Warszawa, 2016-11-04
Krzysztof Zaremba
minister obrony narodowej

Zapytanie nr 1166
Zapytanie w sprawie Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA
Szanowny Panie Ministrze,

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji na temat aktualnej
kondycji finansowej Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. Dalsze utrzymanie tej firmy jest
istotnym elementem istnienia przemysłu stoczniowego na Pomorzu Zachodnim.
W związku z tym, że Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. jest firmą zależną od
Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., która jest w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej, zwracam
uwagę na pilną potrzebę dokapitalizowania firmy.
Program naprawczy, który jest prowadzony w Morskie Stoczni Remontowej Gryfia S.A. w
moim przekonaniu powinien zabezpieczyć funkcjonowanie na przyszłość, czy Pan Minister
podziela tą opinię?

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Zaremba
Poseł RP

Warszawa, 2016-11-

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
SEKRETARZ STANU
Nr 301/1662/Z68/16/JS
Pan Marek KUCHCIŃSKI
MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na zapytanie Pana Posła
Krzysztofa Zaremby w sprawie Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA (nr 1166), uprzejmie
proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że w ocenie obecnego kierownictwa resortu obrony
narodowej utrzymanie i wzmocnienie polskiego przemysłu stoczniowego stanowi kluczowy
element budowania bezpieczeństwa państwa. Niezwykle istotną rolę w budowaniu tego przemysłu
odgrywa rozwój Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. będącej jedną z kluczowych spółek
polskiego przemysłu obronnego oraz zapewniającej ponad 500 miejsc pracy w województwie
zachodniopomorskim.
MSR Gryfia S.A. znajduje się obecnie w stabilnej kondycji finansowej. Należy jednak
zauważyć, że złe wyniki finansowe stoczni w ostatnich latach wynikały z wieloletnich zaniedbań
poprzedniego rządu, który nie inwestował w rozwój stoczni, pomijając ją przy udzielaniu zamówień
rządowych. Z tego względu konieczne było przeprowadzenie szeregu działań naprawczych
umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie spółki.
Pierwszym z podjętych działań była zmiana struktury własnościowej spółki. Obecnie
akcjonariuszem większościowym MSR Gryfia S.A. jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych (MARS FIZ), który posiada 87,5 % akcji MSR Gryfia S.A. Podmiotem
zarządzającym funduszem MARS FIZ jest spółka MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(MS TFI S.A.), w której 100% akcji posiada Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. W ten sposób MSR
Gryfia stała się elementem procesu konsolidacji spółek polskiego przemysłu obronnego.
Mimo trudnej sytuacji Zarząd MSR Gryfu jest przekonany, że Spółka wykorzystując
posiadany potencjał i doświadczenie, może stać się ponownie znaczącym podmiotem na rynku.
Dowodem na to, że Gryfia nie utraciła sprawności działania, jest zysk ze sprzedaży w wysokości
3,8 min PLN wypracowany w sierpniu i wrześniu 2016 roku.
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zakontraktowanych zleceń była możliwa dzięki uzupełnieniu kapitału obrotowego pożyczką
udzieloną w wysokości 10 min PLN przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. Osiągnięte w ostatnich
dwóch miesiącach marże pokazują, że przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu sprzedaży Spółka
posiada zdolność do generowania dodatnich wyników.
Udzielenie pożyczki należy traktować jako działanie doraźne dające gwarancję terminowego
regulowania zobowiązań pracowniczych, natomiast realnej pomocy dla Spółki należy upatrywać
w kontraktach na remonty jednostek specjalnych pozyskanych przy wsparciu Ministerstwa Obrony
Narodowej. Celem Zarządu MSR Gryfia nie jest bowiem finansowanie działalności kapitałem
pożyczkowym, lecz środkami wypracowanymi w wyniku realizacji zleceń produkcyjnych.
W poniższej tabeli prezentujemy symulację wyników w ujęciu średniomiesięcznym
przy założeniu realizacji sprzedaży z remontów statków w wysokości 12 min PLN i utrzymaniu
kosztów na poziomie generowanym w sierpniu i wrześniu 2016 roku.
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T abela 1: Symulacja wyników w ujęciu
ŚREDNIOMIESIĘCZNYM

WARTOŚĆ
[w tys. zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE
A. Przychody netto z remontów statków
B. Koszty działalności operacyjnej
C. Z ysk (strata) ze sp rzed a ży
D. Pozostałe przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
F.

G.
H.

1.

W y n ik z d z ia ła ln o ści o p e ra c y jn e j

Przychody finansowe
Koszty finansowe

12 000,0
10 600,0
1 4 0 0 ,0

0,0
500,0
900,0

0,0
170,0

W y n ik z d z ia ła ln o ści g o s p o d a rcz e j

730,0

Należy podkreślić, że dla powrotu do pełnej sprawności operacyjnej, odbudowy rynku
i powiązań handlowych niezbędny jest czas i zapewnienie ciągłości finansowania. Zarówno
kierownictwo resortu obrony narodowej, jak i Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. mogą
zapewnić, że dołożą wszelkich starań, aby wesprzeć restrukturyzację i rozwój MSR Gryfia w tym
zakresie.
MSR Gryfia posiada pełną zdolność techniczno-operacyjną do wykonywania remontów
dla segmentu produkcji specjalnej. Stocznia pozyskała koncesję MSWIA na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o poszerzonym
wojskowym lub policyjnym działaniem oraz stosowne poświadczenia bezpieczeństwa wymagane
zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych. Ponadto Spółka podjęła decyzję
0 konieczności rozszerzenia ww. koncesji o obrót bronią i amunicją bez prawa magazynowania
1 złożyła w tym zakresie wnioski. Praktycznym sprawdzeniem posiadanych kompetencji był
przeprowadzony w sierpniu 2016 roku remont jednostki wojskowej ORP Toruń na zlecenie
Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu.
Podsumowując, pragnę wyrazić przekonanie, że podjęte przez Polską Grupę Zbrojeniową
S.A. działania naprawcze umożliwiają zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i dalszy rozwój
MSR Gryfia S.A. i doprowadzą do tego, że spółka stanie się konkurencyjna oraz będzie przynosiła
zyski, zapewniając miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim.

Bartosz KOWNACKI
Do wiadomości:
Pan Jacek ŚWIDERSKI
Wicedyrektor w Sekretariacie Prezesa Rady Ministrów
T-1/48/III/B10
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