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VISTAL GDYNIA S.A. PO 2016 ROKU:  

WZROST SKALI DZIAŁALNOŚCI, BACKLOGU I ROZWÓJ EKSPORTU 

POMIMO NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH 

 

Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji 

stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, 

w 2016 roku wypracowała przychody wynoszące 463,4 mln zł (wzrost o blisko 13% rok do 

roku). W tym okresie zyski EBITDA i EBIT spadły odpowiednio o 9% (do 38,3 mln zł z 42,1 

mln zł) i 20% (do 22,4 mln zł z 28,0 mln zł).  

 

Zysk netto Grupy w 2016 roku wyniósł 8,9 mln zł wobec 14,2 mln zł w analogicznym okresie  

roku ubiegłego (co oznacza spadek o 37%).  

 

Backlog Grupy osiągnął wartość 500,5 mln zł - tym samym Grupa odnotowała wzrost 

wartości portfela zleceń o 34% r/r. Większość, bo 72%, podpisanych umów zostanie 

zrealizowana w 2017 roku. Dodatkowo Grupa negocjuje kontrakty o łącznej wartości 484,9 

mln zł. Grupa zwiększa aktywność w projektach realizowanych w ramach generalnego 

wykonawstwa. Aż 40% backlogu Spółki stanowią umowy, które będą realizowane 

kompleksowo, w formule generalnego wykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

WYNIKI FINANSOWE GRUPY PO 2016 ROKU – SZCZEGÓŁY 

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe po 2016 roku Grupy Vistal przedstawia poniższa 

tabela: 

 

w tys. zł 2016 2015  Zmiana % 

Przychody ze sprzedaży 463 377 410 313 +12,9% 

Zysk brutto ze sprzedaży  64 110 59 487 +7,8% 

EBITDA 38 293 42 075 -9,0% 

EBIT 22 364 27 965 -20,0% 

Marża EBIT (%) 4,8% 6,8% -2,0 p.p. 

Marża EBITDA (%) 8,3% 10,3% -2,0 p.p. 

Zysk brutto  6 754 19 011 -64,5% 

Zysk netto  8 887 14 228 -37,5% 

Marża netto  1,9% 3,5% -1,6 p.p. 

 

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe 2016 roku Grupy Vistal, po eliminacji zdarzeń 

jednorazowych, przedstawia poniższa tabela: 

w tys. zł 2016* 2015**  Zmiana % 

Przychody ze sprzedaży 463 377 410 313 +12,9% 

Zysk brutto ze sprzedaży 64 110 59 487 +7,8% 

EBITDA 38 293 38 816 -1,3% 

EBIT 22 364 24 706 -9,5% 

Marża EBIT (%) 4,8% 6,0% -1,2 p.p. 

Marża EBITDA (%) 8,3% 9,5% -1,2 p.p. 

Zysk brutto  10 034 15 191 -33,9% 

Zysk netto  5 790 11 134 -48,0% 

Marża netto  1,2% 2,7% -1,5 p.p. 

 

* zdarzenia jednorazowe w 2016 r. obejmowały stratę na różnicach kursowych oraz podatek odroczony. Ich łączny 

wpływ na poziom zysku netto: 3,1 mln zł. 

** zdarzenia jednorazowe w 2015 r. obejmowały zysk na różnicach kursowych i zysk na sprzedaży środków trwałych. Ich 

łączny wpływ na poziom zysku netto: 3,1 mln zł. 

 

W 2016 roku Grupa Vistal znacznie zwiększyła skalę działalności osiągając przychody o 12,9% 

wyższe rok do roku. Jednocześnie Grupa odnotowała spadek zyskowności, co skutkowało 

niższym rok do roku wynikiem netto o 37%. Zysk netto Grupy spadł do 8,9 mln zł z 14,2 mln zł. 

Główne czynniki, które miały wpływ na spadek zyskowności to: spadek marżowości realizowanych 
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kontraktów na skutek niekorzystnych warunków rynkowych, koszty wejścia i rozwoju rynku 

infrastruktury portowej, wzrost kosztów finansowych związany z bilansowym ujęciem ujemnych 

różnic kursowych z tytułu wyceny walutowych kredytów inwestycyjnych. 

 

Grupa utrzymuje wysoki udział sprzedaży zagranicznej w łącznych przychodach. W 2016 

roku wyniósł on 70% (322,5 mln zł), z kolei sprzedaż na rynku polskim stanowiła 30% 

przychodów Grupy (140,9 mln zł). Oznacza to, że przychody wypracowane na rynkach 

zagranicznych w 2016 roku wzrosły o 89,4 mln zł, czyli 38% r/r, sprzedaż na rynku polskim spadła 

o 36,3 mln zł, czyli o 20% r/r. Taka struktura przychodów była związana ze stagnacją na polskim 

rynku infrastruktury, na którą wpływ miały opóźnienia w przetargach realizowanych w ramach 

funduszy UE na lata 2014-2020 oraz utrzymująca się presja cenowa na krajowych projektach.  

 

Grupa kontynuuje ekspansję zagraniczną wykorzystując korzystny i stabilnie rozwijający się 

segment infrastruktury na rynkach zagranicznych oraz w związku ze stagnacją w obszarze oli&gas 

zwiększa zaangażowanie w infrastrukturze portowej  (segment marine i offshore). Na rynku 

infrastruktury portowej Grupa odnotowała wzrost sprzedaży o 145% r/r. Spółka rozwija także, obok 

dostaw i montażu konstrukcji stalowych za granicą, działalność w formule generalnego wykonawcy 

w Skandynawii.  

 

Grupa, aktywnie rozwija na rynku polskim rolę generalnego wykonawcy w segmencie 

infrastruktury, poprzez uczestnictwo w przetargach publicznych oraz ofertowanie projektów dla 

czołowych firm z branży infrastruktury krajowej. Grupa zwiększa aktywność w innych segmentach 

na polskim rynku budownictwa kubaturowego.   

 

W krajowych inwestycjach infrastrukturalnych spodziewane jest ożywienie, w ramach perspektywy 

finansowej UE 2014-2020. Spodziewana jest duża liczba rozstrzygnięć w przetargach publicznych 

w drugim półroczu 2017 r. oraz przyspieszenie realizacji inwestycji od 2018 r.  

 

Strukturę sprzedaży według segmentów działalności przedstawia tabela poniżej:  

Segmenty 
(dane w tys. PLN) 

2016 
 

2015 
 

Zmiana 
wartości 

Wartość Udział Wartość Udział % 

Marine&offshore 195 876 42,3% 131 061 31,9% +49,5% 

Infrastruktura 159 001 34,3% 219 932 53,6% -27,7% 

Budownictwo przemysłowe, 

kubaturowe, hydrotechniczne, inne 

89 471 19,3% 46 753 11,4% +91,4% 

Inne 19 028 4,1% 12 567 3,1% +51,4% 

Razem 463 377 100% 410 313 100%       +12,93% 
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W 2016 roku segment marine i offshore, pomimo stagnacji rynku oil&gas, miał największy 

udział w sprzedaży Grupy (42,3% wobec 31,9% rok wcześniej). Jest to związane przede 

wszystkim z intensywnym rozwojem przez Grupę sprzedaży w infrastrukturze portowej oraz dalszą 

realizacją dużego kontraktu na potrzeby platformy Johan Sverdrup. Wartościowo sprzedaż w tym 

segmencie wzrosła o 64,8 mln zł r/r.  

 

Udział segmentu infrastruktura w strukturze przychodów Grupy, na koniec 2016 r., jest 

niższy rok do roku i wynosi 34,3% wobec 53,6% r/r, a sprzedaż w tym segmencie spadła o 60,9 

mln zł r/r (do 159,0 mln zł z 219,9 mln zł rok wcześniej) Spadek sprzedaży i udziału tego segmentu 

w przychodach Grupy związany był głównie z opóźnieniami w rozstrzyganiu przetargów m.in. w 

związku z ponownymi analizami  programu  budowy  dróg oraz  nowelizacją ustawy PZP (Prawa 

Zamówień Publicznych). Negatywny wpływ na infrastrukturę ma także spadek na rynku budowy 

obiektów inżynierii lądowej o 15%. Jednocześnie Grupa intensywnie rozwija sprzedaż w ramach 

infrastruktury zagranicznej, głównie w krajach skandynawskich, w ramach realizowanych 

programów inwestycyjnych z perspektywą do 2029 r. Infrastruktura zagraniczna stanowiła 37% 

sprzedaży Grupy w tym segmencie.  

 

W obszarze budownictwa specjalistycznego (głównie budownictwo kubaturowe) Grupa w 2016 r. 

odnotowała sprzedaż na poziomie 89,5 mln zł wobec 46,7 mln zł w tym samym okresie rok 

wcześniej, co oznacza dynamiczny wzrost o 91% (42,7 mln zł).  

 

INWESTYCJE 

W 2016 tego roku Grupa Vistal zrealizowała inwestycje o wartości 22,9 mln zł. Grupa w ramach 

inwestycji uruchomiła w Czarnej Białostockiej nowa halę produkcyjną (Hala Przygotowania 

Produkcji) o pow. 1.500 m², zwiększającą moce przerobowe zakładu oraz przeprowadziła 

modernizację tego zakładu (co ma pomóc w rozwoju sprzedaży Grupy w segmencie 

budownictwo). Grupa wyposażyła także wytwórnię na Nabrzeżu Indyjskim oraz przy ulicy Hutniczej 

40 oraz zrealizowała inwestycje odtworzeniowe.  

 

STRATEGIA GRUPY  

Grupa realizuje  strategię rozwoju na najbliższe lata opartą na 3 filarach: wzrost rentowności,  

redukcji zadłużenia i budowa potencjału do wypłat dywidendy. Cele te Grupa planuje realizować 

m.in. poprzez: 

 zwiększenie efektywności operacyjnej i skuteczności w budowie portfela zleceń 

 koncentrację na priorytetowych segmentach rynkowych (w tym rozwój jako Generalny 

Wykonawca robót w kraju i za granicą) 

 optymalizację aktywów produkcyjnych 

 optymalizację aktywów nieprodukcyjnych i pomocniczych 

 

2016 to kolejny rok zwiększania skali działalności i wzmacniania naszej obecności na rynkach 

eksportowych. Pomimo niekorzystnych warunków rynkowych i związanej z tym presji na marże w 
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segmencie infrastruktury w Polsce oraz na rynku oil&gas, zwiększyliśmy sprzedaż o 53 mln zł. 

Dzięki dywersyfikacji produktowej i geograficznej kompensujemy negatywny wpływ okresowo 

słabszych segmentów rynku. W strukturze przychodów Grupy dominują realizacje z segmentu 

marine i offshore, głównie dzięki zwiększeniu aktywności w obszarze konstrukcji stalowych dla 

infrastruktury portowej.  W 2016 r. intensywnie rozwijaliśmy sprzedaż na rynkach skandynawskich 

w obszarze infrastruktury. Intensyfikujemy także swoją obecność w budownictwie kubaturowym, co 

potwierdza 91-proc. dynamika przychodów tego segmentu. Zwiększamy swoją aktywność w 

Polsce i za granicą jako Generalny Wykonawca - 40% naszego backlogu to umowy na 

kompleksową realizacje projektów - mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia SA. 

 

Wykorzystujemy dobre perspektywy na rynkach zagranicznych, szczególnie w Skandynawii. W 

Polsce spodziewamy ożywienia, w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 i dużej liczby 

rozstrzygnięć przetargów w drugiej połowie 2017 roku. Przełoży się to na przyspieszenie realizacji 

inwestycji od 2018 r. W związku ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym realizujemy strategię 

rozwoju na najbliższe lata, mającą na celu budowę trwałego potencjału dywidendowego w nowych 

warunkach rynkowych. Działania przewidziane w ramach strategii ukierunkowane są na wzrost 

rentowności i  redukcję zadłużenia -  dodał Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia SA. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Beata Cioczek 
M+G 
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432 
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl 
 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O VISTAL GDYNIA S.A. 

Grupa Vistal jest wiodącym producentem specjalistycznych, wielkogabarytowych, konstrukcji stalowych o 
najwyższej jakości w Polsce, którego doświadczenie i organizacja pozwalają na oferowanie różnorodnych typów 
konstrukcji stalowych, zarówno dla partnerów polskich, jak i zagranicznych, w tym na bardzo wymagających 
rynkach skandynawskich czy na rynku niemieckim.  
 
Grupa Vistal rozpoczęła działalność 25 lat temu, obecnie tworzy ją łącznie 10 spółek specjalizujących się w 
poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych.  
 
Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego 
typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego. Grupa 
oferuje również usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali 
nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska. Ponadto w ramach świadczonych usług znajdują się 
kompleksowe usługi wykonywania powłok antykorozyjnych, w tym cynkowanie. Szeroka i kompleksowa oferta 
stanowi istotną przewagę konkurencyjną Grupy VISTAL.  
 
Grupa działa w wielu sektorach rynkowych, główna działalność skupiona jest na następujących segmentach: 

 offshore – wykonawstwo platform wiertniczych i wydobywczych, urządzeń do podwodnego wydobycia 
ropy i gazu, morskich wież wiatrowych oraz budowa statków służących do obsługi platform,  

 infrastruktura –  budowa i montaż mostów oraz wiaduktów, tuneli, estakad oraz barier akustycznych, 
 marine – budowa i remonty statków, w tym statków wojennych (koncesja), 
 infrastruktura portowa – wykonawstwo urządzeń i instalacji, związanych z funkcjonowaniem portu, 

załadunku i rozładunku statków,  
 budownictwo kubaturowe – wytwarzanie konstrukcji stalowych dla galerii handlowych, hal produkcyjnych 

oraz widowiskowych i innych obiektów użyteczności publicznej, 
 energetyka – wykonawstwo wież wiatrowych, konstrukcji stalowych dla elektrowni i elektrociepłowni. 

mailto:beata.cioczek@mplusg.com.pl
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Zakłady produkcyjne Grupy Vistal są bardzo korzystnie zlokalizowane – Grupa ma dostęp  do 6,5 ha terenów 
portowych, z długością nabrzeża 900 m (tereny na Nabrzeżu Indyjskim i Nabrzeżu Węgierskim) oraz do szlaków 
morskich. Pozwala to na prefabrykację konstrukcji i transport drogą morską. Korzystna lokalizacja umożliwiła też 
Grupie m.in. pozyskanie zleceń na realizacje konstrukcji okrętowych dla norweskich i holenderskich odbiorców. 
Tereny należące do Grupy znajdują się na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
 
Oferta Grupy spełnia najwyższe wymagania jakościowe wynikające z krajowych i europejskich norm, a także 
specyficznych wymagań branżowych m.in. dla konstrukcji off-shore, obiektów kolejowych czy dźwigowych. 
Potwierdzeniem jakości są świadectwa i certyfikaty wraz ze sprawnie funkcjonującym Zintegrowanym Systemem 
Zarządzania zgodnym z normami: ISO 9001: 2008 (system zarządzania jakością), ISO 14001: 2004 (system 
zarządzania środowiskowego), OHSAS 18001:2007 (system zarządzania higieną i bezpieczeństwem prac). 
Ponadto, w 2015 r. w Grupie Vistal wdrożona została międzynarodowa norma ISO/IEC 27001:2013 (system 
zarządzania bezpieczeństwem informacji). 
 
Grupa Vistal posiada liczne certyfikaty branżowe, m.in.: PN-EN 1090-1:2012 dotyczący zasad oceny zgodności 
elementów konstrukcyjnych ze stali i aluminium, czy też PN-EN ISO 3834-2:2007 dotyczący wymagań jakości 
spawania materiałów metalowych. 
 
Głównymi akcjonariuszami Vistal Gdynia S.A. są Pan Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia S.A. 
(pośrednio przez BMMR Investments Sp. z o.o.), posiadający 52,8% udziałów oraz Bożena Matyka, członek Rady 
Nadzorczej, posiadająca 17,6% udziałów. Pozostałe 29,6% akcji jest w rękach akcjonariuszy giełdowych.  

 
Więcej informacji na www.vistal.pl  

 

 

http://www.vistal.pl/

