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Grupa PBG publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015 r. 

 

W pierwszym półroczu 2015 roku na wyniki finansowe w dalszym ciągu istotny wpływ miały 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).  

 

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

niezakończonego postępowania upadłości układowej prowadzonego przed sądem upadłościowym, audytor 

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

 

Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2015 roku stwierdził zawarcie układu przez PBG z Wierzycielami. 

Kolejnym krokiem formalnym będzie jego zatwierdzenie przez sąd upadłościowy. Po uprawomocnieniu się 

postanowienia o zatwierdzeniu układu, PBG powróci do funkcjonowania bez ograniczeń formalnych.  

 

Poniżej zaprezentowano najważniejsze dane finansowe spółek z Grupy PBG wypracowane w pierwszym półroczu 

2015 roku: 

 

SPÓŁKA PBG: 

 Przychody PBG wyniosły 57,5 mln zł i były o ponad 65 mln zł niższe w porównaniu do analogicznego okresu 

roku poprzedniego. 

 Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 22,3 mln zł wobec 14 mln zł straty rok wcześniej.  

 Strata operacyjna wyniosła 62,4 mln zł. 

 Strata netto osiągnęła poziom 198,3 mln zł.  

 Portfel zamówień Spółki na dzień 1 lipca 2015 roku wynosił około 287  mln zł. 

 

GRUPA PBG: 

 Przychody Grupy PBG wyniosły 772 mln zł i były o 24% wyższe niż rok wcześniej.  

 Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 31,1 mln zł wobec 51,6 mln zł rok wcześniej.  

 Strata operacyjna wyniosła 108 mln zł. 

 Strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła blisko 87,5 mln zł w porównaniu 

do straty na poziomie 160 mln zł z analogicznego okresu roku poprzedniego. 

 Portfel zamówień Grupy PBG na dzień 1 lipca 2015 roku kształtował się na poziomie około 5,8 mld zł.  
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PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA  W SPÓŁCE PBG  

 

W pierwszym półroczu 2015 roku przychody Spółki PBG wyniosły 57,5 mln zł, czyli o ponad 65 mln zł mniej niż w 

analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody wygenerowane zostały w głównej mierze z realizacji dla spółki 

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

 

W pierwszym półroczu 2015 roku, PBG wypracowało 22,3 mln zł straty brutto ze sprzedaży, w porównaniu do straty 

na poziomie 14 mln zł zaraportowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wpływ na to miało przede 

wszystkim doszacowanie rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych na kontrakcie Podziemny Magazyn Gazu 

Wierzchowice oraz na kontrakcie dotyczącym budowy Stadionu Narodowego.  

 

Największy udział w przychodach ze sprzedaży, bo przekraczający 98 proc., stanowił segment gazu ziemnego i 

ropy naftowej 

W pierwszym półroczu 2015 roku spółka PBG odnotowała stratę operacyjną na poziomie 62,4 mln zł w porównaniu 

do straty na poziomie ponad 70 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na taki poziom miały: 

a) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 6,8 mln zł, z czego najistotniejsza pozycję stanowi dyskonto 

dotyczące rozrachunków długoterminowych – kwota 2,2 mln  zł,; 1,2 mln  zł to wartość odwróconych 

odpisów aktualizujących należności oraz blisko 1,2 mln zł to kwota uzyskanych przez Spółkę przychodów z 

tytułu najmu;  

b) koszty ogólnego zarządu, które wyniosły blisko 10 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego stanowi bardzo zbliżoną wartość;  

c) pozostałe koszty operacyjne Spółki, które wyniosły razem 29,5 mln zł, z czego największą pozycję stanowią 

odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 15,5 mln zł  oraz rozpoznanie różnic kursowych w związku 

z wyceną certyfikatów inwestycyjnych Dialog Plus na dzień bilansowy w kwocie blisko 11 mln zł.  

 

W wyniku powyższych zdarzeń oraz biorąc pod uwagę koszty finansowe, które  w sumie osiągnęły  poziom 137,2 mln 

zł (z czego najistotniejszą pozycję stanowi odpis aktualizujący wartość inwestycji w akcje spółki Rafako SA w 

wysokości 137,18 mln zł) strata netto wyniosła w pierwszym półroczu 2015 roku 198,3 mln zł w porównaniu do straty 

zanotowanej w pierwszym półroczu 2014 roku na poziomie 69,7 mln zł.  

 

Tabela prezentująca wyniki finansowe Spółki PBG w 1H2015 r. w porównaniu  do wyników w 1H2014 r.  

Wyniki finansowe   

w tys. PLN 1H2015 1H2014 zmiana r/r 
Przychody 57 486 122 885 47% 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -22 272 -14 022 - 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -62 439 -70 062 - 

Zysk (strata) netto -198 281 -69 664 - 
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PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA W GRUPIE PBG  

 

W analizowanym okresie najważniejszym wydarzeniem, które miało miejsce w Grupie PBG było stwierdzenie przez 

Sędziego Komisarza w dniu 25 sierpnia 2015 roku zawarcia Układu PBG z Wierzycielami o treści zgodnej z 

Propozycjami Układowymi PBG z dnia 28 kwietnia 2015 r. Za Układem opowiedziała się większość wierzycieli 

reprezentujących łącznie blisko 95% wierzytelności uprawnionych do głosowania. Jest to zdarzenie, które będzie 

miało istotny, pozytywny wpływ na dalsze funkcjonowanie Grupy Kapitałowej PBG, a w szczególności dwóch 

największych podmiotów wchodzących w skład Grupy, tj.  PBG oraz RAFAKO. Drugim ważnym wydarzeniem 

mającym miejsce w Grupie PBG w analizowanym okresie oraz po dacie bilansowej było przeprowadzenie emisji 

akcji w spółce zależnej RAFAKO w ramach której pozyskano ok. 93,5 mln zł  

  
W pierwszym półroczu 2015 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PBG wyniosły blisko 772 mln zł, wobec 

622,5 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa PBG wypracowała 31,1 mln zł zysku brutto ze 

sprzedaży, w porównaniu do  51,6 mln zł zysku zaraportowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Udział 

segmentu gazu ziemnego i ropy naftowej w przychodach Grupy PBG, w którym wiodącą rolę pełni PBG, wyniósł 

8,7%. Z kolei udział segmentu budownictwa energetycznego, w którym funkcję lidera spełnia RAFAKO, wyniósł 

89,4%. Oba wspomniane segmenty są strategicznymi obszarami działalności Grupy PBG.  

 

W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa PBG odnotowała stratę operacyjną na poziomie 108 mln zł w porównaniu 

do straty operacyjnej na poziomie 159,7 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na taki poziom 

miały: 

a) Koszty ogólnego zarządu, które wyniosły 42,1 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego stanowi wzrost o 9%; 

b) Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 17,7 mln zł, na które złożyło się m.in. odwrócenie odpisów 

aktualizujących wartość należności w wysokości 6,4 mln zł oraz odsetki związane z działalnością operacyjną 

w wysokości 4,4 mln zł;  

c) Pozostałe koszty operacyjne, które wyniosły razem 96,3 mln zł, a w których najistotniejszą pozycję stanowią 

odpisy aktualizujące wartość wartości firmy  RAFAKO SA w kwocie 70,2  mln zł oraz odpisy aktualizujące 

wartość należności w wysokości 16,7 mln zł.  

W wyniku powyższych zdarzeń oraz biorąc pod uwagę koszty finansowe, które osiągnęły w sumie poziom 3,4 mln zł 

(z czego najistotniejszą pozycję stanowią odsetki od kredytów w rachunku bieżącym w kwocie 2,4 mln zł) strata 

netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła w pierwszym półroczu 2015 roku 87,5 mln zł 

w porównaniu do straty zanotowanej w pierwszym półroczu 2014 roku na poziomie 160 mln zł.  

 

Tabela prezentująca wyniki finansowe Grupy PBG w 1H2015 r. w porównaniu do wyników w 1H2014 r.   

Wyniki finansowe   

w tys. PLN 
1H2015 1H2014 zmiana r/r 

Przychody 771 957 622 513 124% 
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Zysk(strata) brutto ze sprzedaży 31 133 51 633 60% 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej -108 048 -159 714 - 

Zysk(strata)netto, z tego przypadający: -111 947 -165 178 - 

 - akcjonariuszom podmiotu dominującego -87 454 -160 110 - 

 - akcjonariuszom mniejszościowym -24 493 -2 769 
- 

 

 

 

Na dzień 1 lipca 2015 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG wynosiła około 5,8  mld zł, z czego 

do realizacji w 2015 roku przypada około 1 mld zł, natomiast pozostała kwota, tj. 4,8 mld zł na lata kolejne. 

Największy udział w portfelu zamówień Grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego 

(91,5%). Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa stanowi 8,5% wartości portfela Grupy PBG.  

 

Tabela: Struktura portfela zamówień na 1 lipca  2015 roku 

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

Gaz ziemny , ropa naftowa i paliwa 8,5 500 

Budownictwo energetyczne 91,5 5 300 

RAZEM 100,0% 5 800 

 

 

 

 

*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.  

 

  


