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       List Prezesa Zarządu 

 

Tarnów,  20 marca  2017 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Zarządu Spółki ABM SOLID S.A. w upadłości  układowej przedstawiam Państwu wyniki 

finansowe Grupy Kapitałowej ABM SOLID za 2016 rok. 

 

W minionym roku Grupa Kapitałowa odnotowała przychód w wysokości 51 545 tys. PLN 

Końcowy wynik Grupy Kapitałowej zamknął się stratą na poziomie 1 028 tys. PLN. 

 

 Na osiągnięte wyniki Grupy miała wpływ generalna sytuacja branży i związana z nią niska 

rentowność na realizowanych kontraktach, a także trwający proces restrukturyzacji. W związku  

z przedłużającym się procesem upadłościowym Spółki dominującej, koszty związane z obsługą 

procesu upadłości są nadal wysokie i przekładają się na ujemne wyniki na poziomie wyniku ze 

sprzedaży zarówno ABM SOLID jak i pozostałych Spółek z Grupy Kapitałowej. Dalsze obniżenie 

kosztów ogólnych funkcjonowania Spółek w mojej ocenie  będzie możliwe  dopiero po zawarciu przez 

Spółkę  dominującą układu z Wierzycielami, co może nastąpić w drugim półroczu 2017, po uprzednim 

rozstrzygnięciu przez Sędziego Komisarza istniejących jeszcze sprzeciwów do listy wierzytelności  

ABM Solid S.A. w upadłości układowej. Zawarcie układu w znacznym stopniu wpłynie na osiągane 

wyniki z działalności podstawowej w przyszłości i  usunie przeszkodę w ubieganiu się o zamówienia 

publiczne.  

 

W okresie minionego roku nadal kontynuowane były działania proefektywnościowe 

w spółkach Grupy Kapitałowej.  

 

                 W bieżącym roku przewiduje się, że poszczególne spółki z Grupy ABM SOLID rozwijać będą 

efekt synergii i wspólną realizację kontraktów w obszarach właściwych dla każdej z nich. Obecnie 

najsilniejsze związki w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi podmiotami występują pomiędzy PRIB 

Sp. z o.o. a spółką dominującą, gdzie oferentem jest PRIB a funkcje podwykonawcze przejmuje  

ABM SOLID. Grupa Kapitałowa ABM SOLID będzie nadal zacieśniać współpracę z partnerami 

biznesowymi działającymi na rynku budowlanym, z którymi występują obszary wspólnego interesu. 

Kooperacja ta odbywać się będzie przede wszystkim na polu wspólnego pozyskiwania i realizowania 

kontraktów. Szerokie doświadczenie i cenne referencje są mocnym atutem po stronie Grupy 
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Kapitałowej, który zachęca partnerów do współpracy. Taki rodzaj współdziałania jest tym istotniejszy 

przy teraźniejszej sytuacji na rynku budowlanym, że dzięki migracji kompetencji i zasobów pozwala 

podmiotom efektywniej działać na obszarach, w których samodzielnie nie są w stanie funkcjonować.  

 

 Grupa Kapitałowa planuje dalej dopasowywać aktualny poziom zatrudnienia do jej wielkości  

i docelowej struktury organizacyjnej.  

 

 Majątek nie wykorzystywany operacyjne  będzie sprzedawany przez Spółki z Grupy 

Kapitałowej. Będzie to dotyczyło nieruchomości, środków transportu a także zbędnych zapasów. 

Spółka dominująca rozważa  również scenariusze alternatywne polegające na zbudowaniu efektu 

synergii poprzez przygotowanie procesów konsolidacyjnych, a także ewentualną sprzedaż, połączenie 

lub likwidację wybranych spółek z Grupy Kapitałowej. 

 

Podsumowując, chciałbym Państwa zapewnić, że Zarząd i podlegli mu współpracownicy dołożą 

wszelkich starań, aby wzmocnić Grupę Kapitałową i uzyskać zakładane cele.  

 

              

  Z poważaniem, 

             

           Marek Pawlik 

           Prezes Zarządu 


