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Katowice, 28 kwietnia 2022 r. 

PISMO PREZESA ZARZĄDU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO   

ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 31.12.2021 ROKU 

Szanowni Państwo, 

 W imieniu Zarządu Spółki Energoaparatura SA mam przyjemność zaprezentować 

Państwu raport podsumowujący działalność Spółki w 2021 roku, oraz pragnę przedstawić 

informacje dotyczące planów i perspektyw rozwoju Firmy na 2022 rok. 

 Rok 2021 był rokiem trudnym dla wszystkich i upływał nadal pod wpływem następstw 

epidemii SARS-CoV-2 (COVID 19) oraz dodatkowo wysokiej inflacji. Zła koniunktura rynkowa 

pogłębiła się przez rozprzestrzeniająca się epidemię, która wpływała na intensywność prac  

i spowalniała fronty robót. Wprowadzane ograniczenia przekładały się na ilość przetargów  

i nowych inwestycji, spowalniały procedowanie decyzji, pozwoleń i uzgodnień. Ponadto bardzo 

duży wzrost cen materiałów i robocizny wpływał na słabą rentowność zawartych kontraktów 

 i trudności w konkurencyjnej wycenie i pozyskiwaniu kolejnych. 

Przychody za 2021 rok wynosiły 53 815 tys. zł i są one wyższe o 26 254 tys. zł 

 w stosunku do tych z roku 2020. Zysk netto za rok 2021, jaki Spółka osiągnęła wynosi 2.412 

tys. zł, a w roku 2020 wykazana została strata -1.874 tys. zł. 

 Mimo tej trudnej sytuacji rynkowej polityka Zarządu konsekwentnie realizowała 

założony plan Spółki, co pozwoliło wypracować zysk za miniony rok. Staraliśmy się 

maksymalnie wykorzystać kapitał przedsiębiorstwa oraz możliwości sprzętowo-kadrowe. 

Spółka rozszerzyła wachlarz swoich usług, eksplorując rynek źródeł energii odnawialnej i z 

sukcesem pozyskała kolejny kontrakt na budowę farm wiatrowych. W dalszym ciągu 

pragniemy rozszerzać zakres usług, także w sektorze wodociągów i kolei. 

 W perspektywie rok 2022, który będzie rokiem walki ze skutkami i konsekwencjami, 

jakie pandemia, inflacja i trwająca wojna na Ukrainie wywarły na gospodarkę. Dla 

Energoaparatury SA będzie to kolejny rok wytężonej i ciężkiej pracy nad eksploracją rynków 

oraz utrzymywaniem pozycji na rynkach już zdobytych. Dbając o wizerunek i strukturę Spółki, 

bazując na zaufaniu i dobrej marce osiągniętej poprzez kilkudziesięcioletnią wysoką jakość 

świadczonych usług, wierzę, że wszystkie te działania przełożą się na poprawę pozycji Spółki.  

Korzystając z okazji chciałbym w imieniu Zarządu podziękować wszystkim 

Akcjonariuszom Energoaparatury SA za dotychczasowe 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. 


