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Katowice, 24 kwiecień 2019 roku 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Zarządu Energoinstal S.A. przekazujemy Państwu Raport Roczny Energoinstal S.A. za 

2018 rok, w którym przedstawiamy najważniejsze wydarzenia oraz wyniki finansowe.  

Najistotniejszym   zadaniem w minionym roku było pozytywne zakończenie kontraktu pn. „ Budowa 

kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka”. 

Obiekt ten został przekazany do eksploatacji w III kwartale ubiegłego roku. Z dumą i satysfakcją 

możemy zauważyć, iż na dzień dzisiejszy blok pracuje stabilnie i osiąga założone kontraktowe 

parametry i osiągi techniczne. 

W roku 2018 Energoinstal S.A. koncentrował się również na procesie optymalizacji organizacyjnej, 

celem elastycznego dopasowania struktur wewnętrznych do bieżących wymagań rynku i zmian 

zachodzących w gospodarce. Równolegle, sukcesywnie redukował zasoby, które z przyczyn 

rynkowych nie mogły być wykorzystywane w optymalnym stopniu. Adekwatnie do prowadzonych 

działań następowały  również relokacje kosztów.  

Rezultatem prowadzonych działań była  restrukturyzacja układu Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A., 

w której wyspecjalizowane spółki córki – będące w 100% własnością Energoinstal S.A. – zostały 

ukierunkowane na poszczególne segmenty rynku, a jednocześnie są zaangażowane we wspólną 

misję funkcjonowania Grupy.   

W tym celu w powołaliśmy spółkę ENITEC Sp. z o.o. która z powodzeniem radzi sobie na rynku 

zagranicznym,  jak i polskim. Spółka produkuje głównie elementy kotłowe w technologiach laserowych 

oraz tradycyjnych. Główni Klienci ENITEC Sp. z o.o. to firmy realizujące obiekty energetyczne w 

różnych gałęziach gospodarki. Natomiast spółka ZEC Energoservice Sp. z o.o. oprócz 

dotychczasowej działalności poszerzyła swój potencjał o obszar montaży kotłów energetycznych.  

 

Energoinstal S.A. stał się obecnie spółką nadzorczą, odpowiedzialną za wsparcie finansowe i 

zabezpieczanie zleceń spółek córek. Prowadzi również księgowość oraz sprawy z obszarów HR 

tychże podmiotów. Energoinstal S.A. udostępnia know-how, systemy kontrolne i nadzorcze, w tym 

wdrożone systemy bezpieczeństwa i zarządzania (np. ISO, SCC, ASME), udziela wsparcia 

technicznego oraz referencji.. 
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Przyszłość Grupy Energoinstal S.A.  związana będzie  głównie z  dobrze znanymi obszarami 

biznesowymi takimi,  jak wytwarzanie kotłów i elementów ciśnieniowych oraz ich montażu.  

Podjęliśmy również decyzję o czasowym zawieszeniu udziału w przetargach w zakresie Generalnego 

Wykonawstwa,  jako Generalny Realizator Inwestycji, oczywiście  nie wykluczamy możliwości udziału 

w takich przedsięwzięciach, jednak na dzień dzisiejszy widzimy możliwość podjęcia się działań – jako  

nominowany podwykonawca  lub jako członek konsorcjum  realizacyjnego .  

 

Rok 2018 był rokiem dla Energoinstal S.A. poszukiwania dróg w celu obniżenia kosztów 

funkcjonowania Spółki – szczególnie poprzez redukcję zatrudnienia oraz wynajmowanych powierzchni 

produkcyjnych, jak i biurowych. Obecnie cała produkcja fabryczna odbywa się na terenie zakładu w 

Porębie, który jest własnością Energoinstal S.A.  

W ramach optymalizacji kosztów oraz zapewnienia Spółce prawidłowego funkcjonowania podjęliśmy 

decyzję o upłynnieniu  pewnej grupy nieruchomości, jak i gruntów. 

 

 Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany pozwolą nam na konkurencyjne zarządzanie Spółką,  

a wdrożone zmiany będą postrzegane przez Państwa jako pozytywne i w pełni satysfakcjonujące.  

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku                                      

   
             Michał  Więcek              Jarosław Więcek  
                  Prezes Zarządu          Wiceprezes Zarządu 

 

 


