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Katowice, 26 kwietnia 2019 r. 
 

 

PISMO PREZESA ZARZĄDU 

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2018 ROKU DO 31.12.2018 ROKU 
 

Szanowni Państwo,  
 

 W imieniu Zarządu Spółki Energoaparatura SA mam przyjemność zaprezentować Państwu 

raport podsumowujący działalność Spółki w 2018 roku, oraz pragnę przedstawić informacje 

dotyczące planów i perspektyw rozwoju Firmy na 2019 rok.  
 

 Rok 2018 dla rynku, na którym działa Spółka odczytuje się jako trudny. Ograniczenie 

inwestycji zarówno w elektroenergetyce jak i w sektorze wytwarzania energii wpłynęło na ilość 

przetargów odpowiednich dla możliwości sprzętowo-kadrowych Energoaparatury SA. Na rynku 

pojawiają się coraz to nowe podmioty, działające m.in. na rynku usług budowalnych, co powoduje 

ogromne zaostrzenie konkurencji, spadek cen, a tym samym obniżenia poziomu uzyskiwanych marż, 

natomiast doświadczenie i jakość świadczonych usług nabiera mniejszego znaczenia.  
 

Biorąc pod uwagę powyższe, miniony 2018 rok potwierdził słuszność wypracowanych przez 

Zarząd prognoz rynkowych co znalazło odzwierciedlenie w wyniku Spółki. Przychody wyniosły 45 108 

tys. zł. i są wyższe o 12 167 tys. zł. w stosunku do tych z roku 2017. Zysk netto za rok 2018 jaki 

Spółka osiągnęła wynosi 1.416 tys. zł. a w roku 2017 odpowiednio 1.051 tys. zł. Zostało to osiągnięte 

tylko i wyłącznie dzięki konsekwentnej polityce zaciskania pasa i podjętym działaniom 

restrukturyzacyjnym Spółki. Staraliśmy się w możliwie jak najlepszy sposób wykorzystywać 

nadarzające się okazje do dalszego rozwoju Spółki w dalszym ciągu rozszerzając zakres usług, 

inwestując w kadrę pracowniczą, rozbudowując zaplecze techniczne, cały czas mając na uwadze 

strukturę kosztów Firmy.   

Biorąc pod uwagę realia branż na których w roku 2018 działała Spółka, znajduje się ona                    

w dobrej sytuacji. Warto podkreślić także, iż Spółka rozszerzając swoją działalność o usługi                      

i produkcję urządzeń górniczych na bieżąco uczestniczy w przetargach na realizację nowych 

projektów zarówno branży górniczej jak również branży budowlano-montażowej, w tym także 

trwających dłużej niż 12 miesięcy oraz rozwijając cały czas swą działalność w akwizycji usług 

mniejszych.    
 

Rok 2019 będzie kolejnym rokiem, kiedy będziemy konsekwentnie utrzymywać stabilną 

pozycję Spółki na rynku oraz umacniać wartość rynkową przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie 

przychodów z podstawowej działalności usługowej. Spółka pomimo odczuwalnego zastoju                           

w inwestycjach, wychodząc naprzeciw dążyć będzie do dywersyfikacji działalności wchodząc                    

w nowe obszary działalności, które umożliwiłyby zmniejszenie ryzyka wynikającego z prowadzenia 

działalności w obszarach jednolitych inwestycji. Planujemy aktywnie uczestniczyć we wszystkich 

kluczowych przetargach branż energetycznej, petrochemicznej, chemicznej oraz górniczej. 

Istotnym aspektem jest także dalsza restrukturyzacja Spółki mająca na celu obniżenie kosztów jej 

funkcjonowania i dostosowywania do wymagań współczesnego rynku usług budowlano–montażowych 

w Polsce.      
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 Korzystając z okazji chciałbym w imieniu Zarządu podziękować wszystkim Akcjonariuszom 

Energoaparatury SA za wotum zaufania, kontrahentom i klientom za kolejny rok owocnej współpracy 

oraz Radzie Nadzorczej za udzielone wsparcie i Załodze Energoaparatury SA za kolejny rok rzetelnej 

pracy.  
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