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Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG za pierwsze półrocze 2017 roku 

 

SPÓŁKA PBG: 

 Przychody PBG wyniosły 6,5 mln PLN i były o ponad 18,3 mln PLN niższe w porównaniu do analogicznego okresu 

roku poprzedniego. 

 Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 3,8 mln PLN wobec 11,8 mln PLN straty rok wcześniej.  

 Strata na działalności operacyjnej wyniosła 8,9 mln PLN wobec 1,055 mld PLN zysku rok wcześniej. 

 Strata netto osiągnęła poziom 9,4 mln PLN wobec 963,9 mln PLN zysku za 1 półrocze 2016 roku. 

 Portfel zamówień Spółki na dzień 1 lipca 2017 roku wynosił blisko 131 mln PLN. 

 Kwota spłaconych zobowiązań od dnia rozpoczęcia wykonywania układu przez PBG wynosi w sumie ponad 96,2 

mln PLN, w tym spłaty rat układowych i wykup obligacji wyemitowanych w związku z układem to odpowiednio 

kwoty: 49,8 mln PLN i 46,5 mln PLN. 

 

GRUPA PBG: 

 Przychody Grupy PBG wyniosły 914 mln PLN i były o blisko 16% wyższe niż w analogicznym okresie roku 

poprzedniego.  

 Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 94,1 mln PLN, co oznacza ponad dwukrotny wzrost.  

 Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie blisko 21 mln PLN.  

 Strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła 3,8 mln PLN w porównaniu do 

zysku w wysokości 867 mln PLN w 1 półroczu 2017 roku. 

 Portfel zamówień Grupy PBG na dzień 1 lipca  2017 roku kształtował się na poziomie 3,47 mld PLN.  

 

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2017 ROKU W SPÓŁCE PBG  

 

1. Wyniki finansowe  
 

W pierwszym półroczu 2017 roku przychody ze sprzedaży PBG ukształtowały się na znacznie niższym poziomie niż w 

analogicznym okresie roku poprzedniego i wyniosły 6,5 mln PLN.  Zrealizowane przychody dotyczyły przede wszystkim 

usług wsparcia biznesowego i organizacyjnego świadczonego na rzecz spółek zależnych, co wynika z 

przekształcenia PBG w spółkę holdingową.  

Przy wskazanych wyżej przychodach ze sprzedaży Spółka odnotowała 3,8 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży.  

Zdarzeniami, które w sposób istotny negatywnie wpłynęły na wynik na poziomie operacyjnym są: 

- ujemne różnice kursowe w kwocie 2,7 mln PLN naliczone w związku z posiadanymi certyfikatami funduszu Dialog 

Plus, poprzez które Spółka finansowała historycznie inwestycję deweloperską w Kijowie,  

- aktualizacja dyskonta zobowiązań układowych i obligacji w kwocie minus 10,2 mln PLN.   
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Biorąc pod uwagę powyższe oraz koszty ogólnego zarządu, które wyniosły w omawianym okresie blisko 5,7 mln PLN, 

PBG odnotowało stratę z działalności operacyjnej oraz stratę netto wynoszącą odpowiednio 8,9 mln PLN i 9,4 mln 

PLN.  

Wyniki finansowe Spółki PBG S.A. za 1 półrocze 2017 r. w porównaniu do wyników za 1 półrocze 2016 r.   

Wyniki finansowe   

w tys. PLN 1H2017 1H2016 zmiana r/r 

Przychody 6 472 24 815 -74% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 820  -11 762  - 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 8 895 1 059 680 - 

Zysk (strata) netto - 9 418  963 876 - 

 

2. Istotne zdarzenia 

 
 Wprowadzenie przez PBG wszystkich obligacji wyemitowanych w związku z układem do alternatywnego 

systemu obrotu na Catalyst .  

 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW  akcji serii A,H oraz I w oparciu o 

prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w czerwcu bieżącego roku.  W wyniku 

wprowadzenia akcji do obrotu, w dniu 8 sierpnia 2017 roku nastąpił spodziewany, gwałtowny tj. o blisko 86% 

spadek wyceny akcji Spółki do 0,44 PLN za akcję, wobec 2,86 PLN za akcję na koniec 7 sierpnia 2017 roku.  

 

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2017 ROKU W GRUPIE PBG  

 

1. Wyniki finansowe 

Na koniec 1 półrocza 2017 roku Grupa PBG odnotowała w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego 

wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie blisko 16%, przede wszystkim dzięki wysokiej dynamice wzrostu 

przychodów z segmentu budownictwa energetycznego (20,3% r/r). Przychody Grupy zwiększyły się z kwoty 788, 7 mln 

PLN w 1 półroczu 2016 roku do kwoty 914 mln PLN w 1 półroczu 2017 roku.  

W 1 półroczu 2017 roku Grupa PBG odnotowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie  20,9 mln PLN. W 

ubiegłym roku było to 828,7 mln PLN. Pomimo analogicznych okresów roku bieżącego i roku poprzedniego, wyniki 

finansowe zanotowane przez nie są wprost porównywane. Wygenerowanie istotnego dodatniego wyniku na 

poziomie operacyjnym w porównywalnym okresie ubiegłego roku obrotowego to przede wszystkim efekt ujęcia w 

księgach rachunkowych Spółki dominującej skutków uprawomocnienia się postanowienia sądu upadłościowego w 

przedmiocie zatwierdzenia układu – wpływ na wynik operacyjny Grupy wyniósł 921 mln PLN. W 1 półroczu 2017 roku 

w analogicznej pozycji Grupa ujęła stratę w wysokości 9,7 mln PLN, będącą efektem aktualizacji dyskonta 

zobowiązań układowych oraz zerokuponowych obligacji wyemitowanych w celu spłaty części zobowiązań 

układowych.  

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również wynik na działalności finansowej, w 1  półroczu 2017 roku Grupa odnotowała 

stratę netto przypadającą akcjonariuszom większościowym w wysokości 3,8 mln PLN, a w analogicznym okresie roku 

poprzedniego zysk netto wynoszący 828,7 mln PLN.  
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Wyniki finansowe Grupy PBG za 1 półrocze 2017 r. w porównaniu do wyników za 1 półrocze 2016 r.   

Wyniki finansowe   

w tys. PLN 2017 2016 zmiana r/r 

Przychody 914 000 788 660 15,89% 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży 94 137 46 214 103,70% 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej 20 932  828 701 -97,47% 

Zysk(strata) netto, z tego przypadający: 1 168 816 521  -99,86% 

 - akcjonariuszom podmiotu dominującego -3 827 867 042  - 

 - akcjonariuszom mniejszościowym 4 995  -50 521 - 
 

 

Na dzień 1 lipca 2017 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG wynosiła  3,47 mld PLN, z czego do 

realizacji w 2017 roku przypada około 836 mln PLN, natomiast pozostała kwota, tj. 2,64 mld PLN na lata kolejne. 

Największy udział w portfelu zamówień Grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego (96%). 

Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa stanowi 4% wartości portfela Grupy PBG.  

 

Tabela: Struktura portfela zamówień na 1 lipca 2017 roku   

PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 1 LIPCA 2017 * (w % i PLN mln) 

Gaz ziemny , ropa naftowa i paliwa 4% 140 

Budownictwo energetyczne 96% 3 330 

RAZEM 100,0% 3 470 

 

2. Istotne zdarzenia 

  

 Zawarcie umowy z TAURON Wytwarzanie SA - Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka PBG oil and gas 

podpisało umowę na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji oleju rozpałkowego w ramach 

budowy bloku energetycznego elektrownia Jaworzno III. Wartość brutto kontraktu wynosi 24,78 mln PLN.  

 Zawarcie umowy leasingu zwrotnego przez PBG Erigo Projekt Sp. z o.o. Platan Hotel S.K.A. nieruchomości 

położonej w Świnoujściu, zabudowanej budynkiem hotelowym. Wartość finansowania leasingowego wynosi  

20.648 tys. PLN. 

 Rozpoczęcie realizacji warunkowej umowy znaczącej z JSC “VILNIAUS KOGENERACINË JËGAINËW . dniu 31 

maja 2017 roku  RAFAKO otrzymała od JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ Polecenie Rozpoczęcia Prac, 

wyznaczone na dzień 1 czerwca 2017 roku ("NTP") dla umowy, której przedmiotem jest "Budowa bloku 

kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji 

składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin".  W związku z tym spełnione zostały 

wszystkie formalne warunki do rozpoczęcia jej realizacji. Jednocześnie wydłużony został termin realizacji 

umowy do 32 miesięcy od dnia wydania NTP.   
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 Redukcja zatrudnienia w RAFAKO w ramach procesu reorganizacji . Dnia 21 czerwca 2017 roku Zarząd 

RAFAKO podjął decyzję o przystąpieniu do kolejnego etapu reorganizacji w obszarze struktury zatrudnienia. 

W ramach kontynuacji procesu, w dniu 8 września 2017 roku RAFAKO poinformowało o decyzji Zarządu w 

zakresie redukcji zatrudnienia w drodze zwolnień grupowych. Zgodnie z szacunkami Zarządu spółki redukcja 

przyniesie roczne oszczędności począwszy od drugiego kwartału 2018 roku, rzędu 25 mln PLN i  obejmie  

maksymalnie 325 pracowników, co stanowi 18% ogółu zatrudnionych w spółce na dzień 30 sierpnia 2017 

roku.  

 Wybór najkorzystniejszej oferty konsorcjum w skład którego wchodzi RAFAKO na budowę dwóch bloków 

parowych w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW) przez PT. PLN (PERSERO), JALAN TRUNOJOYO BLOK M 

I/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160, INDONESIA. Wartość oferty RAFAKO to 70,29 mln EUR netto, co 

stanowi około 35% wartości oferty konsorcjum. Termin realizacji inwestycji wynosi 39 miesięcy. 

 Podjęcie uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO w zakresie podwyższenia kapitału o 

kwotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 85.000.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 42.500.000 

akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda oraz w przedmiocie udzielenia uprawnień 

akcjonariuszowi posiadającemu nie mniej niż 33% udziału w kapitale zakładowym spółki RAFAKO na okres 3 

lat od chwili podwyższenia kapitału spółki o emisję akcji  serii K, w zakresie powołania większości członków 

Rady Nadzorczej RAFAKO. Podwyższenie kapitału w spółce RAFAKO na podstawie warunków określonych w 

podjętych uchwałach, zapewni PBG sprawowanie kontroli nad RAFAKO zgodnie z MSSF 10 i konsolidację 

metodą pełną. 


