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Szanowni Państwo, 
 

W 2010 roku najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki był przemysł, natomiast 
zdecydowanie wolniejsze tempo wzrostu odnotowano w budownictwie. Po bardzo słabym 
początku roku spowodowanym mroźną zimą i powodziami, od maja sytuacja zaczęła ulegać 
systematycznej poprawie.  

Pomimo opóźnień w uruchomieniu wielu inwestycji wynikających z cięŜkich warunków 
atmosferycznych na początku roku 2010, najwaŜniejszą siłą napędową rynku budowlanego 
stał się sektor  inŜynieryjny. 

Na bazie wspomnianej wyŜej sytuacji rynkowej, Grupa Kapitałowa ULMA 
Construccion Polska S.A. osiągnęła w 2010 r. 215 351 tys. zł łącznych przychodów ze 
sprzedaŜy wobec 175 446 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi 
wzrost o 22,7%.  

W sprzedaŜy eksportowej, która stanowiła 8,6% w ogólnych przychodach Grupy 
kapitałowej, największy udział miała działalność eksportowa do Kazachstanu, gdzie 
widoczne są oznaki oŜywienia w segmencie budownictwa, po kilkuletnim spadku koniunktury 
budowlanej, spowodowanej globalnym kryzysem gospodarczym.  

Grupie udało się pozyskać z tego rynku kilka duŜych kontraktów, w tym na 
deskowania i rusztowania potrzebne do budowy zakładu cementowego. Wznowienie prac 
monolitycznych w stolicy tego kraju Astanie oraz oznaki oŜywienia rynku budowlanego 
spowodowały, Ŝe zarząd podjął strategiczną decyzję o powołaniu spółki zaleŜnej ULMA 
Opałubka Kazachstan sp. z o.o., której celem jest zwiększenie aktywności handlowej i 
promocja produktów Grupy ULMA. 

W 2010 roku dokonaliśmy zmian w funkcjonowaniu spółki zaleŜnej Ulma System S.A. 
stawiając ten podmiot w stan likwidacji. Decyzja ta podyktowana została względami 
ekonomicznymi - spadek koniunktury za granicą (szczególnie w Ameryce Północnej) 
spowodował, brak moŜliwości zapewnienia temu zakładowi zamówień w ilości pozwalającej 
na pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych. Z drugiej strony, funkcje remontowe zakładu 
zostały przeniesione do Centrów Logistycznych w Jaworznie i Poznaniu, dzięki czemu 
zminimalizowaliśmy koszty transportu remontowanych elementów i mogliśmy lepiej 
wykorzystać zaplecze techniczne obu centrów. 
 Jako Grupa Kapitałowa osiągnęliśmy w 2010 roku dodatni wynik finansowy netto w 
wysokości 10 231 tys. zł, wobec ujemnego wyniku netto w roku poprzednim w wysokości 
5 484 tys. zł. Na odnotowanie naleŜy równieŜ fakt spadku stopy zadłuŜenia Grupy (z 52,8% 
w 2009 do 47,6% w 2010 r.), co spowodowane to było głównie zmniejszeniem zadłuŜenia 
długoterminowego.  

Na poprawę wyników operacyjnych Grupy Kapitałowej pozytywny wpływ miały 
zapoczątkowane w 2009 roku działania reorganizacyjne zmierzające do dostosowania 
struktury kosztowej do sytuacji rynkowej.  
 W 2010 roku poszerzyliśmy równieŜ portfolio produktów i usług m.in. o systemy 
rusztowań, deskowań uniwersalnych MK oraz systemy zabezpieczeń. W wyniku tych działań 
jesteśmy przygotowani do kompleksowej obsługi inwestycji we wszystkich sektorach rynku 
budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora drogowo-mostowego oraz 
rosnących wymagań rynku w zakresie BHP. 
  Cele, które sobie postawiliśmy w 2010 roku pomimo trudnej sytuacji gospodarczej 
kraju udało nam się w pełni zrealizować. Na kolejny rok wyznaczyliśmy sobie nowe ambitne 
zadania. Wierzę, Ŝe nasze starania i ich efekty spotkają się z Państwa uznaniem i przyniosą 
zadowolenie kaŜdej ze stron.  
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