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Rok 2012 przebiegał pod znakiem trwającego boomu inwestycyjnego, wynikającego  

z kontynuowanych inwestycji drogowych oraz towarzyszącej mu ogromnej liczby 

bankructw firm budowlanych i zatorów płatniczych. Powyższe czynniki oraz wyraźne 

symptomy spowolnienia gospodarczego pojawiające się od połowy roku, znalazły wyraz 

również w wynikach finansowych ULMA Construccion Polska S.A. 

 W 2012 roku Spółka osiągnęła przychody na poziomie 247 mln zł, co stanowi 

około 14% spadek wobec wyników z roku 2011 (287 mln zł), wynik na działalności 

operacyjnej w kwocie 25 mln zł oraz zysk netto o wartości 14 mln zł. 

Znaczący wpływ na prezentowane Państwu wyniki finansowe, miały rezerwy na 

należności tworzone głównie dla kontraktów drogowych, stanowiące jednak zjawiska 

jednorazowe i w pełni zabezpieczające poziom ewentualnego ryzyka. Bezpieczeństwo 

zapewniły Spółce również wdrożone wcześniej i konsekwentnie przestrzegane, procedury 

monitoringu kondycji finansowej klientów, uruchamiane już na etapie nawiązania 

współpracy. 

 Mając na uwadze spowolnienie rynkowe, wygaszanie inwestycji drogowych oraz 

oczekiwania sektora energetycznego, Spółka starała się dostosować potencjał 

intelektualny, tj. kadrę projektowo-techniczną oraz portfolio produktów do zmieniającej 

się koniunktury gospodarczej.  

Warto zauważyć, że już na chwilę obecną gromadzimy doświadczenia w sektorze 

energetycznym – jesteśmy w trakcie realizacji pierwszych dużych inwestycji na Ukrainie 

(elektrownia atomowa w Czarnobylu) i w Holandii (Elektrownia w Eemshaven), gdzie 

dostarczamy pełną dokumentację projektową oraz sprzęt. Doskonalimy również 

dotychczasowe rozwiązania. Z końcem roku sfinalizowaliśmy budowę nowego centrum 

logistycznego w Koszajcu, a na początku 2013 roku przeprowadzimy się do nowej 

siedziby frmy, co pozwoli nam na znaczną poprawę standardu funkcjonowania w zakresie 

obsługi klienta i jakości oferowanego sprzętu, a także komfortu pracy naszych 

pracowników. 

Mam nadzieję, że osiągnięte wyniki finansowe pokazują, że jesteśmy dobrze 

przygotowani do działania w każdych warunkach. To zachęca nas do jeszcze bardziej 

wytężonej pracy i stawiania sobie coraz ambitniejszych celów.  

W imieniu Zarządu, pragnę jak co roku podziękować Pracownikom za ich ciężką 

pracę, ale również naszym Partnerom biznesowym za dotychczasową współpracę. 

Szczególne podziękowania kieruję do Akcjonariuszy, za zaufanie jakim obdarzyli Zarząd  

i Spółkę ULMA Construccion Polska S.A. 
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