Warszawa, 30 października 2018 roku

Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał
oraz 9 miesięcy 2018 roku
Raport bieżący nr 58/2018
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), w nawiązaniu do
raportu nr 55/2018 z dnia 22 października 2018 roku, przekazuje wstępne skonsolidowane wyniki
finansowe w III kwartale oraz za 9 miesięcy 2018 roku:
w mln zł
Skonsolidowane przychody
Skonsolidowany wynik
EBITDA, w tym:
Poszukiwanie i Wydobycie
Obrót i Magazynowanie
Dystrybucja
Wytwarzanie
Skonsolidowany wynik EBIT
Skonsolidowany wynik netto

III kwartał
2017 roku*
6 034

9 miesięcy
2017 roku*
24 777

III kwartał
2018 roku
7 595

9 miesięcy
2018 roku
28 481

1 079

5 256

1 469

5 769

798
-279
581
22
418
367

3 037
-190
1 964
602
3 260
2 465

1 376
-469
579
35
826
552

3 943
-498
1 963
501
3 800
2 822

* dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości
finansowej MSSF 15

W III kwartale 2018 r. spisane odwierty negatywne i sejsmika wpłynęły na wynik w kwocie -165
mln zł (-54 mln zł w III kwartale 2017 r.), natomiast saldo zmiany stanu odpisów aktualizujących
majątek trwały wpłynęło na wynik w kwocie +139 mln zł (+40 mln zł w III kwartale 2017 r.).
Po 9 miesiącach 2018 r. spisane odwierty negatywne i sejsmika wpłynęły na wynik w kwocie
-541 mln zł (-150 mln zł po 9 miesiącach 2017 r.), natomiast saldo zmiany stanu odpisów
aktualizujących majątek trwały wpłynęło na wynik w kwocie +451 mln zł (+115 mln zł po 9
miesiącach 2017 r.).
Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą
podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta.
Publikacja raportu okresowego za III kwartał oraz 9 miesięcy 2018 roku nastąpi w dniu 21
listopada 2018 roku.
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2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

