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Drodzy Akcjonariusze, Kontrahenci i Pracownicy 

 

 

W imieniu Zarządu Projprzem S.A. przekazuję Państwu Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej 

Projprzem S.A. za 2014 rok, w którym skonsolidowane przychody wynoszą 164.073 tys. zł. i są o 3% wyższe 

niż w roku ubiegłym.  

Wzrost przychodów niestety nie przełożył się na poprawę rentowności poszczególnych segmentów 

działalności Spółki, pomimo sprzyjającej sytuacji na głównych rynkach zbytu oraz znaczącego wzrostu  

nakładów inwestycyjnych w porównaniu do 2013 roku. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy poszukiwać w 

systemie zarządzania Grupą Kapitałową oraz błędnie określonej strategii Grupy. W dalszej części listu 

podzielę się z Państwem planami Zarządu, których celem jest  wyeliminowanie tego typu przeszkód w 

przyszłości.  

Podsumowując miniony rok w ramach każdego z segmentów sytuacja przedstawiała się 

następująco.  

W segmencie systemów przeładunkowych nastąpił spadek przychodów o 4,2 % do kwoty 80.765 tys. 

zł. na co największy wpływ miało zmniejszenie sprzedaży na rynku niemieckim. Warto podkreślić, iż spadek 

przychodów w nieznacznym stopniu wpłynął na rentowność wyniku brutto ze sprzedaży – spadek o 0,9%. 

Nie bez znaczenia dla poziomu rentowności pozostaje wysoki udział sprzedaży do Rosji, gdzie utrzymanie 

wolumenu przy istniejących uwarunkowaniach geopolitycznych zostało okupione spadkiem rentowności. 

Pomimo tych trudności widzimy bardzo duży potencjał w obecności na rynku rosyjskim. W II półroczu 

podjęliśmy intensywne działania zmierzające do powołania spółki w Turcji, dzięki czemu będziemy mogli 

sprawniej obsługiwać naszych dystrybutorów operujących na tamtym rynku. Niezmiennie naszą silną stroną 

jest szeroka gama oferowanych produktów, wysoka jakość oraz możliwość zastosowania indywidualnych 

rozwiązań projektowych pod potrzeby Klienta. 

Sprzedaż w segmencie konstrukcji stalowych za rok 2014 wyniosła 23.394 tys. zł. co oznacza 

utrzymanie poziomu z roku 2013. Zmiana struktury organizacyjnej sprzedaży nie przełożyła się na 

efektywność uzupełnienia portfela kontraktów do poziomu zapewniającego pokrycie kosztów segmentu. W II 

półroczu zerwaliśmy z tradycją budowania portfela wyłącznie w oparciu o  klientów z rynku niemieckiego, a w 

mailto:info@projprzem.com


PROJPRZEM Spółka Akcyjna 
85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 13 
tel. +48 52 37 67 400 
fax +48 52 37 67 403 
info@projprzem.com 
www.projprzem.com 

REGON 002524300 
NIP 554 023 40 98 
KRS 0000024679 Sąd Rejonowy  

w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 
Certyfikaty ISO 9001, ISO 3834-2, AQAP 2110 

Kapitał Zakładowy 

5.982.716 zł  
całkowicie opłacony 
Konto bankowe 

mBank S.A. 
52 1140 1052 0000 3123 0200 1001 

 

 

szczególności z segmentu energetycznego i przemysłu chemicznego. Realizując tą strategię, Spółka 

współrealizowała inwestycje w Polsce. Sprawne działanie zarówno po stronie ofertowej jak i produkcyjnej 

spowodowało wygenerowanie w II półroczu  13.937 tys. zł. przychodu z rentownością wyniku brutto na 

sprzedaży na poziomie 12,1 %. Należy podkreślić, iż specjalizujemy się w wytwarzaniu konstrukcji stalowych 

o wysokich wymaganiach jakościowych przeznaczonych na rynki Unii Europejskiej.   

W ramach segmentu budownictwa Grupa Kapitałowa zanotowała sprzedaż w wysokości 56.304 tys. 

zł. co oznacza wzrost o 27% w porównaniu do roku ubiegłego. Niewątpliwie główny udział w tej kwocie ma 

realizacja znaczącego kontraktu rozpoczęta w 2013 roku, i którego wykonanie w 2014 roku przebiegało bez 

zakłóceń. Rentowność segmentu wyniosła 1,7%.   

 Nadrzędnym celem Zarządu w roku 2015 jest generowanie rentownych przychodów, tak aby 

konsekwentnie budować wartość dodaną dla Akcjonariuszy. Chcąc wywiązać się ze składanych deklaracji 

musieliśmy dokonać weryfikacji strategii Spółki. W ocenie Zarządu, celem Spółki powinno być prowadzenie 

działalności głównie w obszarach, w których posiadamy wysokie, zweryfikowane kompetencje. W związku z 

powyższym zrezygnowaliśmy z kontynuowania działalności budowlanej w roli generalnego wykonawcy. Od   

1 stycznia 2015 roku segment budownictwa przemysłowego w głównej mierze stanowi wsparcie dla 

segmentu konstrukcji stalowych w zakresie usług projektowych i montażu. Szans upatrujemy w 

kompleksowej obsłudze Klientów tj. produkcji konstrukcji i ich montażu. Oczekujemy skutecznego 

pozyskiwania rentownych kontraktów zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach UE. 

 W ramach segmentu systemów przeładunkowych priorytetem na kolejny rok niezmiennie pozostaje 

dalsza ekspansja na nowych rynkach, która spowoduje wzrost przychodów i rentowności. W nadchodzącym 

roku planujemy zakończyć procedury związane z powołaniem spółki zależnej w Turcji. Oceniamy, iż potencjał 

tego rynku oraz krajów sąsiadujących jest bardzo wysoki. Należy podkreślić, iż konsekwencją wzrostu 

przychodów będzie wyższe wykorzystanie zdolności produkcyjnych i tym samym obniżenie jednostkowego 

kosztu wytworzenia. Dodatkowo, chcąc sprostać oczekiwaniom Inwestorów, planujemy rozszerzyć naszą 

ofertę sprzedaży o produkty specjalistyczne i komplementarne. Większość z naszych Klientów oczekuje 

kompleksowej obsługi w zakresie wyposażenia realizowanej inwestycji.  

 W 2015 roku, w segmencie konstrukcji stalowych, planujemy włączyć do działań sprzedażowych 

aktywne ofertowanie na rynku polskim. Doświadczenia ubiegłych lat wskazują, iż bazowanie wyłącznie na 

klientach z rynku niemieckiego zawężone do segmentu energetyki i chemii nie było najbardziej efektywnym 
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rozwiązaniem. 

W ocenie Zarządu Spółki, Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. ma duży potencjał wzrostu i tym 

samym generowania rentownych przychodów. Realizacja celów wymaga porzucenia stereotypów i 

podejmowania odważnych decyzji. Dla każdego z nas oczywistym jest, iż strategicznym obszarem 

działalności Grupy Kapitałowej jest i powinien pozostać segment systemów przeładunkowych, rokujący 

bardzo duże szanse rozwoju. Dlatego też wysiłek włożony w pozyskiwanie kolejnych rynków, tworzenie 

nowych produktów i uzupełnienie oferty o produkty specjalistyczne i komplementarne uznajemy za główny 

kierunek działań w najbliższej przyszłości. Kierujemy się maksymą, iż najważniejsze w biznesie jest  „upływ 

czasu i moment podjęcia decyzji”. Zapewniam wszystkich Państwa, że będziemy w naszych działaniach 

konsekwentni.  

 

W imieniu Zarządu Projprzem S.A. 

 

 

Anna Zarzycka-Rzepecka 

Prezes Zarządu 
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