –  

 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu  
 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu  

 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych  
 a) zwiększenia (z tytułu)  

 –  
 b) zmniejszenia (z tytułu)  

 –  
 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu  

 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 16 370
 4.1. Zmiany kapitału zapasowego -2 000

 a) zwiększenia (z tytułu)  
 – emisji akcji powyżej wartości nominalnej  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I kwartał 2004            
(rok bieżący)

 – z podziału zysku (ustawowo)  
 – z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  
 –  

 b) zmniejszenia (z tytułu) 2 000
 – przekazanie na kapitał rezerwowy 2 000 
 –  

 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 370
 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  

 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  
 a) zwiększenia (z tytułu)  

 –  
 b) zmniejszenia (z tytułu)  

 – zbycia środków trwałych  
 –  

 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  
 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0

 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 000
 a) zwiększenia (z tytułu) 2 000

 – przekazanie z kaptału zapasowego 2 000
 –  

 b) zmniejszenia (z tytułu)  
 –  

 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 000
 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 514

 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
 b) korekty błędów podstawowych  

 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
 a) zwiększenia (z tytułu) 12 692 

 – podziału zysku z lat ubiegłych 12 692 
 –  

 b) zmniejszenia (z tytułu)  
 –  

 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 12 692
 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 514 

 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
 b) korekty błędów podstawowych  

 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 514 
 a) zwiększenia (z tytułu)  

 – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  
 –  
 –  
 –  

 b) zmniejszenia (z tytułu)  
 –  
 –  
 –  

 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 514 
 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 11 178

 8. Wynik netto 768
 a) zysk netto 768
 b) strata netto  
 c) odpisy z zysku  

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 35 515
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35 515
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I kwartał 2004            
(rok bieżący)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia  
 I. Zysk (strata) netto 768
 II. Korekty razem -8 444

 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności  
 2. Amortyzacja 1 589
 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  
 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 966
 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -924
 6. Zmiana stanu rezerw 1 256
 7. Zmiana stanu zapasów -1 611
 8. Zmiana stanu należności 23 237
 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -24 648
 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8 309
 11. Inne korekty  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -7 676
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

 I. Wpływy 3 583
 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 924
 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  
 3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 659

 a) w jednostkach powiązanych 0
 – zbycie aktywów finansowych  
 – dywidendy i udziały w zyskach  
 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  
 – odsetki  
 – inne wpływy z aktywów finansowych  

 b) w pozostałych jednostkach 2 659
 – zbycie aktywów finansowych  
 – dywidendy i udziały w zyskach  
 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 659
 – odsetki  
 – inne wpływy z aktywów finansowych  

 4. Inne wpływy inwestycyjne  
 II. Wydatki 10 336

 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 322
 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  
 3. Na aktywa finansowe, w tym: 7 532

 a) w jednostkach powiązanych 7 532
 – nabycie aktywów finansowych 4 004
 – udzielone pożyczki długoterminowe 3 528

 b) w pozostałych jednostkach 0
 – nabycie aktywów finansowych  
 – udzielone pożyczki długoterminowe  

 4. Inne wydatki inwestycyjne 1 482
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 753

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
I. Wpływy 6 032

 1.  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat  
do kapitału  

 2. Kredyty i pożyczki 6 032
 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  
 4. Inne wpływy finansowe  

II. Wydatki 966
 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  
 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  
 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  
 4. Spłaty kredytów i pożyczek  
 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  
 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych  
 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  
 8. Odsetki 966
 9. Inne wydatki finansowe  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 066
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -9 363
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  

 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  
F. Środki pieniężne na początek okresu 10 695
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 1 332

 – o ograniczonej możliwości dysponowania  
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GRUPA KAPITAŁOWA PBG S.A.

KOMENTARZ ZARZĄDU
I KWARTAŁ 2004 R.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2004 r. sporządzony został zgodnie z następującymi przepisami:

– Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.),

– Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien 
odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. nr 139, poz. 1568 z późn. zm.),

– Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazy-
wanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

Prezentowany skonsolidowany raport kwartalny zawiera:

– skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2004 r.,

– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.03.2004 r.,

– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 01.01.2004 r. do 31.03.2004 r.,

– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2004 r. do 31.03.2004 r.

oraz skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej PBG S.A. obejmujące:

– bilans na dzień 31.03.2004 r.,

– rachunek zysków i strat za okres 01.01.2004 r. do 31.03.2004 r.,

– zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2004 r. do 31.03.2004 r.,

– rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2004 r. do 31.03.2004 r.

Prezentowany skonsolidowany raport kwartalny nie zawiera danych porównywalnych za analogiczny kwartał roku 
poprzedniego – zgodnie z § 19 pkt 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. nr 139, poz. 1568 
z późn. zm.) informacje finansowe zamieszczone przez emitenta obejmują wyłącznie dane sporządzone narastają-
co za okres bieżącego roku.

1. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz 
sporządzenia sprawozdania finansowego

Zasady przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego raportu kwartalnego nie uległy zmianie w sto-
sunku do zasad opisanych w prospekcie emisyjnym w Rozdziale VIII dotyczącym sprawozdań finansowych 
Emitenta.

2. Średnie kursy wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym w stosunku do EUR, ustalane 
przez NBP:

a. Kurs obowiązujący na 31.03.2004 r. – 4,7455 PLN / EUR

b. Kurs średni w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każde-
go miesiąca – 4,7938 PLN / EUR.

3. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w I kwartale 2004 r. wraz z wykazem najważniejszych zda-
rzeń ich dotyczących:

a. Zakup przez jednostkę dominującą PBG S.A. 100% udziałów w ATG spółce z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią za kwotę 4 mln zł – umowę zawarto 15.03.2004 roku.

b. Podpisanie przez jednostkę dominującą PBG S.A. w dniu 11.03.2004 r. umowy z Bankiem Handlowym S.A. 
nr PBP/POZ/KRP/0134/04 o kredyt płatniczy na kwotę 6 mln zł. Umowa została zawarta na okres od 
11.03.2004 r. do 31.12.2004 r. Kredyt zostanie wykorzystany przez kredytobiorcę na finansowanie realizacji  
II etapu kontraktu budowlanego pod nazwą „Zagospodarowanie Złoża Gazu Ziemnego Brońsko”.

c. Grupa Kapitałowa PBG S.A. osiągnęła w I kwartale 2004 r. kwotę 16.777 tys. zł przychodów netto ze sprze-
daży produktów, towarów i materiałów, realizując zysk ze sprzedaży 950 tys. zł. Do najistotniejszych źródeł 
przychodów z podstawowej działalności Grupy należały w I kwartale następujące kontrakty budowlane:

i. „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Brońsko” – przychody o wartości 3.427 tys. zł

ii. „Zintegrowany system nadzoru rurociągu na trasie rurociągu Pomorskiego” – przychody o wartości 2.114 tys. zł

iii. „Roboty budowlane – wykonanie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150/100 relacji Kórnik – Środa 
Wielkopolska” (umowa z dnia 3.12.2003 r. nr PR/306/2003 pomiędzy jednostką dominującą a ZRUG  
sp. z o.o. w Poznianiu) – przychody o wartości 1.106 tys. zł
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4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe

a. Jednostka dominująca PBG S.A. dokonała 27.02.2004 r. sprzedaży na rzecz Tesgas spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością urządzeń niezbędnych do korzystania z Systemu Compact Pipe, osiągając na tej trans-
akcji przychód 1.028 tys. zł oraz zysk 862 tys. wykazany w rachunku zysków i strat w pozycji zysk ze zbycia 
niefinansowych aktywów trwałych.

W I kwartale 2004 r. poza opisanymi powyżej nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, które istotnie 
wpłynęłyby na osiągnięte wyniki finansowe.

5. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuję-
tych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta

a. Podpisanie przez jednostkę dominującą PBG S.A. w dniu 08.04.2004 r. umowy z Bankiem Gospodarki 
Żywnościowej S.A. nr U/0090614330/0002/2004/4000 o kredyt rewolwingowy na kwotę 4 mln zł, z przezna-
czeniem na finansowanie bieżącej działalności – realizacji zawartych kontraktów na zasadach określonych 
w umowie. Umowa została zawarta na okres od 08.04.2004 r. do 29.01.2005 r. 

b. Podpisanie przez jednostkę dominującą w dniu 08.04.2004 r. umowy z Przedsiębiorstwem Budowy 
Gazociągów i Obiektów Towarzyszących MEGAGAZ S.A. nr 2/04/2004 na wykonanie robót budowlanych dla 
Tłoczni Gazu Ziemnego Szamotuły – wartość kontraktu 3.696 tys. zł.

c. Podpisanie przez jednostkę dominującą PBG S.A. w dniu 14.05.2004 r. aneksu do umowy z Przedsiębior-
stwem Budowy Gazociągów i Obiektów Towarzyszących MEGAGAZ S.A. nr 2/04/2004 na wykonanie robót 
budowlanych dla Tłoczni Gazu Ziemnego Szamotuły. Aneks zawiera poszerzenie zakresu realizowanych 
robót budowlanych oraz podwyższenie wartości kontraktu z 3.696 tys. zł do kwoty 10.571 tys. zł.

6. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany 
rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Grupa nie publikowała prognoz na 2004 rok.

7. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze 
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, licz-
by głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta

Do dnia sporządzenia raportu kwartalnego nie uległa zmianie struktura własności znacznych pakietów akcji 
zaprezentowana w poniższej tabeli:

Akcjonariusz Liczba
Łączna  

wartość nomi-
nalna (PLN)

Udział w kapita-
le zakładowym 

(%)

Udział  
w ogólnej licz-
bie głosów (%)

Jerzy Wiśniewski
4.732.700 akcji, w tym:

3.746.720 akcji imiennych uprzywilejowanych
985.980 akcji zwykłych na okaziciela

4.732.700 65,73 65,73

Małgorzata Wiśniewska
1.267.300 akcji, w tym:

1.003.279 akcji imiennych uprzywilejowanych
264.021 akcji zwykłych na okaziciela

1.267.300 17,6 17,6

Marek Grunt
800.000 akcji, w tym:

633.334 akcji imiennych uprzywilejowanych
166.666 akcji zwykłych na okaziciela

800.000 11,11 11,11

Tomasz Woroch
400.000 akcji, w tym:

316.667 akcji imiennych uprzywilejowanych
83.333 akcji zwykłych na okaziciela

400.000 5,56 5,56

8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej

W okresie objętym raportem nie zostały wszczęte żadne postępowania w stosunku do podmiotów z Grupy 
Kapitałowej PBG S.A. o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych.

9. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami 
powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro

a. Jednostka dominująca PBG S.A. udzieliła jednostce stowarzyszonej KRI spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością pożyczki w kwocie 3.528 tys. zł na okres do dnia 30.11.2011 r. Pożyczka będzie spłacana corocznie 
w kwocie 441 tys. zł, poczynając od dnia 30.11.2004 r. Od chwili wypłacenia, tj. 13.01.2004 r. pożyczka jest 
oprocentowana stałą stopą 8,2% w stosunku rocznym.

10.  Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzie-
leniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość 
istniejących gwarancji lub poręczeń stanowi równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta

a. W I kwartale 2004 r. jednostka dominująca poręczyła wobec ING Bank Śląski S.A. za zobowiązania spółki 
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zależnej ATG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu kredytu odnawialnego obrotowego na kwotę 
3 mln zł – okres obowiązywania poręczenia: od 19.03.2004 r. do 18.03.2005 r. 

b. Jednostka dominująca PBG S.A. uzyskała dwie gwarancje ubezpieczeniowe (gwarancje wadialne) o war-
tości 971 tys. zł (okres gwarancji od 12.02.2004 r. do 16.05.2004 r.) oraz 1.942 tys. zł (okres gwarancji od 
18.02.2004 r. do 17.05.2004 r.), których beneficjentem jest Hydrobudowa – Włocławek S.A., natomiast gwa-
rantem TUiR CIGNA STU S.A. 

11.  Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, 
wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań 
dla Emitenta

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, oprócz wymienionych powyżej nie wystąpiły inne istotne dla Grupy 
Kapitałowej PBG S.A. wydarzenia. 

12.  Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspek-
tywie co najmniej kolejnego kwartału

a. Emitent w kolejnym kwartale będzie prowadził dalsze prace budowlane w ramach zawartych kontraktów, 
spośród których do najistotniejszych zaliczyć można:

i. umowę nr TG/1/03/149 zawartą w dniu 18.12.2003 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurocią-
gów Naftowych Przyjaźń S.A. w Płocku a jednostką dominującą PBG S.A. pod nazwą „Zintegrowany 
system nadzoru rurociągu na trasie rurociągu Pomorskiego” – w II kwartale 2004 roku Emitent zrealizuje 
w związku z realizacją kontraktu budowlanego przychody netto ze sprzedaży o wartości 3.449 tys. zł 
(zgodnie z planem przychodów do zafakturowania)

ii. kontrakt budowlany pod nazwą „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Brońsko”, zgodnie z umową  
nr 9/I/2003 z dnia 12.05.2003 r. pomiędzy Budownictwem Naftowym „Naftomontaż” spółka z o.o. w Kro-
śnie a Emitentem PBG S.A. – PBG S.A. osiągnie w II kwartale 2004 r. z tego tytułu przychody netto ze 
sprzedaży 10.639 tys. zł (zgodnie z planem przychodów do zafakturowania)

13. Grupa Kapitałowa PBG S.A.

Na dzień 31.03.2004 roku Grupa Kapitałowa PBG S.A. składała się z dwóch spółek zależnych „elwik” spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ATG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także ze spółki stowa-
rzyszonej KRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skład Grupy Kapitałowej uległ zmianie w stosunku do 31.12.2003 roku – jednostka dominująca PBG S.A. prze-
jęła kontrolę nad spółką ATG sp. z o.o.

W skład Grupy Kapitałowej nie wchodziły spółki wyłączone z obowiązku objęcia konsolidacją na podstawie 
ustawy o rachunkowości.



Prospekt Emisyjny PBG S.A.382

Rozdział IX – Informacje dodatkowe

3.  Wartość indywidualnych wynagrodzeń osób zarządzających 
i nadzorujących

3.1. Zarząd Emitenta
Wynagrodzenia (w tym przychody z tytułu ubezpieczeń i świadczeń z FŚS) członków Zarządu wynikające z list płac:

Nazwisko i imię Rok 2003
Wiśniewski Jerzy 202 034,34
Wiśniewska Małgorzata 151 640,09
Grunt Marek 144 714,64
Woroch Tomasz 137 973,52
Szkudlarczyk Przemysław 70 000,00
Razem 706 362,59

w tym nagrody:

Nazwisko i imię Rok 2003
Wiśniewski Jerzy 30 000,00
Wiśniewska Małgorzata 20 000,00
Grunt Marek 20 000,00
Woroch Tomasz 20 000,00
Szkudlarczyk Przemysław 10 000,00
Razem 100 000,00

Wiceprezes Zarządu Emitenta – Pan Przemysław Szkudlarczyk:

– do 30 czerwca 2003 roku był członkiem Rady Nadzorczej Emitenta i z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie 
w wysokości 45.000 zł brutto,

– od 1 sierpnia 2003 roku Pan Przemysław Szkudlarczyk był Członkiem Zarządu Emitenta i z tego tytułu otrzymał 
wynagrodzenie objęte łączną kwotą wskazaną wyżej,

– ponadto Pan Przemysław Szkudlarczyk jako Prezes Zarządu jednostki stowarzyszonej – KRI Sp. z o.o. otrzymał 
w roku 2003 wynagrodzenie w wysokości 194.000 zł brutto, na które składało się wynagrodzenie zasadnicze 
oraz premia w wysokości 50.000 zł brutto.

Wiceprezes Zarządu Emitenta Pani Małgorzata Wiśniewska otrzymała w roku 2003 wynagrodzenia:

– w wysokości 6.000 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej jednostki stowarzyszonej – KRI 
Sp. z o.o.,

– w wysokości 48.000 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej jednostki podporządkowanej 
– ATG Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu Emitenta Pan Tomasz Woroch otrzymał w 2003 roku wynagrodzenie w wysokości 34.685 zł 
brutto z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej jednostki podporządkowanej – ATG Sp. z o.o.

3.2. Rada Nadzorcza Emitenta
Nazwisko i imię Rok 2003
Szkudlarczyk Przemysław 45 000,00
Lindner Wiesław 84 000,00
Kocik Przemysław 18 000,00
Wiśniewski Ryszard 33 000,00
Śniatała Konrad 18 000,00
Kwiatkowski Jacek 12 000,00
Razem 210 000,00

Pan Jacek Kwiatkowski, który do 2 stycznia 2004 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, otrzymał 
w roku 2003 wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu jednostki stowarzyszonej – KRI Sp. z o.o.,  
w wysokości 85.000 zł brutto, na które składało się wynagrodzenie zasadnicze oraz premia w wysokości 25.000 zł 
brutto.
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4.  Planowany sposób organizacji i przebiegu akcji marketingowej 
oferty

Zakłada się, iż kampania marketingowa prowadzona będzie w dwóch etapach:

– przed dopuszczeniem akcji Spółki do publicznego obrotu – kampania skupiająca się głównie na promocji Spółki 
i Zarządu (kampania wizerunkowa),

– po dopuszczeniu akcji Spółki do publicznego obrotu – kampania, której głównym celem będzie promocja oferty 
publicznej akcji Spółki.

4.1. Kampania wizerunkowa
W ramach działań promujących Zarząd i Spółkę rozważamy zastosowanie następujących działań, z wykorzysta-
niem mediów gospodarczo-finansowych:

– konferencje,

– indywidualne spotkania z dziennikarzami,

– wywiady sponsorowane,

– wizyty w Spółce.

4.2. Promocja Oferty
W ramach promowania Oferty przewidujemy prowadzenie następujących działań:

– konferencja prasowa w dniu publikacji prospektu emisyjnego,

– organizowanie spotkań otwartych dla inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych,

– inicjowanie artykułów o Spółce w dziennikach ogólnopolskich, agencjach informacyjnych, radiu i telewizji,

– organizowanie wywiadów z przedstawicielami Spółki w dziennikach ogólnopolskich, agencjach informacyjnych, 
radiu i telewizji,

– inicjowanie publikacji analiz przez dziennikarzy prasy finansowej,

– doprowadzenie do publikacji raportów analitycznych przez biura maklerskie niezwiązane z Ofertą,

– opracowanie i przygotowanie pakietu informacyjnego do jednego z tytułów finansowych („Gazeta Giełdy Parkiet”  
lub „Puls Biznesu”) (inwestorzy indywidualni),

– opracowanie, przygotowanie i dystrybucja ulotki informacyjnej do POK-ów Oferującego (inwestorzy indywidualni),

– organizacja czatu w „Gazecie Giełdy Parkiet” albo w „Gazecie Wyborczej”.

Przygotowane zostaną również specjalne strony www Spółki w zakresie relacji inwestorskich.

Zakładany budżet na kampanię marketingową wynosi ok. 50 000 zł.

Doradcą Spółki w zakresie public i investor relation jest Investor Relations Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 


