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Aneks nr 2 

Do prospektu emisyjnego akcji serii F spółki PBG S. A. 

 

Str. 88 pkt 11 – „Prognozy wyników lub wyniki szacu nkowe” – dodaje si ę: 

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG przewiduje osiągnięcie w 
roku 2007 następujących wyników: 

- przychody netto ze sprzedaŜy na poziomie 1.207.661 tys. zł 

- zysk z działalności operacyjnej na poziomie 118.055 tys. zł 

- zysk netto na poziomie 82.301 tys. zł 

Ogólne załoŜenia do prognozy wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy PBG: 
1. W prognozie wyniku dla Grupy Kapitałowej PBG uwzględniono następujące spółki: PBG S.A., 

Hydrobudowa Śląsk S.A., Hydrobudowa Włocławek S.A., Infra Sp. z o.o., KRI Sp. z o.o., PGS 
Sp. z o.o., KB-Gaz S.A. oraz Metorex Sp. z o.o. 

2. Przychody ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów i materiałów - prognoza sporządzona 
została w oparciu o kontrakty pozyskane oraz moŜliwe do pozyskania w roku 2007, przy 
załoŜeniu przewidywanych marŜ na poszczególnych grupach przychodów. Przychody ze 
sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów opracowano na podstawie danych historycznych. 
Przychody z kontraktów aktualnie realizowanych przez Grupę wyniosą w 2007 roku 734.826 
tys. zł. Przychody z kontraktów planowanych do pozyskania oraz ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów wyniosą 472.835 tys. zł. 

3. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty ogólnego zarządu, pozostała 
działalność operacyjna– prognoza sporządzona została w oparciu o dane historyczne, 
skorygowane o zakładana dynamikę wzrostu dla poszczególnych spółek. 

4. Przychody finansowe zostały zaplanowane w oparciu o aktualny i planowany poziom 
udzielonych poŜyczek, lokat oraz planowane przychody z tytułu transakcji zabezpieczających. 
Do zaprognozowania wpływu transakcji zabezpieczających na wynik Grupy, przyjęto średni 
kurs NBP dla Euro z dnia 31.10.2006 r. – 3,8871 zł. W przychodach finansowych 
uwzględniono równieŜ odsetki z tytułu udzielonego leasingu finansowego. 

5. Koszty finansowe zostały zaplanowane w oparciu o aktualny i planowany poziom zadłuŜenia 
Grupy Kapitałowej z tytułu kredytów, poŜyczek, obligacji i leasingów oraz o planowane koszty 
z tytułu transakcji zabezpieczających. Do zaprognozowania wpływu transakcji 
zabezpieczających na wynik Grupy, przyjęto średni kurs NBP dla USD z dnia 23.11.2006 r. – 
2,9450 zł.  

6. Do prognozowania przychodów fakturowych w Euro przyjęto średni kurs NBP z dnia 
31.10.2006 r. – 3,8871 zł. 

7. Do prognozowania przychodów bilansowych przyjęto kurs zakupu dewiz banków wiodących 
dla danej spółki z Grupy z dnia 31.10.2006 r. W prognozie koszty wytworzenia na poziomie 
konsolidacji zwiększono o rozliczenie wartości firmy KB-GAZ w kwocie 4.816.135 zł. Przy 
oszacowaniu tej kwoty przyjęto, Ŝe wartość firmy rozlicza się przez 22 miesiące (czas trwania 
kontraktu). 

8. Do prognozowania przychodów i kosztów finansowych przyjęto następujące wielkości stóp 
procentowych, z dnia 31.10.2006 r.: 
WIBOR 1M - 4,13 % 
WIBOR 3M - 4,21 % 

9. Zyski mniejszości wynoszą w 2007 roku 5.732.548 zł. 
10. Podatek dochodowy – dla kaŜdej spółki został on oszacowany odrębnie, w podziale na część 

bieŜącą i odroczoną oraz z uwzględnieniem rozliczenia ewentualnych strat z lat ubiegłych. 

Zarząd Emitenta nie ma wpływu na przyszłe kształtowanie się stóp procentowych, kursów walut oraz 
na politykę podatkową Państwa (załoŜenia określone w pkt. 4, 5, 6, 8, 10 powyŜej). 

W przypadku pozostałych załoŜeń przyjętych do sporządzenia prognoz wybranych, skonsolidowanych 
danych finansowych, Zarząd Emitenta dołoŜy wszelkich starań, by zakładane czynniki się ziściły. 
JednakŜe, istnieje moŜliwość wystąpienia zdarzeń i okoliczności, które na dzień zatwierdzenia 
Prospektu nie są Zarządowi znane, a które w konsekwencji mogłyby wpłynąć na realizację przez 
Grupę zakładanych wyników finansowych. 
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Prognoza wyników finansowych monitorowana będzie kwartalnie, poprzez kontrolę wykonania 
zaprojektowanych budŜetów. W przypadku istotnych odchyleń od załoŜeń, Zarząd Emitenta będzie 
dokonywał korekt sporządzonych prognoz wyników finansowych i przekazywał informacje w tym 
zakresie do publicznej wiadomości w sposób przewidziany przepisami prawa dla spółek publicznych. 

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA ZE SPRAWDZENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW 
PROGNOZOWANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH NA ROK 2007 

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu  

PBG Spółka Akcyjna 

Sprawdziliśmy wybrane elementy prognozowanych skonsolidowanych informacji finansowych na rok 
2007 Grupy Kapitałowej PBG Spółka Akcyjna, której jednostką dominującą jest PBG Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo, na które składają się 
sporządzone w formie planu i oparte na znaczących szacunkach prognozy dotyczące następujących 
elementów skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 
2007 roku : 

I. przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów w wysokości 1.207.661 tysięcy 
złotych ( słownie: jeden miliard dwieście siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy 
złotych), 

II. zysk z działalności operacyjnej w wysokości 118.055 tysięcy złotych ( słownie: sto osiemnaście 
milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 

III. zysk netto w wysokości 82.301 tysięcy złotych ( słownie: osiemdziesiąt dwa miliony trzysta jeden 
tysięcy złotych). 

Za sporządzenie prognozowanych skonsolidowanych informacji finansowych, w tym załoŜeń, na 
których je oparto, odpowiada Zarząd PBG Spółka Akcyjna. Naszym zadaniem było dokonanie 
sprawdzenia tych informacji przedstawionych w formie planu na rok 2007, opartych na znaczących 
szacunkach. 

Sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych przeprowadziliśmy stosownie do norm i 
wytycznych zawartych w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych 3400 (ASIE 3400) 
wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC). 

Standard nakłada na nas obowiązek przeprowadzenia sprawdzenia prognozowanych informacji 
finansowych w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, Ŝe prognozowane informacje 
finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. 

Prognozowane skonsolidowane informacje finansowe zostały sporządzone w celu zamieszczenia ich 
w Prospekcie Emisyjnym. 

Sprawdzając dowody uzasadniające przyjęte przez Zarząd PBG Spółka Akcyjna załoŜenia, nie 
stwierdziliśmy niczego, co kazałoby nam sądzić, Ŝe nie stanowią one racjonalnej podstawy 
sporządzania prognozowanych skonsolidowanych informacji finansowych. 

Grupa Kapitałowa stosuje politykę zabezpieczeń do zawieranych kontraktów długoterminowych 
w walucie obcej za pomocą transakcji terminowych zakupu i sprzedaŜy waluty typu forward. W 
prognozowanych informacjach finansowych kwoty kontraktów na roboty budowlano-montaŜowe 
wyraŜonych w walucie obcej zostały wycenione według średniego kursu NBP z dnia 31 października 
2006 roku. Wartość nominalna ujętych w prognozie Grupy Kapitałowej kontraktów terminowych 
forward dotyczy zawartych kontraktów budowlanych i nie uwzględnia ryzyka kursowego związanego z 
rozliczeniem kontraktów budowlanych planowanych do pozyskania. 

Naszym zdaniem z uwzględnieniem wyŜej opisanych okoliczności, prognozowane skonsolidowane 
informacje finansowe obejmujące prognozowane wyŜej dane liczbowe zostały poprawnie 
przygotowane na podstawie załoŜeń i zaprezentowane zgodnie z polityką rachunkowości, które są 
spójne z zasadami rachunkowości stosowanymi przy sporządzaniu historycznych sprawozdań 
finansowych. 

Zwracamy uwagę, Ŝe w Grupie Kapitałowej PBG planowane jest połączenie dwóch spółek zaleŜnych: 
Hydrobudowa Włocławek S.A. i Hydrobudowa Śląsk S.A. Zgodnie z przedstawiona prognozą, wpływ 
transakcji połączenia na prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe, zgodnie z przyjętą metodą 
ujęcia tej transakcji w sprawozdaniu skonsolidowanym, jest znikomy. 
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Rzeczywiste wyniki finansowe mogą róŜnić się od przewidywań, poniewaŜ przewidywane zdarzenia 
często nie następują zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą być istotne. 

Jan Letkiewicz Cecylia Pol 

Biegły Rewident Prezes Zarządu  

Nr 9530/7106 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego 
na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238 

 Biegły Rewident  

 Nr 5282/782 

Poznań, dnia 2 stycznia 2007 roku. 

Str. 107 pkt. 15.2 – „ Akcje i opcje na akcje Emitenta posiadane przez czł onków Zarz ądu i Rady 
Nadzorczej Emitenta” – dodaje si ę: 

W dniu 2 stycznia 2007 roku Pan Tomasz Woroch wystąpił do Zarządu Spółki z wnioskiem o 
wyraŜenie zgody na zbycie przez niego 115.000 Akcji Serii A. imiennych uprzywilejowanych co do 
głosu. Na posiedzeniu w dniu 2 stycznia 2007 roku, Zarząd Spółki PBG S.A. podjął uchwałę 
wyraŜającą zgodę na sprzedaŜ przez Pana Tomasza Worocha Akcji Serii A w liczbie objętej złoŜonym 
przez niego wnioskiem. Podjęta uchwała rozpoczyna procedurę zbycia Akcji Serii A, imiennych 
uprzywilejowanych co do głosu, przewidzianą w §11 Statutu Spółki PBG S.A. 

Gotowość nabycia imiennych Akcji Serii A sprzedawanych przez Pana Tomasza Worocha wyraził 
Prezes Spółki i jej największy akcjonariusz  - załoŜyciel, Pan Jerzy Wiśniewski. 

Str. 170 pkt. 5 oraz str. 15 pkt. 4 – „Koszty emisj i”  

Prostuje się omyłkę pisarską: na dzień sporządzenia Prospektu koszty emisji wynoszą - 667.593 zł (a 
nie jak błędnie podano 667.593 tys. zł). 

 


