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Grupa Kapitałowa PBG publikuje wyniki finansowe za rok 2015 

 

 

W roku 2015, na wyniki finansowe Grupy PBG, w dalszym ciągu istotny wpływ miała sytuacja związana z 

prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym PBG oraz zobowiązania wynikające z poręczeń i solidarnej 

odpowiedzialności w ramach kontraktów przejętych po likwidowanych spółkach, których akcje lub udziały 

pozostają własnością PBG.   

 

W związku z istotną niepewnością kontynuowania działalności przez PBG, która przede wszystkim wynika z 

niezakończonego postępowania upadłości układowej prowadzonego przed sądem upadłościowym, audytor 

odstąpił od wydania opinii, o czym poinformował w swoim stanowisku do sprawozdania finansowego. 

 

Aktualnie, najważniejszym celem dla spółki PBG jest doprowadzenie do uprawomocnienia się postanowienia Sądu 

Upadłościowego z dnia 8 października 2015 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu, co umożliwi kontynuowanie 

działalności przez Spółkę oraz odbudowanie jej wartości w przyszłości.  

 

Proces restrukturyzacji PBG jest bardzo złożony. Równolegle z restrukturyzacją zadłużenia prowadzona jest 

reorganizacja w obszarze majątkowym i operacyjnym. Wszystkie działania mają na celu przygotowanie 

organizacji do efektywnej realizacji postanowień układu.  

 

Największy i zarazem negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki miało zdarzenie jednorazowe polegające na 

dokonaniu przez PBG odpisu aktualizującego wartość inwestycji w akcje spółki RAFAKO w kwocie ponad 137 mln 

zł. Bieżąca wartość pakietu akcji RAFAKO została wykazana w kwocie 414 mln zł i została oszacowana zgodnie z 

wyceną niezależnego eksperta.   

 

Poniżej zaprezentowano najważniejsze dane finansowe spółki oraz Grupy PBG wypracowane w 2015 roku: 

 

SPÓŁKA PBG: 

 Przychody PBG wyniosły 122 mln zł i były o 105 mln zł niższe w porównaniu do roku poprzedniego. 

 Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 21 mln zł wobec 36,8 mln zł straty rok wcześniej.  

 Strata operacyjna wyniosła 97,5 mln zł. 

 Strata netto osiągnęła poziom 267,5 mln zł.  

 Portfel zamówień Spółki na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił ok. 155 mln zł. 
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GRUPA PBG: 

 Przychody Grupy PBG wyniosły 1,8 mld zł i były o 18% wyższe niż rok wcześniej.  

 Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 117,6 mln zł wobec 94,5 mln zł w roku ubiegłym.  

 Strata operacyjna wyniosła 190,6 mln zł. 

 Strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła 177,6 mln zł w porównaniu do 

straty na poziomie 84,4 mln zł z  roku poprzedniego. 

 Portfel zamówień Grupy PBG na dzień 1 stycznia 2016 roku kształtował się na poziomie około 4,92 mld zł.  

 

PODSUMOWANIE ROKU 2015 W SPÓŁCE PBG  

 

W 2015 roku przychody ze sprzedaży Spółki PBG wyniosły 122 mln zł, wobec 227 mln zł w analogicznym okresie roku 

poprzedniego. Znaczący spadek przychodów w ujęciu rok do roku, wynika w dużej mierze z faktu, iż Spółka cały 

czas znajduje się w stanie upadłości układowej, co uniemożliwia jej uczestniczenie w przetargach publicznych. W 

portfelu zamówień największą pozycję stanowi kontrakt dla Polskie LNG na budowę Terminala LNG w Świnoujściu. 

 

W 2015 roku, PBG zanotowało 21 mln zł straty brutto ze sprzedaży, w porównaniu do straty 36,8 mln zł 

zaraportowanej w roku ubiegłym.  

 

Strata operacyjna Spółki wyniosła 97,5 mln zł w porównaniu do straty na poziomie 53,5 mln zł w roku poprzednim. 

Wpływ na taki poziom miały: 

a) koszty ogólnego zarządu, które wyniosły ponad 18,7 mln zł, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi 

spadek o 14%;  

b) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 21 mln zł, z czego największą pozycję stanowi aktualizacja 

rezerwy na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 7,7 mln zł, dyskonto dotyczące 

rozrachunków długoterminowych w kwocie 3,4 mln zł oraz najem, dzierżawa w kwocie 2,8 mln zł; 

c) pozostałe koszty operacyjne Spółki, które wyniosły razem 70,5 mln zł, z czego największą pozycję stanowią 

odpisy aktualizujące wartość składników aktywów w wysokości 35,2 mln zł, wycena nieruchomości 

inwestycyjnych do wartości godziwej w kwocie 17 mln zł oraz różnice kursowe na działalności operacyjnej 

w kwocie 14,8 mln zł. 

 

W wyniku powyższych zdarzeń oraz biorąc pod uwagę koszty finansowe (pomniejszone o przychody finansowe) w 

wysokości 171,2 mln zł (których wartość wynika przede wszystkim z dokonania przez Spółkę odpisu aktualizującego 

wartości inwestycji w akcje spółki RAFAKO S.A. w kwocie 137,2 mln zł), strata netto w 2015 roku wyniosła  267,5 mln zł 

w porównaniu do straty na poziomie 54,5 mln zł odnotowanej  w roku 2014.   
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Tabela prezentująca wyniki finansowe Spółki PBG w 2015 r. w porównaniu  do wyników w 2014 r.  

Wyniki finansowe   

w tys. PLN 2015 2014 zmiana r/r 
Przychody 122 594 227 044 -46 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży -20 955 -36 797 - 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej -97 512 -53 453 - 

Zysk(strata)netto -267 529 -54 458 - 

 

 

PODSUMOWANIE ROKU 2015 W GRUPIE PBG  

 

W 2015 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PBG wyniosły blisko 1,8 mld zł, wobec 1,53 mld zł w roku 

ubiegłym. Na odnotowanie wyższego poziomu sprzedaży wpłynął przede wszystkim znaczący wzrost przychodów 

wypracowanych przez Grupę RAFAKO, który rok do roku wyniósł 31%. Sam kontrakt na budowę bloku 

energetycznego w Elektrowni Jaworzno III zanotował 670 mln zł przychodów.  

 

W 2015 roku Grupa PBG wypracowała 117,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, w porównaniu do kwoty 94,5 mln zł 

zaraportowanej w roku 2014. Udział segmentu gazu ziemnego i ropy naftowej w przychodach Grupy PBG wyniósł 

6%. Z kolei udział segmentu budownictwa energetycznego wyniósł aż 94%. Oba wspomniane segmenty są 

strategicznymi obszarami działalności Grupy PBG.  

 

W 2015 roku Grupa PBG odnotowała stratę operacyjną na poziomie 190,6 mln zł w porównaniu do straty na 

poziomie 46,3 mln zł w roku ubiegłym. Wpływ na taki poziom miały: 

a) koszty ogólnego zarządu, które wyniosły blisko 90 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego stanowi wzrost o 7%;  

b) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 31,9 mln zł, na które złożyły się głównie: odwrócenie odpisów 

aktualizujących należności w kwocie 7,8 mln zł oraz odsetki naliczone od udzielonych kaucji w wysokości 5 

mln zł, rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość naliczonych kar umownych w kwocie 5,3 mln zł oraz 

aktualizacja kwoty rezerwy utworzonej na potencjalne zobowiązania Spółki dominującej z tytułu poręczeń i 

gwarancji oraz odpowiedzialności solidarnej na kontraktach w kwocie 7,7 mln zł; 

c) pozostałe koszty operacyjne, które wyniosły razem 220 mln zł  i głównie złożyły się na nie: odpis 

aktualizujący wartość wartości firmy spółki RAFAKO - kwota 90,9 mln zł, odpisy aktualizujące wartość 

należności w kwocie 34,5 mln zł, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych w wysokości 27,2 mln zł oraz wycena nieruchomości do wartości godziwej w kwocie 19,6 

mln zł. 

 

Biorąc pod uwagę ww. zdarzenia, a także  koszty finansowe netto, które osiągnęły w sumie poziom 4,5 mln zł, strata 

netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła w 2015 roku 177,5 mln zł w porównaniu do 
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straty w wysokości 84,4 mln zł zanotowanej w 2014 roku. 

Tabela prezentująca wyniki finansowe Grupy PBG w 2015 r. w porównaniu do wyników w 2014 r.   

Wyniki finansowe   

w tys. PLN 
2015 2014 zmiana r/r 

Przychody 1 798 815 1 530 248 +18 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży 117 652 94 494 +25 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej -190 638 -46 254 - 

Zysk(strata) netto, z tego przypadający: -201 104 -80 800 - 

akcjonariuszom podmiotu dominującego -177 575 -84 388 - 

akcjonariuszom mniejszościowym -23 529 3 588 - 

 

 

Na dzień 1 stycznia 2016 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG wynosiła ok. 4,92 mld zł, z czego 

do realizacji w 2015 roku przypada około 1,77 mld zł, natomiast pozostała kwota, tj. około 4,53 mld zł na lata 

kolejne. Największy udział w portfelu zamówień Grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa 

energetycznego (94%), w którym Grupa ujmuje kontrakt na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno 

III. Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa stanowią blisko 6% wartości portfela Grupy PBG, w którym Grupa ujmuje 

kontrakt dotyczący budowy Terminala LNG w Świnoujściu.  

 

Tabela: Struktura portfela zamówień na 1 stycznia 2016 roku 

 

PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2016 (w % i PLN mn) 

Gaz ziemny , ropa naftowa i paliwa 6 270 

Budownictwo energetyczne 94 4 650 

RAZEM 100,0% 4 920 

 

 

*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.  

 

 

 


