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Wysogotowo, 14 listopad 2016r. 

 

Grupa PBG publikuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2016 r. 

 

Na wyniki finansowe w trzech kwartałach narastająco istotny wpływ miały zdarzenia jednorazowe, w tym efekt 

związany z zakończonym postępowaniem upadłościowym spółki PBG.  

 

Uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zakończenia postępowania upadłości układowej (co miało 

miejsce w trzecim kwartale br.) oznacza wykreślenie z nazwy PBG dopisku „w upadłości układowej” oraz odzyskanie 

pełnej zdolności funkcjonowania w obrocie gospodarczym, w tym co najważniejsze umożliwi PBG pozyskiwanie 

kontraktów w ramach zamówień publicznych i zdecydowanie zwiększy szanse na odbudowanie portfela 

zamówień.   

 

W dniu 14 listopada br. zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany w kapitale zakładowym oraz 

w Statucie PBG. Najważniejsze z nich dotyczą: zamknięcia etapu konwersji wierzytelności układowych na nowe 

akcje serii H, obniżenie wartości nominalnej akcji z 1,00 PLN do 0,02 PLN, zmiany zakresu kompetencji organów 

Spółki oraz zmiany zasad powoływania członków Rady Nadzorczej i Zarządu. W konsekwencji wejścia w życie zmian 

Statutu, zgodnie z zapisami §50, z dniem rejestracji wygasają mandaty wszystkich obecnych członków Rady 

Nadzorczej Spółki, natomiast z upływem pięciu dni od rejestracji (tj. w dniu 19 listopada 2016 roku), wygaśnięciu 

ulegają mandaty członków Zarządu pełniących te funkcje. Powołanie osób do organów Spółki na nową kadencję 

odbędzie się w oparciu o nowo zarejestrowany Statut, uzgodniony z największymi wierzycielami Spółki.  

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY PBG ZA III KWARTAŁ 2016r. 

 

GRUPA PBG: 

 Przychody Grupy PBG wyniosły 526,6 mln PLN i były o 159,6 mln PLN wyższe niż rok wcześniej. 

 Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 46,2  mln PLN wobec 35,8 mln PLN zysku rok wcześniej.  

 Zysk operacyjny wyniósł 21,4 mln PLN.  

 Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 8,4 mln PLN - w analogicznym 

okresie roku poprzedniego Grupa odnotowała stratę w wysokości 11,5 mln PLN. 

 Portfel zamówień Grupy PBG na dzień 1 października 2016 roku kształtował się na poziomie 4,78 mld PLN.  

 

SPÓŁKA PBG: 

 Przychody PBG wyniosły 2,5 mln PLN i były o 25,7 mln PLN niższe niż rok wcześniej. 

 Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1,7 mln PLN wobec 0,7 mln PLN straty rok wcześniej.  

 Strata operacyjna wyniosła 4,3 mln PLN. 

 Strata  netto osiągnęła poziom 4,8 mln PLN.  

 Portfel zamówień PBG na dzień 1 października 2016 roku wynosił ok. 140 mln PLN.  
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PODSUMOWANIE 3QN2016 W SPÓŁCE PBG ORAZ WSKAZANIE ISTOTNYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA 

ODNOTOWANE WYNIKI FINANOSWE 

 

Po trzech kwartałach 2016 roku przychody spółki PBG wyniosły 25,4 mln PLN, czyli o 60,2 mln PLN mniej niż w 

analogicznym okresie roku poprzedniego.  

Wygenerowane zostały one w głównej mierze z realizacji: 

1.  kontraktu „Budowa terminalu gazu skroplonego LNG w Świnoujściu”, podpisanego pomiędzy Polskie LNG 

SA, a konsorcjum Saipem S.p.A., oraz Saipem SA, Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A., 

Snamprogetti Canada Inc., PBG SA, EGBP Management Sp. z o.o. w upadłości układowej  (dawniej PBG 

Energia Sp. z o.o.) – zrealizowane przychody: 16,3 mln PLN;  

2. budowy baz paliwowych dla NATO - zrealizowane przychody: 0,9 mln PLN; 

3. usług wsparcia na rzecz spółek powiązanych – zrealizowane przychody: 7,5 mln PLN. 

 

W analizowanym okresie Spółka wykazała stratę brutto ze sprzedaży na poziomie 10,8 mln PLN. Wpływ na to miało 

przede wszystkim doszacowanie w drugim kwartale b.r. rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych na kontraktach: 

budowa kopalni gazu i ropy Lubiatów Międzychód Grotów (LMG) oraz  Budowa Stadionu Narodowego w 

Warszawie, co dało łącznie kwotę 15,7 mln PLN.  

 

Po trzech kwartałach 2016 roku zysk operacyjny Spółki wyniósł 1 mld 055 mln PLN, w porównaniu do straty na 

poziomie 73,8 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na taki znaczący poziom zysku miało 

ujęcie w rachunku zysków i strat w miesiącu czerwcu 2016 roku,  skutków redukcji zadłużenia w związku z 

uprawomocnieniem się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w kwocie 1 mld 054 mln PLN.   

 

Po trzech kwartałach narastająco na poziomie netto, spółka PBG odnotowała zysk wynoszący 959,1 mln PLN.  

 

Tabela prezentująca wyniki finansowe PBG w trzecim kwartale oraz w trzech kwartałach narastająco 2016r.  

Wyniki finansowe   

w tys. PLN 
3Q2016 3Q2015 zmiana r/r 

Przychody 2 494 28 163 -91% 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży 1 685 (694) - 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej (4 296) (11 334) - 

Zysk(strata)netto (4 819) (11 383) - 

 

 

Wyniki finansowe   

w tys. PLN 3Q2016 

narastająco 
3Q2015 

narastająco zmiana r/r 



 

 

3 z 4 

 
PBG SA, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700,  fax +48 61 66 51 701, 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 15 414 116,40 zł - wpłacony w całości. 

www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl 

Przychody 25 442 85 649 -70% 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (10 824) (22 966) - 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej 1 055 383 (73 773) - 

Zysk(strata)netto 959 058 (209 664) - 

 

 

PODSUMOWANIE 3QN2016 W GRUPIE PBG ORAZ WSKAZANIE ISTOTNYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA 

ODNOTOWANE WYNIKI FINANOSWE 

 

Za trzy kwartały 2016 roku narastająco przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PBG osiągnęły wartość 1 mld 315 

mln PLN, to jest o 176 mln PLN więcej w porównaniu do ich wartości z roku poprzedniego. W trzech kwartałach 2016 

roku narastająco zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 92,4 mln PLN. Analogicznie, w porównywalnym okresie 

roku ubiegłego, było to odpowiednio 66,9 mln PLN. 

 

Największy i zarazem pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy PBG zanotowane w trzech kwartałach 

bieżącego roku (poza ujęciem skutków redukcji zadłużenia w związku z uprawomocnieniem się postanowienia w 

przedmiocie zatwierdzenia układu PBG – wpływ in plus w kwocie 920,8 mln PLN),  miały wyniki wypracowane przez 

Grupę Kapitałową RAFAKO.  

 

Tabela prezentująca wyniki finansowe Grupy PBG w trzecim kwartale oraz w trzech kwartałach narastająco 2016r.  

Wyniki finansowe   

w tys. PLN 
3Q2016 3Q2015 zmiana r/r 

Przychody 526 646 367 085 +43% 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży 46 233 35 761 +29% 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej 21 420 (4 960) 
- 

 

Zysk(strata)netto, z tego przypadający: 16 289 (9 820) 
- 

 

     akcjonariuszom podmiotu dominującego 8 428 (11 539) 
- 

 

     akcjonariuszom mniejszościowym 7 861 1 719 +357% 

 

 
Wyniki finansowe   

w tys. PLN 
3Q2016 

narastająco 
3Q2015 

narastająco zmiana r/r 
Przychody 1 315 306 1 139 042 +15% 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży 92 447 66 894 +38% 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej 850 121 (113 008) 
- 

 

Zysk(strata)netto, z tego przypadający: 832 810 (121 767) 
- 
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     akcjonariuszom podmiotu dominującego 875 470 (98 993) 
- 

 

     akcjonariuszom mniejszościowym (42 660) (22 774) 
- 

 

 

 

 

1 października 2016 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG wynosiła ok. 4,78 mld PLN, z czego ok. 

630 mln PLN przypada do realizacji w czwartym kwartale 2016 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 – nieco ponad 4%.  Pozostałe segmenty 

nie mają istotnego znaczenia. 

 

Tabela: Struktura portfela zamówień na dzień 1 października 2016r. 

 

SZACOWANY PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2016 (w % i PLN mln) 

Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa 4,4% 212 

Budownictwo energetyczne 95,0% 4 540 

Inne 0,6% 28 

RAZEM 100,0% 4 780 

 

 

 

*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  
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