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Wysogotowo, 29 listopada 2017 r. 

 

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG za trzeci kwartał 2017 roku 

 

 

GRUPA PBG: 

 Po trzech kwartałach bieżącego roku przychody Grupy PBG wyniosły ponad 1 mld 396 mln PLN i były o 6%  wyższe 

niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.  

 Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł  blisko 155 mln PLN i w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł aż o 67%. 

 Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie blisko 48 mln PLN.   

 Strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła niecałe 2,2 mln PLN. W stosunku 

do wyniku odnotowanego w pierwszym półroczu bieżącego roku Grupie PBG udało się odrobić część straty w 

trzecim kwartale i poprawić wynik netto narastająco o ponad 1,6 mln PLN. 

 Portfel zamówień Grupy PBG na dzień 1 października  2017 roku kształtował się na poziomie 3,2 mld PLN.  

 

SPÓŁKA PBG: 

 Przychody PBG wyniosły 9,9 mln PLN i były o ponad 18,2 mln PLN niższe w porównaniu do analogicznego okresu 

roku poprzedniego. 

 Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 5,0 mln PLN wobec 9,7 mln PLN straty rok wcześniej.  

 Strata na działalności operacyjnej wyniosła 15,6 mln PLN. 

 Strata netto osiągnęła poziom 16,4 mln PLN.   

 Portfel zamówień Spółki na dzień 1 października 2017 roku wynosił około 120  mln PLN. 

 Kwota spłaconych zobowiązań od dnia rozpoczęcia wykonywania układu przez PBG wynosi w sumie ponad 96,3 

mln PLN, w tym spłaty rat układowych i wykup obligacji wyemitowanych w związku z układem to odpowiednio 

kwoty: 49,8 mln PLN i 46,5 mln PLN. 

 

PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2017 ROKU W GRUPIE PBG  

 

Wyniki finansowe 

Na koniec trzeciego kwartału 2017 roku Grupa PBG odnotowała w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie ponad 6%, przede wszystkim dzięki wysokiej dynamice 

wzrostu przychodów z segmentu budownictwa energetycznego (9,8% r/r). Przychody Grupy zwiększyły się z kwoty 1 

mld 139 mln PLN w okresie trzech kwartałów 2016 roku do kwoty 1 mld 396 mln PLN w okresie trzech kwartałów 2017 

roku.  

 

Po trzech kwartałach 2017 roku Grupa PBG odnotowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 48 mln PLN. W 

analogicznym okresie poprzedniego roku było to 850,1 mln PLN. Pomimo analogicznych okresów roku bieżącego i 

roku poprzedniego, wyniki finansowe zanotowane przez Grupę nie są wprost porównywane. Wygenerowanie 
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istotnego dodatniego wyniku na poziomie operacyjnym w porównywalnym okresie ubiegłego roku obrotowego to 

przede wszystkim efekt ujęcia w księgach rachunkowych Spółki dominującej Grupy skutków uprawomocnienia się 

postanowienia sądu upadłościowego w przedmiocie zatwierdzenia układu – wpływ na wynik operacyjny Grupy 

wyniósł 921 mln PLN. W okresie trzech kwartałów 2017 roku w analogicznej pozycji Grupa ujęła stratę w wysokości 

14,0 mln PLN, będącą efektem aktualizacji dyskonta zobowiązań układowych oraz zerokuponowych obligacji 

wyemitowanych w celu spłaty części zobowiązań układowych.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również wynik na działalności finansowej, w okresie trzech kwartałów 2017 roku 

Grupa odnotowała stratę netto przypadającą akcjonariuszom większościowym w wysokości 2,2 mln PLN, a w 

analogicznym okresie roku poprzedniego zysk netto wynoszący 875,5 mln PLN.  

 

Tabele prezentujące wyniki finansowe Grupy PBG w trzecim kwartale oraz w trzech kwartałach narastająco 2017  

 

Wyniki finansowe – trzeci kwartał   

w tys. PLN 3Q2017 3Q2016 zmiana r/r 

Przychody 482 316 526 646 -8,4% 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży 60 632 46 233 31,1% 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej 27 066 21 420 26,4% 

Zysk(strata) netto, z tego przypadający: 10 548 16 289 -35,2% 

 - akcjonariuszom jednostki dominującej 1 658 8 427 -80.3% 

 - akcjonariuszom niekontrolującym 8 890 7 862 13,1% 
 

 

Wyniki finansowe – trzy kwartały narastająco   

w tys. PLN 3QN2017 3QN2016 zmiana r/r 

Przychody 1 396 316 1 315 306 6,2% 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży 154 769 92 447 67,4% 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej 47 998 850 121 -94,4% 

Zysk(strata) netto, z tego przypadający: 11 716 832 810 -98,6% 

 - akcjonariuszom jednostki dominującej - 2 169 875 469 - 

 - akcjonariuszom niekontrolującym 13 885 - 42 659 - 
 

 

 

Na dzień 1 października 2017 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG wynosiła  3,2 mld PLN, z czego 

do realizacji w 2017 roku przypada około 0,52 mld PLN, natomiast pozostała kwota, tj. 2,68 mld PLN na lata kolejne. 

Największy udział w portfelu zamówień Grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego (96%). 

Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa stanowi 4% wartości portfela Grupy PBG.  
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Tabela: Struktura portfela zamówień na 1 października 2017 roku   

PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2017 * (w % i PLN mln) 

Gaz ziemny , ropa naftowa i paliwa 4% 132 

Budownictwo energetyczne 96% 3 070 

RAZEM 100,0% 3 201 

 

PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2017 ROKU W SPÓŁCE PBG  

 

Wyniki finansowe  

 

W okresie trzech kwartałów 2017 roku przychody ze sprzedaży PBG ukształtowały się na znacznie niższym poziomie 

niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i wyniosły 9,9 mln PLN.  Zrealizowane przychody dotyczyły przede 

wszystkim usług wsparcia biznesowego i organizacyjnego świadczonego na rzecz spółek zależnych, co wynika z 

przekształcenia PBG w spółkę holdingową. Przy wskazanych wyżej przychodach ze sprzedaży PBG odnotowała 5,0 

mln PLN zysku brutto ze sprzedaży.  

 

Zdarzeniami, które w sposób istotny negatywnie wpłynęły na wynik na poziomie operacyjnym są: 

- ujemne różnice kursowe w kwocie 4,0 mln PLN naliczone w związku z posiadanymi certyfikatami funduszu Dialog 

Plus, poprzez które Spółka finansowała historycznie inwestycję deweloperską w Kijowie,  

- aktualizacja dyskonta zobowiązań układowych i obligacji w kwocie minus 14,4 mln PLN.   

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz koszty ogólnego zarządu, które wyniosły w omawianym okresie 8,2 mln PLN, PBG 

odnotowało stratę z działalności operacyjnej oraz stratę netto wynoszącą odpowiednio 15,6 mln PLN i 16,4 mln PLN.  

 

Tabele prezentujące wyniki finansowe spółki PBG w trzecim kwartale oraz w trzech kwartałach narastająco 2017  

Wyniki finansowe – trzeci kwartał   

w tys. PLN 3Q2017 3Q2016 zmiana r/r 

Przychody 3 473 3 361 +3% 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży 1 230 2 031 -40% 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej - 6 676 - 4 296  - 

Zysk(strata) netto - 6 952 - 4 819          -  

 

Wyniki finansowe – trzy kwartały narastająco   

w tys. PLN 3QN2017 3QN2016 zmiana r/r 

Przychody 9 945 28 176 -65% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 049  -9 731  - 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 15 571 1 055 383 - 

Zysk (strata) netto - 16 370  959 058 - 
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Kontakt: 

Jacek Balcer 

dyrektor komunikacji korporacyjnej 

+ 48 605 470 718 

jacek.balcer@pbg-sa.pl  
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