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Warszawa, 12 kwietnia 2019 r. 

 

 

Szanowni Państwo,  

prezentuję Państwu sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2018 rok 
oraz podsumowanie najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku.  

Za nami szczególny, bardzo wymagający, 2018 rok. Rok intensywnej pracy, realizacji ambitnych 
wyzwań, ale przede wszystkim kontynuacji wielu istotnych zmian dla Grupy Kapitałowej Polimex 
Mostostal, które pozytywnie przekładają się na kolejne lata naszego funkcjonowania. 

Nasza Grupa Kapitałowa to firma o ugruntowanej pozycji w branży inżynieryjno-budowlanej, 
stabilnej pozycji finansowej i rynkowej, która dzięki ciężkiej pracy i konsekwentnej realizacji 
założonych planów uzyskuje pozytywne wyniki finansowe.   

W 2018 roku Grupa Kapitałowa kontynuowała projekty w obszarze optymalizacji i doskonalenia 
efektywności w procesach operacyjnych, zmierzające do dalszej poprawy marżowości 
prowadzonych biznesów i lepszego zorientowania na potrzeby klientów.  

Zgodnie z deklaracjami postawiliśmy na zwiększenie kompetencji zarządzania realizacją 
projektów oraz na poprawę procesu ofertowania i budżetowania. W 2018 roku skupiliśmy się 
przede wszystkim na działalności biznesowej w kluczowych obszarach. 

Spółki z Grupy Kapitałowej działają w oparciu o główne segmenty biznesowe: nafta, chemia, gaz  
i inżynieria środowiska, energetyka i serwis, budownictwo infrastrukturalne i kubaturowe, a także 
produkcja.  

W roku 2018 sytuacja rynkowa była zróżnicowana zarówno w poszczególnych segmentach, jak  
i na kluczowych rynkach, na których działa Grupa.  W minionym roku Grupa odczuła znaczący 
wzrost cen zakupu surowców i podstawowych materiałów budowlanych we wszystkich 
segmentach działalności a także, podobnie jak inne przedsiębiorstwa budowlane w Polsce, 
niekorzystną sytuację na rynku pracy i stopniowy wzrost wynagrodzeń.  

Dużo uwagi w 2018 roku poświęciliśmy naszym kluczowym projektom. Razem z partnerami 
kończymy nasz największy projekt energetyczny - budowę bloków 5 i 6, o mocy 900 MWe każdy, 
w Elektrowni Opole dla PGE GiEK S.A. 

Realizujemy budowę najnowocześniejszego w Polsce bloku parowo-gazowego  
w Elektrociepłowni Żerań dla PGNiG TERMIKA S.A. Rozpoczęliśmy, w konsorcjum z SBB 
ENERGY SA, budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 
bloków nr 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Dolna Odra w PGE GiEK SA. 

Nasza spółka Naftoremont-Naftobudowa realizuje budowę czterech zbiorników magazynowych 
dla paliw płynnych o łącznej pojemności 128 tys. m³ wraz z infrastrukturą w Bazie Paliw nr 1  
w Koluszkach oraz Nowej Wsi Wielkiej. 

Z satysfakcją możemy powiedzieć, że ten rok zakończyliśmy z sukcesem.  
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W lipcu 2018 po długim procesie negocjacji, podpisaliśmy porozumienie w przedmiocie zawarcia 
ugód z Generalną Krajową Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Konsorcjantami: Doprastav 
AS, MSF Engenharia S.A. i MSF Polska Sp. z o.o. 

W październiku 2018 zawarliśmy korzystny dla nas aneks do umowy w sprawie zmiany terminu 
zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. 

Pracujemy nad pozyskaniem nowych ambitnych i zarazem atrakcyjnych finansowo projektów.  

W marcu 2019 nasza spółka Naftoremont-Naftobudowa – jako lider i firma Agat - partner 
Konsorcjum rozpoczęła nowy duży projekt - budowę pięciu nowych zbiorników na ropę  
w Terminalu Naftowym w Gdańsku dla PERN, który ofertowaliśmy w 2018 roku.  

W ramach dywersyfikacji biznesu odnawiamy nasze kompetencje w segmencie energetyka  
w zakresie utrzymania ruchu, remontów i prac serwisowych. 

Jednym z najważniejszych czynników sukcesu są ludzie, nasi pracownicy. Wzmacniamy kadrowo 
naszą Grupę Kapitałową o fachowców z branży. Budowa rzetelnej, wiarygodnej komunikacji  
z wszystkimi pracownikami i związkami zawodowymi, opartej o wzajemne zaufanie, jest 
priorytetem zarządu „Polimex-Mostostal”. Dokładamy starań, by praca w Grupie Kapitałowej 
Polimex Mostostal była satysfakcjonująca i dawała wiele możliwości rozwoju.  

Jestem przekonany, że bazując na ogromnym potencjale naszej Grupy Kapitałowej  
i kompetentnym, zaangażowanym zespole jesteśmy w stanie zrealizować cele, jakie przed sobą 
stawiamy i jakie są od nas wymagane.  

Jesteśmy przekonani, że właśnie te działania prowadzą nas w dobrym kierunku.  
Odzwierciedleniem tego jest dzisiejsza stabilna sytuacja Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. 
Nasz aktualny portfel zamówień wynosi ok. 1,54 mld PLN. 

Kończymy realizację trudnych projektów pozyskanych w latach poprzednich i intensywnie 
pracujemy nad pozyskiwaniem na kolejne lata „zdrowych” projektów w segmentach nafta, chemia 
i gaz, energetyka, produkcja i budownictwo. Zgodnie z założeniami Planu Rozwoju 
dywersyfikujemy nasze kierunki działania. Pracujemy nie tylko w Polsce, ale z coraz wyższą 
skutecznością, rozwijajmy się na rynkach zagranicznych. Jesteśmy obecni w wielu krajach, takich 
jak m.in. Niemcy, Belgia, Holandia, Finlandia, Węgry, Czechy. Naszym celem jest skupienie się 
na wszystkich projektach, które mogą zapewnić Grupie Kapitałowej stabilne, satysfakcjonujące 
przychody i równie satysfakcjonujące marże.  

Wszystkie powyższe sukcesy oraz zrealizowane działania mają odzwierciedlenie w pozytywnych, 
na tle wyników z branży, wynikach finansowych jakie Grupa Kapitałowa prezentuje za 2018 rok. 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom ok. 1 637 mln zł. Wynik EBITDA 
Grupy Kapitałowej jest dodatni i wyniósł ok. 62 mln zł. Łączny zysk netto Grupy Kapitałowej 
wyniósł ok. 16 mln zł.  

Przedstawiamy Państwu podsumowanie naszej dwunastomiesięcznej pracy - jednostkowy  
i skonsolidowany raport okresowy z działalności „Polimex-Mostostal” S.A. za rok 2018 oraz 
sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za rok 2018. 

Zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym wyniki są odzwierciedleniem 
zaplanowanych i zrealizowanych w 2018 roku projektów. Osiągnięte cele strategiczne i wyniki 
finansowe są rezultatem zaangażowania pracowników wszystkich podmiotów Grupy Kapitałowej 
Polimex Mostostal. Pragnę wyrazić podziękowanie dla całego zespołu, który niezmiennie  
z zaangażowaniem dążył do osiągnięcia rezultatów, jakie możemy dzisiaj zaprezentować.  
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W imieniu Zarządu Polimex-Mostostal, dziękuję też wszystkim naszym Partnerom w biznesie za 
wspólny rok, Radzie Nadzorczej za wsparcie i zaangażowanie w realizowane projekty oraz 
akcjonariuszom - za zaufanie, jakim nas obdarzają. Zapewniamy, że będziemy dążyli do dalszego 
doskonalenia i zwiększania wartości Spółki dla obecnych i przyszłych Akcjonariuszy  
„Polimex-Mostostal” S.A. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Krzysztof Figat 

Prezes Zarządu  
„Polimex-Mostostal” S.A. 

 


