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Szanowni Państwo! 

 

Składane na Państwa ręce sprawozdanie zawiera podsumowanie działalności ZPUE S.A. w roku 2011.  

Omawiany okres moŜna scharakteryzować jako czas kontynuacji działań nakierowanych na poprawę wyniku 

finansowego. Dziś moŜna uznać go za rekordowy pod względem przychodów oraz wypracowanego zysku.  

Intensyfikacja działań na rynku krajowym spowodowała znaczne umocnienie pozycji firmy szczególnie  

w najwaŜniejszych grupach wyrobów, tj. kontenerowych stacjach transformatorowych i rozdzielnicach 

średniego napięcia oraz urządzeniach dedykowanych do budowy inteligentnych sieci dystrybucyjnych – „smart 

grid”. W szczególny sposób przedmiotowe działania zostały nakierowane na rozbudowywaną od kilku lat silną 

organizację handlową na rynku krajowym.  

Dokonując analizy minionego roku oraz osiągniętych wyników naleŜy podkreślić okoliczność trafności przyjętej 

przez Zarząd Spółki polityki minimalizowania skutków sezonowości produkcji oraz zapobiegania następstwom 

globalnego kryzysu finansowego. Wskazane powyŜej okoliczności, w powiązaniu z kontynuowaną  

w omawianym okresie polityką ciągłej poprawy efektywności i optymalizacji procesów produkcji, wypracowaną 

we wcześniejszych latach, zaowocowały wzrostem poziomu zamówień, co przełoŜyło się na wzrost przychodów 

ze sprzedaŜy, jak równieŜ wyniku finansowego netto. 

Miniony rok to równieŜ okres wzmoŜonych inwestycji kapitałowych, w tym równieŜ w poszerzenie oferty 

wyrobów. Efektem działań inwestycyjnych w tym drugim zakresie było dokończenie procesu wdroŜenia  

do produkcji nowego typoszeregu rozdzielnic SN–Rotoblok VCB. Wprowadzenie nowego typoszeregu 

rozdzielnic przyniosło juŜ wymierny efekt znajdujący odzwierciedlenie w skutecznej rywalizacji ze światowymi 

koncernami produkującymi urządzenia tej klasy, a w konsekwencji pozyskiwaniu nowych odbiorców oraz 

maksymalizacji marŜy. Całość zrealizowanych inwestycji pozwoli utrzymać tendencję wzrostową zarówno  

w zakresie przychodów, jak i wyników finansowych w kolejnych okresach. 

Rok 2011 to równieŜ okres prac zmierzających do rozbudowy Grupy Kapitałowej, sprawnej i wydajnej 

organizacji pozwalającej na skuteczną rywalizację o rynki, zarówno krajowy jak i zagraniczny. Strategia 

powyŜsza przyczyni się, w najbliŜszej przyszłości, do eliminowania ograniczeń związanych z dostępem  

do rynku pracy i moŜliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry technicznej. RównieŜ poprzez efekt synergii  

w wielu dziedzinach funkcjonowania grupy pozwoli na dywersyfikacje wyników.  

Wypracowana przez lata pozycja na rynku producentów urządzeń elektroenergetycznych oraz stosowane 

rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane przy produkcji wyrobów Spółki, a takŜe osiągnięte wyniki 

finansowe roku ubiegłego, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

W imieniu swoim oraz Zarządu ZPUE S.A. pragnę serdecznie podziękować wszystkim Klientom, którzy 

obdarzyli nas zaufaniem powierzając nam realizację wielu złoŜonych zadań inwestycyjnych, w tym równieŜ  

o znaczeniu strategicznym w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Chcielibyśmy podziękować równieŜ 

Akcjonariuszom za okazane zaufanie oraz wszystkim tym, którzy swoją pracą przyczynili się do dalszego 

owocnego rozwoju Spółki. 

        Z wyrazami szacunku 

             Prezes Zarządu 

            Andrzej Grzybek 

         


