
Zwięzła ocena sytuacji Spółki w 2008 r. wydana przez Radę Nadzorczą PBG S.A. 

 

Miniony rok 2008 to, w opinii Rady Nadzorczej, kolejny rok obfitujący w wiele bardzo 

waŜnych wydarzeń w Ŝyciu spółki PBG SA. Dzięki konsekwentnie realizowanej 

strategii, rozwaŜności przeprowadzonych działań oraz słuszności podejmowanych 

decyzji udało się osiągnąć zakładane cele operacyjne i wypełnić prognozy 

finansowe. UwaŜamy, Ŝe Spółka dobrze rozpoznaje pojawiające się ryzyka i potrafi je 

skutecznie ograniczać, co w obecnej sytuacji jest bardzo waŜnym elementem 

prowadzenia działalności gospodarczej. Do największych sukcesów roku 2008 

zaliczyliśmy: zbudowanie historycznie największego portfela zamówień 

zabezpieczającego przychody w perspektywie trzyletniej (mimo spowolnienia 

gospodarczego), zabezpieczenie źródeł finansowania kontraktów (w obliczu kryzysu 

finansowego) oraz poszerzenie działalności o nowe, atrakcyjne rynki związane z 

budownictwem infrastrukturalnym. . Wszystko to daje podstawy do dalszego 

kontynuowania dynamicznego rozwoju Spółki.  

 

Najlepszym potwierdzeniem powyŜszych słów są wypracowane przez Spółkę wyniki. 

Na koniec roku 2008 przychody PBG wyniosły 571,5 mln złotych i odnotowały 24-

procentowy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Zysk operacyjny zwiększył się o 

aŜ o 46% i wyniósł ponad 72 mln złotych. Zysk na poziomie netto osiągnął wartość 

blisko 58,5 mln złotych i był o 17% wyŜszy. Równie satysfakcjonujące wyniki finansowe 

wypracowała cała Grupa Kapitałowa PBG, której skonsolidowane przychody ze 

sprzedaŜy osiągnęły poziom 2, 091 mld złotych a zysk netto przekroczył 158 mln 

złotych. 

Wartym podkreślenia, w kontekście minionego roku 2008 i lat kolejnych, jest 

pozyskanie do portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG dwóch historycznie 

największych kontraktów: na budowę Kopalni Ropy Naftowej LMG oraz na budowę 

Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach o łącznej wartości 2,5 mld 

złotych. Ponadto, Spółka zdobyła kontrakt na rozbudowę Stadionu Miejskiego w 

Poznaniu o wartości blisko 400 mln złotych, pierwszego z trzech kontraktów 

dotyczących rozbudowy i budowy stadionów na łączną kwotę ponad 2 mld złotych.  

 

W 2008 roku działalność inwestycyjna w obszarze kapitałowym objęła przede 

wszystkim akwizycje spółek z sektora drogowego, co wiąŜe się z przygotowaniem 



Grupy PBG do realizacji kontraktów związanych z przygotowaniami Polski do 

organizacji EURO 2012. Ponadto, główny nacisk połoŜono na porządkowanie 

struktury Grupy Kapitałowej PBG, polegające na formowaniu Grup Kapitałowych w 

ramach obszarów działalności poszczególnych spółek z Grupy PBG, czego 

przykładem są podwyŜszenia  kapitałów spółki Hydrobudowa Polska poprzez 

przeniesienie do jej aktywów spółki Hydrobudowa 9 oraz spółki Aprivia poprzez 

przeniesienie do jej aktywów spółek: Dromost, PRID i Betpol. Wzmocnieniu uległa 

równieŜ pozycja PBG Dom poprzez włączenie do jej Grupy kolejnych spółek 

celowych przygotowujących projekty w obszarze nieruchomości.  

 

Rada Nadzorcza PBG SA z uwagą przyglądała się funkcjonowaniu Spółki oraz 

działaniom Zarządu Spółki, który konsekwentnie realizował przyjętą strategię. Rada 

Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki oraz pracę Zarządu jako 

zmierzające do wzrostu wartości Spółki dla Akcjonariuszy.  

 
 


