
Włoszczowa, 14 marca 2012 rok 
Szanowni Państwo, 
 
   W imieniu Zarządu jednostki dominującej Grupy Kapitałowej ZPUE z prawdziwą przyjemnością 

przekazuję w Państwa ręce Skonsolidowany Raport Roczny prezentujący wyniki i dokonania grupy w roku 

2011.  Podsumowując działalność Grupy ZPUE w roku 2011  moŜna by powiedzieć - kryzys? Ale nie u nas. Rok 

2011 to rekordowe przychody 381 399 tys. zł. i wynik netto na poziomie 19 599 tys.  zł .  

Intensyfikacja działań na rynku krajowym spowodowała znaczne umocnienie pozycji Grupy ZPUE,  

w tym przede wszystkim w najwaŜniejszych grupach produktów: kontenerowych stacjach transformatorowych  

i rozdzielnicach SN oraz w grupie urządzeń dedykowanych do budowy inteligentnych sieci dystrybucyjnych  

– „smart grid”. Poprzez pryzmat wzrostu przychodów i dywersyfikację wyniku na rynkach krajowych 

szczególnie zauwaŜalny jest pozytywny efekt realizowanej od kilku lat strategii budowy silnej organizacji 

handlowej w terenie. Doświadczenia krajowe przenoszone na rynki zagraniczne skutkują wyraźnymi 

symptomami oŜywienia sprzedaŜy zagranicznej. Miniony rok to  przychody z działalności w kraju na poziomie 

91,9% oraz  przychody ze sprzedaŜy zagranicznej - 8,1% ogółu sprzedaŜy.  

Patrząc na rok 2011 nie sposób nie zauwaŜyć takŜe znacznego wzrostu dynamiki w sprzedaŜy usług. 

Spodziewamy się Ŝe rozwój usług generalnego wykonawstwa w zakresie robót elektrycznych pod klucz będzie 

jedną z najbardziej efektywnych strategii Grupy na przyszłość.  

Analizując miniony rok oraz osiągnięte wyniki zwrócić naleŜy uwagę Ŝe wdroŜona przez zarząd 

polityka minimalizowania skutków „sezonowości produkcji” przyniosła oczekiwane efekty i zdaniem Zarządu 

musi być kontynuowana w kolejnych latach. Okresowe obniŜenie marŜy w I i II kwartale 2011 r. pozwoliło na 

pozyskanie zamówień na poziomie zdecydowanie wyŜszym niŜ standardowy poziom ostatnich lat. Jednocześnie 

strategia produkcji na tak zwany „zapas” pozwoliła na przygotowanie się Grupie do realizacji wzmoŜonej 

sprzedaŜy w drugiej połowie roku. Zgodnie z załoŜeniami kolejne kwartały 2011 r. przyniosły systematyczny 

wzrost przychodów a sprawna i efektywna organizacja, połączona z wskazanymi powyŜej działaniami, 

pozwoliła sprostać oczekiwaniom rynku nawet w okresie intensywnego wzrostu koniunktury w ostatnim  

kwartale 2011 roku. Naszym zdaniem istotne znaczenie w ocenie pracy firmy ma fakt Ŝe podjęta w poprzednich 

latach i kontynuowana w minionym roku  polityka ciągłej poprawy efektywności i optymalizacji procesów 

produkcji przyniosła bardzo czytelny i wymierny efekt w postaci wyników finansowych 2011 r.  

Rok 2011 to kolejny rok, który oprócz rewelacyjnych wyników  finansowych, przyniósł równieŜ wzrost 

wartości firmy poprzez realizacje inwestycji na rekordowym poziomie  38 047 tys. zł . Zrealizowane inwestycje 

to przede wszystkim pozytywnie zakończony projekt inwestycyjny polegający na opracowaniu i wdroŜeniu do 

produkcji wyłącznika z komorami próŜniowymi, kompaktowej rozdzielnicy w izolacji powietrznej. Główne 

źródło finansowania tego projektu oparte było o pozyskane środki unijne. 

Zrealizowane Inwestycje, w tym wdroŜenie do produkcji nowego typoszeregu rozdzielnic ŚN  

–Rotoblok VCB z produkowanymi w ZPUE S.A. wyłącznikami próŜniowymi średniego napięcia, przyniosło 

wymierne efekty pozwalając firmie na skuteczną walkę z koncernami światowymi i pozyskanie nowych 

odbiorców oraz maksymalizację marŜy. Całość zrealizowanych inwestycji pozwoli na utrzymanie tendencji 

wzrostowych zarówno w zakresie przychodów jak i zysku w kolejnych latach . 

Analizując działania firmy w roku 2011 nie sposób nie zauwaŜyć zaangaŜowania Grupy  

w przygotowanie do realizacji znacznych inwestycji kapitałowych. Rekomendowana przez Zarząd strategia 



przejęcia spółek ElektromontaŜ 1 Katowice , ZPUE Tools i ZPUE Poles ma przyczynić się do budowy sprawnej 

i wydajnej organizacji dąŜącej do ciągłej poprawy pozycji na rynkach krajowych i zagranicznych. Integracja 

spółek o profilu energetycznym wokół ZPUE S.A. pozwoli w szczególności rozszerzyć ofertę naszych 

produktów, zwiększyć moce produkcyjne oraz umoŜliwi samodzielną realizację większych niŜ dotychczas 

projektów energetycznych. Rozpoczęty w 2011 roku proces integracji wspomnianych powyŜej podmiotów 

powinien zostać zakończony w I połowie 2012 roku. 

Podsumowując miniony 2011 rok chcielibyśmy podziękować tym wszystkim, którzy w sposób 

wymierny przyczynili się realizacji zamierzeń i zadań które postawiliśmy sobie i całej Grupie ZPUE. Szczególne 

podziękowania składamy kontrahentom, którzy obdarzyli nas zaufaniem, powierzając nam realizacje zadań 

często o znaczeniu strategicznym w zakresie energetycznego bezpieczeństwa realizowanych inwestycji.   

Oczywiście jak co roku w imieniu swoim i Zarządu ZPUE S.A. pragnę serdecznie podziękować akcjonariuszom 

za okazane zaufanie a wszystkim kolegom z którymi mamy przyjemność pracować składamy podziękowania  

za zaangaŜowanie wkładane w rozwój firmy i całej Grupy Kapitałowej.  

 

 

Z wyrazami szacunku 
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