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Wysogotowo, 26 kwietnia 2018 r. 

 

 

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG w 2017 roku 

 

2017 rok Grupa PBG kończy przychodami ze sprzedaży na poziomie 1,87 mld PLN i zyskiem brutto ze sprzedaży 

wynoszącym blisko 173 mln PLN. Na poziomie brutto ze sprzedaży, przy bardzo zbliżonym poziomie przychodów, wynik 

Grupy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego poprawił się o około 52 mln PLN, co oznacza 

ponad 40 procentowy wzrost r/r. Największy pozytywny wpływ na odnotowane wyniki miała konsolidacja wyników 

wypracowanych przez Grupę RAFAKO, w tym przede wszystkim przychody i wynik na kontrakcie dotyczącym budowy 

nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Negatywnie na wyniki Grupy PBG wpłynęło 

natomiast dokonanie odpisu aktualizującego wartość wartości  firmy RAFAKO w kwocie około 84 mln PLN, jak również 

ujęcie dyskonta dotyczącego długoterminowych zobowiązań układowych, oraz zerokuponowych obligacji spółki 

PBG w kwocie blisko 18,0 mln PLN. Powyższe zdarzenia wpłynęły między innymi na zanotowaną przez Grupę stratę 

operacyjną w wysokości 42,9 mln PLN. Strata netto (przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego) 

wyniosła natomiast 30,4 mln PLN.  

 

Jednostkowo spółka PBG wypracowała 13,4 mln PLN przychodów ze sprzedaży, oraz 6,3 mln PLN zysku brutto ze 

sprzedaży. W porównaniu do przychodów osiągniętych w roku 2016 w wysokości 32,0 mln PLN, Spółka odnotowała 

spadek sprzedaży o blisko 58%. W roku 2017 PBG osiągała przychody przede wszystkim z tytułu usług wsparcia 

biznesowego i organizacyjnego świadczonego na rzecz spółek zależnych, co wynika ze strategii polegającej na 

przyjęciu przez PBG roli spółki holdingowej. W roku 2016 kontraktem mającym największy udział w przychodach była 

budowa terminalu LNG (przychody rozpoznane z tego kontraktu stanowiły blisko 52% sprzedaży). Na poziomie 

operacyjnym PBG odnotowała stratę w wysokości 18,2 mln PLN. Wpływ na to miało między innymi ujęcie dyskonta 

długoterminowych zobowiązań układowych oraz zerokuponowych obligacji w kwocie 19,2 mln PLN. W wyniku 

zdarzeń jednorazowych, takich jak dokonanie odpisu aktualizującego wartość akcji RAFAKO w kwocie 65,2 mln PLN, 

Spółka odnotowała stratę netto na poziomie 83,7 mln PLN. Wartość posiadanego przez PBG ponad 33-

procentowego pakietu akcji spółki RAFAKO na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła blisko 250 mln PLN (wartość 

pakietu 50-procentowego plus 1 akcja na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 315 mln PLN). 

 

W 2017 roku PBG wykupiła Obligacje na łączną kwotę blisko 68 mln PLN oraz spłaciła do Wierzycieli Układowych 

kwotę 19 mln PLN - ogółem Spółka obsłużyła około 87 mln PLN długu. Biorąc pod uwagę szerszy horyzont czasowy – 

tj. od czerwca 2016 roku do chwili obecnej Spółka spłaciła do swoich wierzycieli 125,5 mln PLN. 

 

Wyniki na poziomie operacyjnym, brutto i netto rok do roku nie są w pełni porównywalne. Wygenerowanie tak 

istotnego poziomu zysku operacyjnego w roku 2016, zarówno Spółki jak i Grupy, było przede wszystkim efektem ujęcia 

w księgach rachunkowych skutków uprawomocnienia się w dniu 13 czerwca 2016 roku postanowienia sądu 

upadłościowego w przedmiocie zatwierdzenia Układu PBG.  Na poziomie jednostkowym wynik na rozliczeniu Układu 

wyniósł 1 mld 060 mln PLN, na poziomie skonsolidowanym było to natomiast blisko 926 mln PLN. 
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W 2018 rok Grupa PBG weszła z portfelem zamówień wynoszącym 3,25 mld PLN, z czego największą wartość stanowią 

kontrakty z segmentu energetycznego.  

 

Badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok zakończyło się wydaniem sprawozdania z badania zawierającego 

odstąpienie od wydania opinii. Audytor, patrząc przez pryzmat zawodowego sceptycyzmu, nie był w stanie 

wypowiedzieć się w swoim sprawozdaniu z badania na temat przyjętego przez Spółkę założenia dotyczącego 

kontynuacji działalności, zwracając m.in. uwagę na realizację planu zakładanych przez Zarząd przepływów 

pieniężnych, w tym przede wszystkim w odniesieniu do zakładanych terminów wpływów ze zbycia aktywów Spółki 

oraz jej niektórych spółek zależnych, umożliwiających obsługę zobowiązań Spółki w okresie 12 miesięcy po dniu 

bilansowym oraz w dającej się przewidzieć przyszłości. Warto tutaj wspomnieć, że rok 2017 zakończył się terminową 

spłatą zobowiązań układowych oraz terminowym wykupem Obligacji przez Spółkę. W 2018 roku oraz w latach 

kolejnych zakładamy również wywiązywanie się z tych zobowiązań w określonym harmonogramie. Z naszej strony 

dołożyliśmy należytej staranności w przekazywaniu dokumentów i wyjaśnień dotyczących pytań i wątpliwości 

zgłaszanych przez biegłego rewidenta, natomiast biorąc pod uwagę okoliczności związane z otoczeniem prawnym 

i finansowym Spółki, realizacja części przyjętych przez nas planów wiąże się z określonym poziomem ryzyka. – napisał 

w liście do Akcjonariuszy Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu PBG.  

 

Z uwagi na obowiązujące przepisy Ustawy o biegłych rewidentach umowa z Ernst &Young nie może być dalej 

kontynuowana. – dodaje Jerzy Wiśniewski. 

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW SPÓŁKI I GRUPY PBG W 2017 ROKU 

 

 

SPÓŁKA PBG: 

 Przychody PBG wyniosły 13,4 mln PLN i były o ok 58% niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego. 

 Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom ponad 6,3 mln PLN, w porównaniu do straty w wysokości blisko 3,3 mln 

PLN w roku poprzednim.  

 Strata operacyjna wyniosła w roku 2017 około 18,2 mln PLN w porównaniu do zysku operacyjnego na poziomie 

1 053,8 mld PLN w roku 2016 (UWAGA: nie jest to wprost porównywalne, w komentarzu powyżej wyjaśniono 

dlaczego).  

  Strata brutto i netto wyniosła  83,7 mln PLN wobec zysku brutto i netto w wysokości 957,4 mln PLN osiągniętego 

rok wcześniej.   

  

GRUPA PBG: 

 Przychody Grupy PBG wyniosły 1 mld 869 mln PLN i były o ok. 6% niższe niż rok wcześniej.  

 Z podstawowej działalności operacyjnej Grupa wygenerowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 172,8 mln 

PLN  (w ubiegłym roku 121,2 mln PLN).  
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 Strata z działalności operacyjnej wyniosła 42,9 mln PLN, w porównaniu do osiągniętego w roku 2016 zysku 

operacyjnego na poziome 820,4 mln PLN (UWAGA: nie jest to wprost porównywalne, w komentarzu powyżej 

wyjaśniono dlaczego).  

 W roku 2017 Grupa PBG odnotowała stratę brutto w wysokości 55,3 mln PLN, natomiast strata netto (w wyniku 

ujęcia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 20,3 mln PLN oraz części bieżącej 

podatku dochodowego w wysokości 15,5 mln PLN) wynosiła 91,1 mln PLN. W 2016 roku zysk brutto Grupy PBG 

wynosił 803,2 mln PLN, zysk netto 788,7 mln PLN. Strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu 

dominującego wyniosła ok. 30,4 mln PLN, w 2016 roku zysk przypadający akcjonariuszom podmiotu 

dominującego 838,7 mln PLN. 

 Na dzień 1 stycznia 2018 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG wynosiła  3,25 mld PLN, z czego 

do realizacji  w 2018 roku przypada około 1,5 mld PLN, natomiast pozostała kwota, tj. 1,75 mld PLN na lata kolejne. 

   

PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 1 stycznia 2018 (w % i PLN mln) 

Gaz ziemny , ropa naftowa i paliwa oraz inne 10% 322 

Budownictwo energetyczne 90% 2 932 

RAZEM 100,0% 3 254 

 

 

 

 

 

*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.  

  

 

Kontakt:  

Jacek Balcer 

Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej  

Grupy PBG  

Tel: 605 470 718   
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