
Szanowni Akcjonariusze, 

W imieniu Zarządu Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB –CHOJNICE” S.A. 

(„ZREMB”, „Spółka”) przedstawiam Państwu jednostkowe sprawozdanie z działalności Spółki 

w 2020 roku. W tym czasie Spółka osiągnęła jednostkowe przychody netto ogółem w 

wysokości 24 930 tys. zł i był to poziom niższy  w porównaniu do roku poprzedniego. W roku 

2020 Spółka zanotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 1 482 tys.  zł, co jest 

wartością zbliżoną do poprzedniego roku. Spółka zamknęła rok 2020 jednostkowym zyskiem 

netto w wysokości 997  tys. czyli dwukrotnie wyższym niż w 2019 roku.  

Rok 2020 był rokiem specyficznym i bardzo trudnym głownie ze względu na pandemię 

Sars-Cov-2, której skutki odczuła cała światowa gospodarka. Wywarła ona też ujemny wpływ 

na Spółkę, gdzie w II kwartale 2020 roku zanotowaliśmy spadek przychodów i stratę na 

każdym poziomie działalności, widoczne było wycofywanie się kontrahentów ze zleceń oraz 

ogólny strach przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Pomimo tego i pomimo spadku 

o ok 20% poziomu przychodów udało się zamknąć rok 2020 podobnym zyskiem na 

działalności operacyjnej i lepszym dwukrotnie wynikiem netto niż 2019 rok, co uznajemy za 

sukces w warunkach w jakich przyszło nam działać.  

 Rok 2020 to też rok dalszej dywersyfikacji  obszarów produkcji, która obecnie opiera 

się na kilku nogach, aby maksymalnie ograniczyć w przyszłości ryzyka Spółki na negatywne 

trendy w branży. Efekt przyniosły też działania z zakresu B+R mające na celu wzmocnienie 

pozycji ZREMB oraz wykorzystanie potencjału min zakresu projektowania co skutkowało 

natężeniem prac nad projektem kontenera samowyładowczego ZREMOVE do produkcji 

którego dokonano już zakupu pierwszej maszyny w II połowie 2020 roku. Realizacja tego 

projektu przez pandemię niestety przesunęła się w czasie głównie przez ograniczenie narzędzi 

marketingowych do jego promocji (targi, bezpośrednie prezentacje u klientów) 

 Dlatego po zaprezentowanych wynikach za rok 2020 oraz szerokich działaniach 

mających na celu umocnienie pozycji Spółki patrzymy z pewnym umiarkowanym optymizmem 

na najbliższy okres ufając, iż nasze działania przyczynią się do dalszego rozwoju i umacniania 

pozycji ZREMB.  

Korzystając z okazji chciałbym podziękować za cierpliwość i zaufanie Akcjonariuszy. 

 

 

Z poważaniem, 

Prezes Zarządu- Krzysztof Kosiorek-Sobolewski 

 

 
 


