
DO AKCJONARIUSZY GRUPY KAPITAŁOWEJ 
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. 

 
 
Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić Państwu raport roczny Grupy Kapitałowej ULMA 

Construccion Polska S.A. za rok obrotowy 2011. 

 

Miniony rok był dla nas szczególnie udany, mimo utrzymującego się spowolnienia gospodarczego 

zarówno w Polsce jak i na świecie. Rok 2011 Grupa Kapitałowa zamknęła przychodami w wysokości 

294 mln zł oraz zyskiem netto w kwocie 49 mln zł (w roku ubiegłym było to 10 mln zł). W porównaniu 

do roku poprzedniego Grupa znacząco, bo aŜ o 36,7%, zwiększyła przychody ze sprzedaŜy. Udział 

eksportu w łącznych przychodach ze sprzedaŜy Grupy stanowił ponad 5,6% wobec blisko 8% udziału 

w roku 2010. 

 

SprzedaŜ eksportowa w Grupie Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. realizowana jest głównie 

poprzez własną sieć sprzedaŜy na rynkach Europy Wschodniej i Azji. Oprócz Kazachstanu, eksport 

wyrobów miał miejsce takŜe na Ukrainę oraz do Kaliningradu i Rumunii. 

 

Dobre wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę oraz mocna i stabilna sytuacja finansowa pozwoliły 

Zarządowi na przedstawienie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu wypłaty akcjonariuszom zaliczki 

na poczet dywidendy z zysku za rok 2011. 

 

Pomimo niełatwych warunków rynkowych Grupa ULMA Construccion Polska S.A. konsekwentnie 

realizowała przyjętą strategię rozwoju: powołaliśmy do Ŝycia spółkę ULMA Opałubka Kazachstan sp. z 

o.o., której celem jest ugruntowanie pozycji marki ULMA w Kazachstanie, a w drugiej połowie roku 

zakończyliśmy proces likwidacji spółki ULMA System S.A. rozpoczęty jeszcze w 2010 r. Bazując na 

raportach z badań satysfakcji klienta Grupa Kapitałowa dąŜyła do poprawy jakości pracy logistyki 

usprawniając jej funkcjonowanie, co w konsekwencji miało swoje odzwierciedlenie w poprawie jakości 

serwisu grupy ULMA Construccion Polska S.A. na wszystkich rynkach jej działania. Przygotowanie 

organizacyjne i materiałowe Grupy ULMA w 2011 roku spowodowały, Ŝe oŜywienie inwestycyjne jakie 

odnotowaliśmy w tym okresie w Polsce, zostały przez nas w optymalny sposób wykorzystane.  

 

Mam nadzieję, Ŝe wyniki jakie zrealizowała Grupa, uznają Państwo za dowód sprawnego 

funkcjonowania wszystkich jej struktur. Zadania jakie przed nami stoją wymagają jednak 

szczególnego zaangaŜowania naszych pracowników. Chciałbym podziękować za ten miniony rok 

pracownikom wszystkich Spółek Grupy Kapitałowej. 

 

Naszym Akcjonariuszom i Klientom dziękujemy za zaufanie. 

 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Kozłowski 

Prezes Zarządu ULMA Construccion Polska S.A.  


