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Szanowni Państwo, Akcjonariusze, 

 

Z przyjemnością prezentuję Państwu sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej Mangata Holding za 2019 rok oraz podsumowanie 

najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku.  

 

Ubiegły rok przyniósł wiele wyzwań w otoczeniu makroekonomicznym. 

Wojna celno-handlowa pomiędzy Chinami oraz USA, wyjście Wielkiej Brytanii 

ze struktur Unii Europejskiej, spowolnienie gospodarcze i tempa wzrostu PKB w Polsce przy 

jednoczesnym spadku bezrobocia i wzroście wynagrodzeń nie pozostały bez wpływu na osiągane 

przez Grupę wyniki finansowe.  

 

W 2019 roku Grupa zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 676 mln PLN wobec 703 mln 

PLN w 2018 roku. W segmencie Podzespołów dla motoryzacji i komponentów zanotowano wzrost 

przychodów ze sprzedaży o około 19 mln PLN (4,8%) w porównaniu do 2018 roku. Wzrost ten jest 

efektem korzystnej koniunktury w segmencie automotive (głównie w I półroczu 2019 roku) oraz 

realizacji nowych projektów sprzedażowych w spółkach Grupy. 

 

W segmencie Elementów złącznych przychody ze sprzedaży spadły o około 17 mln PLN (11,1%) w 

stosunku do 2018 roku.  Pierwsza połowa 2019 roku przyniosła wzrost przychodów w tym segmencie, 

przede wszystkim na skutek realizacji przetargu na dostawy śrub do sektora budownictwa 

kolejowego oraz zwiększonych przychodów ze sprzedaży do klientów z branży petrochemicznej. 

Druga połowa roku rozpoczęła się spadkiem dynamiki sprzedaży, przede wszystkim na rynku 

krajowym. Główne przyczyny spadku wolumenów sprzedaży to niższe zamówienia z branży górniczej 

oraz brak spodziewanych przetargów na rozbudowę infrastruktury w branży kolejowej 

 

Spadek przychodów ze sprzedaży odnotowano również w segmencie Automatyki przemysłowej i 

armatury, gdzie przychody były niższe o około 29 mln PLN (18,5%) w porównaniu do roku 2018. 

Spadek przychodów był konsekwencją spowolnienia na rynkach zagranicznych – praktycznie na 

każdym rynku w tym segmencie odnotowano niższe przychody ze sprzedaży, przy czym największe 

spadki odnotowano na rynkach Unii Europejskiej oraz na rynku. 



 

Pomimo spadku przychodów ze sprzedaży, wynik EBITDA Grupy za rok 2019 wyniósł 96 mln PLN, 

osiągając najwyższy poziom w historii Grupy, natomiast zysk netto za rok 2019 wyniósł ok 51 mln 

PLN. 

 

W 2019 roku zrealizowaliśmy szereg inwestycji w odnowienie oraz rozwój majątku produkcyjnego. 

Jedną z największych inwestycji w Grupie była budowa gniazda prasy, które pozwoli na uwolnienie 

produkcji z innych gniazd oraz zwiększenie potencjału produkcyjnego o nowe wolumeny. Inną istotną 

inwestycją była budowa nowej linii technologicznej do obróbki bloków. Wymienione inwestycje 

pozwoliły na zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie Podzespołów dla motoryzacji i 

komponentów. W obszarze Automatyki przemysłowej i armatury budujemy centrum badawczo-

rozwojowe konstrukcji zaworów bezpieczeństwa. Projekt ma na celu budowę laboratorium, w 

którym rozwijane będą zarówno produkty oferowane przez Grupę, jak i wykonywane będą badania 

komercyjne dla podmiotów zewnętrznych. Po zakończeniu budowy centrum, planowane jest 

przeprowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych, przede wszystkim w obszarze zaworów 

bezpieczeństwa, które mają na celu rozwój oferty produktowej Grupy. 

 

Pod koniec października 2019 roku Zetkama, spółka zależna od Mangata Holding, nabyła 100 proc. 

akcji Fabryki Armatur Głuchołazy za około 3 mln PLN. Jesteśmy w trakcje analizy dwóch kolejnych 

projektów akwizycyjnych, jednakże z uwagi na wydarzenia z początku 2020 roku dalsze akwizycje 

zostały wstrzymane. 

 

Początek 2020 roku przyniósł nowe wyzwanie w postaci epidemii wirusa COVID-19. W Grupie podjęte 

zostały działania mające na celu łagodzenie potencjalnych skutków koronawirusa, przede wszystkim 

koncentrujemy się na zapewnieniu pracownikom możliwie jak największego, szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa oraz prowadzeniu racjonalnej i konserwatywnej polityki finansowej. Dostrzegamy 

już pierwsze skutki makroekonomiczne wystąpienia wirusa – spadki kursów akcji na giełdach, 

wahania kursów walut, fluktuacje cen towarów i materiałów, przerwy w produkcji. W chwili obecnej 

trudno jest przewidzieć kierunki dalszego rozwoju pandemii oraz oszacować gospodarcze skutki tego 

zjawiska. 

 

W imieniu Zarządu Mangata Holding dziękuję wszystkim naszym Partnerom w biznesie za wspólny 

rok, Radzie Nadzorczej za wsparcie i zaangażowanie w realizowane projekty oraz akcjonariuszom - za 

zaufanie, jakim nas obdarzają. 

 



Zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym wyniki są odzwierciedleniem zaplanowanych i 

zrealizowanych w 2019 roku projektów. Osiągnięte cele strategiczne i wyniki finansowe są rezultatem 

zaangażowania pracowników wszystkich podmiotów Grupy Kapitałowej Mangata Holding. Pragnę 

wyrazić podziękowanie dla całego zespołu, który niezmiennie z zaangażowaniem dążył do osiągnięcia 

rezultatów, jakie możemy dzisiaj zaprezentować. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Leszek Jurasz 

Prezes Zarządu 


