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Gdańsk, 30 marca 2020 r. 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, 

 

W imieniu Zarządu PROCAD SA składam w Wasze ręce raport 

roczny podsumowujący działalność Spółki i Grupy Kapitałowej 

PROCAD w roku 2019. 

Od 2007 roku, kiedy to Spółka PROCAD zadebiutowała na 

GPW w Warszawie, jeszcze nigdy nie znalazłem się w sytuacji 

tak dużej niepewności co do przyszłości z uwagi na otoczenie 

biznesowe będące pod wpływem rozprzestrzeniającej się 

pandemii koronawirusa Covid-19. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień i z godziny na godzinę, a 

wśród napływających zewsząd informacji trudno doszukać się tych optymistycznych. Jedno jest 

pewne – świat znalazł się w kryzysie, a jedną wielką niewiadomą jest jak długo ten kryzys potrwa 

i jak bardzo będzie głęboki. W dniu dzisiejszym nie jest jeszcze znana skala i tempo 

rozprzestrzeniania pandemii Covid-19, a tym bardziej jest wielką niewiadomą okres, w jakim 

działanie wirusa będzie mieć wpływ na działalność Spółki. Mimo to chciałbym zapewnić, że 

jesteśmy dobrze przygotowani do działania na odległość, wszystkie działy pracują normalnie, 

posiadamy zdalny dostęp do systemów zarządzania, ofertowania, sprzedaży i serwisu. Licencje 

Autodesk są elektroniczne i nie wymagają przesyłki, a w pozostałych przypadkach wdrożyliśmy 

procedury bezdotykowego dostarczania towarów. 

W ocenie Zarządu działalność Spółki w okresie 12 miesięcy po dniu kończącym okres 

sprawozdawczy nie jest zagrożona. 

Na dzień dzisiejszy Spółka i Grupa nadal utrzymują bardzo dobrą kondycję finansową. Pomimo 

sprzedaży udziałów w spółkach zależnych DES ART i CADOR skonsolidowane przychody netto 

uległy tylko nieznacznemu zmniejszeniu o 161 tys. zł (0,3%), natomiast przychody jednostkowe 

wzrosły o blisko 9 mln zł (21%). To efekt „kuli śnieżnej” związanej z przyjętym przez Autodesk 

modelem sprzedaży licencji czasowych. Zgodnie z założeniami modelu Spółka obserwuje wzrosty 

sprzedaży związane z odnowieniami licencji czasowych sprzedanych przed rokiem, aczkolwiek 

brak tu korelacji z uzyskiwaną marżą, która wraz ze zmianą modelu licencjonowania uległa 

zmniejszeniu dla partnerów Autodesk. 

W związku ze sprzedażą w dniu 15 listopada 2018 roku wszystkich udziałów spółki DES ART, 

której personel miał być odpowiedzialny za znaczący zakres agendy badawczej projektu „Rozwój 
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Centrum Badawczo-Rozwojowego PROCAD”, Zarząd Emitenta w dniu 27 sierpnia 2019 roku 

podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy z Ministerstwem Rozwoju. Starając się wykorzystać 

istniejący projekt budowlany, sporządzony w ramach przygotowań do realizacji projektu oraz 

prawomocne pozwolenie na budowę, Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu budowy obiektu 

biurowego, który będzie również pełnił funkcje głównej siedziby Spółki. O kolejnych krokach w tym 

zakresie Zarząd będzie informował na bieżąco. 

W segmencie usług szkoleniowych Spółka pozytywnie odczuła wpływ funduszy unijnych w 

zakresie kapitału ludzkiego. W obszarze tym Spółka zanotowała ponad 21% wzrost przychodów 

rok do roku. Niestety, obecna pandemia Covid-19 najsilniej dotknęła właśnie sektor szkoleń, które 

do tej pory odbywały się w modelu tradycyjnym. Zmiana trybu prowadzonych szkoleń na on-line 

jest już prowadzona, aczkolwiek jej efekt jest trudny do przewidzenia. 

W dniu 18 grudnia 2019 roku Zarząd PROCAD podjął decyzję o włączeniu zespołu Spółki AutoR 

KSI Sp. z o.o. w struktury PROCAD SA. Konsekwencją tej decyzji było dokonanie odpisu z tytułu 

utraty wartości udziałów posiadanych w AutoR KSI Spółce z o.o. Na plus należy zapisać, że już 

wkrótce Spółka powinna odczuć oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztów prowadzenia 

dwóch, pokrywających się działalności. 

Zarząd i Rada Nadzorcza wraz z Komitetem Audytu nieustannie monitorują zmieniające się 

otoczenie biznesowe w kontekście zewnętrznych i wewnętrznych czynników mających wpływ na 

działania bieżące i rozwój Grupy. 

Zapraszam do zapoznania się z opublikowanymi sprawozdaniami Zarządu i Finansowymi za 2019 

rok, skonsolidowanymi i jednostkowymi. 

W imieniu Zarządu oraz własnym dziękuję Klientom, Partnerom Biznesowym, Zarządom, 

wszystkim Pracownikom i Radzie Nadzorczej za zaangażowanie, zaufanie i współpracę. Jestem 

przekonany, że nasze wspólne, nieustające zaangażowanie pozwoli na utrzymanie wyników i 

realizację dalszych planów Grupy PROCAD. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

Jarosław Jarzyński 

Prezes Zarządu 


