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Wysogotowo,  26 marca 2013 r. 

 

Grupa PBG - wyniki finansowe za rok 2012 

 

Jedną z głównych przyczyn osiągniętych w 2012 roku  wyników była konieczność dokonania odpisów 

aktualizujących wartość części aktywów, przy czym należy pamiętać, że przeszacowanie majątku związane jest z 

trudną kondycją finansową Spółki oraz sytuacją podmiotów od niej zależnych. Ponadto, Spółka utworzyła  rezerwy 

na poczet  szacowanych zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń oraz 

solidarnej odpowiedzialności na kontraktach, a także   kosztów restrukturyzacji Spółki, których łączna kwotę szacuję 

się na ok. 800 mln zł. Należy podkreślić, że do czasu zawarcia układu, nie jest możliwe zaprezentowanie w księgach 

potencjalnego umorzenia/konwersji długu, które umożliwiłoby ponowne osiągnięcie dodatnich kapitałów 

własnych, a które nadal jest przedmiotem negocjacji z wierzycielami Spółki.  

 

PBG: 

 Przychody PBG wyniosły w 2012 roku 224 mln zł i były o 77 proc. niższe niż rok wcześniej. 

 Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 121 mln zł, w przeciwieństwie do 146 mln zł zysku brutto ze sprzedaży 

osiągniętego w roku 2011. 

 EBITDA wyniosła -1,990 mld zł, wobec 197 mln zł rok wcześniej.  

 Strata operacyjna wyniosła 2,032 mld zł, w przeciwieństwie do 180 mln zł zysku operacyjnego osiągniętego w 

roku 2011. 

 Strata netto wyniosła 2,322 mld zł – rok wcześniej było to 93 mln zł zysku netto.  

 Kapitały własne osiągnęły wartość ujemną.  

 

Grupa PBG: 

 Przychody Grupy PBG wyniosły w 2012 roku 1,84 mld zł i były o 50 proc. niższe niż rok wcześniej. 

 Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 918 mln zł, w przeciwieństwie do 349 mln zł zysku brutto ze sprzedaży 

osiągniętego w roku 2011. 

 EBITDA wyniosła -3,379 mld zł, wobec 329 mln zł rok wcześniej.  

 Strata operacyjna wyniosła 3,519 mln zł, w przeciwieństwie do 269 mln zł zysku operacyjnego osiągniętego w 

roku 2011. 

 Strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła 2,849 mld zł – rok wcześniej było 

to 161 mln zł zysku netto.  

 Największy udział w wynikach Grupy PBG miała GRUPA RAFAKO z 1,145 mld zł przychodów ze sprzedaży i 

zyskiem netto na poziomie 10,7 mln zł. 

 Kapitały własne osiągnęły wartość ujemną.  
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 Wartość portfela zamówień Grupy PBG na początku roku 2013 wyniosła 5,9 mld zł, z czego 1,3 mld zł przypada 

do realizacji w 2013 roku, a reszta na lata kolejne.  

 Około 86% wartości portfela to zlecenia w segmencie budownictwa energetycznego, kolejne 14% stanowią 

zlecenia z segmentu gazu ziemnego i ropy naftowej (stan na 1 stycznia 2013 r.). 

 Należności Grupy PBG z tytułu umów o usługę budowlaną, dostaw i usług oraz pozostałe należności na koniec 

grudnia 2012 roku miały wartość ponad 1,078 mld zł. Natomiast zobowiązania z tytułu umów o usługę 

budowlaną, dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 976 mln zł. 

 

Podsumowanie roku 2012 w PBG 

 

PBG Rachunek Zysków i Strat (w tys. zł) 2012 2011 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 
224 014 964 135 

Koszt własny sprzedaży 344 710 817 801 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -120 696 146 334 

Koszty ogólnego zarządu 113 271 31 015 

Zysk ze sprzedaży -233 967 115 319 

Pozostałe przychody operacyjne 71 927 93 024 

Pozostałe koszty operacyjne 1 837 560 28 018 

Koszty restrukturyzacji 32 023 - 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 031 623 180 325 

Koszty finansowe 308 452 63 355 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 340 075 116 970 

Podatek dochodowy 17 531 (24 079) 

Zysk netto -2 322 544 92 891 

 

Na koniec 2012 roku wypracowana przez Spółkę strata netto osiągnęła poziom 2,323 mld zł. Odnotowanie przez 

PBG tak wysokiej straty wynika przede wszystkim z aktualizacji wartości majątku Spółki, jak również z wygenerowania  

straty na poziomie brutto ze sprzedaży o wartości blisko 121 mln zł. W wynikach 2012 roku zaobserwować można 

wyraźną tendencję spadkową na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat.  Przy przychodach na poziomie 

224 mln zł Spółka zanotowała blisko 345 mln zł kosztów własnych sprzedaży. Odnotowanie tak niskiej sprzedaży w 

porównaniu do wyników historycznych związane jest z aktualną sytuacją Spółki – PBG znajduje się w postępowaniu 

upadłości układowej. Wpływ na wynik miała także realizacja następujące kontaktów: 

1. „Budowa stopnia wodnego Malczyce” - w związku z nieprzedłużeniem przez Zamawiającego (spółkę „Maxer” 

w upadłości likwidacyjnej) umowy na dalszy zakres prac, w ciągu 2012 r. korekcie ulegały oszacowane na 

początku roku przychody niezafakturowane w wysokości 15,8 mln zł (na dzień 01.01.2012r.) do 

kwoty   wystawionych faktur 5,6 mln zł. Pozostałe szacowane należności na poniesionych kosztach  nie zostały 

uznane w procesie inwentaryzacji rozliczającej kontrakt lub występuje duże ryzyko ich wyegzekwowania od 

Zamawiającego (dotyczy to kwoty 3,3 mln zł). 
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2. „Budowa Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice” - spółka ujęła karę za przekroczenie umownego 

terminu realizacji w wysokości 56,5 mln zł. 

3. „Konwersja kotła OP230” - spółka ujęła karę za przekroczenie umownego terminu realizacji oraz nieuzyskanie 

wymaganych parametrów technologicznych w wysokości 12 mln zł.  

4. „Budowa podziemnych zbiorników paliw dla NATO”  - wynik uzyskany na kontrakcie wyniósł – 26,8 mln zł. 

Kwota ta była konsekwencją przeszacowania w drugim kwartale budżetu kosztów na tym kontrakcie, w 

następstwie czego nastąpiła zmiana (zmniejszenie) dotychczas prezentowanych należności z tytułu umów. 

5. „Budowa  terminalu LNG w Świnoujściu” - kontrakt wygenerował w roku 2012 wynik  dodatni  682 tys. 

zł. Konsekwencją przeszacowania na koniec roku dotychczasowego budżetu kosztów przez  Konsorcjum 

realizujące ten kontrakt było nieuzyskanie planowanego do zrealizowania na tej budowie  w roku 2012  zysku 

w kwocie ok. 23 mln zł. Przeszacowanie o którym mowa powyżej to efekt świadomej działalności konsorcjum 

zmierzającego do wytworzenia dodatkowych elementów motywujących przyspieszenie prac i zwiększenie 

efektywności ich realizacji by zrównoważyć ryzyka terminowe. Jednocześnie Konsorcjum prowadzi rozmowy z 

zamawiającym dotyczące wysokości potencjalnych roszczeń wobec zamawiającego oraz potencjalnego 

rozszerzenia zakresu realizowanego zlecenia o prace związane ze zwiększeniem mocy budowanego obiektu o 

którym publicznie informuje Zamawiający.  

Ponadto, w okresie kilku ostatnich miesięcy PBG nie pozyskało żadnych nowych kontraktów i aktualnie kończy 

kontrakty z obecnego portfela zamówień. Na dzień 1 stycznia 2013 roku portfel zamówień Spółki kształtował się na 

poziomie około 825 mln zł, z czego do realizacji w roku 2013 przypada około 485 mln zł, natomiast pozostała kwota, 

tj. ok. 340 mln zł na lata kolejne.  

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 113,3 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego 

stanowi blisko czterokrotny wzrost. Tak wysoki wzrost kosztów ogólnego zarządu wynika z faktu, iż spółka PBG 

rozliczyła w 2012 roku w kosztach ogólnego zarządu wszystkie wydatki związane z pozyskaniem nowych kontraktów, 

które zgodnie z MSR 11 Spółka mogła aktywować do czasu podpisania umowy. Z uwagi na ogłoszenie upadłości 

Spółki, zaistniały przesłanki, że aktywa te mogą nie zostać zrealizowane i tym samym wystąpiła konieczność 

odniesienia ich w rachunek zysków i strat -  jest to kwota 55,5 mln zł. Spółka PBG wydała także w 2012 roku w koszty 

wszystkie wydatki związane z pozyskaniem finansowania, które wcześniej były aktywowane, z uwagi na 

prowadzone rozmowy z zakresie pozyskania finansowania – kwota 18 mln zł. 

Pozostałe koszty operacyjne Spółki wyniosły razem 1,838 mld zł:  

 780 mln zł  to rezerwa utworzona na potencjalne zobowiązania warunkowe (pozabilansowe), związane z 

ciążącą na Spółce odpowiedzialnością z tytułu udzielonych poręczeń, gwarancji czy też odpowiedzialności 

solidarnej wobec podwykonawców na kontraktach realizowanych w ramach umów konsorcjum;  

 291 mln zł  to odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek, z tego: 

 PBG Dom 98 mln zł, Energopol Ukraina 23 mln zł, Wschodni Invest 21 mln zł, Bathinex 14 mln zł, Metorex 8 

mln zł, Awdar 18 mln zł, Infra 30 mln zł, Kan – Gaz 18 mln zł, Sowiński – 26 mln zł; 

 88 mln zł to odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek, które zgodnie z art. 14 § 3 ksh uznane 

zostały jako wkład do Spółki której zostały udzielone. Zgodnie bowiem z art.14 par. 3 KSH, wierzytelność 

wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej uważa się za jego wkład do 
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Spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. 134 

mln zł to odpis aktualizujący wartość należności, które są przeterminowane powyżej 180 dni (po 

uwzględnieniu informacji odnośnie istniejących zabezpieczeń), oraz na należności od spółek powiązanych, 

które znajdują się w upadłości likwidacyjnej lub w upadłości układowej); 

 305 mln zł to strata z inwestycji w jednostki powiązane. Na kwotę tę składają się odpisy aktualizujące wartość 

inwestycji w jednostki zależne (między innymi: akcje Energomontaż Południe SA – 149 mln zł, udziały w spółce 

Wschodni Invest Sp. z o.o. – 42 mln zł, PBG Dom 70 mln zł, Bathinex 12 mln zł, PBG Erigo - 5 mln zł), 

 34 mln zł to aktualizacja wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych. Aktualizacji wyceny Spółka 

dokonała na niżej wymienionych pozycjach:  

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w miejscowości Łeba w woj. Pomorskim – kwota 

odpisu aktualizującego z tytułu wyceny do wartości godziwej 28 mln zł, 

 Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Wysogotowie k. Poznania w woj. Wielkopolskim 

(restauracja Fabryka Smaków) – kwota odpisu aktualizującego z tytułu wyceny do wartości godziwej  to 6 

mln zł; 

 Spółka rozpoznała utratę wartości w odniesieniu do następujących kategorii rzeczowych aktywów trwałych 

oraz wartości niematerialnych (łącznie w kwocie 27 mln zł):   

 Budynek biurowy „J” w Wysogotowie - to wartość odpisu aktualizującego w wysokości  9 mln zł,  

 9 mln zł na ruchomy majątek trwały, który jest przez spółkę wynajmowany. Zgodnie z przeprowadzonymi 

testami na utratę wartości, wartość księgowa przewyższa ustaloną wartość odzyskiwalną, Spółka 

dokonała odpisu do wysokości wartości odzyskiwalnej,  

  6 mln zł na linię technologiczną służącą do osuszania rękawów żywicą, które następnie są 

wykorzystywane w bezwykopkowej metodzie naprawy rurociągów kanalizacyjnych,  

 3 mln zł na projekt związany z procesem zarządzania wiedzą oraz bezpieczeństwem informacji w 

systemach informatycznych. 

 Spółka rozpoznała stratę w wysokości 91 mln zł na sprzedaży posiadanych akcji i udziałów, w tym: 

 56 mln zł na akcjach spółki Hydrobudowy Polska SA w upadłości likwidacyjnej, w wyniku przejęcia i 

sprzedaży przez Polski Bank Przedsiębiorczości SA posiadanych zabezpieczeń wierzytelności kredytowej, 

 15 mln zł na akcjach spółki RAFAKO, 

 19 mln zł na akcjach spółki AQUA,  w wyniku przejęcia na własność przez Polski Bank Przedsiębiorczości SA 

akcji, zabezpieczających zadłużenie kredytowe 

Koszty restrukturyzacji – Spółka utworzyła rezerwę na koszty procesu restrukturyzacji w wysokości 32 mln zł.  

Koszty finansowe osiągnęły w sumie poziom 310 mln zł. Do najistotniejszych pozycji możemy zaliczyć: 

 236,7 mln zł to odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych z kategorii dostępne do sprzedaży. 

Na  kwotę składają się odpisy aktualizujące wartość inwestycji, między innymi w spółce  HYDROBUDOWA 

POLSKA SA w upadłości likwidacyjnej  – 136 mln zł,  APRIVIA SA w upadłości likwidacyjnej  – 72 mln zł, w spółce 

PBG Technologia Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  – 24,2 mln zł; 

 38,1 mln zł to odsetki od wyemitowanych obligacji;  

 19,2 mln zł to odsetki i prowizje bankowe;  
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 13,6 mln zł to odpis aktualizujący wartość odsetek od obligacji nabytych od spółki Strateg Capital Sp. z o.o. w 

upadłości układowej. 

Opisane powyżej czynniki/zdarzenia przełożyły się na odnotowanie w omawianym okresie straty netto o wartości 

ponad 2,3 mld zł, przy czym należy pamiętać, że przeszacowanie majątku Spółki związane jest z jej trudną kondycją 

finansową i przede wszystkim z trudną sytuacją podmiotów od niej zależnych. 

 

Podsumowanie roku 2012 w GK PBG 

 

Grupa PBG Rachunek Zysków i Strat (w tys. zł) 2012 2011 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 1 839 592 3 670 739 

Koszt własny sprzedaży 2 758 005 3 321 545 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży - 918 413 349 194 

Koszty sprzedaży 59 693 9 206 

Koszty ogólnego zarządu 274 483 128 277 

Zysk ze sprzedaży -1 252 589 211 711 

Pozostałe przychody operacyjne 499 421 121 246 

Pozostałe koszty operacyjne 2 734 089 63 645 

Koszty restrukturyzacji 32 023 - 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 519 280 269 312 

Koszty finansowe 158 254 57 887 

Udział w zyskach/stratach jednostek rozliczanych metodą praw własności -5 791 -7 181 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 683 324 204 244 

Podatek dochodowy 7 262 33 586 

Zysk netto -3 690 586 170 658 

- akcjonariuszom podmiotu dominującego -2 849 295 160 883 

- akcjonariuszom mniejszościowym -841 291 9 775 

 

Przychody Grupy PBG wyniosły 1,84 mld zł, czyli o 50 proc. mniej niż w roku 2011. Negatywny wpływ na wynik 

skonsolidowany miały opisane w części dotyczącej wyników jednostkowych kontrakty na  „Budowę stopnia 

wodnego Malczyce”, „Konwersję kotła OP230” oraz „Budowę  terminalu LNG w Świnoujściu”. Ich wpływ  wyniki 

skonsolidowane był dokładnie taki sam jak na wyniki jednostkowe. Wyniki skonsolidowane na kontraktach „Budowa 

Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice” oraz „Budowa podziemnych zbiorników paliw dla NATO” były gorsze 

o straty, jakie na swoich zakresach uzyskała Hydrobudowa Polska( -21mln zł ) i PBG Technologia  ( -37 mln zł). 

Dodatkowo:  

1. W spółkach zależnych utworzono rezerwy na potencjalne kary za niedotrzymanie terminów umownych na 

kwotę 54 ml zł .  

2. W wycenach kontraktów Spółki zależne ujęły zawiązane rezerwy na planowane straty na realizowanych 

kontraktach, których łączna wartość na dzień bilansowy wynosi  32,6 mln zł.  
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3. Największa kwota strat wygenerowana została na kontraktach drogowych w spółkach Hydrobudowa Polska 

oraz Aprivia.  

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 274 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego 

stanowi ponad dwukrotny wzrost. Na tak wysoki wzrost wpływ miały czynniki wymienione powyżej w punkcie 

opisującym wyniki jednostkowe PBG. Wpływ miała także konsolidacja wyników Energomontaż Południe oraz 

RAFAKO przez cały rok 2012 (w roku 2011 Energomontaż Południe był konsolidowany od lipca, zaś RAFAKO od 

listopada).  

Pozostałe koszty operacyjne Grupy wyniosły razem 2,734 mld zł. Najistotniejsze pozycje w pozostałych kosztach 

operacyjnych stanowią:  

 Rozpoznana przez Spółkę utrata wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w kwocie 412,9 mln 

zł. Należy w pozycji tej wymienić między innymi utratę wartości na poniższych aktywach:  

 PBG Technologia – 24,2 mln zł, 

 Aprivia – 72 mln zł, 

 Hydrobudowa Polska – 136 mln zł, 

 Gas & Oil Engineering – 6,3 mln zł, 

 Poner – 2,9 mln zł, 

 Galeria Kujawska – 11 mln zł, 

 PBG Erigo Projekt Sp. z o.o. Platan Hotel SKA – 8,5 mln zł, 

 Dromost – 6,6 mln zł, 

 Betpol – 46 mln zł, 

 PRID – 22,4 mln zł, 

 PRG Metro – 55,2 mln zł.  

 Odpisy z tytuły utraty wartości firmy – 219,2 mln zł, w tym: 

 Energomontaż Południe – 191,5 mln zł,  

 Strateg Capital – 12,2 mln zł, 

 Bathinex – 10,7 mln zł, 

 Energopol Ukraina – 2,4 mln zł.  

 Odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek w wysokości 148,8 mln zł . Odpisów na udzielone pożyczki 

dokonały następujące spółki (najważniejsze pozycje): 

KWG – 18,2 mln zł, Grupa PBG DOM – 50,8 mln zł; RAFAKO (na pożyczkę do Hydrobudowy) – 12,8 mln zł, PBG – 

66 mln zł; 

 Strata z inwestycji w jednostki powiązane w kwocie 29,5 mln zł (między innymi: udziały w Strateg Capital – 16,4 

mln zł (wynik na rozliczeniu objęcia kontroli), akcje spółki RAFAKO – 14,7 mln zł (wynik na sprzedaży 4,99% akcji); 

Koszty restrukturyzacji - podmiot dominujący utworzył rezerwę na koszty procesu restrukturyzacji w wysokości 32 mln 

zł. 

Koszty finansowe osiągnęły w sumie poziom 158 mln zł. Do najistotniejszych pozycji możemy zaliczyć: 

 Odpisy aktualizujące wartość pożyczek (zakwalifikowanych do działalności finansowej) w kwocie 75,4 mln zł.  

Odpisów dokonały następujące spółki: 
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 Grupa Hydrobudowa Polska – 60 mln zł, 

 Grupa RAFAKO – 13,5 mln zł, 

 Aqua – 1,7 mln zł, 

 PBG  - 124 tys. zł.  

 60,5 mln zł to odsetki i prowizje bankowe;  

 21,3 mln zł to odsetki od wyemitowanych obligacji;  

 

Opisane powyżej czynniki/zdarzenia przełożyły się na odnotowanie w omawianym okresie straty netto 

przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej o wartości 2,849 mld zł. 

 

Rok 2013 

 

W 2012 r. Grupa PBG weszła z portfelem zamówień o wartości 5,9 mld zł, z czego do realizacji w 2013 r. przypada 

ok. 1,3 mld zł. Blisko 86% wartości portfela stanowią kontrakty z segmentów budownictwa energetycznego oraz 

gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw. Zauważyć należy, iż w portfelu zamówień nie ma już kontraktów z segmentu 

drogowego oraz budownictwa przemysłowego.  

 

Uruchamiany na dużą skalę program modernizacji polskiej energetyki sprawia, że w najbliższych latach jednym z 

najbardziej perspektywicznych segmentów będzie budownictwo energetyczne. Dlatego też Grupa PBG 

postanowiła, bardziej niż dotychczas, zorientować się na świadczenie usług dla branży energetycznej. Elementem 

realizacji nowej strategii było sfinalizowanie w 2012 r. akwizycji RAFAKO, wokół którego rozwijany jest segment 

energetyczny Grupy. Aktywny udział na rynku budownictwa energetycznego przewiduje uczestnictwo spółek 

Grupy we wszystkich istotnych przetargach energetycznych w Polsce.  

 

Mimo utworzonych odpisów na części aktywów Spółka oraz jej podmioty zależne dokonują wszelkich starań, aby 

zmaksymalizować wartość odzyskiwalną posiadanych aktywów. Przeprowadzenie tak dużej ilości odpisów 

aktualizujących wartość wynika w dużej mierze z zasad MSR i MSSF i nie oznacza, że potencjalne przyszłe wpływy z 

tytułu ich zbycia nie odnotują wyższych wartości. 

 

 

 

 

 

 


