
 

W roku obrotowym 2004 nie zaszły istotne zmiany w przedmiocie działalności i w 

strukturze sprzedaŜy. Nadal dominującą działalnością był segment produkcji 

specjalistycznych urządzeń technicznych i konstrukcji stalowych, który stanowił 

ponad 80 % sprzedaŜy wobec blisko 18 % sprzedaŜy segmentu budowlanego. TakŜe 

utrzymała się dominacja eksportu stanowiącego 72,1 % sprzedaŜy nad sprzedaŜą 

krajową – 27,9 %. Silna pozostała więź z głównym klientem firmy – Cardo Door 

Docking, dla którego dostarczano platformy przeładunkowe, których wartość 

przekroczyła 45 % ogółu przychodów ze sprzedaŜy. 

Z nowych zjawisk, wskazujących na moŜliwość pewnych zmian w zakresie struktury 

sprzedaŜy w przyszłości, naleŜy wymienić pojawienie się stosunkowo duŜej liczby 

nowych klientów, głównie z rynku niemieckiego ale takŜe innych krajów Unii 

Europejskiej i wyraźny wzrost zapytań ofertowych na rynku przedsięwzięć 

inwestycyjnych na rynku krajowym, co moŜe skutkować wzrostem sprzedaŜy 

segmentu budowlanego w najbliŜszych latach. 

Konsekwentne przekształcenie portfela zleceń w kierunku obniŜającym poziom ryzyka 

drogą jego dywersyfikacji jest stałym zadaniem dla Zarządu. 

 

W minionym roku nastąpił wzrost sprzedaŜy ogółem 0 16,6 %, a w przypadku 

konstrukcji stalowych wzrost ten wyniósł 22,4 %. 

 

Niestety ten znaczący wzrost nie przełoŜył się na poprawę wyniku. Zysk netto roku 

2004 wyniósł 1.222 tys. zł i stanowił zaledwie 45 % zysku roku wcześniejszego. 

 

Wyniki ekonomiczne Spółki w 2004 r. zdeterminowały dwa niekorzystne czynniki o 

charakterze niezaleŜnym od Spółki. Pierwszy to bardzo gwałtowny, blisko 80 %, 

wzrost cen stali mający wpływ na wzrost cen wyrobów o ok. 36 %. DuŜa dynamika 

wzrostu cen w krótkim okresie wywołała gwałtowny spadek zleceń w I połowie roku 

oraz bardzo mocno wpływała w zasadzie przez cały rok na poziom uzyskiwanych 

marŜ. Praktycznie druga połowa roku to był proces adaptacji klientów do nowego 

poziomu cen. 



 

Równocześnie mieliśmy do czynienia z drugim czynnikiem, takŜe negatywnie 

rzutującym na wyniki, a mianowicie z trwałą aprecjacją polskiej waluty z jednoczesną 

silną jego fluktuacją w krótkich okresach. 

Proces adaptacji do tych dwu równolegle działających niekorzystnych zjawisk ma 

swoją naturalną inercję i mimo szeregu działań nie mógł być w minionym roku w 

pełni zamortyzowany. 

Jest  to w ocenie Rady Nadzorczej jedno z  głównych zadań Zarządu w  bieŜącym 

roku.   

Rada chciałaby jednak zwrócić uwagę, Ŝe miniony rok był kolejnym, który 

charakteryzował się wzmocnieniem pozycji rynkowej firmy. Pozyskanie nowych 

klientów na rynku niemieckim, przyczółkowe wejście na nowe rynki Francji, Holandii 

Danii, utrwalanie wizerunku solidnego i terminowego wykonawcy robót i usług 

legitymującego się wymaganymi na rynku unijnym certyfikatami, stanowi dobrą 

podstawę zarówno do dalszego wzrostu, ale takŜe do stopniowego podnoszenia 

rentowności prowadzonej działalności. 

 

Ocena minionego roku jest zatem niejednoznaczna. 

Z jednej strony niŜszy od oczekiwanego wynik, z drugiej wzmocnienie pozycji 

rynkowej firmy i podjęcie działań adaptacyjno – restrukturyzacyjnych tworzących 

podstawę dla lepszych wyników roku bieŜącego i lat następnych.  
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