
 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                        

                           
             
 

 
 

Raport bieŜący numer: 24/2010                                                          Wysogotowo, 10.05.2010r. 

 

Temat: prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG na rok 2010 

 

Zarząd PBG SA prognozuje osiągnięcie przez Grupę Kapitałową PBG w roku 2010: 

- skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy na poziomie około 3 mld PLN; 

- skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej w wysokości około 300 mln PLN; 

- oraz skonsolidowanego zysku netto, przypadającego na jednostkę dominującą, w 

wysokości około 220 mln PLN. 

 

Podstawy i istotne załoŜenia prognozy: 

• Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG na rok 2010 oszacowana 

została na podstawie kontraktów, które Grupa posiada juŜ w swoim portfelu 

zamówień a takŜe na podstawie kontraktów planowanych do pozyskania i realizacji 

w 2010 roku. Prognoza uwzględnia wykonanie za miesiące styczeń i luty; 

• Przewiduje się, Ŝe największy udział w skonsolidowanych przychodach stanowić 

będą przychody uzyskiwane z rynku budownictwa infrastrukturalnego (segment 

budownictwa przemysłowego) - 37%, następnie z rynku gazowego (segment gazu 

ziemnego, ropy naftowej i paliw) - 29%,  kolejnie z rynku ochrony środowiska 

(segment wody) - 26% oraz z rynku drogowego (segment budowy dróg) - 8%; 

• W prognozie na rok 2010 nie uwzględniono wpływu potencjalnych kontraktów o 

znaczącej wartości jednostkowej, o które Grupa PBG stara się w chwili obecnej w 

postępowaniach przetargowych, takich jak na przykład: budowa terminala LNG w 

Świnoujściu czy teŜ budowa bloków energetycznych w Opolu;  

• W prognozie wyników finansowych załoŜono, Ŝe w roku 2010 nie wystąpią istotne 

zmiany, mające negatywny wpływ na rynek, na którym Grupa PBG prowadzi 

działalność. Na potrzeby prognozy ustalono, iŜ kursy walut będą stałe w całym 

okresie prognozy, zaś ich poziom będzie równy średniemu kursowi Narodowego 

Banku Polskiego z dnia 31 marca 2010 roku. Ujęte zatem w prognozie kursy walut 

prezentują się następująco: 
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- 1EUR = 3,8622 PLN; 

- 1USD = 2,8720 PLN; 

- 1CAD = 2,8267 PLN; 

• Na potrzeby prognozy ustalono, iŜ stopy procentowe będą stałe w całym okresie 

prognozy i załoŜono wartość indeksów stóp procentowych krajowego rynku lokat 

międzybankowych (WIBOR) z dnia 31 marca 2010 roku, które kształtowały się na 

następującym poziomie: 

- WIBOR 1M = 3,63%; 

- WIBOR 3M = 4,10%; 

- WIBOR 6M =  4,21%; 

• W załoŜeniach na 2010 rok nie uwzględniono wpływu potencjalnych akwizycji na 

prognozowane wyniki finansowe oprócz sfinalizowanej transakcji dotyczącej 

przejęcia 25% udziału plus 1 akcja w spółce EnergomontaŜ Południe SA; 

• W prognozie uwzględniono planowaną przez spółkę Infra SA wypłatę dywidendy z 

zysku w wysokości 43 mln zł oraz transakcję zbycia akcji Infra SA za cenę 8 mln zł.  

 

Sposób monitorowania oraz okresy w jakich Emitent będzie dokonywał oceny oraz korekty 

moŜliwości realizacji prognoz : 

Prognoza będzie monitorowana na bieŜąco poprzez kontrolę wykonania 

zaprojektowanych budŜetów. Ewentualne zmiany wykraczające o co najmniej 10 % w/w 

wyników finansowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu 

bieŜącego. 

 

Podstawa prawna:  

§ 5 ust.1 pkt 25) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie  

informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
 

Podpis osoby upowaŜnionej: 

Magdalena Eckert-Boruta 


