Szanowni Akcjonariusze,
W imieniu Zarządu Spółki Dominującej w Grupie Kapitałowej -„ZREMB –CHOJNICE”
S.A. - przedstawiamy Państwu skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy
Kapitałowej („Grupa”) za rok 2019. Za wypracowane wyniki finansowe w Grupie praktycznie
odpowiada Spółka Dominująca- ZBM „ZREMB-CHOJNICE“ S.A. W tym czasie Grupa
osiągnęła skonsolidowane przychody netto w wysokości 33.089 tys., zł i był to poziom o 4%
wyższy w porównaniu do roku poprzedniego. W roku 2019 Grupa zanotowała zysk na
działalności operacyjnej w wysokości 1.483 zł. Grupa zamknęła rok 2019 skonsolidowanym
zyskiem netto w wysokości 7 503 tys. Porównując dane finansowe z 2018 i 2019 roku
widoczna jest ich pewna stabilizacja. Poziom przychodów jaki udało się osiągnąć nastąpił przy
wykorzystaniu w większości okresu pełnych mocy produkcyjnych spółki dominującej ZBM
„ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Rok 2019 to też rok dywersyfikacji w Spółce Dominującej obszarów produkcji, która
obecnie opiera się na kilku nogach, aby maksymalnie ograniczyć w przyszłości ryzyka Grupy
na negatywne trendy w branży w której ona pracuje. Godne odnotowania są też działania z
zakresu B+R mające na celu wzmocnienie pozycji Spółki Dominującej oraz wykorzystanie jej
potencjału min w zakresie projektowania. Skutkiem tych działań było zgłoszenie patentowe
przez Spółkę Dominującą własnego produktu- kontenera samowyładowczego - oraz
przyznane dofinansowania w dwóch projektach przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości. Jeden z nich został sklasyfikowany na najwyższym miejscu w kraju
spośród wszystkich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie.
Dlatego po zaprezentowanych wynikach Grupy za rok 2019 oraz szerokich działaniach
mających na celu umocnienie pozycji Spółki Dominującej patrzymy z pewnym umiarkowanym
optymizmem na najbliższy okres ufając, iż nasze działania przyczynią się do dalszego rozwoju
i umacniania pozycji Grupy. Pewien niepokój budzi jedynie – jak u większości podmiotów
gospodarczych wpływ - COVID-19 na gospodarkę światową oraz skutki jakie wywoła ta
epidemia. Jako zarząd Spółki Dominującej staramy się podejmować na bieżąco decyzje oraz
płynnie reagować aby jak najmniej boleśnie dla Grupy przejść ten niełatwy okres.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować za cierpliwość i zaufanie Akcjonariuszy.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu- Krzysztof Kosiorek-Sobolewski

