
 

 

 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

                           
             
 

 
 

Wysogotowo, 14 listopada 2014 r. 

 

 

Grupa PBG publikuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2014 r. 

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY ZA III KWARTAŁ ORAZ III KWARTAŁY NARASTAJĄCO 

 

SPÓŁKA PBG: 

1. Wyniki za trzy kwartały narastająco: 

• Przychody PBG wyniosły 161,5 mln zł i były o 115 mln zł niższe niż rok wcześniej. 

• Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 14,9 mln zł wobec 5 mln zł straty rok wcześniej.  

• Strata operacyjna wyniosła 74,2 mln zł. 

• Strata  netto osiągnęła poziom 74,1 mln zł.  

• Portfel zamówień PBG na dzień 30 września  2014 roku wynosił blisko 262 mln zł.  

2. Wyniki za trzeci kwartał: 

• Przychody PBG wyniosły 38,7 mln zł i były o 22,9 mln zł niższe niż rok wcześniej. 

• Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 0,9 mln zł wobec 18,1 mln zł straty rok wcześniej.  

• Strata  operacyjna wyniosła 4,1 mln zł. 

• Strata  netto osiągnęła poziom 4,4 mln zł.  

• Na wyniki finansowe wpływ miały zdarzenia jednorazowe opisane w dalszej części informacji. 

 

GRUPA PBG: 

1. Wyniki za trzy kwartały narastająco: 

• Przychody Grupy PBG wyniosły 1,043 mld zł i były o blisko 89 mln zł wyższe niż rok wcześniej. 

• Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 89,9  mln zł wobec 4,4 mln zł straty rok wcześniej.  

• Strata operacyjna wyniosła 154,9 mln zł, na co wpływ miały zdarzenia jednorazowe opisane w dalszej 

części informacji. 

• Strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła 165,9 mln zł - w 

analogicznym okresie roku poprzedniego był to zysk na poziomie 81,8 mln zł. 

• Portfel zamówień Grupy PBG na dzień 30 września 2014 roku kształtował się na poziomie 6,3 mld zł.  

2. Wyniki za trzeci kwartał: 

• Przychody Grupy PBG wyniosły 381,1 mln zł i były o 132,4 mln zł wyższe niż rok wcześniej. 

• Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 30,8 mln zł wobec 39,4 mln zł straty rok wcześniej.  

• Zysk operacyjny wyniósł 2,1 mln zł. 
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• Strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła 5,8 mln zł –  w analogicznym 

okresie roku poprzedniego strata wyniosła 57,4 mln zł. 

 

PODSUMOWANIE 3QN2014 W SPÓŁCE PBG ORAZ WSKAZANIE ISTOTNYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA 

ODNOTOWANE WYNIKI FINANOSWE 

 

Spółka PBG opublikowała wyniki finansowe za 3Q2014. Dokonano przeglądu wszystkich segmentów działalności i 

poszczególnych kontraktów. Najistotniejszy wpływ na odnotowane wyniki finansowe Spółki na poziomie wyniku 

brutto ze sprzedaży miało ustalenie przychodu na kontrakcie budowa Podziemnego Magazynu Gazu 

Wierzchowice  w związku ze złożonym oświadczeniem o jego wypowiedzeniu przez Zamawiającego w dniu 

02.04.2014r. oraz według oszacowanej inwentaryzacji (wpływ na wynik minus 6,6 mln zł).  

 

Istotny wpływ na wynik za 3QN2014 miał także fakt przejęcia przez Spółkę kontraktów po spółkach z Grupy PBG, 

które w chwili obecnej znajdują się w postępowaniach likwidacyjnych. Obsługa i usuwanie usterek na tych 

kontraktach wygenerowały stratę na poziomie 4,2 mln zł (w trzecim kwartale jest to kwota 1,6 mln zł); 

 

Za trzy kwartały narastająco 2014 roku przychody ze sprzedaży spółki PBG wyniosły 161,5 mln zł i w porównaniu do 

analogicznego okresu poprzedniego  zanotowały spadek o 42%. Największy udział w przychodach ze sprzedaży 

ogółem odnotował segment gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw, który stanowił 99% wartości przychodów 

(przychody generowane w ramach kontraktu dotyczącego budowy terminalu LNG w Świnoujściu realizowanego 

dla spółki Polskie LNG). Kolejnym segmentem był segment inne. Jego udział w przychodach ze sprzedaży w 

omawianym okresie wyniósł 1%.   

 

W 3QN2014 PBG wypracowało 14,9 mln zł straty brutto ze sprzedaży, w porównaniu do 5 mln zł straty 

zaraportowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Strata operacyjna osiągnęła poziom 74,2 mln zł w 

porównaniu do zysku operacyjnego na poziomie 81,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na 

osiągnięte wyniki na poziomie operacyjnym miały: 

a) koszty ogólnego zarządu, które wyniosły blisko 16 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego stanowi spadek o blisko 27%; 

b) pozostałe przychody operacyjne  w kwocie 12,7 mln zł, z czego największą pozycję stanowi kwota 5,3 mln 

zł z tytułu odwrócenia dyskonta dotyczącego rozrachunków długoterminowych, kwota 1,8 mln zł to 

przychód z tytułu rozwiązania niewykorzystanych rezerw na naprawy gwarancyjne, odwrócenie odpisów 

aktualizujących wartość środków trwałych i wartości niematerialnych  w kwocie 1,1 mln zł, odsetki od 

pożyczek udzielonych w wysokości 1 mln zł oraz przychody z tytułu najmu na poziomie 1,4 mln zł; 

c) pozostałe koszty operacyjne Spółki, które wyniosły razem 56 mln zł. Najistotniejszą kwotę w tej pozycji 

stanowią ujemne różnice kursowe z tytułu przeszacowania certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez 

Spółkę w kwocie 26,6 mln zł oraz odpisy aktualizujące wartość składników aktywów  w kwocie 24,6 mln zł.  
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Tabela prezentująca wyniki finansowe Spółki PBG w 3QN2014r. w odniesieniu do wyników w 3QN2013r.  

Wyniki finansowe  

w tys. PLN 
3QN2014 3QN2013 zmiana r/r 

Przychody 161 538  276 527  -42% 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (14 908)  (5 030) - 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej (74 152) 81 812 - 

Zysk(strata)netto (74 103)  (6 988) - 

 

 

PODSUMOWANIE 3QN2014 W GRUPIE PBG ORAZ WSKAZANIE ISTOTNYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA 

ODNOTOWANE WYNIKI FINANOSWE 

 

W 3QN2014r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PBG wyniosły 1,043 mld zł, wobec 954 mln zł w 

analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa Kapitałowa za 3QN2014r odnotowała 9-cio procentowy wzrost  

przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu z roku poprzedniego. 

W 3QN2014r. Grupa PBG wypracowała 89,9 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, w porównaniu do 4,4 mln zł zysku 

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

przychodach Grupy PBG, w którym wiodącą rolę pełni spółka PBG, wyniósł 17%. Z kolei udział segmentu 

budownictwa energetycznego, w którym funkcję lidera spełnia spółka RAFAKO, wyniósł 77%. Oba wspomniane 

segmenty są strategicznymi obszarami działalności Grupy PBG.  

 

W 3QN2014r. Grupa PBG odnotowała stratę operacyjną na poziomie 154,9 mln zł w porównaniu do zysku 

operacyjnego na poziomie 150 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na taki poziom miały: 

a) koszty ogólnego zarządu, które wyniosły blisko 63,8 mln zł; 

b) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 60,9 mln zł, z czego najistotniejszą pozycję stanowi  odwrócenie 

odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie  26 mln zł. Kolejną istotną pozycję w pozostałych 

przychodach operacyjnych stanowi rozwiązanie rezerwy na potencjalne zobowiązania w wysokości 19,2 

mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość pozostałych przychodów 

operacyjnych zmalała o 84%; 

c) pozostałe koszty operacyjne Grupy PBG, które wyniosły razem 212 mln zł, Na koszty te składają się między 

innymi: strata z inwestycji w jednostki powiązane w wysokości 114,5 mln zł (utrata kontroli nad spółką 

Energopol Ukraina - kwota 96,9 mln zł,  sprzedaż spółki zależnej kwota 17,3 mln zł) oraz odpisy aktualizujące 

wartość składników aktywów w wysokości 74 mln zł. 

 

W wyniku powyższych zdarzeń oraz biorąc pod uwagę koszty finansowe, które ukształtowały się na poziomie netto 

6 mln zł (najistotniejszą pozycję w kosztach finansowych stanowią odsetki bankowe w kwocie 8,6 mln zł), strata 

netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła za 3QN2014r. 165,9 mln zł, w odróżnieniu do 

zysku zanotowanego za 3QN2013r. na poziomie 81,8 mln zł. 
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Tabela prezentująca wyniki finansowe Grupy PBG w 3QN2014r. w odniesieniu do wyników w 3QN2013r.  

Wyniki finansowe  

w tys. PLN 
3QN2014 3QN2013 zmiana r/r 

Przychody 1 042 621 954 022 +9% 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży 89 896 4 371 
2057% 

 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej (154 947)  149 949 
- 
 

Zysk(strata)netto, z tego przypadający: (166 088)  36 608 
- 
 

     akcjonariuszom podmiotu dominującego (165 863) 81 794 
- 
 

     akcjonariuszom mniejszościowym (225) (45 186) 
- 
 

 
 
Na dzień 1 października 2014 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG wynosiła ok. 6,33 mld zł, z 

czego ok. 510 mln zł przypada do realizacji w 2014 roku. Największy udział w strukturze portfela zamówień stanowią 

obecnie kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego – 95%. Drugim co do wielkości segmentem w portfelu 

jest segment gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw – 5%. Pozostałe segmenty nie mają istotnego znaczenia. 

 

Tabela: Struktura portfela zamówień na dzień 1 października 2014 

 

SZACOWANY PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2014  

(w % i PLN mln) 

Gaz ziemny , ropa naftowa i paliwa 5,0% 300 

Budownictwo energetyczne 95,0% 6 030 

RAZEM 100,0% 6 330 

 
 
*Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy 
naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego, 
infrastrukturalnego, przemysłowego i mieszkaniowego 
 
 
 
Kontakt: 
Jacek Balcer 
dyrektor komunikacji korporacyjnej 
+48 605 470 718 
jacek.balcer@pbg-sa.pl  
 


