WKRACZAMY W NOWE
BRANŻE
Rozmowa z Pawłem Łapińskim, Prezesem Zarządu Struga SA

Jak Struga SA poradziła sobie ze spadkiem koniunktury gospodarczej w Polsce
w ubiegłym roku?
Nasza firma nie odczuła skutków spadku
koniunktury. Wręcz przeciwnie, w 2009
roku osiągnęliśmy rekordowe w historii
firmy wyniki finansowe. Było to wynikiem
ciężkiej pracy i zaangażowania całego zespołu.

Już w 2008 roku budowaliśmy fundamenty pod ten wzrost. Nasza najnowsza
inwestycja, jaką jest instalacja do produkcji odnawialnej energii elektrycznej z odpadów zwierzęcych, okazała się strzałem
w dziesiątkę. Obecnie produkujemy energię elektryczną nie tylko na własne potrzeby – osiągane nadwyżki sprzedajemy
na rynku energii.
Ponadto istotnie obniżyliśmy koszty
podstawowej działalności, poprawiliśmy
efektywność wykorzystywania surowców
i materiałów. Zwiększyliśmy wolumen odpadów unieszkodliwianych w naszej firmie. Nie bez znaczenia dla wzrostu przychodów było zwiększenie jakości świadczonych usług. Pozyskaliśmy nowych klu-

sta od kilku lat w tempie 30-40 proc.
rocznie. W 2010 roku zamierzamy utrzymać tempo wzrostu naszej firmy na zbliżonym poziomie.
Planujemy wiele działań w różnych obszarach biznesowych, między innymi zakładamy rozpoczęcie działalności w innych branżach. Ze względu na poufny
charakter planów nie mogę przytoczyć
szczegółów z nimi związanych. Mogę jedynie powiedzieć, że nasze pomysły
i działania przełożą się istotnie na poprawę jakości świadczonych usług. Będziemy
mogli zaproponować naszym klientom
nowe, ciekawe warunki współpracy.
Zwiększymy również wachlarz naszych
produktów i usług.

czowych klientów. Każdy kolejny rok jest
dla nas wyzwaniem. Wierzymy, że
i w 2010 roku uda nam się poprawić
wyniki poprzednich lat.

Czego można Panu i firmie życzyć na ten
rok?
Z pewnością życzylibyśmy sobie, aby nasi
klienci w jak najmniejszym stopniu odczuwali skutki kryzysu i by przyjęte przez nich
założenia były w pełni realizowane. Bardzo
dobrze byłoby również, by obiecywane od
lat uproszczenia proceduralne w urzędach
zaczęły w końcu służyć powiększaniu możliwości inwestycyjnych oraz pozyskiwaniu
■
dla firm środków unijnych.

Jakie są Państwa plany
na rok 2010? W jakim
kierunku będziecie się
Państwo rozwijać?
Wartość przychodów
w naszej firmie wzra-
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