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Szanowni Państwo! 

 

        W imieniu Zarządu Spółki ZPUE S.A. mam przyjemność przekazać Państwu sprawozdanie finansowe 

Grupy Kapitałowej za rok 2014, będące podsumowaniem wyników finansowych oraz najważniejszych wydarzeń 

dla Grupy, mających miejsce w minionym roku. 

    

         Kontynuując przyjętą w latach ubiegłych strategię budowy stabilnego i nowoczesnego holdingu o 

standardach światowych, Grupa skupiła się w minionym roku na obronie pozycji lidera na rynku krajowym w 

sieciach dystrybucyjnych  oraz na budowaniu swojej pozycji na rynkach przemysłowych i eksporcie. Intensywna 

praca na rynku krajowym spowodowała dalsze umocnienie pozycji Grupy ZPUE S.A. w najważniejszych 

segmentach wyrobów, tj. kontenerowych stacjach transformatorowych, rozdzielnicach średniego napięcia i 

aparaturze łączeniowej SN. Szczególnie pozytywnie rynek przyjął nowe rozwiązania techniczne dedykowane  do 

budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych  – „smart grid”.  

          Mimo utrzymującej się stagnacji na rynkach Europy Zachodniej i kryzysowi w stosunkach rosyjsko-

ukraińskich, Grupa realizowała strategię budowy swojej pozycji poza granicami kraju, w wielu obszarach 

uzyskując wyniki odwrotne do koniunktury gospodarczej. Wyniki finansowe osiągnięte w roku 2014 wskazują, 

że mamy za sobą kolejny rok ekspansji rynkowej uwieńczony rekordowymi przychodami. Niewątpliwie 

wzrostowi wyników finansowych sprzyjała kontynuowana przez Grupę w roku 2014 polityka rozwoju na 

nowych rynkach, dywersyfikacja portfela produktowego, optymalizacja procesów wewnętrznych, 

minimalizowanie skutków sezonowości produkcji, wykorzystanie efektu synergii oraz kontynuacja strategii 

ciągłej poprawy efektywności. Wszystko to przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży, jak i uzyskanie 

prezentowanego wyniku finansowego netto na poziomie wyróżniającym się na tle branży.  

          Realizacja planów i rozwój Grupy ściśle skorelowane są z realizacją zadań inwestycyjnych i planów 

badawczo-rozwojowych. Szczególny nacisk został położony na rozwój i rozbudowę infrastruktury produkcyjnej  

w celu zwiększenia efektywności produkcji, rozwój technologii produkcji i automatyzacje procesów. Rok 2014 

to nowe produkty i modyfikacje dotychczasowych rozwiązań, podejmowanych z myślą o nowych rynkach i 

nowych potrzebach odbiorców. Spośród najistotniejszych inwestycji zrealizowanych w roku sprawozdawczym 

wymienić należ zakup Energa-Operator Produkcja sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (obecnie ZPUE EOP sp. z o.o.) 

i zakładem produkcyjnym w Koszalinie oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Energetyki 

„ELEKTROINSTAL” sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu (obecnie ZPUE Elektroinstal sp. z o.o.), od Grupy 

ENERGA. Przyjęta strategia działania w zakresie rozbudowy Grupy Kapitałowej przyczyni się w najbliższej 

przyszłości do eliminowania ograniczeń związanych z dostępem do rynku, dywersyfikacji sieci dystrybucyjnej 

produktów ZPUE, pozyskania nowych mocy produkcyjnych w tym wykwalifikowanej kadry technicznej, a 

poprzez efekt synergii w wielu dziedzinach funkcjonowania grupy pozwoli na dywersyfikacje wyników. 

Pierwsze zadawalające efekty rozbudowy Grupy widoczne są już w roku 2014, jednak realnie efekt pozyskania 

nowego rynku i nowych mocy produkcyjnych konsumowany będzie w latach najbliższych.     

     



          Przywołując powyższe okoliczności, z zadowoleniem i satysfakcją prezentujemy Państwu wyniki 

finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. za rok 2014. Odnotowane wyraźne tendencje wzrostowe z pewnością 

pozwalają ocenić, że ukierunkowaliśmy swoje działania właściwie i z optymizmem możemy patrzeć w 

przyszłość.  

 

         W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy w sposób wymierny przyczynili się do 

realizacji postawionych zamierzeń oraz zadań. Szczególne podziękowania kieruję do Akcjonariuszy, za okazane 

zaufanie dające jednocześnie motywację do dalszej pracy nad rozbudową i umacnianiem naszej organizacji. 

 

 

        Z wyrazami szacunku 

             Prezes Zarządu 

            Andrzej Grzybek 

 

        

 


