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Drodzy Akcjonariusze – Szanowni Państwo,
Mam przyjemność w imieniu Zarządu Vistal Gdynia S.A. przedstawić Państwu jednostkowy i skonsolidowany
raport roczny Grupy Kapitałowej Vistal zawierający informacje o wynikach finansowych oraz najważniejszych
wydarzeniach korporacyjnych 2016 r.
Ubiegły rok był dla Grupy Vistal okresem dalszego rozwoju skali powadzonej działalności, pomimo
niekorzystnych warunków panujących w otoczeniu rynkowym: stagnacji w segmencie oil&gas oraz
spowolnienia na rynku infrastruktury krajowej. Grupie Vistal udało się umocnić pozycję rynkową za granicą,
wolumen sprzedaży eksportowej był bliski 70% przychodów ze sprzedaży ogółem. Grupie udało się
zwiększyć przychody o blisko 13%, Grupa Kapitałowa Vistal zakończyła 2016 r. obrotami na poziomie 463,4
mln PLN oraz zyskiem netto w wysokości 8,9 mln PLN. W 2016 roku segment marine&offshore, pomimo
stagnacji rynku oil&gas, miał największy udział w sprzedaży Grupy wynoszący 42,3%, z przychodami na
poziomie 195,9 mln PLN W segmencie infrastruktura osiągnięto przychody w wysokości 159,0 mln PLN, co
daje udział na poziomie 34,3% sprzedaży ogółem. W obszarze budownictwa kubaturowego Grupa w 2016 r.
uzyskała sprzedaż na poziomie 89,5 mln zł, udział tego segmentu stanowił 19,3% sprzedaż ogółem. Wartym
podkreślenia jest znaczący wzrost sprzedaży w segmencie marine&offshore na poziomie 49,5% w związku z
ekspansją na rynku infrastruktury portowej i pozyskaniem znaczących zleceń w zakresie wykonawstwa
dźwigów portowych. Jednocześnie w 2016 r. znacząco wzrósł segment budownictwa kubaturowego o
91,4%.
Dostrzegając zachodzące zmiany i uwarunkowania rynkowe, Grupa realizuje strategię opartą na trzech
filarach: wzrostu rentowności, redukcji zadłużenia i budowy trwałego potencjału do wypłat dywidendy. Cele
te Grupa planuje realizować m.in. poprzez: zwiększenie efektywności operacyjnej, koncentrację na
priorytetowych segmentach rynkowych, rozwoju działalności w formule generalnego wykonawcy w kraju i za
granicą, a także optymalizację posiadanych aktywów produkcyjnych i pomocniczych.
Z optymizmem spoglądam na oczekiwane ożywienie na rynku budowlanym w kraju na projektach
infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków budżetowych EU na lata 2014-2020, które powinno
przełożyć się na dalszy wzrost wolumenu przychodów realizowanych w formule generalnego wykonawcy w
ramach zamówień publicznych. Kontynuowany będzie rozwój na rynku budownictwa infrastrukturalnego w
krajach skandynawskich, na bazie doświadczeń zdobytych przy realizacji pierwszego projektu Tana Bru w
Norwegii w formule generalnego wykonawcy. W segmencie marine&offshore rozwijana będzie działalności w
zakresie budowy konstrukcji dźwigowych na potrzeby infrastruktury portowej. Oczekuję dalszego rozwoju w
segmencie budownictwa kubaturowego oraz w zakresie kompleksowych usług ochrony antykorozyjnej.
Dziękuje przede wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wytrwałą prace. Chciałbym także podziękować
naszym Akcjonariuszom za zaufanie i Członkom Rady Nadzorczej za wspieranie Zarządu.
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