
   

Zarówno portfel zamówień, jak i napływ zamówień zostały skorygowane w odniesieniu do projektów A1 Leverkusen Bridge i H51 Pfons - Brenner. Wobec 
liczbowych danych porównawczych zastosowano korektę wsteczną. 

Informacja prasowa 

PORR wraca na ścieżkę rentowności 

• Potwierdzony EBT na poziomie 85,4 mln EUR 

• Najwyższa produkcja: +10,5% do 5,7 mld EUR 

• Pełny portfel zamówień do 7,8 mld EUR 

• Rozpoczęcie realizacji strategii Green and Lean  

• Potwierdzone perspektywy: docelowa marża EBT na poziomie 3% w 

2025 r. 
 

Wiedeń, 28.04.2022 - Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego w 2021 roku, PORR ma za sobą bardzo dobry 

rok w budownictwie. Wysoki portfel zamówień o wartości 7,8 mld EUR, produkcja na poziomie 5,7 mld EUR oraz 

zysk operacyjny w wysokości 85,4 mln EUR przewyższyły nie tylko poziom z poprzedniego roku, ale także poziom 

sprzed kryzysu w 2019 roku. PORR ma dzięki temu idealną pozycję - również dzięki strategii Green and Lean. 

„Otoczenie rynkowe w 2021 roku nie było łatwe dla branży budowlanej, charakteryzowało się wąskimi gardłami w 

dostawach i wzrostem kosztów. W tych trudnych warunkach PORR był w stanie utrzymać się bardzo dobrze dzięki 

swojej silnej pozycji rynkowej", powiedział Dyrektor Generalny Karl-Heinz Strauss. „Udało się - selektywne 

przyjmowanie zamówień i zwiększenie wydajności operacyjnej pozwoliło nam osiągnąć doskonałe wyniki”. 

Spółka PORR pokonała kryzys związany z pandemią koronawirusa w 2020 r.: Przychody Grupy osiągnęły nowy, wysoki 

poziom 5.170 mln EUR (+11,1%). EBT w 2021 roku wyniósł imponujące 85,4 mln EUR, co jest wartością zbliżoną do 

poziomu sprzed kryzysu. W tej liczbie uwzględniono już rezerwę na grzywnę nakładaną przez Federalny Urząd Ochrony 

Konkurencji. 

Produkcja na poziomie 5.727 mln EUR i pełny portfel zamówień 

Wzrostowi zysków i przychodów towarzyszył wzrost produkcji: 5.727 mln EUR (+10,5%) to najwyższa wartość w historii 

PORR. Obejmowało to ukończenie dużych projektów, takich jak projekt kolejowy Stuttgart-Ulm w ramach projektu 

Stuttgart 21 oraz kontynuację budowy odcinka KAT 3 tunelu Koralm. Szczególnie silny wzrost produkcji nastąpił w 

segmentach AT/CH (+12,4%) i PL (+17,2%).  

Portfel zamówień również wzrósł o 9.9% do 7.764 mln EUR, przy czym największy wzrost odnotowano w segmentach 

AT/CH (+18,9%) i CEE (+18,8%). Wzrost ten wynika z przejęcia kilku dużych projektów: Po zakończeniu budowy części 

1, PORR otrzymał również kontrakt na budowę części 4 autostrady Sibiu - Pitești w Rumunii. PORR jest również 

zaangażowany w rozbudowę wiedeńskiego metra jako część konsorcjum przetargowego U2. Łączny napływ zamówień 

wzrósł o 8,6% i osiągnął rekordową wartość 6.414 mln EUR. 

Podwyższenie kapitału zwiększa bufor kapitałowy 

PORR kontynuuje również swój rozwój na rynku kapitałowym, zapewniając sobie silny bilans. W listopadzie 2021 r. z 

powodzeniem zakończono proces podwyższenia kapitału o ok. 122 mln EUR, wprowadzając do obrotu 10.183.250 



 

nowych akcji. Dzięki temu na koniec 2021 roku wskaźnik kapitału własnego PORR przekroczył 20%. Wzrost wolnych 

przepływów pieniężnych do 262,8 mln EUR umożliwił zamianę długu netto na gotówkę netto.  

Karl-Heinz Strauss: "Dzięki temu zapewniliśmy sobie solidną płynność finansową i solidną bazę kapitałową, która chroni 

nas przed obecną niepewnością na arenie międzynarodowej". W końcu w tym roku czeka nas wiele wyzwań: konflikt na 

Ukrainie, braki materiałowe i niepewna sytuacja w sektorze energetycznym - z tym wszystkim branża budowlana 

będzie musiała się uporać.  

Środki podjęte w ramach przyszłego programu PORR 2025 w celu dostosowania smuklejszych i bardziej wydajnych 

struktur oraz efektywności operacyjnej już okazały się skuteczne. Umożliwiło to PORR osiągnięcie w minionym roku 

obrotowym trwałych oszczędności kosztów w wysokości 32 mln EUR. 

Strategiczne ukierunkowanie na Green and Lean 

PORR rozpoczął rok 2022 z dobrze wypełnionym portfelem zamówień. „Obecnie koncentrujemy się na strategii Green 

and Lean: w ten sposób budujemy czynniki sukcesu, które są niezbędne dla firmy budowlanej przyszłości” - powiedział 

Strauss. Green and Lean opisuje technologie i strategie, które stanowią odpowiedź na najważniejsze wyzwania 

przyszłości: zrównoważone projekty budowlane, inteligentne technologie i modele partnerstwa na rzecz całościowej 

współpracy są tu równie istotne jak podejście LEAN w zarządzaniu i na placu budowy. Obejmuje ona na przykład 

cyfryzację kluczowych procesów budowlanych oraz rozwój platform współpracy branżowej, takich jak platforma 

logistyki budowlanej Sequello. Poszerzana jest również wiedza specjalistyczna i umiejętności w zakresie 

zrównoważonych surowców i technologii recyklingu.  

„Dzięki tym działaniom tworzymy fundamenty na kolejne lata, a jednocześnie powiększamy naszą przewagę nad 

konkurencją” - powiedział Strauss. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój zostało docenione przez liczne niezależne 

agencje ratingowe. W roku sprawozdawczym PORR uzyskał status ISS ESG Prime. EcoVadis przyznała jej złoto. PORR 

otrzymał ocenę „A-” w CDP Climate, awansując do segmentu liderów.  

  

Marża EBT i potwierdzona wypłata dywidendy  

Zarząd nadal dąży do osiągnięcia docelowej marży EBT na poziomie około 3% w 2025. Założenia dotyczące dalszego 

przebiegu działalności opierają się na aktualnych celach w poszczególnych obszarach oraz szansach i zagrożeniach 

pojawiających się na poszczególnych rynkach na początku 2022 roku. Obecnie nie można ocenić konsekwencji 

ewentualnego nasilenia się konfliktu na Ukrainie i czasu jego trwania oraz znacznego wzrostu cen energii i materiałów 

budowlanych. Rzeczywisty przebieg działalności może odbiegać od szacunków i oczekiwań Zarządu w zależności od 

zewnętrznych czynników politycznych, prawnych i ekonomicznych. 

PORR utrzymuje w tym roku stałą politykę dywidendową i dąży do osiągnięcia wskaźnika wypłaty dywidendy na 

poziomie od 30% do 50% zysku za ten okres. „Nasz PORR oznacza bezpieczne inwestycje oraz zorientowane na 

przyszłość, zrównoważone budownictwo” - powiedział Strauss.  

  



 

 

Wszystkie dane w pigułce 

Kluczowe wskaźniki (mln EUR)  2021  % ∆  2020 

Produkcja1  5.727  10,5%  5.185 

Średnia liczba kadry  20.177  -0,1%  20.193 

Stan zamówień2  7.764  9,9%  7.067 

Przyjęte zlecenia2  6.414  8,6%  5.905 

Przychód  5.169,8  11,1%  4.651,8 

EBITDA  287,5  > 100,0%  131,4 

EBT  85,4  <-100,0%  -51,0 

Zysk/strata za okres  61,4  <-100,0%  -42,4 

Wskaźniki bilansowo-finansowe (w mln 

EUR)  31.12.2021  % ∆  31.12.2020 

Aktywa ogółem  4.065  15,8%  3.509 

Kapitał własny  824  26,7%  651 

Wskaźnik kapitału własnego  20,3%  1,8 PP  18,5% 

Wolne przepływy pieniężne  262,8  > 100,0%  8,.3 

Zadłużenie netto3   -65  <-100,0%  135 

Kluczowe dane o akcjach (EUR)  2021  % ∆  2020 

Zysk na akcję  1,18  <-100,0%  -2,28 

Dywidendy na akcję  0,504  nd.  0,00 

 

1 Produkcja obejmuje wartość produkcji wszystkich spółek oraz konsorcjów (skonsolidowaną w pełni, metodą kapitałową, proporcjonalną lub 
podporządkowaną) zgodnie z wysokością udziału PORR AG. 

2 Zarówno liczba przedstawiająca portfel zamówień oraz liczba przyjętych zleceń zostały skorygowane dla projektów A1 Leverkusen Bridge i H51 Pfons 
- Brenner. Wobec liczbowych danych porównawczych zastosowano korektę wsteczną. 

3 Definicja długu netto i środków pieniężnych netto została skorygowana z mocą wsteczną od 31 grudnia 2021 r., aby uczynić ją bardziej przejrzystą. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nota 44.1.  

4 Propozycja na WZA 
 



 

 

Informację prasową można znaleźć tutaj w Przeglądzie aktualności z PORR. Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości z 
tegorocznej konferencji prasowej poświęconej wynikom rocznym będą dostępne tutaj od około godziny 11:00 (proszę 
zwrócić uwagę na prawa autorskie © PORR). Raport roczny za rok 2021 można pobrać tutaj. 

 

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Karl-Heinz Strauss 

PREZES 

PORR AG 

T +43 50 626 1001 

comms@porr-group.com 

Milena Ioveva 

Rzecznik prasowy spółki 

PORR AG 

T +43 50 626 1763 

comms@porr-group.com 
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