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       Upływający 2015r. był dla Grupy kapitałowej Assetus S.A. bardzo udany. Spółka zależna 

Emitenta , tj. ModernDach Sp. z o.o. rozwijała się bardzo dynamicznie , na co duży wpływ miały 

działania podjęte przez Emitenta już w 2014r. , oraz na przestrzeni 2015r. związane z 

optymalizacją polityki kosztowej , oraz zmianą  polityki sprzedażowej zmniejszającej ryzyka 

płynności .  W ostatnim kwartale 2015r. spółka zależna Emitenta ModernDach Sp. z o.o. , 

odnotowała bardzo dobre wyniki , które są efektem podjętych konkretnych działań od połowy 

zeszłego roku przez Emitenta .  Prowadzona systematycznie modernizacja linii produkcyjnych 

przez spółkę ModernDach Sp. z o.o. , oraz kontynuowana stała optymalizacja procesów 

produkcyjnych zaczęła w 2015r.  w sposób trwały przekładać się na zarysowujący się stały trend 

rosnący wolumenu sprzedaży produktów oferowanych przez spółke Moderndach . Jednocześnie  

od początku 2015r. zarysowuje się stała tendencja wzrostu udziału w sprzedaży produktów 

bardziej zaawansowanych technologicznie np. kompletnych domów mieszkalnych czy 

prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych – stropów .  Umożliwia to spółce ModernDach 

Sp. z o.o. podejmowania się realizacji większych i bardziej rentownych zamówień , co umacnia 

jej pozycje na rynku i stabilizuje przychody w średnim horyzoncie czasowym .  W czwartym 

kwartale 2015r. , przychody skonsolidowane Emitenta narastająco wraz ze spółką ModernDach 

Sp. z o.o. odnotowały znaczny wzrost i wyniosły 15,6 mln. zł. , w stosunku do analogicznego 

okresu w 2014r. ( IVQ 2014r.) , gdzie wyniosły 7,6 mln. zł. Jednocześnie znacznej poprawie uległ 

skonsolidowany zysk Assetus S.A. wraz ze spółką ModernDach Sp. z o.o. , z działalności 

operacyjnej i wyniósł narastająco na koniec czwartego kwartału 2015r. 591 tys. zł. , w stosunku 

do analogicznego okresu w 2014r. (IV Q 2014r.) , gdzie narastająco po czterech kwartałach z 

działalności operacyjnej został osiągnięty zysk  w wysokości 295 tys. zł.    

Po czterech kwartałach 2015r. narastająco spółka Assetus S.A. odnotowała zysk ze sprzedaży 

skonsolidowany ze spółką ModernDach Sp. z o.o.  w wysokości 630 tys. zł. w stosunku do zysku 

ze sprzedaży w wysokości 359 tys. zł. po czterech kwartałach 2014r. .W ujęciu jednostkowym 

przychody ze sprzedaży spółki Assetus S.A. po czterech kwartałach  2015r. narastająco  wzrosły z 

97 tys. po czterech kwartałach 2014r. do 261 tys. zł. po czterech kwartałach 2015r.    

W czwartym kwartale 2015r. , Spółka nadal procedowała działania związane z nawiązywaniem 

kontaktów i współpracy z firmami polskimi i zagranicznymi , w ramach budowy nowych rynków 

zbytu dla szerokiego wachlarza produktów spółki ModernDach Sp. z o.o. , co powinno przełożyć 



się w średnim okresie czasu na wzrost przychodów zarówno spółki zależnej , jak i całej Grupy 

Kapitałowej.    

 

Z poważaniem , 

 

Prezes Zarządu 

Piotr Wiaderek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


