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Gdańsk, 29 marca 2021 r. 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, 

 

W imieniu Zarządu PROCAD SA składam w Wasze ręce 

raport roczny podsumowujący działalność Spółki PROCAD 

w roku 2020. 

Dokładnie rok temu, 29 marca 2020 roku, też pisałem do 

Państwa list. Był to początek pandemii, w Polsce mieliśmy 

wtedy 1862 osoby zakażone koronawirusem. Nikt z nas nie 

wiedział, jak to się wszystko potoczy, ale każdy z nas miał 

nadzieję, że już latem „będzie po wszystkim”. 

Minął rok, do tej pory stwierdzono w Polsce 2 267 964 zakażeń, a dziennie rejestrowanych jest 

ponad 30 tys. nowych, potwierdzonych przypadków. To są naprawdę złe informacje. 

Ale jest też nadzieja. W UE ma być aż 8 dopuszczonych szczepionek przeciwko COVID-19, w 

Polsce podano już blisko 6 mln dawek (na świecie ponad 500 mln), ilość osób w pełni 

zaszczepionych przekroczyła 2 mln. Jest szansa, że wkrótce pokonamy pandemię… 

Dlaczego tyle o tym piszę? Bo przyszło nam prowadzić działalność gospodarczą w bardzo trudnych 

czasach. Coś, co jeszcze niedawno było proste i przewidywalne, urasta obecnie do rangi problemu. 

Nie wiemy, jak rozwinie się pandemia, które gałęzie gospodarki obejmie kryzys lub całkowity 

lockdown. Nie jesteśmy w stanie planować na dłuższy okres, niż kilka miesięcy. Wystarczy małe 

ognisko zakażeń koronawirusem, a może zostać zamknięty cały zakład, czy sektor, a co za tym 

idzie, nasz potencjalny Klient zrezygnuje z zakupu produktu czy usługi… 

Rok 2020 spółka PROCAD przeszła w dobrej kondycji. Praktycznie wszystkie jednostki 

organizacyjne przeszły na pracę zdalną, pracę stacjonarną świadczyły tylko nieliczne osoby, 

znacznie minimalizując możliwość kontaktu i ryzyko zarażenia. Za wyjątkiem działalności 

szkoleniowej, której Klienci z największym oporem przechodzili na tryb online, żadna z jednostek 

nie zanotowała spadku przychodów. Sumarycznie zwiększyliśmy nawet przychód o 13%. 

Z sukcesem zakończyliśmy proces włączenia zespołu Spółki AutoR KSI w struktury PROCAD SA. 

Ta operacja oraz osiągnięty zysk operacyjny pozwoliły na wykazanie zysku netto 888 tys. zł wobec 

zeszłorocznej straty 1 494 tys. zł. 

Utrzymaliśmy zatrudnienie nie korzystając z pomocy publicznej w ramach Tarczy Antykryzysowej. 
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Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia przeprowadziliśmy w sierpniu i listopadzie skup akcji 

własnych celem umorzenia. Skupiliśmy łącznie 2 638 182 akcje.  Pomimo przeprowadzenia skupu 

Spółka nadal posiada dobrą i stabilną sytuację płynnościową. 

W bieżącym roku obchodzimy 30-lecie współpracy z Autodesk. Przez ten czas otrzymaliśmy wiele 

branżowych wyróżnień, o znaczeniu krajowym, europejskim i światowym. Miło mi poinformować, 

że również w tym roku zostaniemy nagrodzeni, już po raz piąty, jak żadna firma w Polsce, a może 

i w Europie, prestiżową statuetką Platinum Club, którą, jeśli pandemia pozwoli, powinniśmy 

odebrać podczas wrześniowego spotkania z zarządem Autodesk w Hoi An, w Wietnamie. 

Posiadane zasoby finansowe umożliwiają bezpieczne i skuteczne funkcjonowanie firmy we 

wszystkich jej obszarach. To wszystko pozwala mi na twierdzenie, że w najbliższych 12 

miesiącach działalność Spółki nie jest zagrożona. 

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 Finansowym za 2020 

rok. W związku z likwidacją spółki zależnej AutoR KSI tym roku nie publikujemy sprawozdań 

skonsolidowanych. 

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 PROCAD SA. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Jarosław Jarzyński 

Prezes Zarządu 


