
 

 

 

                                                                                  

                                                                                                                                                                              

                           

             

 

Wysogotowo, 16 listopada 2015 r. 

 

Grupa PBG publikuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015 r. 

 

W trzech kwartałach 2015 roku na wyniki finansowe w dalszym ciągu istotny wpływ miały negatywne zdarzenia 

jednorazowe, w tym związane z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym PBG. Najistotniejszym 

zdarzeniem mającym negatywny wpływ na zanotowany wynik było dokonanie odpisu wartości inwestycji w akcje 

spółki RAFAKO SA (na poziomie sprawozdania jednostkowego kwota odpisu wyniosła 137 mln zł). 

 

Postanowieniem z dnia 8 października br. Sąd Upadłościowy zatwierdził Układ zawarty przez PBG z Wierzycielami. 

Uprawomocnienie się tego postanowienia to ostatni krok formalny na drodze postępowania układowego PBG 

prowadzonego przed Sądem Upadłościowym.  

 

W związku z trudną sytuacją w jakiej nadal znajduje się Spółka i nietypowymi zdarzeniami, które miały miejsce 

począwszy od połowy 2012 roku, takimi jak między innymi: ogłoszenie upadłości układowej PBG oraz ogłoszenie 

upadłości układowych i likwidacyjnych spółek zależnych od PBG, analizowanie i porównywanie wyników rok do 

roku może być szczególnie trudne i przekazywać zniekształcony obraz, dlatego, dla zrozumienia pełnego obrazu 

sytuacji, konieczne jest szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zaprezentowanymi w 

sprawozdaniu finansowym Spółki oraz sprawozdaniach za poprzednie okresy sprawozdawcze. 

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY ZA III KWARTAŁ  

 

SPÓŁKA PBG: 

 Przychody PBG wyniosły 28,2 mln zł i były o 10,5 mln zł niższe niż rok wcześniej. 

 Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 0,7 mln zł wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej.  

 Strata operacyjna wyniosła 11,3 mln zł. 

 Strata  netto osiągnęła poziom 11,4 mln zł.  

 Portfel zamówień PBG na dzień 1 października 2015 roku wynosił ok. 265 mln zł, zaś spółki zależnej od PBG, 

PBG oil & gas, ok. 245 mln zł. 

 

GRUPA PBG: 

 Przychody Grupy PBG wyniosły 367 mln zł i były o 1,6 mln zł wyższe niż rok wcześniej. 

 Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 35,8  mln zł wobec 26,3 mln zł zysku rok wcześniej.  

 Strata operacyjna wyniosła prawie 5 mln zł, na co wpływ miały zdarzenia jednorazowe opisane w dalszej 

części informacji. 

 Strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła 12 mln zł - w analogicznym 

okresie roku poprzedniego Grupa odnotowała stratę w wysokości  5,8 mln zł. 

 Portfel zamówień Grupy PBG na dzień 1 października 2015 roku kształtował się na poziomie 5,4 mld zł.  
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PODSUMOWANIE 3QN2015 W SPÓŁCE PBG ORAZ WSKAZANIE ISTOTNYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA 

ODNOTOWANE WYNIKI FINANSOWE 

Po trzech kwartałach 2015 roku przychody spółki PBG wyniosły 85,6 mln zł, czyli o blisko 76 mln zł mniej niż w 

analogicznym okresie roku poprzedniego. Wygenerowane zostały one w głównej mierze z realizacji kontraktu na 

budowę Terminalu LNG w Świnoujściu dla spółki Polskie LNG oraz budowy baz paliwowych dla NATO.  

W analizowanym okresie Spółka wykazała stratę brutto ze sprzedaży na poziomie 23 mln zł. Wpływ na to miało 

przede wszystkim doszacowanie rezerwy w drugim kwartale 2015 roku na koszty napraw gwarancyjnych na 

kontraktach: Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice oraz Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie, które w 

sumie wyniosły 20 mln zł.  

Po trzech kwartałach 2015 roku strata operacyjna wyniosła 73,8 mln zł, w porównaniu do straty na poziomie 74,1 

mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na taki poziom miały: 

a) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 8,3 mln zł, z czego najistotniejszą pozycję stanowi dyskonto 

dotyczące rozrachunków długoterminowych w kwocie 2,3 mln zł, 2 mln zł stanowią przychody uzyskane 

przez Spółkę z tytułu najmu, kolejne 1,2 mln zł to wartość odwróconych odpisów aktualizujących 

należności;  

b) koszty ogólnego zarządu, które wyniosły w sumie 14,2 mln zł, co w porównaniu do 15,9 mln zł z 

analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi spadek o 1,7 mln zł;  

c) pozostałe koszty operacyjne Spółki, których łączna wartość wyniosła 37,4 mln zł, z czego największą 

pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 23,2 mln zł oraz różnice kursowe 

związane z wyceną certyfikatów inwestycyjnych Dialog Plus finansujących projekt deweloperski w Kijowie w 

kwocie blisko 11,1 mln zł.  

Na poziomie netto, PBG odnotowało stratę, która wyniosła 209,7 mln zł. Na wynik ten największy wpływ miał 

dokonany w drugim kwartale 2015 roku odpis aktualizujący wartość inwestycji w jednostki zależne – tj. akcji spółki 

RAFAKO SA posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez PBG, w kwocie 137,2 mln zł.  

 

Tabela prezentująca wyniki finansowe PBG w trzecim kwartale oraz w trzech kwartałach narastająco 2015 r.  

Wyniki finansowe   

w tys. PLN 
3Q2015 3Q2014 zmiana r/r  

Przychody 28 163 38 654 -27%  

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (694) (885)  -  

Zysk(strata) z działalności operacyjnej (11 334) (4 089) -  

Zysk(strata)netto (11 383) (4 439)  -  
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Wyniki finansowe   

w tys. PLN 3Q2015 

narastająco 
3Q2014 

narastająco zmiana r/r  

Przychody 85 649 161 539  -47%  

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (22 966) (14 907)  -  

Zysk(strata) z działalności operacyjnej (73 773) (74 151) -  

Zysk(strata)netto (209 664) (74 103)  -  

 

 

PODSUMOWANIE 3QN2015 W GRUPIE PBG ORAZ WSKAZANIE ISTOTNYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA 

ODNOTOWANE WYNIKI FINANOSWE 

Za trzy kwartały 2015 roku narastająco przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PBG osiągnęły wartość 1 mld 139 

mln zł, to jest o 151 mln zł więcej w porównaniu do ich wartości z roku poprzedniego. W trzech kwartałach 2015 

roku narastająco zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 66,9 mln zł. Analogicznie, w porównywalnym okresie roku 

ubiegłego, było to odpowiednio 78 mln zł. 

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

bieżącego roku miały wyniki wypracowane przez Grupę Kapitałową RAFAKO.  

 

Podsumowanie trzech kwartałów narastająco 2015 roku:  

a) Wypracowanie przychodów ze sprzedaży w wysokości 1 mld 139 mln zł, tj. kwoty wyższej o ponad 151 mln 

zł w porównaniu do trzeciego kwartału roku ubiegłego.  

b) Zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 66,9 mln zł w porównaniu do zysku w wysokości 78 mln zł w roku 

ubiegłym.  

c) Strata z działalności operacyjnej w kwocie 113 mln zł w porównaniu do straty na poziomie blisko  159,8 mln  

zł w roku ubiegłym. 

d) Strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego ukształtowała się na  poziomie 99,5 

mln zł w porównaniu do 165,9 mln zł straty osiągniętej w trzech kwartałach 2014 roku.  

e) Grupa RAFAKO wypracowała, przychody ze sprzedaży na poziomie 1,017 mld zł (co stanowi 89% 

sprzedaży Grupy PBG), wypracowując przy tym zysk operacyjny na poziomie 25,9 mln zł oraz zysk netto 

przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynoszący 21,5 mln zł.  

f) 1 października 2015 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG wynosiła ok. 5,4 mld zł, z 

czego ok. 590 mln zł przypada do realizacji w 2015 roku. Największy udział w strukturze portfela zamówień 

stanowią obecnie kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego – 94%. Drugim co do wielkości 

segmentem w portfelu jest segment gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw – prawie 6%.  Pozostałe 

segmenty nie mają istotnego znaczenia 
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Tabela prezentująca wyniki finansowe Grupy PBG w trzecim kwartale oraz w trzech kwartałach narastająco 2015 r.  

Wyniki finansowe   

w tys. PLN 
3Q2015 3Q2014 zmiana r/r  

Przychody 367 085 365 460 -  

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży 35 761 26 331 +36%  

Zysk(strata) z działalności operacyjnej (4 960) (75) -  

Zysk(strata)netto, z tego przypadający: (9 820) (3 209) -  

     akcjonariuszom podmiotu dominującego (12 038) (5 753) -  

     akcjonariuszom mniejszościowym 2 218 2 544  

-13% 
 

 

 

Wyniki finansowe   

w tys. PLN 3Q2015 

narastająco 
3Q2014 

narastająco zmiana r/r  

Przychody 1 139 042 987 973 +15%  

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży 66 894 77 964 -14%  

Zysk(strata) z działalności operacyjnej (113 008) (159 789)  -  

Zysk(strata)netto, z tego przypadający: (121 767) (166 088)  -  

     akcjonariuszom podmiotu dominującego (99 492) (165 863) -  

     akcjonariuszom mniejszościowym (22 275) (225) -  

 

 

Tabela: Struktura portfela zamówień na dzień 1 października 2015 

SZACOWANY PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2015 (w % i PLN mln) 

Gaz ziemny , ropa naftowa i paliwa 
6,0% 320 

Budownictwo energetyczne 
94,0% 5 080 

RAZEM 
100,0% 5 400 

 
*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 


