
Szanowni Akcjonariusze

W  imieniu  Zarządu  PROJPRZEM  S.A.  pragnę  przedstawić  Państwu  podsumowanie 

najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w Grupie Kapitałowej w 2005 roku.

W  minionym  roku  Grupa  wypracowała  najwyższe  w  historii  firmy  przychody  ze 

sprzedaży, 120.586 tys. złotych oraz najwyższy w historii zysk netto, 4.331 tys. złotych. Tym 

samym był to kolejny rok systematycznego wzrostu wartości sprzedaży. 

Bardzo dobre wyniki finansowe znalazły swoje odbicie w znaczącym wzroście wartości 

akcji  PROJPRZEM S.A.  na  Giełdzie  Papierów Wartościowych.  W 2005  roku  kapitalizacja 

spółki na Giełdzie wzrosła o 28.915 tys. złotych. 

W  omawianym  okresie,  dzięki  dynamicznemu  wzrostowi  przychodów  ze  sprzedaży 

robót budowlanych realizowanych na terenie całej Polski, zrównoważono sprzedaż eksportową 

z  krajową.  Udział  eksportu  w  całości  sprzedaży  wyniósł  50,2  %,  przy  czym jego  wartość 

utrzymała się na poziomie podobnym do roku 2004. 

Grupa  z  powodzeniem kontynuowała  swoją  strategię  umacniania  pozycji  na  rynkach 

europejskich. Systematycznie rośnie nasz udział w najistotniejszym dla nas rynku niemieckim. 

Najważniejszymi kontraktami na roboty budowlane, realizowane przez PROJPRZEM w 

2005 roku, były:

• umowa na wykonanie robót budowlanych na terenie Drukarni BDN Sp. z o.o. w Wykrotach 

o wartości 18.669 tys. zł netto,

• umowa na „Budowę nowego zakładu przetwórstwa mięsnego przez Zakłady Mięsne Kujawy 

Sp. z o.o. w Bydgoszczy” o wartości 11.600 tys. netto,

• umowa z Cukrownią Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie na budowę magazynu cukru 

wraz z zapleczem socjalno – biurowym, magazynu opakowań oraz modernizację magazynu 

cukru i pakowni cukru wraz z zapleczem socjalno – biurowym o wartości 7.767 tys. złotych 

netto.

Warunki  rynkowe  dla  prowadzonej  przez  Grupę  Kapitałową  PROJPRZEM  S.A. 

działalności  gospodarczej  w  2005  roku  były  zróżnicowane.  Z  jednej  strony,  mocny  złoty 

niekorzystnie  wpływał  na  rentowność  kontraktów  eksportowych,  z  drugiej  jednak  dało  się 

zauważyć systematyczny wzrost  koniunktury inwestycyjnej.  Przyjęte  przez  Zarząd  działania 

polegające  między  innymi  na  zwiększeniu  wolumenu  sprzedaży  na  rynku  krajowym,  przy 

równoczesnym kontynuowaniu polityki zwiększania wydajności pracy oraz obniżania kosztów, 

spowodowały zwiększenie rentowności i przyniosły efekt w postaci wypracowania wysokiego 

wyniku finansowego netto.

Do istotnych osiągnięć roku 2005, które powinny pozytywnie wpływać na przyszłość 

Grupy  zaliczyć  możemy  uzyskanie  przez  PROJPRZEM  akredytacji  Agencji  Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego  na  wytwarzanie  i  przetwarzanie  informacji  niejawnych,  stanowiących  tajemnicę 



służbową oznaczonych klauzulą  „POUFNE”, co daje  możliwość realizacji  inwestycji  MON, NATO, 

MSWiA,

W 2005 roku Akcjonariusze PROJPRZEM S.A. otrzymali dywidendę w wysokości 30 

groszy na jedna akcję.  Kontynuując tradycję  dzielenia  części  wypracowanego zysku między 

Akcjonariuszy,  w bieżącym roku  Zarząd  zaproponuje  wypłatę  dywidendy,  w wysokości  50 

groszy na jedną akcję. 

Po tym krótkim podsumowaniu roku 2005 pragnę podzielić się z Państwem naszymi 

planami na rok 2006.

W tym roku zamierzamy kontynuować strategię umacniania swojej pozycji na krajowym 

rynku budowlanym poprzez pozyskiwanie nowych Kontrahentów oraz rozwijanie współpracy z 

dotychczasowymi  Partnerami.  Na  terenie  Polski  obserwujemy  stały  wzrost  inwestycji 

budowlanych,  co  w  perspektywie  czasu  powinno  przynieść  zwiększenie  liczby  nowych 

kontraktów. 

Już  w I  kwartale  bieżącego roku otrzymaliśmy szereg  zamówień na  realizację  robót 

budowlanych na terenie całego kraju. Wśród nich na uwagę zasługuje zlecenie na wykonanie i 

montaż  konstrukcji  stalowej  na  Budowie  Centrum  Ekspedycyjno  –  Rozdzielczego  Poczty 

Polskiej w Pruszczu Gdańskim o wartości 6.200 tys. zł. netto. W dalszym ciągu nie ustajemy w 

wysiłkach mających na celu zwiększenie naszego krajowego portfela zamówień. 

W  2006  roku  kontynuować  będziemy  produkcję  konstrukcji  stalowych  dla  naszych 

stałych Klientów oraz aktywnie poszukiwać odbiorców oferowanych przez Grupę Kapitałową 

wyrobów. Współpraca z dotychczasowymi Kontrahentami zapewni znaczącą część przychodów 

zaplanowanych na bieżący rok. 

PROJPRZEM aktywnie reaguje na zachodzące zmiany w otoczeniu rynkowym. Poprzez 

inwestycje w maszyny i urządzenia techniczne oraz dalszą poprawę organizacji pracy, Grupa 

nieustannie dąży do podniesienia wydajności, a tym samym do obniżenia kosztów prowadzenia 

działalności  gospodarczej.  Naszą  uwagę  kierujemy na  to,  aby  podjęte  przez  Grupę  zadania 

wciąż cechowała najwyższa jakość oraz terminowość realizacji, tak aby utrwalać status Firmy 

uznawanej i cenionej przez krajowych i zagranicznych Inwestorów.

Jesteśmy przekonani, że powyższe działania będą pozytywnie wpływać na zwiększenie 

wyników finansowych Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A.. Wierzymy, że wdrażana przez 

Zarząd strategia rozwoju przyniesie również Akcjonariuszom Spółki wymierne efekty.
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