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Publikacja wyników finansowych za 2014 rok przez Grupę Kapitałową PBG      

 

 

 

W roku 2014, na wyniki finansowe w dalszym ciągu istotny wpływ miały zdarzenia jednorazowe, w tym związane  

z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym PBG.   

 

W związku z istotną niepewnością kontynuowania działalności przez PBG, która wynika przede wszystkim  

z niezakończonego postępowania upadłości układowej prowadzonego przed sądem upadłościowym, audytor 

odstąpił od wydania opinii, o czym poinformował w swoim stanowisku do sprawozdania finansowego. 

 

Proces restrukturyzacji PBG jest złożony. Równocześnie z restrukturyzacją zadłużenia Spółki prowadzona jest 

restrukturyzacja i reorganizacja w obszarze operacyjnym i majątkowym. Wszystkie działania mają na celu 

przygotowanie organizacji do efektywnej realizacji założeń układu.  

Poniżej zaprezentowano najważniejsze dane finansowe spółek z Grupy PBG wypracowane w 2014 roku: 

 

SPÓŁKA PBG: 

 Przychody PBG wyniosły 227 mln zł i były o 109 mln zł niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego. 

 Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 36,8 mln zł wobec 63,6 mln zł straty rok wcześniej.  

 Strata operacyjna wyniosła 53,5 mln zł. 

 Strata netto osiągnęła poziom 54,5 mln zł.  

 Portfel zamówień Spółki na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił około 300 mln zł. 

 

GRUPA PBG: 

 Przychody Grupy PBG wyniosły 1,530 mld zł i były o 25% wyższe niż rok wcześniej.  

 Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 94,5 mln zł wobec 26,9 mln zł straty rok wcześniej.  

 Strata operacyjna wyniosła 46,3 mln zł. 

 Strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła 84,4 mln zł w porównaniu do zysku 

na poziomie 257,6 mld zł z  roku poprzedniego. 

 Portfel zamówień Grupy PBG na dzień 1 stycznia 2015 roku kształtował się na poziomie około 6,3 mld zł.  
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PODSUMOWANIE ROKU 2014 W SPÓŁCE PBG  

 

W 2014 roku przychody ze sprzedaży PBG wyniosły 227 mln zł, wobec 336 mln zł w analogicznym okresie roku 

poprzedniego. Znaczący spadek przychodów w ujęciu rok do roku, wynika w dużej mierze z zakończenia realizacji 

kontraktów dla PGNiG (kontraktu na budowę Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów-Międzychód-

Głogów oraz Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach). W portfelu zamówień największą pozycją jest 

kontrakt dla Polskie LNG na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. 

 

W 2014 roku, PBG wypracowało 36,8 mln zł straty brutto ze sprzedaży, w porównaniu do straty 63,6 mln zł 

zaraportowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wpływ na to miało przede wszystkim zaprezentowanie  

w wartościach przychodów efektu odstąpienia w dniu 2 kwietnia 2014 roku przez PGNiG SA od kontraktu na 

budowę Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice (wpływ ok. minus 8 mln zł) oraz aktualizacja budżetu na 

kontrakcie dotyczącym budowy Terminala LNG w Świnoujściu (wpływ ok. minus 22 mln zł). 

 

Aktualnie, najważniejszym celem dla Spółki jest doprowadzenie do porozumienia i zawarcia układu  

z Wierzycielami. Zgromadzenie Wierzycieli, które ma zdecydować o dalszym losie PBG zostało zwołane na koniec 

kwietnia bieżącego roku. Zawarcie układu umożliwi kontynuowanie działalności przez Spółkę oraz odbudowanie jej 

wartości w przyszłości - powiedziała Kinga Banaszak - Filipiak, wiceprezes Zarządu PBG SA  

w upadłości układowej.  

 

Strata operacyjna Spółki wyniosła 53,5 mln zł w porównaniu do zysku operacyjnego na poziomie 222,2 mln zł  

w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na taki poziom miały: 

a) koszty ogólnego zarządu, które wyniosły ponad 21,8 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego stanowi spadek o 7%;  

b) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 109 mln zł, z czego największą pozycję stanowi przeszacowanie 

rezerwy na potencjalne zobowiązania związane z ciążącą na Spółce odpowiedzialnością z tytułu 

udzielonych poręczeń, gwarancji czy też odpowiedzialności solidarnej wobec podwykonawców na 

kontraktach realizowanych w ramach umów konsorcjum do poziomu zgodnego z propozycjami 

układowymi z dnia 3 listopada 2014 roku – jest to kwota 90 mln zł;  

c) pozostałe koszty operacyjne Spółki, które wyniosły razem 97 mln zł, z czego największą pozycję stanowią 

odpisy aktualizujące wartość składników aktywów w wysokości 41,7 mln zł, w tym odpis aktualizujący 

utworzony od  pożyczki udzielonej spółce INFRA SA (aktualnie w upadłości układowej) o wartości blisko 23 

mln zł oraz rozpoznanie różnic kursowych w związku z wyceną certyfikatów inwestycyjnych Dialog Plus  

w kwocie 32 mln zł. 

d) aktualizacja wartości rezerwy utworzonej przez Spółkę na wypłatę zobowiązań z tytułu udzielonych 

poręczeń oraz zobowiązań z tytułu odpowiedzialności solidarnej wobec podwykonawców na kontraktach 

realizowanych w ramach umów konsorcjum – kwota 90 mln zł. 

W wyniku powyższych zdarzeń oraz biorąc pod uwagę koszty finansowe (pomniejszone o przychody finansowe)  
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w wysokości 1 mln zł, strata netto w 2014 roku wyniosła  54,5 mln zł w odróżnieniu od zysku netto na poziomie 128,7 

mln zł odnotowanego  w roku 2013.   

Tabela prezentująca wyniki finansowe Spółki PBG w 2014 r. w porównaniu  do wyników w 2013 r.  

Wyniki finansowe   

w tys. PLN 2014 2013 zmiana r/r 
Przychody 227 044 336 128 -32% 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży -36 797 -63 611 +42% 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej -53 453 222 153 - 

Zysk(strata)netto -54 458 128 658 - 

 

 

PODSUMOWANIE ROKU 2014 W GRUPIE PBG  

 

W 2014 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PBG wyniosły 1,530 mld zł, wobec 1,228 mld zł  

w analogicznym okresie roku poprzedniego. Głównym powodem wyższych przychodów jest znaczący wzrost 

przychodów wypracowanych przez Grupę RAFAKO rok do roku (58% wzrostu).  

W 2014 roku Grupa PBG wypracowała 94,5 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, w porównaniu do straty 26,9 mln zł 

zaraportowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Udział segmentu gazu ziemnego i ropy naftowej  

w przychodach Grupy PBG, w którym wiodącą rolę pełni spółka PBG, wyniósł 15%. Z kolei udział segmentu 

budownictwa energetycznego, w którym funkcję lidera spełnia spółka RAFAKO, wyniósł 79%. Oba wspomniane 

segmenty są strategicznymi obszarami działalności Grupy PBG.  

 

W 2014 roku Grupa PBG odnotowała stratę operacyjną na poziomie 46,3 mln zł w porównaniu do zysku 

operacyjnego na poziomie 333,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na taki poziom miały: 

a) koszty ogólnego zarządu, które wyniosły 84,4 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego stanowi niewielki wzrost;  

b) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 162,2 mln zł, z czego największą pozycję stanowi aktualizacja 

wartości rezerwy utworzonej przez PBG na wypłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń oraz 

zobowiązań z tytułu odpowiedzialności solidarnej wobec podwykonawców na kontraktach realizowanych 

w ramach umów konsorcjum – kwota 90 mln zł  oraz odwrócenie odpisów aktualizujących wartości 

składników aktywów w kwocie 36,2 mln zł; 

c) pozostałe koszty operacyjne, które wyniosły razem 184,5 mln zł, w których najistotniejszą pozycję stanowią 

odpisy aktualizujące wartość składników aktywów w kwocie 91,8 mln zł oraz strata z inwestycji w jednostki 

powiązane w wysokości 42,4 mln zł. Kolejną istotną pozycję stanowią inne w kwocie 36,6 mln zł.   

 

Biorąc pod uwagę ww. zdarzenia, a także  koszty finansowe, które osiągnęły w sumie poziom 15 mln zł, strata netto 

przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła w 2014 roku 84,4 mln zł. W 2013 roku Grupa 
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odnotowała zysk na poziomie 207,5 mln zł.  

 

Tabela prezentująca wyniki finansowe Grupy PBG w 2014 r. w porównaniu do wyników w 2013 r.   

Wyniki finansowe   

w tys. PLN 
2014 2013 zmiana r/r 

Przychody 1 530 248 1 227 600 +25% 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży 94 494 

 

-26 952 

 

- 

 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej -46 254 

 

333 217 

 

- 

 

Zysk(strata) netto, z tego przypadający: -80 800 

 

207 512 

 

- 

 

akcjonariuszom podmiotu dominującego 
-84 388 

 

257 551 

 

- 

 

akcjonariuszom mniejszościowym 3 588 -50 039 
- 

 

 

Na dzień 1 stycznia 2015 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG wynosiła około 6,3 mld zł, z czego 

do realizacji w 2015 roku przypada około 1,77 mld zł, natomiast pozostała kwota, tj. około 4,53 mld zł na lata kolejne. 

Największy udział w portfelu zamówień Grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego (93%), 

w którym Grupa ujmuje kontrakt na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III. Gaz ziemny, ropa 

naftowa i paliwa stanowi blisko 7% wartości portfela Grupy PBG, w którym Grupa ujmuje kontrakt dotyczący 

budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Inne segmenty stanowią marginalny udział w portfelu zamówień.  

 

 

  


