Szanowni Akcjonariusze, Kontrahenci i Pracownicy

Pragnę Państwu przedstawić Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. za
rok 2015.
W mienionym roku Grupa Kapitałowa Projprzem S.A. rozwijała się w założonych kierunkach
- o blisko 10 % zwiększone zostały przychody w zakresie głównego segmentu działalności –
systemów

przeładunkowych.

Również

w

segmencie

konstrukcji

stalowych

przychody

skonsolidowane wzrosły o blisko 35 %. Spadły natomiast istotnie, bo o ponad 80 % przychody w
obszarze budownictwa przemysłowego – gdyż, tak jak wcześniej informowano, Spółka wycofała się
z realizacji dużych projektów budowlanych w generalnym wykonawstwie. Istotnej poprawie uległ
również wynik Grupy Kapitałowej na poziomie zysku ze sprzedaży. W 2015 roku zysk ze sprzedaży
wynosił 2.817 tys. zł. W roku 2014 była to strata w wysokości 687 tys. zł. Należy podkreślić tym
samym, że mimo iż wielkość łącznych przychodów spadła w stosunku do 2014 roku o około 20 % do kwoty 130.294 tys. zł, to wynik działalności Grupy na poziomie zysku ze sprzedaży jest znacznie
lepszy.
Niezależnie od poprawy wyników z działalności operacyjnej, Zarząd Projprzem S.A. musiał w
sprawozdaniu za rok 2015

uwzględnić ryzyka rynkowe, przede wszystkim ryzyko kredytowe,

których finansowy wymiar został ujęty w kosztach pozostałej działalności operacyjnej. Były to
przede wszystkim odpisy aktualizujące należności, dotyczące sprzedaży z lat 2013-2015.
Łączny poziom odpisów aktualizujących wartość należności wyniósł 8.492 tys. złotych.
Powyższe odpisy są wynikiem przede wszystkim szeregu błędów przy ocenie ryzyka
kredytowego oraz przy udzielaniu kredytu kupieckiego Klientom. Problem ten dotyczy przede
wszystkim rosyjskich kontrahentów spółki zależnej Promstahl Polska sp. z o.o. Ponadto konieczne
stało się utworzenie odpisów w związku z nieściągnięciem wierzytelności związanych ze sprzedażą
nieruchomości oraz nierozliczeniem transakcji związanych ze sprzedażą konstrukcji stalowych.

Wycena nieruchomości inwestycyjnych posiadanych przez Grupę była ujemna i wynosiła kwotę
netto 1.691 tys. zł. Tym samym wynik netto Grupy zakończył się stratą w wysokości 7.889 tys.
złotych.
Mamy świadomość, iż powyższe czynniki bardzo mocno obciążyły wynik finansowy Grupy
Kapitałowej, nie mniej w ocenie Zarządu konieczne było ich ujawnienie – tym bardziej, że skutki
związane z brakiem ściągniętych należności de facto dokonały się już znacznie wcześniej. Kwestie
powyższe miały także istotny wpływ na zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, które
zostały przeprowadzone przez Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23
grudnia 2015 roku.

Jak zapewne Państwo wiecie, zmiany te doprowadziły do konfliktu w

Akcjonariacie, który utrudnia funkcjonowanie PROJPRZEM S.A. jak i całej Grupy Kapitałowej.
Pomimo tych przeszkód, Zarząd PROJPRZEM S.A. stara się minimalizować skutki popełnionych
błędów. W pierwszej kolejności dążymy do odzyskania wierzytelności od kontrahentów
PROJPRZEM S.A. i Promstahl Polska sp. z o.o. Ponadto wprowadzamy procedury naprawcze w
zakresie organizacji Grupy Kapitałowej. Wierzymy, że prowadzone działania pozwolą w najbliższym
czasie na znaczne poprawienie wyników – a efekt skumulowania się wszystkich negatywnych
czynników, które zdecydowały o konieczności tak wysokich odpisów będzie miał wyłącznie
charakter jednorazowy.
Wbrew pojawiającym się w przestrzeni publicznej informacjom, chcemy zapewnić, że
dokładamy należytej staranności aby rozwijać PROJPRZEM S.A. i całą Grupę Kapitałową. Nie
zamierzamy likwidować żadnej z posiadanych spółek zależnych. Przeciwnie, chcemy je nadal
rozwijać i dlatego wprowadzamy zmiany, które mają na celu poprawę ich funkcjonowania. W
najbliższym czasie planujemy poniesienie znaczących nakładów inwestycyjnych, szczególnie w
obszarze systemów przeładunkowych. Do końca roku 2016 będzie przeprowadzona rozbudowa
Zakładu produkcyjnego w Koronowie i zostanie zrobotyzowana część procesów spawania. W ocenie
Zarządu, w związku z tą inwestycją, od 2017 roku istotnie wzrośnie wielkość mocy produkcyjnych
w tym obszarze, jak również konkurencyjność cenowa naszych wyrobów – tak istotna do dalszego
zwiększania udziałów w rynku.

Możemy zapewnić, że w dalszym ciągu pozostajemy wiarygodnym partnerem handlowym,
zarówno w obszarze techniki przeładunku, konstrukcji stalowych i budownictwa przemysłowego.
Tak jak wskazywaliśmy powyżej będziemy dynamicznie się rozwijać i budować wartość dla
wszystkich naszych Akcjonariuszy. Chcemy też pozostać dobrym i stabilnym pracodawcą.
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