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Drodzy Akcjonariusze, 
 

Z przyjemno�ci� oddaj� w Pa�stwa r�ce raport roczny podsumowuj�cy działania 

Energopolu-Południe w 2006 roku. Był to dobry rok dla Spółki, czego potwierdzeniem 

s� zarówno osi�gni�te wyniki finansowe, jak i wska�niki efektywno�ci plasuj�ce firm� 

w czołówce podmiotów sektora budowlanego.  

 
 Jednym z podstawowych elementów sukcesu Spółki w 2006 roku była 

konsekwentnie realizowana przez Zarz�d strategia maksymalizacji efektywno�ci 

wykorzystania kluczowych zasobów – ludzi oraz sprz�tu. Stałej kontroli poddawane s� 

zarówno koszty funkcjonowania spółki jak i koszty dotycz�ce realizowanych 

projektów. Zwi�zane to jest z wyodr�bnieniem w ramach Energopolu-Południe 

o�rodków odpowiedzialno�ci oraz przypisania im osób odpowiedzialnych za ich 

prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z celami Spółki. Efektem tych działa� jest 

mi�dzy innymi wysoka produktywno�� pracowników, która stała si� motorem 

nap�dowym naszego wzrostu. Wa�nym elementem wpływaj�cym na sytuacj� 

finansow� firmy była te� �ci�le przestrzegana polityka zarz�dzania ryzykiem 

handlowym, pozwalaj�ca utrzyma� na satysfakcjonuj�cym poziomie nale�no�ci 

handlowe. 

  

W dalszym ci�gu du�y nacisk kładziemy na zwi�kszenie zysku, popartego 

pozytywnym cash flow. Wynika to z zało�e� systemu zarz�dzania ukierunkowanego 

na wzrost warto�ci dla akcjonariuszy. Chcemy zbudowa� przedsi�biorstwo, które 

b�dzie odporne na zjawiska koniunkturalne na rynku. Wdro�yli�my nowy system 

monitorowania operacyjnego Spółki oparty o najlepsze wzorce, który pozwala bardzo 

szybko zidentyfikowa� najwa�niejsze pojawiaj�ce si� zagro�enia, tak aby mo�na było  

szybko im przeciwdziała�. Stanowi on integraln� cz��� systemu wczesnego 

ostrzegania. Zmieniamy tak�e system zarz�dzania projektami pocz�wszy od 

przygotowania oferty cenowej do finalnego ich rozliczenia wraz z pełn� analiz� 

kontrolingow� opart� na odchyleniach. Ma to nam pomóc w zwi�kszeniu naszej 

konkurencyjno�ci i skuteczno�ci na rynku oraz dalszej poprawie efektywno�ci 

finansowej naszej działalno�ci. 
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Poza realizacj� strategii organicznego rozwoju Energopolu-Południe Zarz�d Spółki 

szukał w 2006 roku mo�liwo�ci podj�cia innych działa� zwi�kszaj�cych warto�� firmy 

dla akcjonariuszy. Jednym z najwa�niejszych było podpisanie w pa�dzierniku listu 

intencyjnego z J.W. Construction Holding S.A., zgodnie z którym Energopol miał sta� 

si� wła�cicielem 100 % akcji J.W. Construction, a Pan Józef Wojciechowski miał 

obj�� do 66 % akcji Energopolu.. Niestety planowana transakcja z wielu, niezale�nych 

od Spółki, przyczyn nie doszła do skutku. Mimo zawirowa� zwi�zanych z t� operacj� 

akcje Energopolu-Południe zyskały w 2006 roku ponad 770%, co dowodzi du�ego 

zaufania Akcjonariuszy do Spółki. 

  

Nie chc�c zawie�� zaufania Akcjonariuszy Zarz�d na pocz�tku 2007 roku przedstawił 

strategi� dalszego rozwoju spółki. Jeste�my przekonani, �e rynek budowlany w Polsce 

jest bardzo perspektywiczny. W najbli�szych latach chcemy wykorzysta� rosn�cy 

popyt na usługi budowlane w sektorze przemysłowym, coraz wi�kszy napływ �rodków 

unijnych (i wi���cy si� z nim wzrost liczby zlece� od samorz�dów) oraz rozwój 

budownictwa mieszkaniowego. By wzmocni� niektóre obszary działalno�ci nie 

wykluczamy akwizycji firm specjalizuj�cych si� w drogownictwie i in�ynierii wodno 

– kanalizacyjnej oraz hydrotechnice.  

 

Wchodz�c w rok 2007 widzimy du�e szanse na kontynuowanie naszego rozwoju. 

Plany jakie czynimy, cele jakie sobie stawiamy, pozwalaj� �mielej patrze� w 

przyszło��. Wiemy, �e wysokie oczekiwania wobec wszystkich spółek giełdowych, w 

tym i naszej, zobowi�zuj� nas do tego, aby nie zawie�� akcjonariuszy.  

 

Zdajemy sobie spraw� z problemów, jakie stan� przed nami w roku 2007.  

Do najwa�niejszych z nich nale��: rosn�ca konkurencja, rosn�ce ceny materiałów, 

surowców oraz usług podwykonawców, presja na płace, a tak�e brak 

wykwalifikowanych pracowników. Diametralnie zmienił si� w ostatnich latach 

charakter usług budowlanych, których �wiadczenie jest uwarunkowane posiadaniem 

wysokiej klasy sprz�tu. W tym kierunku pod��a tak�e Energopol-Południe. Uwa�amy, 
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�e tylko dobrze wyposa�ony w sprz�t pracownik zdolny jest do wygenerowania 

ponadprzeci�tnej warto�ci dodanej, a taki cel stawiamy sobie jako jeden z wiod�cych 

w roku 2007. 

 

Na zako�czenie pragn� podzi�kowa� wszystkim Akcjonariuszom Spółki, którzy 

obdarzyli zaufaniem Zarz�d Energopolu-Południe. Mam nadziej� �e rok 2007 

b�dziemy podsumowywa� w podobnych nastrojach. 

 

Lech Tomasz Tomkowski 

Prezes Zarz�du 


