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LIST PREZESA ZARZĄDU ZAMET INDUSTRY S.A. 

DO AKCJONARIUSZY 
 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, 

W imieniu Zamet Industry S.A. mam przyjemność zaprezentować Państwu skonsolidowany raport roczny 

Grupy Kapitałowej Zamet Industry oraz jednostkowy raport roczny Zamet Industry S.A.  

W roku obrotowym 2015 Spółki Grupy wypracowały 13,9 mln zł zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży 

w wysokości 205,9 mln zł. Wynik operacyjny Grupy wyniósł 16,3 mln zł. W tym samym okresie, Zamet 

Industry S.A. osiągnął 156,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 15,8 mln zł zysku netto. Wynik na 

działalności operacyjnej spółki dominującej wyniósł 12,5 mln zł. Kluczowym źródłem przychodów, zarówno 

na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym, pozostał segment związany z wytwarzaniem konstrukcji 

na potrzeby sektora offshore - związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, który wygenerował 

skonsolidowane przychody w wysokości 101,3 mln zł, stanowiące 49,2 % ogółu przychodów grupy 

kapitałowej. Relatywnie wysoki udział w  skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży grupy kapitałowej, 

został odnotowany także w segmencie maszyn i urządzeń dla pozostałych przemysłów (42,4 mln zł). 

Podejmując działania optymalizacyjne, zmniejszyliśmy o 1,7 mln zł poziom skonsolidowanych kosztów 

ogólnego zarządu. 

Warto zauważyć, że rok 2015 nie odwrócił zapoczątkowanej w drugiej połowie 2014 roku, spadkowej 

tendencji na światowych rynkach cen surowców energetycznych, w tym ropy naftowej. Co więcej, na 

przełomie czwartego kwartału 2015 i pierwszego kwartału 2016 roku, średnia cena ropy osiągnęła poziomy 

30 USD za baryłkę i niższe, co oznacza że osiągnięte zostały minimalne wartości cen tego surowca w skali 

ostatniej dekady. Powyższe tendencje przekładają się na niekorzystnie na ilość i skalę realizowanych na 

świecie projektów wydobywczych w sektorze związanym z podwodną eksploatacją ropy naftowej i gazu 

ziemnego, co z kolei oddziałuje na działalność Zamet Industry mając wpływ zarówno na wysokość 

przychodów odnotowanych w kluczowym segmencie działalności offshore, ale również wpływając na 

obniżenie rentowności tego segmentu.  

W powyższych okolicznościach, działania Zarządu były ukierunkowane na zdywersyfikowanie źródeł 

przychodów Grupy Kapitałowej w ten sposób, aby wypełnić portfel zamówień Spółki i Grupy Kapitałowej 

zleceniami o możliwie jak najwyższej rentowności - pochodzącymi z innych niż offshore sektorów, 

jednocześnie zachowując przy tym intencje rozszerzenia kompetencji i zwiększenia możliwości Grupy 

Kapitałowej. Dzięki temu możemy sądzić, że okres dekoniunktury na rynku offshore, zostanie efektywnie 

wykorzystany, a rezultat tych działań będzie uwydatniony w przyszłości. W efekcie powyższych działań,  

zakontraktowaliśmy w 2015 roku istotne projekty w branży infrastrukturalnej, mostowej oraz w branży 

energetycznej, w tym kontrakt o wartości 49,8 mln zł netto, dotyczący wykonania, dostarczenia i montażu 

konstrukcji nośnej kotła, rusztu nośnego oraz kanałów spalin, na potrzeby inwestycji Budowy Bloku 910 

MW w Elektrowni Jaworzno. Pozytywna realizacja wyżej wymienionych projektów umożliwi rozszerzenie 

dotychczasowej oferty o charakterze produkcyjnym, o działalność kompleksową - obejmującą także 

montaż wytwarzanych konstrukcji w miejscu przeznaczenia.  

Na uwagę zasługuje także fakt pozytywnego zakończenia w okresie sprawozdawczym projektów, które z 

początkiem 2015 roku były w fazie realizacji, przede wszystkim kontraktu realizowanego na rzecz Veolia 
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Łódź SA (modernizacja instalacji nawęglania w Zakładzie nr 3 Dalkia Łódź S.A.) oraz kontraktu 

realizowanego na rzecz ThyssenKrupp Industrial Solutions, w ramach którego wykonaliśmy oraz 

zmontowaliśmy ważącego ponad 2.000 ton Ship Loader’a. Sprawna realizacja tego kontraktu, terminowość 

oraz fachowość Zamet Industry została doceniona przez naszego kontrahenta, dzięki czemu współpraca 

rozwinęła się także na inne obszary działalności ThyssenKrupp - czego dowodem jest zawarcie w kwietniu 

b.r. umowy o wartości 4,5 mln EUR, na dostawę konstrukcji stalowej cementowni. 

W 2015 roku kontynuowaliśmy także realizację zaplanowanych wcześniej działań, związanych z procesem 

przejęcia przez Zamet Industry S.A. zakładu Fugo w Koninie, które to przejęcie stało się faktem z początkiem 

2016 roku. Dzięki włączeniu Fugo Konin w struktury Grupy Kapitałowej Zamet Industry, oferta Grupy uległa 

rozszerzeniu zarówno co do oferowanych mocy przeróbczych, ale także w odniesieniu do portfolio 

wytwarzanych konstrukcji i urządzeń - dzięki znaczącej pozycji i referencjom Fugo w sektorze dźwigowym i 

przeładunkowym. Ponadto działalność Fugo korzystnie wpłynie na poziom zróżnicowania źródeł 

przychodów Grupy Kapitałowej. 

Obserwując sytuację makroekonomiczną na rynku surowców energetycznych, w tym ceny ropy na 

światowych rynkach, podtrzymujemy ostrożne założenia na bieżący rok. W pespektywie 2016 roku 

zamierzamy kontynuować działania związane z możliwie efektywnym wykorzystaniem okresu 

dekoniunktury sektora offshore, nie zapominając jednocześnie, że silna pozycja Grupy Kapitałowej Zamet 

Industry S.A. na tym rynku, pozostaje celem priorytetowym.  

Tytułem podsumowania chciałbym podziękować Państwu za zaufanie dla działań podejmowanych przez 

Zarząd Zamet Industry S.A. Stanowi ono dla nas motywację do efektywnego działania. Ufam, że 

podejmowane przez Zarząd działania, jak również wysiłek ludzi tworzących Grupę Kapitałową Zamet 

Industry, utwierdzą Państwa w przekonaniu o słuszności podjętej decyzji inwestycyjnej. Jestem 

przekonany, że podejmowane przez nas działania – w tym działania akwizycyjne, w długoterminowej 

perspektywie przełożą się na wzrost wartości Grupy Zamet dla Akcjonariuszy Spółki. 

 

Z Wyrazami Szacunku 

TOMASZ JAKUBOWSKI – Prezes Zarządu 

 

 

 


