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PISMO PREZESA ZARZ�DU 
 

 

SZANOWNI PA�STWO,  AKCJONARIUSZE  „ENERGOPOL-POŁUDNIE” S.A. 

 

Mamy za sob� kolejny rok działalno�ci Spółki. Tym razem jednak mog� , po raz pierwszy od 

dłu�szego czasu, z satysfakcj� mówi� o wynikach. 

Na taki rok czekali�my kilka lat. Pod wzgl�dem przychodów ze sprzeda�y osi�gn�li�my 

poziom roku 2001,  a pod wzgl�dem rentowno�ci sprzeda�y zbli�yli�my si� do wyników 

uzyskiwanych w ko�cowych latach 90-tych, które to lata były ostatnimi dobrymi przed 

zbli�aj�cymi si� kryzysem w budownictwie.  

Mog� wi�c stwierdzi�, �e Spółka dobrze wykorzystała pierwsze symptomy o�ywienia w 

bran�y. 

 
Pocz�tek 2005 roku był jeszcze ci��ki dla naszej bran�y: brak opłacalnych zlece�, niedu�a 

liczba przetargów w gminach i miastach ze wzgl�du na nie zatwierdzone bud�ety, 

przedłu�aj�cy si� okres zimowy, trwaj�cy praktycznie do kwietnia.  

 
Wykorzystali�my ten czas , pomimo tych trudno�ci , bardzo efektywnie.  

Zintensyfikowali�my windykacj� nale�no�ci, co znacznie poprawiło płynno�� finansow� w 

firmie. Kontynuowali�my restrukturyzacj� zatrudnienia i pozostałych kosztów, tak aby ich 

poziom był na tyle niski, �eby wzrosła konkurencyjno�� naszego działania. 

Po dokładnej analizie �rodków produkcji zweryfikowali�my ich stan , wymieniaj�c cz��� 

�rodków na nowocze�niejsze  i wydajniejsze lub dokonuj�c niezb�dnych wi�kszych 

remontów pozostałych maszyn.  

Du�y nacisk poło�ony został tak�e na intensywne poszukiwanie zlece�, co wymagało 

przygotowania przez ten czas wielu powa�nych ofert. 

 
Zarz�d zdecydował tak�e, w celu wi�kszej mo�liwo�ci monitorowania bie��cych kosztów 

firmy i ułatwienia zarz�dzania firmy, wprowadzi� zintegrowany system zarz�dzania, którego 

pozytywne skutki powinni�my odczu� ju� w tym roku.  

 
Wszystkie te działania zacz�ły przynosi� w II połowie roku efekty. 

Zdobyli�my kilka znacz�cych kontraktów, m.in. na  roboty rozbiórkowe Cementowni Strzelce 

Opolskie, a tak�e liczne makroniwelacje i roboty drogowe na Górnym i Dolnym �l�sku . 
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Pod wzgl�dem finansowym zamkn�li�my rok 2005 niezłym wynikiem. Wypracowali�my  

zysk netto w wysoko�ci 353 tys. zł, przy zysku na sprzeda�y 3.267 tys. zł. i 45.231 tys. zł. 

przychodach ze sprzeda�y. 

Ró�nica pomi�dzy zyskiem na sprzeda�y a zyskiem netto wyst�piła w zwi�zku z 

konieczno�ci� utworzenia rezerw na trudne do �ci�gni�cia nale�no�ci , m.in. z firm Mostostal 

Zabrze SA oraz Prin� Holding SA. 

 
Miniony rok powinien by� tak�e satysfakcjonuj�cy dla naszych akcjonariuszy, których akcje 

zwi�kszyły warto�� z 3,29  zł na koniec grudnia 2004 do 6,8 zł na koniec grudnia 2005 r.  

 
Spółka nasza wchodzi w rok 2006 w dobrej kondycji finansowej i z du�ym portfelem 

zamówie�. 

Spore o�ywienie w bran�y budowlano – inwestycyjnej pozwala Zarz�dowi optymistycznie 

okre�li� perspektywy działania w tym roku i w najbli�szych latach. 

 
Dzi�ki dotychczasowemu pełnemu zaanga�owaniu pracowników naszej Spółki i ich 

wysokiemu profesjonalizmowi oraz korzystnej sytuacji na rynku zlece� Spółka                

Energopol - Południe SA ma du�e szanse intensywnego rozwoju z korzy�ci� dla jej 

akcjonariuszy. 
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       Prezes Zarz�du 
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