
























































ENERGOINSTAL SA 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

 sporz�dzone zgodnie z MSR i MSSF 

ENERGOINSTAL S.A. 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe 

za 2010 rok  

sporz�dzone zgodnie z MSR i MSSF 

  



ENERGOINSTAL SA 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

 sporz�dzone zgodnie z MSR i MSSF 

������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 

I. INFORMACJE OGÓLNE ........................................................................................................................................... 4

1. INFORMACJE O SPÓŁCE AKCYJNEJ ENERGOINSTAL.........................................................................................4
2. PODSTAWA SPORZ�DZANIA JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDA� FINANSOWYCH ......................................................5
3. ZAŁO�ENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNO�CI ............................................................................................................6

II. INFORMACJE DODATKOWE O PRZYJ�TYCH ZASADACH (POLITYCE RACHUNKOWO�CI) .......... 7

1. TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ I WYCENA POZYCJI WYRA�ONYCH W WALUTACH OBCYCH ................................7
2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE...............................................................................................................................7
3. WARTO�CI NIEMATERIALNE .................................................................................................................................7
4. AKTYWA FINANSOWE DŁUGOTERMINOWE............................................................................................................8
5. ZAPASY ................................................................................................................................................................8
6. NALE�NO�CI I ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE ..................................................................................................8
7. AKTYWA FINANSOWE KRÓTKOTERMINOWE..........................................................................................................8
8. �RODKI PIENI��NE I ICH EKWIWALENTY ...............................................................................................................9
9. KAPITAŁ WŁASNY.................................................................................................................................................9
10. ZOBOWI�ZANIA FINANSOWE ..............................................................................................................................9
11. ZOBOWI�ZANIA I ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE............................................................................................9
12. REZERWY ...........................................................................................................................................................9
13. LEASING .............................................................................................................................................................9
14. UTRATA WARTO�CI ............................................................................................................................................9
15. POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE.............................................................................................................10
16. PRZYCHODY .....................................................................................................................................................10
17. KOSZTY FINANSOWANIA ZEWN�TRZNEGO ........................................................................................................10
18. UMOWY O BUDOW� ..........................................................................................................................................10
19. DOTACJE...........................................................................................................................................................10
20. PŁATNO�CI W FORMIE AKCJI WŁASNYCH ..........................................................................................................10
21. OPODATKOWANIE.............................................................................................................................................11
22. PRZELICZANIE DANYCH FINANSOWYCH NA EURO...........................................................................................11
23. INFORMACJE LICZBOWE ZAPEWNIAJ�CE PORÓWNYWALNO�� DANYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 

POPRZEDNI Z DANYMI SPRAWOZDANIA ZA OKRES BIE��CY ................................................................................11
24. KOREKTY SPRAWOZDA� WYNIKAJ�CE Z ZASTRZE�E�  W OPINII BIEGŁYCH......................................................11

III. WYBRANE DANE FINANSOWE ......................................................................................................................... 12

IV. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ............................................................................................... 13

V. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ...................................................................................... 14

VI. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ............................................................................. 15

VII. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH .................................................................................. 17

VIII. INNE IFORMACJE OBJA�NIAJ�CE .............................................................................................................. 18

NOTA 1. ZMIANY �RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) .....................................................................18
Nota 1.1 Rzeczowe aktywa trwałe (struktura własno�ciowa) ..........................................................................19

Nota 1.2 Rzeczowe aktywa trwałe stanowi�ce zabezpieczenie spłaty zobowi�za� ..........................................20

Nota 1.3 Rzeczowe aktywa trwałe....................................................................................................................20

NOTA 2. PRAWO U�YTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU .......................................................................................21
NOTA 3. ZMIANY WARTO�CI NIEMATERIALNYCH ...................................................................................................22
NOTA 4. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALE�NYCH. .............................................................................................23
NOTA 5. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE................................................................................................24

Nota 5.1 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych brutto (według grup rodzajowych) ...........24

Nota 5.2 Udziały i inne aktywa finansowe ( struktura walutowa) ...................................................................24

Nota 5.3 Udziały i inne aktywa finansowe ( według zbywalno�ci) ..................................................................24

Nota 5.4 Udzielone po�yczki długoterminowe .................................................................................................25

NOTA 6. DŁUGOTERMINOWE NALE�NO�CI I ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE .......................................................26
NOTA 7. ZAPASY ....................................................................................................................................................26
NOTA 8. KRÓTKOTERMINOWE NALE�NO�CI I ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE.....................................................27

Nota 8.1 Nale�no�ci krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)................................................................28

Nota 8.2 Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług brutto – o pozostałym  od zako�czenia okresu sprawozdawczego okresie 

spłaty ................................................................................................................................................28



ENERGOINSTAL SA 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

 sporz�dzone zgodnie z MSR i MSSF 

������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 

Nota 8.3 Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) – z podziałem na nale�no�ci nie spłacone w 

okresie ..............................................................................................................................................28

NOTA 9. NALE�NO�CI Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO ..................................................................................29
NOTA 10. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE............................................................................................29
NOTA 11. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH)...29

Nota 11.1 Udziały i inne aktywa finansowe ( struktura walutowa) .................................................................30

NOTA 12. �RODKI PIENI��NE I ICH EKWIWALENTY .................................................................................................30
NOTA 13. KAPITAŁ WŁASNY...................................................................................................................................31

Nota 13.1 Zmiany liczby akcji..........................................................................................................................33

Nota 13.2 Wykaz akcjonariuszy posiadaj�cych w dniu 31.12.2010 roku, co najmniej 5% liczby głosów.......33

NOTA 14. KAPITAŁY REZERWOWE, ZAPASOWE I KAPITAŁY Z AKTUALIZACJI WYCENY ...........................................33
NOTA 15. REZERWY ...............................................................................................................................................34

Nota 15.1 Rezerwy na �wiadczenia emerytalne i podobne ..............................................................................35

Nota 15.2 Gwarancje.......................................................................................................................................36

Nota 15.3 Pozostałe rezerwy ...........................................................................................................................36

NOTA 16. KREDYTY I PO�YCZKI KRÓTKOTERMINOWE............................................................................................36
NOTA 17. ZOBOWI�ZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO – PRZYSZŁE MINIMALNE OPŁATY LEASINGOWE ORAZ 

WARTO�� BIE��CA MINIMALNYCH OPŁAT LEASINGOWYCH NETTO.....................................................................37
Nota 17.1 Pozostałe zobowi�zania finansowe .................................................................................................38

Nota 17.2 Zobowi�zania z tytułu leasingu operacyjnego ................................................................................38

NOTA 18. ZOBOWI�ZANIA I ROZLICZENIA MI�DZYOKRESOWE ...............................................................................38
Nota 18.1 Zobowi�zania krótkoterminowe brutto (struktura walutowa).........................................................39

NOTA 19. ZOBOWI�ZANIA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO ...........................................................................40
NOTA 20. PRZYCHODY ZE SPRZEDA�Y PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW – STRUKTURA RZECZOWA ..........40

Nota 20.1 Przychody ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów – struktura geograficzna ...................40

NOTA 21. UMOWY O BUDOW� ................................................................................................................................40
NOTA 22. KOSZTY RODZAJOWE..............................................................................................................................41

Nota 22.1 Koszty �wiadcze� pracowniczych....................................................................................................42

NOTA 23. POZOSTAŁE PRZYCHODY ........................................................................................................................42
NOTA 24. POZOSTAŁE KOSZTY ...............................................................................................................................43
NOTA 25. PRZYCHODY FINANSOWE........................................................................................................................43
NOTA 26. KOSZTY FINANSOWE...............................................................................................................................43
NOTA 27. DOTACJE PA�STWOWE ...........................................................................................................................44
NOTA 28. PODATEK DOCHODOWY ..........................................................................................................................45

Nota 28.1 Główne składniki obci��enia / uznania podatkowego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ..45

Nota 28.2 Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem z podatkiem 

dochodowym wykazanym jako zyski i straty.....................................................................................45

Nota 28.3 Odroczony podatek dochodowy ......................................................................................................47

NOTA 29. ZYSK NA 1 AKCJ� ORAZ ZYSK ROZWODNIONY NA 1 AKCJ� .....................................................................47
NOTA 30. DYWIDENDY...........................................................................................................................................48
NOTA 31. NIEPEWNO�� KONTYNUACJI DZIAŁALNO�CI...........................................................................................48
NOTA 32. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI�ZANYMI ..........................................................................................48

Nota 32.1 Kwoty transakcji zawartych z podmiotami powi�zanymi................................................................49

Nota 32.2 Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej .............................................................49

NOTA 33. POLITYKA ZARZ�DZANIA RYZYKIEM......................................................................................................49
NOTA 34. INSTRUMENTY FINANSOWE.....................................................................................................................50

Nota 34.1 Analiza wra�liwo�ci Spółki na ryzyka rynkowe...............................................................................51

NOTA 35. ZOWI�ZANIA WARUNKOWE ....................................................................................................................52
NOTA 36. ZNACZ�CE ZDARZENIA PO ZAKO�CZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO...............................................53
NOTA 37. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, NAGRODACH I KORZY�CIACH WYPŁACONYCH LUB NALE�NYCH OSOBOM 

WY�SZEJ KADRY KIEROWNICZEJ ENERGOINSTAL S.A.  (ODDZIELNIE Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁADZACH 

JEDNOSTKI ZALE�NEJ).........................................................................................................................................53
Nota 37.1 Informacje o wysoko�ci niespłaconych zaliczek, kredytów, po�yczek, gwarancji, por�cze� udzielonych 

osobom Wy�szej Kadry Kierowniczej:..............................................................................................54

NOTA 38. INFORMACJA O PRZECI�TNYM ZATRUDNIENIU W ENERGOINSTAL S.A., Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

...........................................................................................................................................................................54
NOTA 39. INFORMACJE O ZNACZ�CYCH ZDARZENIACH, DOTYCZ�CYCH LAT UBIEGŁYCH, UJ�TYCH W JEDNOSTKOWYM 

SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIE��CY OKRES.............................................................................................54
NOTA 40. INFORMACJE O ZNACZ�CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST�PIŁY PO ZAKO�CZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO,

A NIEUWZGL�DNIONYCH W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM .....................................................54



ENERGOINSTAL SA 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

 sporz�dzone zgodnie z MSR i MSSF 

������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 

NOTA 41. SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DANE PORÓWNYWALNE, SKORYGOWANE ODPOWIEDNIM WSKA�NIKIEM INFLACJI,
Z PODANIEM �RÓDŁA WSKA�NIKA ORAZ METODY JEGO WYKORZYSTANIA, Z PRZYJ�CIEM OKRESU OSTATNIEGO 

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JAKO OKRESU BAZOWEGO – JE�ELI SKUMULOWANA �REDNIOROCZNA 

STOPA INFLACJI Z OKRESU OSTATNICH TRZECH LAT DZIAŁALNO�CI ENERGOINSTAL S.A. OSI�GN�ŁA LUB 

PRZEKROCZYŁA 100% ........................................................................................................................................54
NOTA 42. ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWO�CI I SPOSOBU SPORZ�DZANIA JEDNOSTKOWEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, DOKONANYCH W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO (LAT 

OBROTOWYCH), ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJ�

MAJ�TKOW� I FINANSOW�, PŁYNNO�� ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNO�� .............................................55
NOTA 43. INFORMACJE O DACIE ZAWARCIA I SZCZEGÓŁACH UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA 

SPRAWOZDA� FINANSOWYCH. ............................................................................................................................55
NOTA 44. DOKONANIE KOREKTY BŁ�DÓW, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW 

FINANSOWYCH NA SYTUACJ� MAJ�TKOW� I FINANSOW�, PŁYNNO�� ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNO��

ENERGOINSTAL S.A. .....................................................................................................................................55

Katowice, 21 marca 2011 r.



ENERGOINSTAL SA 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

 sporz�dzone zgodnie z MSR i MSSF 

������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 

I.   INFORMACJE OGÓLNE 

1. Informacje o Spółce Akcyjnej ENERGOINSTAL  

ENERGOINSTAL S.A. z siedzib� w Katowicach, przy Al. Ro	dzie
skiego 188d, jest spółk� akcyjn� zarejestrowan� w 
rejestrze przedsi�biorców pod numerem KRS 0000048929, prowadzonym przez S�d Rejonowy dla  
m. Katowic VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, na podstawie postanowienia z dnia 28 wrze�nia 2001 roku 
(Sygn. sprawy: KA.VIII NS -REJ.KRS/8693/1/269). 
Spółka powstała w roku 1949 jako przedsi�biorstwo pa
stwowe – Przedsi�biorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL”  
w Katowicach. W dniu 16 lipca 1991 roku została przekształcona z przedsi�biorstwa pa
stwowego w jednoosobow� spółk� akcyjn�
Skarbu Pa
stwa - INSTAL Spółka Akcyjna. 
Nast�pnie spółka została zarejestrowana w rejestrze Handlowym dział B pod nr RHB 6856 przez S�d Rejonowy  
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – Rejestrowy postanowieniem z dnia 16 sierpnia 1991 roku (Sygn akt: RHB  
X Rej.H-2533/91) 

Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci jest: produkcja wytwornic pary z 
wył�czeniem kotłów do centralnego ogrzewania gor�c� wod� (klasyfikacja wg PKD 2530Z). 
Sektor, w którym Spółka działa według klasyfikacji Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie jest przemysł inny. 
Szczegółowo przedmiotem działalno�ci Spółki jest: 

• Produkcja: 
o Kotły energetyczno-przemysłowe, a w szczególno�ci odzysknicowe, do spalania biomasy, do utylizacji odpadów, 

gazowe, olejowe; 
o Palniki gazowo-olejowe; 
o Stacje regulacyjno-pomiarowe; 
o �ciany membranowe; 
o Konstrukcje stalowe; 
o Rury oebrowane, ruroci�gi energetyczne; 
o Przewody wentylacyjne i odpylaj�ce; 
o Kanały powietrza i spalin oraz klapy; 
o Zbiorniki ci�nieniowe; 
o Nietypowe urz�dzenia przemysłowe; 
o Maszyny i urz�dzenia elektryczne 

• Usługi montaowe  i  remontowe: 
o Kotły energetyczne parowe; 
o Kotły energetyczne wodne; 
o Ruroci�gi energetyczne; 
o Kompletne kotłownie; 
o Konstrukcje no�ne kotłów i obiektów przemysłowych; 
o Instalacje i urz�dzenia ochrony �rodowiska; 
o Instalacje centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wodnokanalizacyjne, wody lodowej; 
o Instalacje wentylacji i klimatyzacji; 
o Instalacje i produkty ze stali szlachetnych.  

ENERGOINSTAL S.A. jest jednostk� dominuj�c� Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.  
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.  

W celu identyfikacji spółka posiada  nadane jej nast�puj�ce numery: 
- numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-012-88-77
- statystyczny numer identyfikacyjny REGON:271076705

Dane kontaktowe ENERGOINSTAL S.A.: 

Adres siedziby:Al. Ro	dzie
skiego 188 d, 40-203 Katowice, Polska 
Główny telefon:+48 32 735 72 00 
Numer telefaksu:+48 32 735 72 57 
Adres poczty elektronicznej:energoinstal@energoinstal.pl  
Strona internetowa:www.energoinstal.pl  

Głównym miejscem prowadzenia działalno�ci przez ENERGOINSTAL S.A.  jest jej siedziba. 
Spółka posiada  oddziały samobilansuj�ce si� i podlegaj�ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w 
Niemczech i Holandii. 
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Firmy Oddziału: 
ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna Oddział Przedsi�biorstwa Schoenefeld.  
Siedziba Oddziału: Republika Federalna Niemiec, Land Brandenburg, Konigs Wusterhausen, 12529 Schoenefeld, Am Dorfanger 1. 

ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna  
Siedziba Oddziału: Holandia, Valkenbosplein 7, 2563CA Haga (wpisem do rejestru Holenderskiej Izby Handlowej dnia 27.07.2010 
została dokonana zmiana adresu siedziby oddziału w Holandii)  
Nowa siedziba Oddziału: Holandia, Fascinatio Boulevard 722, 2909VA Capelle aan den IJssel 

Adresy pozostałych miejsc prowadzenia działalno�ci Spółki Akcyjnej ENERGOINSTAL: 
58-573 Piechowice, ul. �wierczewskiego 11 
72-346 Pobierowo, ul. Powsta
ców 
42-480 Por�ba, ul. Zakładowa 2 

Spółka Akcyjna ENERGOINSTAL została utworzona i działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a jej czas trwania zgodnie 
ze statutem jest nieograniczony. 

Skład osobowy Zarz�du Spółki Akcyjnej ENERGOINSTAL: 

Prezes Zarz�du – Stanisław Wi�cek, 
Wiceprezes Zarz�du – Jarosław Wi�cek, 
Wiceprezes Zarz�du – Michał Wi�cek. 

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki: 

Jacek Kosteczka - Przewodnicz�cy Rady 
Karolina Wi�cek - Sekretarz Rady 
Irena Wi�cek - Członek Rady 
Marta J�drusi
ska -Wi�cek - Członek Rady 
Artur Olszewski – Członek Rady 

2. Podstawa sporz�dzania jednostkowych sprawozda� finansowych 

Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ENERGOINSTAL obejmuj�ce okres dwunastu miesi�cy od 01 stycznia do 31 grudnia 
2010 roku  zostało sporz�dzone zgodnie z MSR i MSSF. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawieraj� dane 
ł�czne sprawozda
 finansowych obejmuj�cych działalno�� realizowan� w Polsce oraz oddziałów w Niemczech i w Holandii, 
sporz�dzaj�cych samodzielne sprawozdania finansowe. Sprawozdania finansowe jednostek działaj�cych za granic� sporz�dzane s� w 
walutach obcych. Dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej podlegaj� przeliczeniu na walut� polsk� po obowi�zuj�cym na dzie

ko
cz�cy okres sprawozdawczy �rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, natomiast zyski i straty - 
po kursie stanowi�cym �redni� arytmetyczn� �rednich kursów na dzie
 ko
cz�cy kady miesi�c roku obrotowego ustalonych dla 
danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe na skutek tych przelicze
 rónice wykazywane s� w sprawozdaniu finansowym 
Spółki, w pozycji "Rónice kursowe z przeliczenia", jako składnik pozostałych kapitałów rezerwowych.  

ENERGOINSTAL S.A., jako jednostka dominuj�ca Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A., sporz�dza skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe za rok 2010, tj. okres od: 01.01.2010 roku do 31.12..2010 roku zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczo�ci Finansowej przyj�tymi do stosowania w Unii Europejskiej („MSSF”).   

 Rokiem obrotowym Spółki Akcyjnej ENERGOINSTAL jest rok kalendarzowy. 

Dane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysi�cach złotych, chyba e w konkretnych sytuacjach podane 
zostały z wi�ksz� dokładno�ci�. Walut� funkcjonaln�, jak i sprawozdawcz� jest złoty polski (PLN).  

Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporz�dzone zostało zgodnie z zasad� kosztu historycznego, za wyj�tkiem aktywów i 
zobowi�za
 finansowych (w tym instrumentów pochodnych) wycenianych w warto�ci godziwej przez zyski  
i straty oraz cz��ci �rodków trwałych, dla których jako zakładany koszt przyj�to warto�� godziw�. 

O�wiadczenie o zgodno�ci 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGOINSTAL S.A. obejmuj�ce okres dwunastu miesi�cy od 01 stycznia do 31 grudnia 
2010 roku, jak równie dane porównywalne za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. zostały sporz�dzone zgodnie  
z Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci, Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej oraz 
zwi�zanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporz�dze
 wykonawczych Komisji Europejskiej. 
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Nast�puj�ce nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje zostały wydane przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów 
Rachunkowo�ci lub Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowej Sprawozdawczo�ci Finansowej i weszły w ycie w bie�cym 
okresie:  

• MSSF 2 Płatno�ci w formie akcji: grupowe transakcje płatno�ci w formie akcji rozliczane w �rodkach pieni��nych – 

maj�cy zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku.  

• MSSF 3 Poł�czenia jednostek (znowelizowany) oraz MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe 
(zmieniony) – maj�ce zastosowanie od 1 lipca 2009 roku.  

• MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: spełniaj�ce kryteria pozycje zabezpieczane – maj�cy zastosowanie 
od 1 lipca 2009 roku.  

• KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych wła�cicielom – maj�ca zastosowanie od 1 lipca 2009 roku.  

• Zmiany wynikaj�ce z przegl�du MSSF opublikowane w maju 2008 oraz kwietniu 2009. 

Przyj�cie powyszych standardów i interpretacji nie spowodowało znacz�cych zmian w zasadach (polityce) rachunkowo�ci Spółki. 
Zmiany te nie miały równie wpływu na przedstawion� sytuacj� finansow� ani na wyniki działalno�ci Spółki.  

Nast�puj�ce nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje zostały wydane przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów 
Rachunkowo�ci lub Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowej Sprawozdawczo�ci Finansowej, ale nie weszły jeszcze w ycie:  

• Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Klasyfikacja emisji praw poboru – maj�cy zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lutego 2010 roku lub pó	niej,  

• MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powi�zanych (znowelizowany w listopadzie 2009) – maj�cy 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2011 roku lub pó	niej,  

• Faza pierwsza Standardu MSSF 9 Instrumenty finansowe. Klasyfikacja i wycena – maj�ca zastosowanie do okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2013 roku lub pó	niej – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzona przez UE, 

• Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 - Limit wyceny aktywów z tytułu okre�lonych �wiadcze�, minimalne wymogi finansowania 

oraz ich wzajemne zale�no�ci: przedpłaty minimalnych wymogów finansowania – maj�ce zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2011 roku lub pó	niej,  

• KIMSF 19 Regulowanie zobowi�za� finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych – maj�ca zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lipca 2010 roku lub pó	niej,  

• Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej po raz pierwszy: 

ograniczone zwolnienie z obowi�zku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez MSSF 7 dla stosuj�cych 

MSSF po raz pierwszy – maj�ce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lipca 2010 roku lub pó	niej,  

• Zmiany wynikaj�ce z przegl�du MSSF (opublikowane w maju 2010 roku) – cz��� zmian ma zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lipca 2010 roku, a cz��� dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2011 
roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,  

• Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: transfer aktywów finansowych - maj�ce zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lipca 2011 roku lub pó	niej - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

• Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów – maj�ce zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2012 roku lub pó	niej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzone przez UE,  

• Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej po raz pierwszy: 

znacz�ca hiperinflacja i usuni�cie stałych dat dla stosuj�cych MSSF po raz pierwszy - maj�ce zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lipca 2011 roku lub pó	niej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzone przez UE.  

Zarz�d Spółki nie przewiduje, aby wprowadzenie powyszych standardów i interpretacji miało znacz�cy wpływ na stosowane przez 
Spółk� zasady (polityk�) rachunkowo�ci oraz niniejsze sprawozdanie finansowe Spółki. 

3. Zało�enie kontynuacji działalno�ci 

Jednostkowe sprawozdanie  finansowe ENERGOINSTAL S.A. zostało sporz�dzone przy załoeniu kontynuacji działalno�ci 
jednostki w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci. Na dzie
 sporz�dzenia jednostkowego sprawozdania  finansowego nie istniej� adne 
okoliczno�ci wskazuj�ce na zagroenie kontynuacji działalno�ci gospodarczej przez  ENERGOINSTAL S.A. 
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II. INFORMACJE DODATKOWE O PRZYJ�TYCH ZASADACH (POLITYCE RACHUNKOWO�CI) 

1. Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyra�onych w walutach obcych 

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym spółki ENERGOINSTAL S.A. wycenia si� w walucie podstawowego �rodowiska 
gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalno��, tj. w walucie funkcjonalnej. Dane w  sprawozdaniu finansowym 
prezentowane s� w złotych polskich (PLN), które stanowi� walut� funkcjonaln� i walut� prezentacji. 
Zyski i straty z tytułu rónic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej oraz wyceny bilansowej aktywów 
i zobowi�za
 pieni�nych wyraone w walutach obcych ujmuje si� jako zyski i straty, o ile nie odracza si� ich w kapitale własnym, 
gdy kwalifikuj� si� do uznania za zabezpieczenie przepływów pieni�nych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. 
Rónice kursowe powstałe na pozycjach niepieni�nych, takich jak instrumenty kapitałowe wyceniane w warto�ci godziwej przez 
zyski i straty, ujmuje si� jako element zmian warto�ci godziwej. Rónice kursowe powstałe na pozycjach niepieni�nych, takich jak 
instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane do aktywów finansowych dost�pnych do sprzeday, ujmuje si� w kapitale z wyceny w 
warto�ci godziwej. 
Wynik finansowy oraz sytuacja maj�tkowa i finansowa jednostki działaj�cej za granic� (oddziału w Niemczech) oraz 
przedstawicielstwa w Holandii przeliczane s� na walut� prezentacji, tak aby umoliwi� uj�cie jednostki działaj�cej za granic� w 
sprawozdaniu finansowym jednostki sporz�dzaj�cej sprawozdanie finansowe z zastosowaniem nast�puj�cych procedur: 
• aktywa i pasywa kadego prezentowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (tj. z uwzgl�dnieniem danych porównywalnych) 

przelicza si� po kursie zamkni�cia na dzie
 ko
cz�cy okres sprawozdawczy; 
• przychody i koszty w kadym sprawozdaniu z całkowitych dochodów (tj. z uwzgl�dnieniem danych porównywalnych) przelicza 

si� po kursach wymiany na dzie
 zawarcia transakcji; 
• wszystkie powstałe rónice kursowe ujmuje si� w oddzielnej pozycji kapitału własnego. 
Z przyczyn praktycznych, do przeliczania pozycji przychodów i kosztów stosuje si� �redni kurs wymiany w danym okresie. 
Rónice kursowe netto zaliczone do oddzielnej pozycji kapitału własnego. Uzgodnienie kwoty tego rodzaju rónic kursowych na 
pocz�tek i koniec okresu zaprezentowano w nocie dotycz�cej pozostałych kapitałów. 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe obejmuj� �rodki trwałe i nakłady na �rodki trwałe w budowie, które jednostka zamierza wykorzystywa�
w swojej działalno�ci oraz na potrzeby administracyjne w okresie dłuszym ni 1 rok, które w przyszło�ci spowoduj� wpływ 
korzy�ci ekonomicznych do jednostki.  
Nakłady na �rodki trwałe obejmuj� poniesione nakłady inwestycyjne, jak równie poniesione wydatki na przyszłe dostawy maszyn, 
urz�dze
 i usług zwi�zanych z wytworzeniem �rodków trwałych. 
Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczane s� mi�dzy innymi: 

• nieruchomo�ci, tj. grunty, budynki, obiekty inynierii l�dowej i wodnej, 
• �rodki transportu, 
• maszyny i urz�dzenia, 
• pozostałe ruchome �rodki trwałe. 

�rodki trwałe oraz �rodki trwałe w budowie ujmowane s� pierwotnie w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. 
Na koniec okresu sprawozdawczego rzeczowe aktywa trwałe wyceniane s� w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 
pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty warto�ci.  

W spółce Energoinstal S.A. stosowane s� nast�puj�ce okresy uytkowania dla poniszych składników maj�tku: 

- dla podstawowych grup �rodków trwałych :  
- budynki i budowle                               od  10 do 67 lat 
- urz�dzenia techniczne i maszyny                                  od   3 do 25 lat 
- �rodki transportu                                                            od  3 do 10 lat 
- pozostałe �rodki trwałe                                                  od  4 do 25 lat 

�rodki trwałe o warto�ci równej lub niszej od  3.500,00 zł traktowane s� jak małocenne i odpisywanie w koszty  
w momencie oddania do uytkowania.      

Amortyzacja �rodków trwałych odbywa si� według stawek odzwierciedlaj�cych przewidywany okres ich uytkowania. �rodki 
trwałe, z wyj�tkiem gruntów s� amortyzowane liniowo pocz�wszy od nast�pnego miesi�ca, w którym nast�piło przekazanie �rodka 
trwałego do uytkowania. 

Na koniec okresu sprawozdawczego �rodki trwałe oraz �rodki trwałe w budowie wyceniane s� według kosztu pomniejszonego o 
dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty warto�ci. 
Na dzie
 przej�cia na MSR dla �rodków trwałych zakupionych przed 1997r. w warunkach hiperinflacji jako zakładany koszt przyj�to 
ich warto�� godziw�. 

3. Warto�ci niematerialne 

Warto�ci niematerialne obejmuj� aktywa Spółki., które nie posiadaj� postaci fizycznej, s� identyfikowalne oraz które mona 
wiarygodnie wyceni� i które w przyszło�ci spowoduj� wpływ korzy�ci ekonomicznych do jednostki. 
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Warto�ci niematerialne ujmowane s� pierwotnie w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. 
Amortyzacja warto�ci niematerialnych odbywa si� według stawek odzwierciedlaj�cych przewidywany okres ich uytkowania.  

Dla celów amortyzacji warto�ci niematerialnych o okre�lonym okresie uytkowania stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. 
Okres uytkowania dla warto�ci niematerialnych s� nast�puj�ce: 

- licencje                                    2 do 5 lat 
- programy komputerowe                       2 lata        
- koszty prac rozwojowych                                      3 lata 

Na koniec okresu sprawozdawczego warto�ci niematerialne wyceniane s� według kosztu po pomniejszeniu o dokonane odpisy 
aktualizuj�ce oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty warto�ci. 

4. Aktywa finansowe długoterminowe 

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa finansowe długoterminowe obejmuj� w cało�ci: 
• udziały w jednostkach powi�zanych i pozostałych 
• inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
• długoterminowe poyczki ( opisane w pkt. 7 ) 

Udziały w jednostkach powi�zanych i pozostałych zalicza si� do aktywów trwałych, o ile Spółka nie zamierza zby� ich w ci�gu 12 
miesi�cy od dnia zako
czenia okresu sprawozdawczego. Udziały w jednostkach powi�zanych i pozostałych wycenia si� po 
pocz�tkowym uj�ciu w warto�ci godziwej. Jeeli nie jest moliwe ustalenie warto�ci godziwej tych aktywów, a posiadaj� ustalony 
termin wymagalno�ci, wówczas ich wyceny dokonuje si� w wysoko�ci zamortyzowanego kosztu; jeeli aktywa te nie maj�
ustalonego okresu wymagalno�ci, wyceny dokonuje si� w cenie nabycia. 

5. Zapasy 

Zapasy s� aktywami przeznaczonymi do sprzeday w toku zwykłej działalno�ci gospodarczej, b�d�cymi w trakcie produkcji 
przeznaczonej na sprzeda oraz maj�cymi posta� materiałów lub surowców zuywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie 
�wiadczenia usług. Zapasy obejmuj� materiały, półprodukty i produkty w toku, wyroby gotowe oraz towary. 
Materiały i towary wycenia si� pierwotnie w cenach zakupu. Na dzie
 ko
cz�cy okres sprawozdawczy wycena materiałów i towarów 
odbywa si� z zachowaniem zasad ostronej wyceny, tzn. według ceny zakupu lub ceny sprzeday moliwej do uzyskania w 
zaleno�ci od tego, która z nich jest nisza. Półprodukty i produkty w toku oraz wyroby gotowe wycenia si� po koszcie wytworzenia, 
z zachowaniem zasad ostronej wyceny.  
Odpisy aktualizuj�ce dotycz�ce zapasów wynikaj�ce z ostronej wyceny oraz odpisy aktualizuj�ce dla pozycji zalegaj�cych 
odnoszone s� pozostałe koszty, a ich odwrócenia odnoszone s� w pozostałe przychody. 

6. Nale�no�ci i rozliczenia mi	dzyokresowe 

Naleno�ci ujmowane s� pierwotnie w warto�ciach godziwych. W przypadku stosowania normalnych terminów płatno�ci, uznanych 
w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym charakterze, za warto�� godziw� uznaje si� ich warto�� nominaln� powstał� w dniu 
rozpoznania przychodu.  
W przypadku sprzeday na warunkach płatno�ci wydłuonej poza tzw. normalne warunki kredytowe i przy znacz�cej warto�ci 
pieni�dza w czasie, przychody s� ujmowane w skorygowanej cenie nabycia (zamortyzowanym koszcie) metod� efektywnej stopy 
procentowej. Rónica mi�dzy kwot� nominaln� zapłaty, a kwot� uzyskan� jako przychód jest ujmowana jako przychody z odsetek. 
Na zako
czenie okresu sprawozdawczego naleno�ci handlowe wycenia si� z zachowaniem zasad ostronej wyceny. Warto��
naleno�ci aktualizuje si�, uwzgl�dniaj�c stopie
 prawdopodobie
stwa ich zapłaty. 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� naleno�ci zalicza si� do pozostałych kosztów, natomiast ich odwrócenie do pozostałych przychodów. 
Naleno�ci wyraone w walutach obcych ujmuje si� w ksi�gach i wycenia na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z zasadami 
opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.

7. Aktywa finansowe krótkoterminowe 

Aktywa finansowe krótkoterminowe obejmuj�: 
• poyczki, 
• walutowe kontrakty terminowe, 

Poyczki to nie b�d�ce instrumentami pochodnymi aktywa finansowe o ustalonych lub moliwych do ustalenia płatno�ciach, które 
nie s� notowane na aktywnym rynku. Powstaj� wówczas, gdy spółka ENERGOINSTAL S.A. wydaje �rodki pieni�ne, dostarcza 
towary lub usługi bezpo�rednio dłunikowi, nie maj�c intencji zaklasyfikowania tych naleno�ci do aktywów finansowych 
wycenianych w warto�ci godziwej jako zyski i straty.  
Poyczki zalicza si� do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalno�ci nie przekracza 12 miesi�cy od zako
czenia okresu 
sprawozdawczego. Poyczki o terminie wymagalno�ci przekraczaj�cym 12 miesi�cy od dnia zako
czenia okresu sprawozdawczego 
zalicza si� do aktywów trwałych. 
Poyczki wycenia si� w wysoko�ci zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
Walutowe kontrakty terminowe wyceniane s� zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Pochodne instrumenty finansowe”. 
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Kontrakty zawarte na dłusze okresy wykazywane s� w warto�ci bie�cej.  

8. �rodki pieni	�ne i ich ekwiwalenty 

�rodki pieni�ne i ich ekwiwalenty obejmuj� �rodki pieni�ne w kasie, depozyty bankowe płatne na �danie, inne krótkoterminowe 
inwestycje o pierwotnym terminie wymagalno�ci do trzech miesi�cy od dnia ich załoenia, otrzymania, nabycia lub wystawienia oraz 
o duej płynno�ci. 
�rodki pieni�ne i ich ekwiwalenty wyceniane s� według warto�ci nominalnych. �rodki pieni�ne i ich ekwiwalenty wyraone w 
walutach obcych ujmuje si� w ksi�gach i wycenia na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 
„Transakcje w walutach obcych”. 

9. Kapitał własny 

Kapitał własny Spółki stanowi�: 
a) kapitał akcyjny, 
b) nadwyka ze sprzeday akcji powyej ich warto�ci nominalnej, 
c) pozostałe kapitały, na które składaj� si� kapitały rezerwowe i zapasowe, 
d) zyski zatrzymane, na które składaj� si�: 
- niepodzielny zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych (skumulowane zyski/ straty z lat ubiegłych),
- wynik finansowy bie�cego okresu obrotowego, 

10. Zobowi�zania finansowe 

Zobowi�zania finansowe obejmuj� zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego i ujmowane s� zgodnie z zapisami umowy leasingu 
w warto�ci bie�cej minimalnych opłat. 

11. Zobowi�zania i rozliczenia mi	dzyokresowe 

Za zobowi�zania uznaje si� wynikaj�cy z przeszłych zdarze
 obowi�zek wykonania �wiadcze
 o wiarygodnie okre�lonej warto�ci, 
które spowoduj� wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. 
Zobowi�zania ujmowane s� pierwotnie w warto�ciach godziwych. W przypadku stosowania normalnych terminów płatno�ci, 
uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym charakterze, za warto�� godziw� uznaje si� ich warto�� nominaln�
powstał� w dniu rozpoznania zobowi�zania. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowi�zania wycenia si� w warto�ci 
zamortyzowanego kosztu. 
Do pozostałych zobowi�za
 klasyfikowane s� rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów. Do pozycji tych zalicza si� zobowi�zania 
przypadaj�ce do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane lub wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub 
formalnie uzgodnione z dostawc�, ł�cznie z kwotami nalenymi pracownikom, np. z tytułu zaległych urlopów, premii, 
wynagrodzenia. 
Zobowi�zania wyraone w walutach obcych ujmuje si� w ksi�gach i wycenia na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z 
zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”. 

12. Rezerwy 

Rezerwy tworzone s� w przypadku, kiedy na spółk� ENERGOINSTAL S.A. ci�y istniej�cy obowi�zek prawny lub zwyczajowo 
oczekiwany, wynikaj�cy ze zdarze
 przeszłych i gdy prawdopodobne jest, e wypełnienie tego obowi�zku spowoduje konieczno��
wypływu �rodków uosabiaj�cych korzy�ci ekonomiczne oraz mona dokona� wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowi�zania lub 
termin jego wymagalno�ci nie jest pewny. W przypadku, gdy wpływ warto�ci pieni�dza w czasie jest istotny wielko�� rezerwy jest 
ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieni�nych do warto�ci bie�cej, przy zastosowaniu 
stopy dyskontowej odzwierciedlaj�cej aktualne oceny rynkowe warto�ci pieni�dza oraz ryzyka zwi�zanego z danym zobowi�zaniem. 

13. Leasing 

Leasing klasyfikowany jest jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenosz� zasadniczo całe potencjalne korzy�ci oraz ryzyko 
wynikaj�ce z uytkowania przedmiotu leasingu na leasingobiorc�.  
Aktywa uytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego s� traktowane jak aktywa Spółki i s� wyceniane w warto�ci 
godziwej w momencie ich nabycia, nie wyszej jednak ni warto�� bie�ca minimalnych opłat leasingowych. Płatno�ci leasingowe 
s� dzielone na cz��� odsetkow� oraz cz��� kapitałow� tak, by stopa odsetek od pozostaj�cego zobowi�zania była wielko�ci� stał�. 
Koszty finansowe s� odnoszone w zyski i straty jako koszty finansowe. 
Płatno�ci z tytułu leasingu operacyjnego s� odnoszone w zyski lub straty przy zastosowaniu metody liniowej  
w okresie wynikaj�cym z umowy leasingu. Korzy�ci otrzymane i nalene jako zach�ta do zawarcia umowy leasingu operacyjnego 
odnoszone s� w zyski lub straty przy zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikaj�cym z umowy leasingu. 

14. Utrata warto�ci 

Na koniec kadego okresu sprawozdawczego, spółka ENERGOINSTAL S.A. dokonuje przegl�du warto�ci bilansowej składników 
maj�tku trwałego w celu stwierdzenia, czy nie wyst�puj� przesłanki wskazuj�ce na moliwo�� utraty ich warto�ci. W przypadku, gdy 
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stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest warto�� odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia 
potencjalnego odpisu z tego tytułu.  
Warto�� odzyskiwalna ustalona jest jako kwota wysza z dwóch warto�ci, a mianowicie: warto�ci godziwej pomniejszonej o koszty 
sprzeday lub warto�ci uytkowej, która odpowiada warto�ci bie�cej szacunku przyszłych przepływów pieni�nych 
zdyskontowanych przy uyciu stopy dyskonta uwzgl�dniaj�cej aktualn� rynkow� warto�� pieni�dza w czasie oraz ryzyko 
specyficzne, je�li wyst�puje, dla danego aktywa. 
Jeeli warto�� odzyskiwalna jest nisza od warto�ci ksi�gowej netto składnika aktywów, warto�� ksi�gowa jest pomniejszona do 
warto�ci odzyskiwalnej. Strata z tego tytułu jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym nast�piła utrata warto�ci. 
W sytuacji odwrócenia utraty warto�ci warto�� netto składnika aktywów zwi�kszana jest do nowej oszacowanej warto�ci 
odzyskiwalnej, nie wyszej jednak od warto�ci netto tego składnika aktywów, jaka byłaby ustalona, gdyby utrata warto�ci nie została 
rozpoznana w poprzednich okresach. Odwrócenie utraty warto�ci ujmowane jest jako korekta kosztów okresu, w którym ustały 
przesłanki powoduj�ce utrat� warto�ci. 

15. Pochodne instrumenty finansowe 

Zmiany warto�ci godziwej instrumentów pochodnych ujmowane s� jako zyski lub straty w pozycji kosztów lub przychodów 
finansowych, jako e nie były zwi�zane z konkretnymi transakcjami operacyjnymi. Instrumenty pochodne wbudowane w inne 
instrumenty finansowe lub umowy nie b�d�ce instrumentami finansowymi traktowane s� jako oddzielne instrumenty pochodne, 
jeeli charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim zwi�zane nie s� �ci�le powi�zane  
z charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej wynikaj�cymi i jeeli umowy zasadnicze nie s� wyceniane według warto�ci 
godziwej, której zmiany s� ujmowane jako zyski lub straty. 

16. Przychody 

Przychody ze sprzeday ujmowane s� w warto�ci godziwej zapłat otrzymanych lub nalenych i reprezentuj� naleno�ci za produkty, 
towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalno�ci gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki zwi�zane 
ze sprzeda�. 
Sprzeda produktów i towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia aktywów i przekazania odbiorcy znacz�cego ryzyka 
zwi�zanego z dostaw�.  
Stopie
 realizacji transakcji dotycz�cych �wiadczenia usług jest ustalany przez spółk� ENERGOINSTAL S.A. na podstawie udziału 
kosztów transakcji poniesionych na dany dzie
 w ogóle szacowanych kosztów transakcji. 
Przychody z tytułu odsetek ujmowane s� narastaj�co, w odniesieniu do głównej kwoty nalenej, zgodnie z metod� efektywnej stopy 
procentowej. 

17. Koszty finansowania zewn	trznego 

Koszty finansowania zewn�trznego s� ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia, natomiast gdy koszty finansowania 
zewn�trznego mona bezpo�rednio przyporz�dkowa� nabyciu, budowie b�d	 wytworzeniu składnika aktywów, aktywuje si� je jako 
cz��� ceny nabycia lub kosztu wytworzenia składnika zgodnie z MSR 23. 

18. Umowy o budow	

ENERGOINSTAL S.A. przy wycenie kontraktów długoterminowych stosuje metod� procentowego zaawansowania kontraktu. Dla 
ustalenia stopnia zaawansowania realizacji umowy słuy metoda ustalania proporcji kosztów umowy poniesionych z tytułu prac 
wykonanych do danego momentu w stosunku do szacowanych ł�cznych (całkowitych) kosztów umowy. Przychody z tytułu umowy 
ustala si� metod� procentowego zaawansowania realizacji umowy oraz mar� moliw� do uzyskania. 
W przypadku trudno�ci w zakresie wiarygodnego oszacowania mary/wyniku, stosuje si� metod� zerowego zysku, tj. przychody 
ujmuje si� wył�cznie do wysoko�ci poniesionych kosztów umowy, dla których istnieje prawdopodobie
stwo ich odzyskania. Jako 
kontrakty istotne dla celów niniejszego sprawozdania, uj�to kontrakty o warto�ci powyej 100 tys. złotych.  

19. Dotacje 

Dotacje pa
stwowe ujmuje si� jedynie wtedy, gdy wyst�puje racjonalny stopie
 pewno�ci, e jednostka gospodarcza spełni warunki, 
którymi obwarowane s� te dotacje oraz e dotacje te rzeczywi�cie otrzyma. 
Dotacje rz�dowe, które staj� si� nalene jako forma rekompensaty za ju poniesione koszty lub straty, ujmowane s� jako przychód 
w okresie, w którym stały si� nalene i wykazywane s� w pozostałych przychodach. 
Dotacje pa
stwowe do inwestycji ujmowane s� w sposób systematyczny, jako pozostały przychód w poszczególnych okresach, aby 
zapewni� ich współmierno�� z ponoszonymi kosztami, które dotacje maj� w zamierzeniu kompensowa�. 

20. Płatno�ci w formie akcji własnych 

Spółka prowadzi program wynagrodze
 opartych i regulowanych akcjami, w ramach którego niektórym Członkom Zarz�du 
przyznano prawo do obj�cia akcji na warunkach preferencyjnych. Sposób ujmowania wszystkich transakcji płatno�ci w formie akcji 
reguluje MSSF2 ,,Płatno�ci regulowane akcjami”, który rozpatruje m.in. przypadek, gdy akcje, opcje na akcje lub inne instrumenty 
kapitałowe s� przyznawane pracownikom jako cz��� całego pakietu wynagrodzenia - obok pensji i innych �wiadcze
 pracowniczych. 
Nie jest moliwa bezpo�rednia wycena otrzymanych usług �wiadczonych przez pracowników w zamian za konkretny element 
pakietu wynagrodzenia.  
Niezalene okre�lenie warto�ci godziwej całego pakietu jest niemoliwe bez okre�lenia warto�ci godziwej przyznanych 
instrumentów kapitałowych. Akcje lub opcje na akcje s� przyznawane jako dodatkowa forma gratyfikacji, nie za� element 
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podstawowego pakietu wynagrodzenia. Poprzez przyznanie akcji lub opcji na akcje, obok pozostałych elementów wynagrodzenia, 
przekazano dodatkowe wynagrodzenie w celu otrzymania dodatkowych korzy�ci.  
Oszacowanie warto�ci godziwej dodatkowych korzy�ci uzyskanych przez jednostk� jest trudne. Z powodu trudno�ci zwi�zanych 
z bezpo�redni� wycen� warto�ci godziwej otrzymywanych usług, warto�� godziw� usług �wiadczonych przez pracowników wycenia 
si� poprzez odniesienie do warto�ci godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych. 
W zwi�zku z tym, e przyznanie instrumentów kapitałowych, nie jest uzalenione od spełnienia przez pracownika okre�lonych 
warunków, koszt lub składniki aktywów oraz odpowiadaj�cy mu wzrost w kapitałach własnych s� ujmowane bezpo�rednio w 
momencie przyznania instrumentów. Jeeli prawa lub akcje przyznano pracownikom Zarz�du, s� to koszty zarz�du, pracownikom 
działu sprzeday - koszty sprzeday, pracownikom produkcyjnym - koszty wytworzenia produktu. Drugostronnie ujmuje si� wzrost 
kapitału w pozycji „Kapitał z tytułu opcji pracowniczych”. W przypadku gdy pracownik zrealizuje opcje, kwota wykazana 
w kapitale z tytułu opcji pracowniczych, jest rozliczana z kapitałem zapasowym (agio) i kapitałem podstawowym.  

21. Opodatkowanie 

Na obowi�zkowe obci�enia wyniku składaj� si�: podatek bie�cy (CIT) oraz podatek odroczony. 
Bie�ce obci�enie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku 
obrotowego. Zysk (strata) podatkowa róni si� od ksi�gowanego zysku (straty) brutto w zwi�zku z wył�czeniem przychodów 
podlegaj�cych opodatkowaniu i kosztów nie stanowi�cych kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które 
nigdy nie b�d� podlegały opodatkowaniu. Obci�enia podatkowe s� wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowi�zuj�ce 
w danym roku obrotowym. 
Podatek odroczony jest wyliczany metod� bilansow� jako podatek podlegaj�cy zapłaceniu lub zwrotowi w przyszło�ci w oparciu 
o rónice pomi�dzy warto�ciami bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadaj�cymi im warto�ciami podatkowymi 
wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. 
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich rónic przej�ciowych podlegaj�cych opodatkowaniu, 
natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysoko�ci, w jakiej jest prawdopodobne, e b�dzie 
mona pomniejszy� przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne rónice przej�ciowe. 
Podatek odroczony jest wyliczany przy uyciu stawek podatkowych, które b�d� obowi�zywa� w momencie, gdy pozycja aktywów 
zostanie zrealizowana lub zobowi�zanie stanie si� wymagalne. 
Podatek odroczony jest ujmowany w zyskach lub stratach poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji uj�tych poza zyskami lub 
stratami. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest równie rozliczany poza zyskami lub stratami. 
Inne obci�enia zysku obejmuj� inne podatki dotycz�ce Oddziału w Niemczech naliczane według przepisów prawa niemieckiego 
oraz w Holandii według prawa holenderskiego. 

22. Przeliczanie danych finansowych na EURO  

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro według �redniego kursu 
obowi�zuj�cego na dzie
 31 grudnia 2010 roku, w wys. 3,9603 zł ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Poszczególne pozycje 
zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieni�nych dotycz�ce sprawozdania finansowego za okres 12 miesi�cy ko
cz�cy 
si� 31 grudnia 2010 roku przeliczono na euro według kursu stanowi�cego �redni� arytmetyczn� �rednich kursów ogłaszanych przez 
Narodowy Bank Polski, obowi�zuj�cych na ostatni dzie
 kadego zako
czonego miesi�ca obj�tego raportem rocznym w wys. 4,0044 
zł. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej porównywalnych danych finansowych przeliczono 
na euro według �redniego kursu obowi�zuj�cego na dzie
 31 grudnia 2009 roku, w wys. 4,1082 zł. ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski. Poszczególne pozycje zysków lub strat oraz sprawozdania z  przepływów pieni�nych dotycz�ce porównywalnych 
danych finansowych za okres 12 miesi�cy ko
cz�cy si� 31 grudnia 2009 roku przeliczono na euro według kursu stanowi�cego 
�redni� arytmetyczn� �rednich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, obowi�zuj�cych na ostatni dzie
 kadego 
zako
czonego miesi�ca obj�tego rocznym w wys 4,3406 zł. 
Najwyszy i najniszy kurs EUR w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010: 
- najniszy kurs euro  wyniósł 3,8356, najwyszy 4,1770. 
Wybrane podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z 
przepływów pieni�nych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych przeliczone na euro zostały 
zamieszczone w punkcie III sprawozdania.  

23. Informacje liczbowe zapewniaj�ce porównywalno�
 danych sprawozdania finansowego za okres poprzedni z 

danymi sprawozdania za okres bie��cy 

Dane liczbowe uj�te w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. s� porównywalne z okresem  01.01.2009 r. 
– 31.12.2009r. 

24. Korekty sprawozda� wynikaj�ce z zastrze�e�  w opinii biegłych 

Nie dokonywano korekt sprawozda
, gdy opinie biegłych nie zawierały zastrzee
 skutkuj�cych zmianami sprawozda

finansowych. 
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III.   WYBRANE DANE FINANSOWE 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

WYBRANE DANE FINANSOWE                      

tys. złotych tys. złotych tys. EURO tys. EURO 

I. Przychody netto ze sprzeday produktów, 
towarów i materiałów 

75 983 142 204 18 975 32 761 

II. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej (9 641) 6 433 (2 408) 1 482 

III. Zysk (strata) brutto (9 376) 1 960 (2 341) 452 

IV. Zysk (strata) netto (8 132) 579 (2 031) 133 

V. Przepływy pieni�ne netto z działalno�ci 
operacyjnej 

4 338 14 943 1 083 3 443 

VI. Przepływy pieni�ne netto z działalno�ci 
inwestycyjnej 

(17 729) (25 932) (4 427) (5 974)

VII. Przepływy pieni�ne netto z działalno�ci 
finansowej 

7 219 (2 169) 1 803 (500)

VIII. Przepływy pieni�ne netto, razem (6 172) (13 158) (1 541) (3 031)

IX. Aktywa razem  164 516 152 496 41 541 37 120 

X. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania    56 783 36 533 14 338 8 893 

XI. Zobowi�zania długoterminowe  14 405 8 137 3 637 1 981 

XII. Zobowi�zania krótkoterminowe   42 378 28 396 10 701 6 912 

XIII. Kapitał własny  107 733 115 963 27 203 28 227 

XIV. Kapitał zakładowy   1 800 1 800 455 438 

XV. �redniowaona liczba akcji  18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000

XVI. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł 
/ EURO)  

(0,45) 0,03 (0,11) 0,01

XVII. Rozwodniona liczba akcji  - - - -

XVIII. Rozwodniony zysk  na jedn� akcj� (w 
zł / EURO) 

- - - -

XVIII. Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł 
/ EURO) 

5,98 6,44 1,51 1,57

XIX. Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn�
akcj� (w zł / EURO) 

- - - -

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 
na jedn� akcj� (w zł / EURO) 

- - - -

�redni kurs w 
okresie 

Kurs na dzie

ko
cz�cy okres 
sprawozdawczy 

01.01. - 31.12.2009 4,3406 31.12.2009 4,1082 

01.01. - 31.12.2010 4,0044 31.12.2010 3,9603 
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZ�DZONE ZGODNIE Z MSR I MSSF 

IV. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ            

AKTYWA 31.12.2010 31.12.2009 Numer noty 

A.  Aktywa trwałe (długoterminowe) 96 086 84 640

1. Rzeczowe aktywa trwałe 73 167 65 349 1, 1.1 
2. Prawo uytkowania wieczystego gruntu 1 519 1 522 2 
3. Inne warto�ci niematerialne 1 141 1 500 3 
4. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - - 
5. Długoterminowe aktywa finansowe 18 589 15 439 5, 5.1, 5.2, 5.3,5.4 
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

1 568 830 28.3 

7. Długoterminowe naleno�ci i rozliczenia 
mi�dzyokresowe 

102 - - 

B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 68 430 67 856 - 
1. Zapasy 3 006 5 223 7 
2. Naleno�ci z tytułu dostaw i usług 30 037 16 747 8.1, 8.2, 8.3,32.1 
3. Krótkoterminowe naleno�ci i rozliczenia 
mi�dzyokresowe  

24 809 26 927 8,8.1,8.2, 8.3,32.1 

4. Naleno�ci z tytułu podatku dochodowego 678 2 104

5. Walutowe kontrakty terminowe 545 1 492 10 
6. Udzielone poyczki 556 392 10,10.1 
7. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno�ci - - - 
8. �rodki pieni�ne i ich ekwiwalenty 8 799 14 971 12 
Aktywa razem 164  516 152 496

PASYWA 31.12.2010 31.12.2009 Numer noty 

A.  Kapitał własny 107 733 115 963

1. Kapitał podstawowy 1 800 1 800 13,13.1,13.2 
2. Nadwyka ze sprzeday akcji powyej ich warto�ci 
nominalnej 

70 196 70 196 - 

3. Kapitały rezerwowe i zapasowe 38 159 37 678 14 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów 617 617 14 
5. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bie�cego (3 039) 5 672

B. Zobowi�zania długoterminowe 14 405 8 137

1. Rezerwy 832 1 017 15,15.1,15.2,15.3 
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

987 1 580 28.3  

3. Pozostałe długoterminowe zobowi�zania 
finansowe 

4 776 5 209 17.1,34 

4. Długoterminowe zobowi�zania i rozliczenia 
mi�dzyokresowe   

7 810 331 18 

C. Zobowi�zania krótkoterminowe 42 378 28 396

1. Rezerwy 1 442 1 003 15,15.1,15.2,15.3 
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i poyczki 1 174 - 16 
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowi�zania 
finansowe 

497 488 17,18.1,34,35 

4. Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 10 197 9 154 18,19,19.1,33.1 
5. Krótkoterminowe zobowi�zania i rozliczenia 
mi�dzyokresowe 

26 740 11 980 18,19,19.1,33.1 

6. Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego 2 328 5 771 19 
7. Walutowe kontrakty terminowe - - - 

Pasywa razem 164  516 152 496
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V. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

WARIANT KALKULACYJNY 01.01.2010 - 
31.12.2010 

01.01.2009 - 
31.12.2009 

Numer noty 

A.  Przychody ze sprzeda�y produktów, towarów i 
materiałów 

75 983 142 204 20,20.1 

B.  Koszty sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 73 910 124 067 21,22,22.1 

C.  Zysk/strata brutto ze sprzeda�y (A–B) 2 073 18 137 

D.  Koszty sprzeday 1 683 1 913 22 

E.  Koszty ogólnego zarz�du 10 551 10 079 22,32.2 

F.  Pozostałe przychody 1 937 1 607 23 

G.  Pozostałe koszty 1 417 1 319 24 

H.  Zysk/strata z działalno�ci operacyjnej (C-D-E-+F-G) (9 641) 6 433 

I.  Przychody finansowe 3 219 529 25 

J.  Koszty finansowe 2 954 5 002 26 

K.  Udział w zyskach/stratach netto jednostek 
stowarzyszonych i wspólnych przedsi�wzi�� rozliczanych 
metod� praw własno�ci 

- - - 

L.  Zysk/strata brutto (H+I-J+K) (9 376) 1 960 

M.  Podatek dochodowy (1 256) 1 363 28.1,28.2,28.3 

N.  Pozostałe obci�enia zysku brutto 12 18 - 

O.  Zysk/strata netto z działalno�ci gospodarczej (L-M) (8 132) 579 

P. Zysk/strata za rok obrotowy na działalno�ci zaniechanej - - - 

R. Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+P) (8 132) 579 

S. Zyski i straty wynikaj�ce z przeliczenia pozycji 
sprawozda
 finansowych jednostek działaj�cych za granic�

(98) (616) - 

T. Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów - - - 

U. Całkowite dochody ogółem (8 230) (37) 

01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2009 

Zysk na jedn� akcj�:   

- podstawowy z wyniku finansowego działalno�ci kontynuowanej (0,45) 0,03 
- rozwodniony z wyniku finansowego działalno�ci kontynuowanej -                                         -   

- podstawowy z wyniku finansowego działalno�ci zaniechanej - - 
- rozwodniony z wyniku finansowego działalno�ci zaniechanej -                                         -   

- podstawowy z wyniku finansowego za rok obrotowy (0,45) 0,03 
- rozwodniony z wyniku finansowego za rok obrotowy -                                         -   
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VII. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH

METODA PO�REDNIA 
01.01.2010 -
31.12.2010 

01.01.2009 - 
31.12.2009 

Przepływy �rodków pieni	�nych z działalno�ci operacyjnej 

Zysk/ strata netto (8 132) 579 

Korekty o pozycje: 12 470 14 364 

Amortyzacja �rodków trwałych 6 676 5 990 

Amortyzacja warto�ci niematerialnych 408 363 

Zyski/ straty z tytułu rónic kursowych 1 006 (1 492) 

Koszty i przychody z tytułu odsetek (711) 1 400 

Przychody z tytułu dywidend 1 199 - 

Zysk/ strata z tytułu działalno�ci inwestycyjnej 686 45 

Zmiana stanu rezerw (339) (2 997) 

Zmiana stanu zapasów 2 217 (648) 

Zmiana stanu naleno�ci i rozlicze
 mi�dzyokresowych czynnych (9 718) 18 802 

Zmiana stanu zobowi�za
 i rozlicze
 mi�dzyokresowych biernych 13 236 (10 861) 

Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy (2 092) 4 378 

Inne korekty (98) (616) 

Przepływy �rodków pieni	�nych netto z działalno�ci operacyjnej 4 338 14 943 

Przepływy �rodków pieni	�nych netto z działalno�ci inwestycyjnej

Wpływy ze sprzeday �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych 116 684 

Wpływy ze sprzeday aktywów finansowych 50 152 

Wpływy z tytułu odsetek 42 - 

Wpływy z tytułu dywidend 1 199 - 

Spłaty udzielonych poyczek 390 - 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i warto�ci niematerialnych  (14 802) (17 234) 

Wydatki na nabycie podmiotów zalenych i stowarzyszonych (4 116) (37) 

Wydatki z tytułu rozliczenia walutowych kontaktów terminowych - (8 647) 

Udzielone poyczki (608) (850) 

Przepływy �rodków pieni	�nych netto z działalno�ci inwestycyjnej (17 729) (25 932)

Przepływy �rodków pieni	�nych z działalno�ci finansowej 

Wpływy z kredytów i poyczek 1 174 - 

Inne wpływy finansowe 8 227 

Płatno�ci zobowi�za
 z tytułu umów leasingu finansowego (424) (762) 

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki - (3)

Zapłacone odsetki (1 758) (1 404)

Przepływy �rodków pieni	�nych netto z działalno�ci finansowej 7 219 (2 169) 

Zwi	kszenie/ zmniejszenie stanu �rodków pieni	�nych i ekwiwalentów �rodków 
pieni	�nych 

(6 172) (13 158) 

�rodki pieni	�ne, ekwiwalenty �rodków pieni	�nych oraz kredyty w rachunku 
bie��cym na pocz�tek okresu 

14 971 28 129 

�rodki pieni	�ne, ekwiwalenty �rodków pieni	�nych oraz kredyty w rachunku 
bie��cym na koniec okresu 

8 799 14 971 
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VIII. INNE IFORMACJE OBJA�NIAJ�CE 

Nota 1. Zmiany �rodków trwałych (wg grup rodzajowych)  

01.01-31.12.2010 Budynki, budowle �rodki transportu Maszyny, Urz�dzenia Pozostałe Razem
Warto�
 brutto na pocz�tek okresu 46 222 3 401 34 412 5 215 89 250
Zwi	kszenia 1 855 83 12 460 317 14 715
-nabycie 1 855 83 12 460 317 14 715
-nabycie w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 
- - - - -

-z tytułu przeszacowania warto�ci - - - - -
-inne - - - - -
Zmniejszenia 11 384 1 100 124 1 619
-zbycie - 356 31 - 387
-z tytułu przeszacowania warto�ci - - - - -
-inne 11 28 1 069 124 1 232
Przypisane do warto�ci zaniechanej - - - - -
Przemieszczenia wewn�trzne(+/-) - - - - -
Warto�
 brutto na koniec okresu 48 066 3 100 45 772 5 408 102 346

- - - - -
Warto�
 umorzenia na pocz�tek 
okresu 

4 441 2 320 14 204 2 754 23 719

Zwi�kszenia 2 107 427 3 429 713 6 676
Zwi�kszenia w ramach poł�cze

jednostek gospodarczych 

- - - - -

Zmniejszenia 10 319 904 89 1 322
Warto�
 umorzenia na koniec okresu 6 538 2 428 16 729 3 378 29 073

Odpis aktualizuj�cy z tytułu utraty 
warto�ci na pocz�tek okresu 

128 - 54 - 182

Uj�cie w okresie odpisu 
aktualizuj�cego z tytułu utraty warto�ci 

- - - - -

Odwrócenie w okresie odpisu 
aktualizuj�cego z tytułu utraty warto�ci 

76 - - - 76

Odpis aktualizuj�cy z tytułu utraty 
warto�ci na koniec okresu 

52 - 54 - 106

Warto�
 uwzgl	dniaj�ce umorzenie i 
odpis z tytułu utraty warto�ci 

6 590 2 428 16 783 3 378 29 179

Warto�
 netto na koniec okresu 41 476 672 28 989 2 030 73 167

  
01.01-31.12.2009 Budynki, budowle �rodki transportu Maszyny, Urz�dzenia Pozostałe Razem

Warto�
 brutto na pocz�tek okresu 34 380 3 424 31 975 4 004 73 783
Zwi	kszenia 11 842 181 3 413 1 610 17 046
-nabycie 11 842 181 3 413 1 610 17 046
-nabycie w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 
- - - - -

-z tytułu przeszacowania warto�ci - - - - -
-inne - - - - -
Zmniejszenia - 204 976 399 1 579
-zbycie - 136 521 234 891
-z tytułu przeszacowania warto�ci - - - - -
-inne - 68 455 165 688
Przypisane do warto�ci zaniechanej - - - - -
Przemieszczenia wewn�trzne(+/-) - - - - -
Warto�
 brutto na koniec okresu 46 222 3 401 34 412 5 215 89 250

Warto�
 umorzenia na pocz�tek 
okresu 

2 712 1 949 11 823 2 403 18 887

Zwi�kszenia 1 729 533 3 015 713 5 990
Zwi�kszenia w ramach poł�cze

jednostek gospodarczych 

- - - - -

Zmniejszenia - 162 634 362 1 158
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Warto�
 umorzenia na koniec okresu 4 441 2 320 14 204 2 754 23 719

Odpis aktualizuj�cy z tytułu utraty 
warto�ci na pocz�tek okresu 

63 - - - 63

Uj�cie w okresie odpisu 
aktualizuj�cego z tytułu utraty warto�ci 

75 - 54 - 129

Odwrócenie w okresie odpisu 
aktualizuj�cego z tytułu utraty warto�ci 

10 - - - 10

Odpis aktualizuj�cy z tytułu utraty 
warto�ci na koniec okresu 

128 - 54 - 182

Warto�
 uwzgl	dniaj�ce umorzenie i 
odpis z tytułu utraty warto�ci 

4 569 2 320 14 258 2 754 23 901

Warto�
 netto na koniec okresu 41 653 1 081 20 154 2 461 65 349

ENERGOINSTAL S.A. nie posiada zobowi�za
 w stosunku do Skarbu Pa
stwa z tytułu przeniesienia prawa własno�ci 
nieruchomo�ci. Wykazane w aktywach grunty obejmuj� prawo uytkowania wieczystego gruntu. 
Warto�� netto �rodków trwałych uytkowanych na podstawie umów leasingowych wynosi na dzie
 31.12.2009, 31.12.2010 
odpowiednio 5.015.479,82 złotych i 4.175.496,69 złotych. 

Rozwi�zanie odpisu w zakresie budynków i budowli nast�piło na skutek przywrócenia do uytkowania budynku Centrum 
Innowacyjnych Technik Laserowych w nast�pstwie zako
czenia jego modernizacji.  

Obecnie prowadzone s� w Spółce prace nad uko
czeniem inwestycji w zakresie nowoczesnego Centrum Innowacyjnych Technik 
Laserowych. Projekt zakłada wdroenie innowacyjnej technologii spawania hybrydowego Laser+MAG w procesie produkcji 
wysokosprawnych kotłów energetycznych oraz spalarni odpadów. ENERGOINSTAL SA zamierza uruchomi� produkcje w oparciu o 
własn� technologi�. Wdraana technologia bezpo�rednio w produkcji paneli kotłów opiera si� o układ wyposaony w dwa 
supernowoczesne lasery włókowe, o mocy 12kW kady. Trzecie urz�dzenie o mocy 8kW jest ju wykorzystywane do produkcji rur 
oebrowanych.  

Technologia laserowego spawania nie jest do chwili obecnej stosowana w produkcji wielkogabarytowych urz�dze
 energetycznych, 
a ENERGOINSTAL SA jest prekursorem wdraania tej technologii. Sytuacja taka pozwoli na uzyskanie przez Firm� przewagi 
konkurencyjnej w stosunku do innych wiod�cych producentów. 

Powysza inwestycja o warto�ci  blisko 32 miliony zł. jest ju prawie zako
czona. Linie do laserowego spawania rur oebrowanych 
s� wykorzystywane w produkcji ju od kilku miesi�cy, podobnie jak nowoczesne laboratorium, którym to w ramach Centrum 
dysponuje spółka. Na chwil� obecn� pozostały prace rozruchowe i synchronizacja linii do laserowego spawania �cian 
membranowych. Ze wzgl�du na swoje prototypowe rozwi�zania zastosowane w projekcie, oficjalne otwarcie zostało przesuni�te na 
czerwiec 2011. 

Nota 1.1 Rzeczowe aktywa trwałe (struktura własno�ciowa) 

Rzeczowe aktywa trwałe (struktura własno�ciowa) 31.12.2010 31.12.2009 

a) własne 68 992 60 334

b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub 
innej umowy, w tym umowy leasingu 

4 175
5 015

Razem rzeczowe aktywa trwałe 73 167 65 349

1/  W zakresie aktywów trwałych nabywanych przed rokiem 1997 ( sprzed hiperinflacji ) dokonano wyceny warto�ci 
godziwej na dzie� 31.12.2007. 
Do ustalenia warto�ci godziwej posłuono si� nast�puj�cymi operatami szacunkowymi: 
a) operat szacunkowy nieruchomo�ci zlokalizowanej w Katowicach przy Al. Ro	dzie
skiego sporz�dzony przez rzeczoznawc�
maj�tkowego Krzysztofa Firlusa z dnia 30 stycznia 2007r. , wg poziomu cen z grudnia 2003r i wg stanu nieruchomo�ci na 31 grudnia 
2003r. 
 Do wyceny nieruchomo�ci zastosowano podej�cie dochodowe wg metody inwestycyjnej techniki kapitalizacji prostej. Podej�cie 
dochodowe polega na okre�leniu warto�ci nieruchomo�ci przy załoeniu, e jej nabywca zapłaci za ni� cen�, której wysoko��
uzaleni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomo�ci. Metod� inwestycyjn�  stosuje si� przy okre�leniu warto�ci 
nieruchomo�ci przynosz�cych lub mog�cych przynosi� dochód z czynszów najmu lub dzierawy, którego wysoko�� mona ustali� na 
podstawie analizy kształtowania si� stawek rynkowych czynszów. Przy uyciu techniki kapitalizacji prostej warto�� nieruchomo�ci 
okre�la si� jako iloczyn rocznego dochodu z wycenianej nieruchomo�ci i współczynnika kapitalizacji – tj. okresu, w którym 
powinien nast�pi� zwrot �rodków poniesionych na nabycie nieruchomo�ci podobnych do nieruchomo�ci wycenianej, z dochodów 
uzyskiwanych na nieruchomo�ciach podobnych.  
b) operat szacunkowy maszyn i urz�dze
  sporz�dzony przez rzeczoznawców maj�tkowych Krzysztofa Filusa oraz Czesława 
Szildera z dnia 01 lutego 2007 roku 
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Poziom istotno�ci dla celów niniejszej wyceny okre�lono na 10.000 zł  warto�ci pocz�tkowej �rodka trwałego. 
Dla okre�lenia warto�ci godziwej w operacie szacunkowym przyj�to metod� porównawcz�. Zastosowano porównywanie przez 
analogi� cech stanowi�cych o warto�ci szacowanego �rodka trwałego (po uwzgl�dnieniu wieku oraz faktycznego stanu zuycia 
technicznego �rodka)  w odniesieniu do innych podobnych �rodków trwałych, których ceny transakcyjne s� znane. 
W celu ustalenia warto�ci godziwej skorzystano z powyszych wycen, dokonuj�c korekty warto�ci o amortyzacj� za lata 2004 – 
2007. 
2/  Warto�
 ksi	gowa netto �rodków trwałych zakupionych  po roku 1997 została uznana za zgodn� z ich warto�ci� godziw�.  
W przypadku �rodków trwałych zakupionych po 1997 roku przeszacowano jedynie okres eksploatacji oraz okre�lono ich warto��
ko
cow�. Planowany okres eksploatacji oraz warto�� ko
cowa �rodków trwałych zostały oszacowane przez słuby techniczne 
Energoinstal S.A. 

3/ Nieruchomo�ci zlokalizowane w Por	bie zostały nabyte przez Energoinstal S.A. w latach 2005-2006 i ich warto�
 ksi	gowa 
odpowiada warto�ci godziwej.  

4/ Nieruchomo�
 zlokalizowana w Pobierowie nie została wyceniona przez biegłego rzeczoznawc	. Ze wzgl�du na znikomy 
wpływ w/w nieruchomo�ci na prowadzon� przez ENERGOINSTAL S.A.  działalno�� przyj�to, e warto�� okre�lona przez Urz�d 
Miasta Gryfice stanowi�ca podstaw� do obliczenia opłaty za uytkowanie wieczyste stanowi jej warto�� godziw�.  

Poniej zaprezentowano planowane nakłady inwestycyjne na rok 2011: 

Plan inwestycyjny na rok 2011 2011 
Budynki/Budowle 4 061
Maszyny i urz�dzenia 1 384
�rodki transportu -
Udziały i akcje oraz poyczki udzielone -
Razem 5 445

Nota 1.2 Rzeczowe aktywa trwałe stanowi�ce zabezpieczenie spłaty zobowi�za�

Warto�
 zabezpieczenia (kwota do wysoko�ci 

której ustanowiono zabezpieczenie) 
31.12.2010 31.12.2009 

Hipoteka 54 455 25 955
Zastaw rzeczowych aktywów trwałych - -
Razem 54 455 25 955

Obci��enia na nieruchomo�ciach wg stanu na 31.12.2010r.: 

1) Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.455.496,07 zł wpisana do KW 49889, ustanowiona na nieruchomo�ci połoonej w Por�bie 
przy ul. Zakładowej 2, na rzecz PKO BP SA tytułem zabezpieczenia wierzytelno�ci wynikaj�cych z udzielonych 
gwarancji. 

2) Hipoteka kaucyjna do wysoko�ci 48.000.000,00 zł wpisana do KW 49889 oraz KW 37540, ustanowiona na nieruchomo�ci 
połoonej w Por�bie przy ul. Zakładowej 2 oraz na nieruchomo�ci połoonej w Piechowicach przy ul. �wierczewskiego 11 
- na rzecz PKO BP SA tytułem zabezpieczenia limitu kredytowego wielocelowego 

3) Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.000.000,00 zł wpisana do KW 49889, ustanowiona na nieruchomo�ci połoonej w Por�bie 
przy ul. Zakładowej 2 - na rzecz WFO� tytułem zabezpieczenia wierzytelno�ci.  

Wykaz obci��e� na rzeczowych aktywach trwałych według stanu na 31.12.2010r.: 

Zastaw na rzeczowych aktywach trwałych na dzie
 31.12.2010r. nie wyst�puje. 

Nota 1.3 Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2010 31.12.2009 

    - grunty  

    - budynki i budowle 41 476 41 653

    - �rodki transportu 672 1 081

    - urz�dzenia techniczne i maszyny 28 989 20 154

    - inne �rodki trwałe 2 030 2 461

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 73 167 65 349
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Rzeczowe aktywa trwałe 
wykazywane pozabilansowo 

31.12.2010 31.12.2009 

uywane na podstawie umowy 
najmu, dzierawy lub innej umowy, 
w tym umowy leasingu, w tym: 

7 693 7 345

    - warto�� gruntów uytkowanych 
wieczy�cie 

- -

Razem rzeczowe aktywa trwałe 
wykazywane pozabilansowo 

7 693 7 345

Nota 2. Prawo u�ytkowania wieczystego gruntu 

01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009  

Warto�
 brutto na pocz�tek okresu 1 522 1 522

Zwi�kszenia - -

- z tytułu nabycia - -

-nabycie w ramach poł�cze� jednostek gospodarczych - -

Zmniejszenia 3 -

-zbycie 3 -

Pó	niejsze aktywowane nakłady - -

Przemieszczenia wewn�trzne(+/-) - -

Warto�
 brutto na koniec okresu 1 519 1 522

Warto�
 umorzenia na pocz�tek okresu - -

Zwi�kszenia - -

Zmniejszenia - -

Warto�
 umorzenia na koniec okresu - -

Odpis aktualizuj�cy z tytułu utraty warto�ci  na pocz�tek okresu - -

Odpis aktualizuj�cy z tytułu utraty warto�ci  na koniec okresu - -

Korekta z tytułu rónic kursowych netto - -

Warto�
 netto na koniec okresu 1 519 1 522

Prawo u�ytkowania wieczystego gruntu, dotyczy gruntów:  
a) W 2010r.: 

a. Piechowice, ul. �wierczewskiego 11, 
b. Pobierowo, ul. Powsta
ców, 
c. Por�ba, ul. Zakładowa 2. 

b) W 2009r.: 
Prawo uytkowania wieczystego gruntów dotyczy: 

a. Piechowice, ul. �wierczewskiego 11, 
b. Pobierowo, ul. Powsta
ców, 
c. Por�ba, ul. Zakładowa 2; 

Wycena: 
• Piechowice – warto�� godziwa ustalona w oparciu o wycen� rzeczoznawcy maj�tkowego Roberta Karlickiego z dnia 

08.08.2005r. , warto�� z operatu szacunkowego wynosi 203.652.47 zł; 
• Pobierowo -  nieruchomo�� zlokalizowana w Pobierowie nie została wyceniona przez biegłego rzeczoznawc�. Ze wzgl�du na 

znikomy wpływ w/w nieruchomo�ci na prowadzon� przez  Spółk� działalno�� przyj�to, e warto�� okre�lona przez Urz�d 
Miasta Gryfice stanowi�ca podstaw� do obliczenia opłaty za uytkowanie wieczyste (616.600 zł) stanowi jej warto��
godziw�; 

• Por�ba – warto�� okre�lona wg ceny nabycia ( 2005r. – 396.818,0 zł; 2006r- 304.805,57 zł ) zgodnie z Aktami Notarialnymi; 

Prawo uytkowania wieczystego gruntu nie podlega amortyzacji. 
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Nota 3. Zmiany warto�ci niematerialnych 

WNI wytworzone we własnym zakresie Pozostałe WNI 01.01-31.12.2010 

Patenty, znaki 
firmowe, prace 

rozwojowe

Inne WNI Patenty, znaki 
firmowe, prace 

rozwojowe

Inne WNI Razem 

Warto�
 brutto na pocz�tek okresu - - 182 2896 3078
Zwi�kszenia - - - 49 49
- z tytułu nabycia - - - 49 49
-z prac rozwojowych prowadzonych we 

własnym zakresie 

- -

-nabycie w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 

- - - - -

-z tytułu przeszacowania warto�ci - - - - -

Zmniejszenia - - - - -

- sprzeda� akcji Karelma S.A.  - - - - -

-likwidacja - - - - -

-zbycie - - - - -

-z tytułu przeszacowania warto�ci - - - - -

Przeklasyfikowane do kategorii 
przeznaczonych do sprzeday 
/przeznaczonych do zbycia  

- - - - -

Przemieszczenia wewn�trzne(+/-) - - - - -

Warto�
 brutto na koniec okresu - - 182 2 945 3 127
Warto�
 umorzenia na pocz�tek okresu - - 118 1460 1578
Zwi�kszenia - - 3 405 408
przemieszczenia wewn�trzne (+/-) - - - - -

Zmniejszenia - - - - -

Warto�
 umorzenia na koniec okresu - - 121 1 865 1 986
Odpis aktualizuj�cy z tytułu utraty warto�ci 
na pocz�tek okresu 

- - - - -

Uj�cie w okresie odpisu aktualizuj�cego z 
tytułu utraty warto�ci  

- - - - -

Odwrócenie w okresie odpisu 
aktualizuj�cego z tytułu utraty warto�ci  

- - - - -

Odpis aktualizuj�cy z tytułu utraty warto�ci 
na koniec okresu 

- - - - -

Warto�
 uwzgl	dniaj�ce umorzenie i 
odpis z tytułu utraty warto�ci 

- -
121 1 865 1 986

Korekta z tytułu rónic kursowych (+/-) - - - - -

Warto�
 netto na koniec okresu - - 61 1 080 1 141

WNI wytworzone we własnym zakresie Pozostałe WNI 01.01.-31.12.2009 

Patenty, znaki 
firmowe, prace 

rozwojowe

Inne WNI Patenty, znaki 
firmowe, prace 

rozwojowe

Inne WNI

Pozostałe WNI 

Warto�
 brutto na pocz�tek okresu - - 127 2 649 2 776

Zwi�kszenia - - 55 247 302

- z tytułu nabycia - - 55 247 302

-z prac rozwojowych prowadzonych we 

własnym zakresie 

- - - -

-nabycie w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 

- - - - -

-z tytułu przeszacowania warto�ci - - - - -

Zmniejszenia - - - - -

- sprzeda� akcji Karelma S.A.  - - - - -

-likwidacja - - - - -

-zbycie - - - - -

-z tytułu przeszacowania warto�ci - - - - -

Przeklasyfikowane do kategorii 
przeznaczonych do sprzeday 
/przeznaczonych do zbycia  

- - - - -

Przemieszczenia wewn�trzne(+/-) - - - - -

Warto�
 brutto na koniec okresu - - 182 2 896 3 078

Warto�
 umorzenia na pocz�tek okresu - - 115 1 100 1 215
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zwi�kszenia - - 3 360 363

przemieszczenia wewn�trzne (+/-) - - - - -

zmniejszenia - - - - -

Warto�
 umorzenia na koniec okresu - - 118 1 460 1 578

Odpis aktualizuj�cy z tytułu utraty warto�ci 
na pocz�tek okresu 

- - - - -

Uj�cie w okresie odpisu aktualizuj�cego z 
tytułu utraty warto�ci  

- - - - -

Odwrócenie w okresie odpisu 
aktualizuj�cego z tytułu utraty warto�ci  

- - - - -

Odpis aktualizuj�cy z tytułu utraty warto�ci 
na koniec okresu 

- - - - -

Warto�
 uwzgl	dniaj�ce umorzenie i 
odpis z tytułu utraty warto�ci 

- - 118 1 460 1 578

Korekta z tytułu rónic kursowych (+/-) - - - - -

Warto�
 netto na koniec okresu - - 64 1 436 1 500

Głównym składnikiem warto�ci niematerialnych netto na 31 grudnia 2010 roku s� licencje.  
Dla pozostałych warto�ci niematerialnych amortyzacja uj�ta została w kosztach ogólnego zarz�du. 

Nota 4. Inwestycje w jednostkach zale�nych. 

Udział w kapitale 
podstawowym (%) 

Udział w prawach głosu (%) 

Nazwa jednostki SIEDZIBA SPÓŁKI 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

ENERGOINSTAL Sp. z o.o. KATOWICE 100% 100% 100% 100% 

Instal „Bielsko” Sp. z o.o. 
( Instal Katowice ZBM Bielsko Sp. z o.o. ) 

BIELSKO - BIAŁA 100% 100% 100% 100% 

Instal Finanse Sp. z o.o. KATOWICE 100% 100% 100% 100% 

INSTAL DEVELOPMENT Sp. z o.o. KATOWICE - 100% - 100% 

Instal Cad Sp. z o.o. KATOWICE 100% 100% 100% 100% 

ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. 
CZECHOWICE-

DZIEDZICE  
97,65% 96,99% 97,65% 96,99% 

Przedsi�biorstwo Budowlano – Usługowe 
INTERBUD-WEST Sp. z o.o. 

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 

66,76% 66,76% 66,76% 66,76% 

Przedsi�biorstwo Robót Remontowych  
EL-GOR Sp. z o.o. 

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 

100% - 100% - 

Przedsi�biorstwo Robót Remontowych 
ENERGOREM Sp. z o.o. 

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 

66% - 66% - 

Energoinstal S.A. dokonał zakupu udziałów Przedsi�biorstwa Robót Remontowych EL-GOR  sp. z o.o. przejmuj�c kolejno 
25.03.2010r. 31 udziałów, a nast�pnie dnia 01.04.2010 69, obejmuj�c tym samym 100% kapitału zakładowego. Kolejnej transakcji 
ENERGOINSTAL dokonał 01.04.2010r. kupuj�c 132 udziały w Przedsi�biorstwa Robót Remontowych ENERGOREM sp. z o.o., 
staj�c si� tym samym wła�cicielem 66% kapitału zakładowego. W dniu 07.06.2010r. spółka dokupiła 75 udziałów w spółce ZEC 
Energoservice sp. z o.o., co daje w sumie 97,65% kapitału zakładowego. . Zgodnie z umow� z dnia 28.09.2010 Energoinstal S.A. 
dokonał sprzeday 100% udziałów w spółce Instal Development Sp. z o.o. na rzecz INTERBUD-WEST Sp. z o.o.. Własno��
udziałów przeszła na nabywc� z chwil� zapłaty, tj. 16.11.2010 r. 
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Nota 5. Długoterminowe aktywa finansowe  

31.12.2010 31.12.2009 
a) od jednostek powi�zanych (z tytułu) 18 081 15 439

 - udziały lub akcje 18 046 14 979

 - poyczki 35 460

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 508 -

 - udziały lub akcje - -

 - poyczki 508 -

 - lokaty - -

Długoterminowe aktywa finansowe 18 589 15 439

c) odpisy aktualizuj�ce warto�� 4 797 3 799

Długoterminowe aktywa finansowe 
brutto 

23 386
19 238

Nota 5.1 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych brutto (według grup rodzajowych) 

01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2009  
a) stan na pocz�tek okresu  19 238 19 141

b) zwi�kszenia (z tytułu) 4 623 497

   - udziały lub akcje 4 116 37

   - udzielona poyczka 507 460

c) zmniejszenia (z tytułu) 475 400

   - udziały lub akcje 50 400

   - spłata udzielonej poyczki 392 -

   - spłata odsetek - -

   - przesuni�cie do poyczki krótkoterminowej 33 -

d) stan na koniec okresu 23 386 19 238

   - udziały lub akcje 22 844 18 778

   - poyczki 542 460

Nota 5.2 Udziały i inne aktywa finansowe ( struktura walutowa) 

31.12.2010 31.12.2009 

a) w walucie polskiej 23 386 19 238
b) w walutach obcych (wg walut i po 
przeliczeniu na zł) 

- -

b1. jednostka/waluta    
.............../................ 

- -

pozostałe waluty w tys. zł  - -
Papiery warto�ciowe, udziały i inne 
długoterminowe aktywa finansowe, 
razem 

23 386 19 238

Nota 5.3 Udziały i inne aktywa finansowe ( według zbywalno�ci) 

31.12.2010 31.12.2009 

Z ograniczon� zbywalno�ci� (warto�� bilansowa) 18 046 14  979

    a) akcje i udziały (warto�� bilansowa): 18 046 14 979

        - korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) (998) (40)

        - warto�� na pocz�tek okresu 14 979 15 381

        - warto�� według cen nabycia 23 386 18 778

    b) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): - -

        - warto�� według cen nabycia  - -
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Warto�
 według cen nabycia, razem 23 386 18 778

Warto�
 na pocz�tek okresu, razem 14 979 15 381

Korekty aktualizuj�ce warto�
 (za okres), razem (998) (40)

Warto�
 bilansowa, razem 18 046 14 979

Posiadane przez ENERGOINSTAL S.A.  udziały lub akcje: 

a) od jednostek powi�zanych  - na. 31.12.2009r. i 31.12.2010r. ENERGOINSTAL S.A. posiadał udziały w 
nast�puj�cych jednostkach powi�zanych: 
•warto�
 brutto udziałów na 31.12.2009r. (15.487.651,80 zł): 

a/ Energoinstal Spółka z o.o. : 100.000,00 zł (100% udziału w kapitale) 
b/ Instal „Bielsko” Spółka z o.o. (ZBM Bielsko Spółka z o.o.) : 131.000,00 zł (100% udziału w kapitale) 
c/ Instal Finanse Spółka z o.o. : 69.000,00 zł (100% udziału w kapitale) 
d/ Instal - Cad Spółka z o.o : 60.000,00 zł (100% udziału w kapitale) 
e/ Instal Development Spółka z o.o.: 50.400,00 zł (100% udziału w kapitale) 
f/ ZEC Energoservice Spółka. z o.o.: 8.033.251,80 zł (96,99% udziału w kapitale) 
g/ Interbud - West Spółka. z o.o.: 7.019.500,00 zł (66,76% udziału w kapitale) 
h/ BES – Kraftwerksanlagen Spółka. z o.o.: 24.500,00 zł (49% udziału w kapitale)  

• odpisy aktualizuj�ce 
- na 31.12.2009r. wykazano odpisy aktualizuj�ce na 509.218,76 zł, w tym: 60.000,00 zł utworzony na 100% warto�ci 
udziałów w spółce Instal-Cad Spółka z o.o.; na kwot� 15.218,76 zł – 30,19% warto�ci udziałów w spółce Instal 
Development Sp. z o.o.  oraz na kwot� 434.000 zł co stanowi 5,40% warto�ci udziałów w spółce ZEC Energoservice 
Sp. z o.o. 
•      warto�
 netto udziałów na 31.12.2009r.: 14.978.433,04 zł. 
•warto�
 brutto udziałów na 31.12.2010r. (19.553.420,80 zł): 

a/ Energoinstal Spółka z o.o. : 100.000,00 zł (100% udziału w kapitale) 
b/ Instal „Bielsko” Spółka z o.o. : 131.000,00 zł (100% udziału w kapitale) 
c/ Instal Finanse Spółka z o.o. : 69.000,00 zł (100% udziału w kapitale) 
d/ Instal - Cad Spółka z o.o : 60.000,00 zł (100% udziału w kapitale) 
e/ ZEC Energoservice Spółka. z o.o.: 8.087.889,80 zł (97,65% udziału w kapitale) 
f/ Interbud - West Spółka. z o.o.: 7.019.500,00 zł (66,76% udziału w kapitale) 
g/ BES – Kraftwerksanlagen Spółka. z o.o.: 24.500,00 zł (49% udziału w kapitale) 

                h/ Przedsi�biorstwo Robót Remontowych  EL-GOR Spółka. z o.o.:2.138.459,32 zł. (100% udziału w kapitale) 
i/ Przedsi�biorstwo Robót Remontowych ENERGOREM Spółka. z o.o.: 1.923.071,68 zł (66% udziału w kapitale) 

• odpisy aktualizuj�ce na 31.12.2010r. wynosiły 1.507.000,00 zł, w tym: 60.000,00 zł utworzony na 100% 
warto�ci udziałów w spółce Instal-Cad Spółka z o.o.; oraz na kwot� 1.447.000 zł co stanowi 17,89% warto�ci 
udziałów w spółce ZEC Energoservice Sp. z o.o. (utworzenie odpisu w 2010 r. na kwot� 1.013.000 zł.) 

•      warto�
 netto udziałów na 31.12.2010r.: 18.046.420,80 zł.
b) od pozostałych jednostek -  na koniec 31.12.2009r. i 31.12.2010r. ENERGOINSTAL S.A. posiadał udziały w 

nast�puj�cych jednostkach pozostałych: 
• warto�
 brutto akcji/udziałów na 31.12.2009 r. (3.290.000,00 zł): 
a/  3.290.000,00 zł udziały WRJ Sp. z o.o. 
• odpisy aktualizuj�ce na 31.12.2009r. wynosiły 3.290.000,00 zł, w tym:  3.290.000,00 zł - 100% warto�ci 

udziałów w WRJ Sp. z o.o.  
• warto�
 netto akcji/udziałów wyniosła na 31.12.2009r.: 0 zł. 
• warto�
 brutto akcji/udziałów na 31.12.2010r r. (3.290.000,00 zł): 
a/  3.290.000,00 zł udziały WRJ Sp. z o.o. 
• odpisy aktualizuj�ce na 31.12.2010r. wynosiły 3.290.000,00 zł, w tym:  3.290.000,00 zł - 100% warto�ci 

udziałów w WRJ Sp. z o.o.  
• warto�
 netto akcji/udziałów wyniosła na 31.12.2010r.: 0 zł.  

Nota 5.4 Udzielone po�yczki długoterminowe 

Udzielone poyczki długoterminowe (struktura walutowa) 31.12.2010 31.12.2009 
a) w walucie polskiej 543 460 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - 
  b.1 jednostka/waluta ……/….. - - 
    tys. Zł - - 
pozostałe waluty w tys. zł - - 
Udzielone poyczki krótkoterminowe, razem 543 460 
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W dniu 07.12.2009 spółka zawarła umow� poyczki z ZEC Energoservice Sp. z o.o. w kwocie 850.000,00 zł. Zabezpieczenie spłaty 
niniejszej poyczki stanowi weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow� na kwot� 1.000.000,00 zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 
1.105.000,00 zł na nieruchomo�ci gruntowej połoonej w Czechowicach-Dziedzicach. Termin całkowitej spłaty poyczki upływa z 
dniem 29.02.2012. Na dzie
 31.12.2010 naleno�� długoterminowa z tytułu udzielonej poyczki wynosiła 35.416,59 zł, za�
naleno�� krótkoterminowa wynosila 425.000,04 zl. 

W dniu 02.04.2010 ENERGOINSTAL S.A. zawarła umow� poyczki z Przemysławem Pozorskim na kwot� 607.500 zł. Niniejsza 
poyczka uwarunkowana jest nabyciem 45 udziałów w spółce PRR Energorem Sp. z o.o. Zabezpieczenie poyczki stanowi  weksel 
własny „in blanco” oraz zastaw rejestrowy na nabytych udziałach. Termin spłaty upływa z dniem 31.07.2016. Na dzie
 31.12.2010 
naleno�� długoterminowa z tytułu udzielonej poyczki wynosiła 507.500 zł. , za� naleno�� krótkoterminowa wraz z 
zarachowanymi odsetkami wynosiła 131.223,84 zł. 

Oprocentowanie poyczek nie odbiega od rynkowego.  

Nota 6. Długoterminowe nale�no�ci i rozliczenia mi	dzyokresowe 

Długoterminowe naleno�ci i rozliczenia mi�dzyokresowe obejmuj� cz��� długoterminow� rozlicze
 mi�dzyokresowych czynnych i 
zostały opisane w notach  numer 8 do 8.3. 

Na dzie
 31.12.2009 roku długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe nie wyst�powały. 

Nota 7. Zapasy 

Wycena 
według 

ceny 
nabycia/ 
kosztu 
wytwo 
-rzenia 

Wycena 
według 

warto�ci 
netto 

mo�liwej 
do 

uzyskania 

Kwota 
odpisów 
warto�ci 
zapasów 

na 
pocz�tek 
okresu 

Kwoty 
odwróce 

-nia 
odpisów 
warto�ci 

zmniejsza 
-j�cych 
warto�

zapasów 

uj	tych w 
okresie 

jako koszt 

Kwoty 
odpisów 
warto�ci 
zapasów 
uj	tych 

w 
okresie 

jako 
koszt 
 ( - ) 

Kwoty 
odpisów 
warto�ci 
zapasów 

przyj	tych 

Kwota 
odpisów 
warto�ci 
zapasów 

na 
koniec 
okresu     
( +/- ) 

Warto�

zapasów 
uj	tych 

jako 
koszt w 
okresie  

( + ) 

Warto�

bilansowa 
zapasów 
na koniec 

okresu 

Warto�

zapasów 
stanowi�

-cych 
zabezpie 
-czenie 

zobowi�
-za�

01.01. - 31.12.2010 
Materiały 3 035 1 478 902 79 734  - 1 557 8 915 1 478,00 -
Półprodukty i 
produkty w 
toku 

1 560 1 528 95 71 8  - 32 40 254 1 528,00 -

Produkty 
gotowe 

- - - - - - - 24 741 - -

Towary - - - - - - - - - -
RAZEM 4 595 3 006 997 150 742 - 1 589 73 910 3 006 -

01.01. - 31.12.2009 
Materiały 4 006 3 104 421 - 481 - 902 9 209 3 104 4 000
Półprodukty i 
produkty w 
toku 

2 214 2 119 1 1 95 - 95 87 315 2 119 -

Produkty 
gotowe 

- - - - - - - 27 543 - -

Towary - - - - - - - - - -
RAZEM 6 220 5 223 422 1 576 - 997 124 067 5 223 4 000

. 

W okresie  01.01.-31.12.2009r. spółka akcyjna ENERGOINSTAL utworzyła odpis aktualizuj�cy warto�� zapasów w kwocie 
94.725,48zł na produkcj� w toku oraz na materiały w kwocie 480.767,32zł.  Natomiast w okresie obj�tym sprawozdaniem, czyli 
01.01.-31.12.2010r. utworzony został odpis na zalegaj�cy zapas produkcji w toku na kwot� 7.537,67zł oraz na materiały w kwocie 
734.449,01zł.  
Zapasy na dzie
 31.12.2010 nie stanowi� zabezpieczenia zobowi�za
  
Na dzie
 31.12.2009r. były ustanowione nast�puj�ce zastawy na zapasach  ENERGOINSTAL S.A. celem zabezpieczenia 
zobowi�za
 kredytowych: 
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� zastaw rejestrowy na zapasach w postaci �rodków obrotowych stanowi�cych własno�� ENERGOINSTAL S.A. do wysoko�ci 
4.000.000,00 złotych wraz z cesj� z polisy ubezpieczeniowej z sum� ubezpieczenia w wysoko�ci minimum 4.000.000,00 złotych 
(dotycz�cy umowy kredytowej w rachunku bie�cym BRE Bank S.A. – nr 11/282/06/Z/LX). 

Nota 8. Krótkoterminowe nale�no�ci i rozliczenia mi	dzyokresowe 

31.12.2010 31.12.2009 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług: 30 190 16 627

   - cz��� długoterminowa 48 49

   - cz��� krótkoterminowa  30 142 16 578

Nale�no�ci od jednostek powi�zanych: 435 476

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 435 476

Przedpłaty: 12 693 45

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 12 693 45

Pozostałe nale�no�ci: 2 298 7 123

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 2 298 7 123

Pozostałe nale�no�ci od jednostek  powi�zanych: 1 63

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 1 63

Rozliczenia mi	dzyokresowe czynne: 9 925 19 706

   - cz��� długoterminowa 102 -

   - cz��� krótkoterminowa 9 823 19 706

RAZEM WARTO�� BRUTTO 55 542 44 040

Odpisy z tytułu utraty warto�ci nale�no�ci na pocz�tek okresu 366 319

Kwoty odwrócenia odpisów z tytułu utraty warto�ci naleno�ci  90 123

Odpisy z tytułu utraty warto�ci naleno�ci uj�te w trakcie okresu 318 170

Odpisy z tytułu utraty warto�ci nale�no�ci na koniec okresu 594 366

RAZEM WARTO�� NETTO 54 948 43 674

Nale�no�ci 
� eksport – przeci�tny termin płatno�ci naleno�ci eksportowych to 60 dni od spełnienia warunków płatno�ci okre�lonych  

w kontrakcie. Wyst�puj� równie umowne wstrzymania płatno�ci do wysoko�ci 5-10% warto�ci kontraktu do czasu 
otrzymania przez ENERGOINSTAL S.A. protokołu odbioru ko
cowego zadania inwestycyjnego przez Klienta ko
cowego, co 
w praktyce oznacza wstrzymanie ostatniej transzy płatno�ci do około 6 miesi�cy po zako
czeniu realizacji zadania przez 
ENERGOINSTAL S.A.  W przypadku realizacji kontraktów zawartych na zasadach płatno�ci opartych o etapy realizacji 
(procentowego zaawansowania kontraktu), płatno�ci nast�puj� po 60 dniach od realizacji ostatniej dostawy w ramach kadego 
z etapu.

Nie wyst�piły istotne odst�pstwa od terminów opisanych powyej. 
� kraj – przeci�tny termin płatno�ci dla kontrahentów krajowych to 30 dni. W przypadku nowych Klientów oraz klientów 

o niestabilnej sytuacji finansowej ENERGOINSTAL S.A. stosuje przedpłaty lub płatno�� przy odbiorze. Nie wyst�piły istotne 
odst�pstwa od terminów opisanych powyej.

Nale�no�ci od innych firm 
Przeci	tny termin płatno�ci eksport 30-60 dni od daty spełnienia warunków umowy 

Wyj�tki eksport 
według umowy z kontrahentem; zatrzymania 5-10%  do czasu uzyskania protokołu 

odbioru ko
cowego robót 
Przeci	tny termin płatno�ci kraj 30 dni od daty dostarczenia faktury 

Wyj�tki kraj według umowy z kontrahentem; stosowanie przedpłat, płatno�ci przy odbiorze 

Odpisami aktualizuj�cymi obj�te s� naleno�ci od dłuników postawionych w stan likwidacji lub upadło�ci, kwestionuj�cych 
naleno�ci oraz zalegaj�cych na koniec okresu sprawozdawczego z zapłat� dłuej ni 12 miesi�cy, a take w innych wypadkach, gdy 
ocena sytuacji gospodarczej i finansowej podmiotu wskazuje, e spłata naleno�ci w najbliszym czasie nie jest prawdopodobna. 
Naleno�ci na drodze s�dowej obejmowane s� w 100% odpisem. 
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Ryzyko uzalenienia od odbiorców: 
Analiza sprzeday koncentruje si� na dwóch odbiorcach, których udział w sprzeday ENERGOINSTAL S.A. moe wskazywa� na 
potencjalne ryzyko uzalenienia. Polityka prowadzona w odniesieniu do tych odbiorców zakłada utrzymanie skali współpracy z tym 
odbiorc� przy jednoczesnej intensyfikacji działa
 zmierzaj�cych w kierunku rozwoju pozostałych grup odbiorców. Udział 
w sprzeday pozostałych odbiorców nie wskazuje na ryzyko uzalenienia. 

Nota 8.1 Nale�no�ci krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) 

31.12.2010 31.12.2009 

a) w walucie polskiej 16 588 13 176

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 38 954 30 864

B1. jednostka/waluta    EURO 9 835 7 499

      tys. zł  38 952 30 819

B2. jednostka/waluta    ROL 1 -

      tys. zł  1 -

B3. jednostka/waluta    HUF 58 142

      tys. zł  1 2

B4. jednostka/waluta    USD - 15

      tys. zł  - 43

Pozostałe waluty w tys. zł  - -

Nale�no�ci krótkoterminowe, razem 55 542 44 040

Nota 8.2 Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług brutto – o pozostałym  od zako�czenia okresu sprawozdawczego okresie spłaty 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług (brutto) o pozostałym od dnia 
zako�czenia okresu sprawozdawczego okresie spłaty: 

31.12.2010 31.12.2009 

a) do 1 miesi�ca 14 585 1 211

b) powyej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 7 378 8 758

c) powyej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 3 188 229

d) powyej 6 miesi�cy do 1 roku - 4 735

e) powyej 1 roku 48 49

f) naleno�ci przeterminowane 5 426 2 121

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 30 625 17 103

g) odpisy aktualizuj�ce warto�� naleno�ci z tytułu dostaw i usług  588 356

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 30 037 16 747

Nota 8.3 Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) – z podziałem na nale�no�ci nie spłacone w okresie 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) – z 
podziałem na nale�no�ci nie spłacone w okresie: 

31.12.2010 31.12.2009 

a) do 1 miesi�ca 4 080 1 050
b) powyej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 646 543
c) powyej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 104 185
d) powyej 6 miesi�cy do 1 roku 145 4
e) powyej 1 roku 451 339
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)  5 426 2 121
f) odpisy aktualizuj�ce warto�� naleno�ci z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane  

588 356

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  4 838 1 765

Według stanu na 31.12.2010r.  nie zostały ustanowione cesje na naleno�ci, które stanowiłyby zabezpieczenia wierzytelno�ci 
bankowych. 

Saldo długoterminowych rozlicze
 mi�dzyokresowych na dzie
 31.12.2010 wyniosło 101.656,65 zł. Na kwot� t� składaj� si�: 
długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe z tytułu ubezpieczenia kontraktów w kwocie 89.835,46 zł, z tytułu gwarancji w kwocie 
11.329,99 zł. oraz z pozostałych tytułów w kwocie 491,20 zł. 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe na dzie
 31.12.2010 obejmuj� głównie przychody z wyceny kontraktów 
długoterminowych w kwocie 9.063.299,72 złotych. Kolejn� znacz�c� pozycj� w krótkoterminowych rozliczeniach 
mi�dzyokresowych jest VAT naliczony do odliczenia w nast�pnym miesi�cu, który wynosił na koniec 31.12.2010 roku 379.463,20 
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złotych. Wydatki zwi�zane z ubezpieczeniami maj�tkowymi wynosiły na dzie
 31.12.2010 roku 131.387,54zł. Nast�pn� pozycj� w 
rozliczeniach mi�dzyokresowych stanowi� koszty oddziałów w Niemczech i Holandii, które na 31.12.2010 roku wynosiły 21.584,98 
zł. Wydatki na prowizje od gwarancji bankowych według stanu na 31.12.2010 roku wykazywały saldo 49.748,03złotych. Pozostałe 
koszty na dzie
 31.12.2010 stanowiły kwot� 177.051,67 złotych. 

Nota 9. Nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego 

31.12.2010 31.12.2009 

Naleno�ci z tytułu podatku dochodowego  678 2 104

Razem 678 2 104

Nota 10. Krótkoterminowe aktywa finansowe  

31.12.2010 31.12.2009 

a) od jednostek powi�zanych (z tytułu) 425 392

 - udziały lub akcje - -

 - poyczki 425 392

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - -

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 676 1 492

 - udziały lub akcje - -

 - poyczki 131 -

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 545 1 492

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 101 1 884

c) odpisy aktualizuj�ce warto�� - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe brutto 1 101 1 884

Informacje na temat udzielonej poyczki zostały wykazane w nocie 5.4. 

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe – na pozycj� t� składaj� si� : 
31.12.2009r: 

• walutowe kontrakty terminowe ( forward ); 

31.12.2010r: 
• walutowe kontrakty terminowe ( forward ) 

Nota 11. Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych (według grup rodzajowych) 

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych (według 
grup rodzajowych) 

01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009  

a) stan na pocz�tek okresu  1 884 -

b) zwi�kszenia (z tytułu) 164 1 884

 - udziały lub akcje - -

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - 1 492

 - poyczki 131 392

 - przesuni�cie z poyczki długoterminowej 33 -

c) zmniejszenia (z tytułu) 947 -

 - spłata udzielonej poyczki  - -

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 947 -

 - udziały lub akcje - -

d) stan na koniec okresu 1 101 1 884

 - udziały lub akcje - -

 - poyczki 556 392

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 545 1 492
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Nota 11.1 Udziały i inne aktywa finansowe ( struktura walutowa) 

Udziały i inne aktywa finansowe ( struktura walutowa) 01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009 

a) w walucie polskiej 545 1 492

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - -

b1. jednostka/waluta    EURO - -

      tys. zł  - -

pozostałe waluty w tys. zł  - -

Papiery warto�ciowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe, razem 

545 1 492

Nota 12. �rodki pieni	�ne i ich ekwiwalenty 

�rodki pieni	�ne i ich ekwiwalenty 01.01.-31.12.2010 31.12.2009 

�rodki pieni�ne w banku i w kasie 8 799 14 971

Lokaty krótkoterminowe - -

Razem, w tym: 8 799 14 971

�rodki pieni�ne w banku i w kasie przypisane działalno�ci zaniechanej - -

�rodki pieni�ne w banku i w kasie, które nie s� dost�pne do uytku 
(ZF�S, blokady na rachunkach bankowych stanowi�ce zabezpieczenia ) 

- -

Na dzie
 31 grudnia 2010 roku nie wyst�puj� �rodki pieni�ne o ograniczonej moliwo�ci dysponowania. 
�rodki pieni�ne w banku s� oprocentowane według zmiennych stóp procentowych. 
Warto�� godziwa �rodków pieni�nych i ich ekwiwalentów jest równa ich warto�ci bilansowej. 
Warto�� �rodków pieni�nych i ich ekwiwalentów wykazana w rachunku przepływów pieni�nych jest zgodna z warto�ci� �rodków 
pieni�nych wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 
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Nota 13.1 Zmiany liczby akcji 

Akcje zwykłe wyemitowane i w pełni opłacone 01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2009-
31.12.2009 

Na pocz�tek okresu 18 000 000 18 000 000

- zwi�kszenie z tytułu emisji akcji serii C - -

- zmniejszenie z tytułu umorzenia akcji serii C  - -

- zwi�kszenie z tytułu zmiany warto�ci nominalnej akcji z 1 zł na 0,10 
zł

- -

Na koniec okresu 18 000 000 18 000 000

Nota 13.2 Wykaz akcjonariuszy posiadaj�cych w dniu 31.12.2010 roku, co najmniej 5% liczby głosów 

Wykaz akcjonariuszy  posiadaj�cych w dniu 31.12.2010 roku, co najmniej 
5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Ilo�

posiadanych 

akcji 

% 
posiadanego 

kapitału 

Ilo�

posiadanych 

głosów na 
WZA 

% 
posiadanych 

głosów  

Stanisław Wi	cek 10 261 927 57,01 10 261 927 57,01 

Jarosław Wi	cek 1 353 385 7,52 1 353 385 7,52 

Michał Wi	cek 1 353 270 7,52 1 353 270 7,52 

PZU Asset Management S.A. * 1 335 000 7,42 1 335 000 7,42 

Razem 14 303 582 79,47 14 303 582 79,47 

* PZU Asset Management S.A. wykonuj�cy w imieniu i na rzecz PZU S.A., PZU �ycie S.A., TFI PZU S.A., Mi�dzyzakładowego 
pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. czynno�ci zwi�zane z zarz�dzaniem portfelem instrumentów finansowych (dane 
według stanu na 16.06.2009 poniewa spółka nie posiada informacji o ewentualnej zmianie stanu posiadania akcji przez PZU Asset 
Management S.A.po 16.06.2009r.)

W okresie obj	tym sprawozdaniem Spółka nie była w posiadaniu akcji własnych. 

W okresie 15.11.2010.-21.03.2011 roku (od przekazania raportu za III kwartał 2010 roku do dnia przekazania 
niniejszego raportu) osoby zarz�dzaj�ce nie zmieniły stanu posiadania akcji emitenta. 

Nota 14. Kapitały rezerwowe, zapasowe i kapitały z aktualizacji wyceny 

01.01.-31.12.2010 Kapitał 
zapasowy 

Kapitał 
rezerwowy 

Kapitał 
rezerwowy z 

tytułu 
ró�nic 

kursowych 

Kapitał 
rezerwowy z 

tytułu 
zabezpiecze�
przepływów 
pieni	�nych 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
rzeczowych 

aktywów 
trwałych 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
warto�ci 

niematerial 
-nych 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
aktywów 

finansowych 
dost	pnych 

do sprzeda�y 

 Razem  

Saldo na pocz�tek 
okresu 

     37 540 
                       
-    

             138                        -                   617                      -                        -          38 295 

Zyski/ straty z tytułu 
aktualizacji wyceny 

- - - - - - - -

Z podziału zysku  579 - - - - - - 579

Pokrycia rónicy mi�dzy 
cen� rynkow� a 
nominaln� umorzonych 
akcji 

- - - - - - - -

Rónice kursowe z 
wyceny jednostek 
działaj�cych za granic�  

- - (98) - - - - (98)

Saldo na koniec okresu 38 119 - 40 - 617 - - 38 776

01.01.-31.12.2009 Kapitał 
zapasowy 

Kapitał 
rezerwowy 

Kapitał 
rezerwowy z 

tytułu 
ró�nic 

kursowych 

Kapitał 
rezerwowy z 

tytułu 
zabezpiecze�
przepływów 
pieni	�nych 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
rzeczowych 

aktywów 
trwałych 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
warto�ci 

niematerial 
-nych 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
aktywów 

finansowych 
dost	pnych 

do sprzeda�y 

 Razem  

Saldo na pocz�tek 
okresu 

34 359 - 754 - 617 - - 35 730
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Zyski/ straty z tytułu 
aktualizacji wyceny 

- - - - - - - -

Z podziału zysku  3 181 - - - - - - 3 181

Pokrycia rónicy mi�dzy 
cen� rynkow� a 
nominaln� umorzonych 
akcji 

- - - - - - - -

Rónice kursowe z 
wyceny jednostek 
działaj�cych za granic�  

- - (616) - - - - (616)

Saldo na koniec okresu 37 540 - 138 - 617 - - 38 295

Nota 15. Rezerwy 

01.01.2010 -31.12.2010 Rezerwy na 
naprawy 

gwarancyjne 

Rezerwy 
restrukturyzacyjne 

Rezerwy na 
�wiadczenia 

pracownicze i 
tym podobne 

Pozostałe 
rezerwy 

Razem 

Warto�
 na  pocz�tek okresu, w tym: 599 - 577 844 2 020
Krótkoterminowe na pocz�tek okresu - - 361 642 1 003
Długoterminowe na pocz�tek okresu 599 - 216 202 1 017
Zwi	kszenia - - 624 27 651
-utworzone w czasie roku/zwi�kszenie 

istniej�cych 

- -
624 27 651

-nabyte w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 

- - - - -

Zmniejszenia 93 - - 304 397
-wykorzystane w ci�gu roku - - - 196 196
-rozwi�zane, ale niewykorzystane 93 - - 108 201
Korekta stopy dyskontowej - - - - -

Warto�
 na koniec okresu, w tym: 506 - 1 201 567 2 274
Krótkoterminowe na koniec okresu - - 977 465 1 442
Długoterminowe na koniec okresu 506 - 224 102 832

01.01.2009 - 31.12.2009 Rezerwy na 
naprawy 

gwarancyjne 

Rezerwy 
restrukturyzacyjne 

Rezerwy na 
�wiadczenia 

pracownicze i 
tym podobne 

Pozostałe 
rezerwy 

Razem 

Warto�
 na  pocz�tek okresu, w tym: 565 - 1 487 2 186 4 238

Krótkoterminowe na pocz�tek okresu - - 1 372 1 884 3 256

Długoterminowe na pocz�tek okresu 565 - 115 302 982

Zwi	kszenia 34 - 101 121 256

-utworzone w czasie roku/zwi�kszenie 

istniej�cych 

34 - 101 121 256

-nabyte w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 

- - - - -

Zmniejszenia - - 1 011 1 463 2 474

-wykorzystane w ci�gu roku - - 1 011 1 454 2 465

-rozwi�zane, ale niewykorzystane - - - 9 9

Korekta stopy dyskontowej - - - - -

Warto�
 na koniec okresu, w tym: 599 - 577 844 2 020

Krótkoterminowe na koniec okresu - - 361 642 1 003

Długoterminowe na koniec okresu 599 - 216 202 1 017



ENERGOINSTAL SA 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

 sporz�dzone zgodnie z MSR i MSSF 

� � �

�

35

Nota 15.1 Rezerwy na �wiadczenia emerytalne i podobne 

Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownikom przysługuje: 
� prawo do premii uznaniowych i premii prowizyjnych, 
� odprawa emerytalna w wysoko�ci 1 miesi�cznego wynagrodzenia. 

Według regulaminu pracownikom nie przysługuj� nagrody jubileuszowe. 

Do ustalenia zaprezentowanych w poniszej tabeli rezerw zostały wykorzystane wyniki wyliczenia rezerw z tytułu odpraw 
emerytalnych i rentowych oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy dokonane przez aktuariusza na dzie
 31 grudnia 2009 i 
31 grudnia 2010 roku, dla ENERGOINSTAL S.A.  

Warto�
 rezerwy z tytułu 31.12.2010 31.12.2009 

Odpraw emerytalnych 241 204 

Odpraw rentowych 14 15 

Niewykorzystanych urlopów 946 358 

Razem 1 201 577 

Dla oszacowania rezerwy aktuariusz przyj�ł ponisze załoenia: 
� stopa wzrostu wynagrodze
 – Jednostka przewiduje, e wynagrodzenia wzrosn� o 2,5% w najbliszym roku; 
� �miertelno�� – w obliczeniach potrzebne jest oszacowanie prawdopodobie
stwa przeycia okre�lonej liczby lat. 

Prawdopodobie
stwo to oszacowano korzystaj�c z tablic �miertelno�ci z roku 2008 opublikowanych przez Główny 
Urz�d Statystyczny na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl. Załoono, e populacja pracowników Jednostki 
charakteryzuje si� �miertelno�ci� podan� w tych tablicach. Dodatkowo załoono jednostajny rozkład �miertelno�ci 
w ci�gu roku; 

� prawdopodobie
stwo przej�cia na rent� – prawdopodobie
stwo przej�cia na rent� oszacowano na podstawie 
historycznych danych Zakładu Ubezpiecze
 Społecznych i opracowa
 własnych. Wysoko�� rezerwy nie jest 
wraliwa na ten parametr modelu, dlatego został on ustalony na stałym poziomie niezalenie od wieku, stau i płci. 
Parametr ten został ustalony na poziomie 2,5 promila; 

� mobilno�� – Jednostka nie dostarczyła danych mobilno�ci w podziale na wiek i płe�, poniewa byłoby to bardzo 
pracochłonne. Aktuariusz zaleca, aby rozpocz�� zbieranie takich danych, zwłaszcza, e rezerwy s� bardzo wraliwe 
na przyj�te załoenia o mobilno�ci. Oczekiwana mobilno�� została oszacowana na podstawie danych przekazanych 
przez Jednostk�. Bazuj�c na ogólnie dost�pnych danych statystycznych i opracowaniach własnych przyj�to, e 
wska	nik mobilno�ci wraz z wiekiem maleje do zera. Załoenie to b�dzie weryfikowane i aktualizowane przy 
nast�pnych szacowaniach; 

� techniczna stopa procentowa – zgodnie z MSR 19 uywana stopa dyskontowa przyszłych płatno�ci powinna by�
ustalona w wielko�ci nominalnej (pkt 76 MSR 19). Zgodnie z pkt 78 MSR 19 „stopa stosowana do dyskontowania 
zobowi�za
 z tytułu �wiadcze
 (…) powinna by� ustalona na podstawie wyst�puj�cych na dzie
 bilansowy 
rynkowych stóp zwrotu z wysoko ocenionych obligacji przedsi�biorstwa. W krajach, w których brak jest 
rozwini�tego rynku takich obligacji, naley zastosowa� wyst�puj�ce na ten dzie
 bilansowy stopy zwrotu z 
obligacji skarbowych”. Data wykupu obligacji powinna by� zbliona do daty wypłaty �wiadcze
. Zobowi�zania 
rozpatrywane w raporcie obejmuj� okres około 40 lat. Jednake na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Warto�ciowych rynek obligacji o długoletnim czasie ycia jest do�� płytki. Obligacje o najdłuszym okresie do 
wykupu maj� rentowno�� netto na poziomie 4,91%, dlatego tak� stop� przyj�ł aktuariusz do dyskontowania 
przyszłych płatno�ci; 

� wiek przej�cia na emerytur� – 65 lat dla m�czyzn, 60 lat dla kobiety. Dla wszystkich osób załoono, e w tym 
wieku nab�d� prawo do emerytury. Dla osób, które w chwili osi�gni�cia wieku emerytalnego nie b�d� spełniały 
wymogów stau pracy, przyj�to, e b�d� pracowa�, a osi�gn� odpowiedni sta (20 lat dla kobiet, 25 lat 
m�czyzn); 

Przyj�ta przez aktuariusza metoda wyceny jest nast�puj�ca: 
� zgodnie z Mi�dzynarodowym Standardem Rachunkowo�ci nr 19, do wyznaczenia rezerwy uyto metody 

Prognozowanych Uprawnie
 Jednostkowych. Rezerwa została wyznaczona w oparciu o przekazane informacje i jej 
prawidłowo�� jest uzaleniona od ich prawidłowo�ci, 

� dla wszystkich �wiadcze
 przyj�to, e nabywanie uprawnie
 do �wiadczenia przebiegu liniowo od momentu 
zatrudnienia w Jednostce do chwili uzyskania �wiadczenia, 

� obliczanie rezerwy na przyszłe zobowi�zania dokonano na bazie osób zatrudnionych w Jednostce według stanu na 
zako
czenie okresu sprawozdawczego. Rezerwa nie uwzgl�dnia osób, które zostan� przyj�te do pracy po 
zako
czeniu okresu sprawozdawczego ani zmian zasad wypłacania �wiadcze
, jakie mog� nast�pi� w przyszło�ci. 
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Podstawowe załoenia aktuarialne 
zastosowane przy ustalaniu 
wysoko�ci zobowi�za
 z tytułu 
�wiadcze
 pracowniczych: 

31.12.2010 31.12.2009 

Stopa dyskontowa 4,91% 5,12% 

Wska	nik rotacji zatrudnienia model Multiple Decrement 10,00% 

Przewidywana stopa zwrotu z 
aktywów 
Stopa przyszłego wzrostu płac  2,5% 3,00% 

Przyszły wzrost wynagrodze
 - -
Przyszły wzrost �wiadcze

emerytalnych 

- -

Stopa wzrostu kosztów opieki 
medycznej 

- -

Nota 15.2 Gwarancje 

ENERGOINSTAL S.A. udziela w kontraktach gwarancji technicznych na swoje wyroby, stosuj�c nast�puj�ce zasady: 
� na swój zakres dostaw i �wiadcze
 udziela gwarancji na czas okre�lony w umowie (np. x miesi�cy liczone od daty 

odbioru całego urz�dzenia poprzez klienta ko
cowego, najpó	niej – do dnia y), 
� wykonanie zgodnie z najnowszym stanem techniki, 
� uycie prawidłowych i przeznaczonych do tego celu materiałów, 
� bezbł�dne i funkcjonalne działanie urz�dzenia – w zakresie odpowiedzialno�ci ENERGOINSTAL S.A., 
� zachowanie urz�dowych przepisów, 
� dyspozycyjno�ci urz�dzenia przy mocy nominalnej (okre�lona w procentach w zakresie odpowiedzialno�ci 

ENERGOINSTAL S.A.) 
� gwarantuje wymian� cz��ci lub wykonanie na nowo �wiadcze
 w przypadku udowodnienia winy – bł�dów 

wykonawczych b�d	 konstrukcyjnych. 
ENERGOINSTAL S.A. udziela gwarancji: 
� na roboty instalacyjne 24-36 miesi�cy, 
� na roboty budowlane 5 lat, 
� na pozostałe instalacje, dostaw� urz�dze
 według wska	nika producenta (nie krótszy ni 12 miesi�cy). 
ENERGOINSTAL S.A. tworzy rezerw� na przewidywane naprawy gwarancyjne produktów sprzedanych w oparciu  
o poziom napraw gwarancyjnych. Załoenia zastosowane do obliczenia rezerwy na naprawy gwarancyjne zostały ustalone na 
bie�cych poziomach sprzeday i aktualnych dost�pnych informacjach.  Rezerwa jest kalkulowana jako 0,3% przychodów ze 
sprzeday na eksport. 

Nota 15.3 Pozostałe rezerwy 

Pozostałe rezerwy obejmuj�: rezerwy na odszkodowanie dla zleceniobiorców i pracowników w kwocie 59.513,40 złotych 
oraz na zobowi�zania podatkowe Karkonoskich Zakładów Maszyn Elektrycznych KARELMA S.A. powstałych przed 13 
wrze�nia 2005 roku i nie uregulowanych do dnia 31 grudnia 2006 roku w kwocie 507.735,51 złotych wynikaj�cych z aktu 
notarialnego Repertorium A Nr 7334/2005 z 13 wrze�nia 2005 roku dotycz�cego przej�cia prawa uytkowania wieczystego 
gruntu oraz prawa własno�ci budynków stanowi�cych odr�bny przedmiot własno�ci tej Spółki przez ENERGOINSTAL S.A.  

Nota 16. Kredyty i po�yczki krótkoterminowe 

  Stan na 31.12.2010 
Krótkoterminowe Efektywna stopa 

procentowa 
Termin spłaty na pocz�tek okresu na koniec okresu 

kredyt pomostowy BRE BANK SA kwota kredytu 
5.144.531,85  zł 

WIBOR 1M 
+0,5p.p. 

21-05-2011 - 1 174

kredyt w rachunku bie�cym BRE BANK SA kwota 
kredytu 2.000.000 zł 

WIBOR 1M 
+0,5p.p. 

03-06-2011 - -

kredyt w rachunku bie�cym PKO BP SA kwota 
kredytu 8.000.000 zł 

WIBOR 1M 
+0,5p.p. 

13-09-2011 - -

Suma - 1 174
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Na 31.12.2010 ENERGOINSTAL S.A.  wykazał nast�puj�ce umowy kredytowe i o współpracy: 

a) Umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawarta z PKO BP SA z siedzib� w Warszawie
  
W dniu 14 wrze�nia 2005 r. ENERGOINSTAL S.A. zawarł z PKO BP S.A. umow� kredytu w formie limitu kredytowego 
wielocelowego, na podstawie której bank udzielił limitu w kwocie 7.000.000,00 zł. Dnia 22 listopada 2010r. został podpisany 
aneks nr 8 do umowy, na mocy którego limit został zwi�kszony do kwoty 40.000.000,00 zł.  
Limit moe by� wykorzystany w formie kredytu w rachunku bie�cym do kwoty 8.000.000,00 zł oraz gwarancji bankowych 
w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 32.000.000,00 zł.  
Limit został udzielony na okres od 22 listopada 2010 r. do 13 wrze�nia 2011 r. 
Zabezpieczeniem spłaty wierzytelno�ci banku, zwi�zanych z wykorzystaniem limitu s�: weksel własny in blanco Spółki, 
hipoteka kaucyjna do wysoko�ci 48.000.000,00 zł wpisana do ksi�gi wieczystej KW nr 49889 oraz KW 37540, ustanowiona 
na nieruchomo�ci połoonej w Por�bie przy ul. Zakładowej 2 oraz na nieruchomo�ci połoonej w Piechowicach przy ul. 
�wierczewskiego, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dla w/w nieruchomo�ci oraz z gwarancji wystawionej przez 
UniCredit Bank Czech Republik. Dodatkowo, Spółka poddała si� egzekucji prowadzonej przez bank na podstawie 
bankowego tytułu egzekucyjnego. 

b) Umowa w formie Linii na finansowanie bie�cej działalno�ci zawarta z BRE BANK SA z siedzib� w Warszawie

W dniu 11 czerwca 2010 r. ENERGOINSTAL S.A. zawarł z BRE Bank S.A. umow� kredytu w formie limitu kredytowego 
wielocelowego, na podstawie której bank przyznał Spółce prawo do korzystania z poszczególnych Produktów w ramach 
Linii do maksymalnej wysoko�ci 6.000.000,00 zł. 
Limit moe by� wykorzystany w formie kredytu w rachunku bie�cym do kwoty 2.000.000,00 zł, gwarancji bankowych w 
obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 1.000.000,00 zł oraz kredytu obrotowego do wysoko�ci 3.000.000,00 zł. .  
Limit został udzielony na okres od 11 czerwca 2010 r. do 03 czerwca 2011 r. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelno�ci banku, 
zwi�zanych z wykorzystaniem limitu s�: weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracj� wekslow� i o�wiadczeniem o 
poddaniu si� egzekucji z weksla, hipoteka kaucyjna do kwoty 6.500.000,00 zł na nieruchomo�ci połoonej w Katowicach 
przy Al. Ro	dzie
skiego 188D, wpisanej do ksi�gi wieczystej KW nr 448709,  prowadzonej przez S�d Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, cesja praw  z polisy ubezpieczeniowej dla wymienionej nieruchomo�ci.  

c) Umowa o kredyt inwestycyjny złotowy  zawarta z BRE BANK SA z siedzib� w Warszawie

W dniu 11 czerwca 2010 r. ENERGOINSTAL S.A. zawarł równie z BRE Bank S.A. umow� o kredyt inwestycyjny 
złotowy, zwany take „Kredytem pomostowym” w ł�cznej wysoko�ci 5.144.531,85 zł. Kredyt udzielony został na 
sfinansowanie i refinansowanie cz��ci kosztów kwalifikowanych Projektu inwestycyjnego: „Centrum Innowacyjnych 
Technologii Laserowych do produkcji nowoczesnych ekologicznych kotłów energetycznych”. 
Dnia 29 listopada 2010r. został podpisany aneks nr 1/10 do umowy, na mocy którego termin wykorzystania kredytu został 
wydłuony do dnia 21 maj 2011 r.  
Zabezpieczeniem spłaty naleno�ci banku z tytułu kredytu stanowi:  cesja z Umowy Dotacji Nr UDA-POIG.04.04.00-24-
033/08-00 z dnia 03 wrze�nia 2009 r. wraz z pó	niejszymi zmianami, hipoteka zwykła w kwocie 5.144.531,85 zł  na 
nieruchomo�ci połoonej w Katowicach przy AL. Ro	dzie
skiego 188D, wpisanej do ksi�gi wieczystej KW nr 448709,  
prowadzonej przez S�d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach oraz weksel In blanco.  

Na 31.12.2010 i 31.12.2009  ENERGOINSTAL S.A.  nie posiadał kredytów długoterminowych. 

Nota 17. Zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego – przyszłe minimalne opłaty leasingowe oraz warto�


bie��ca minimalnych opłat leasingowych netto 

31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2009 

 Minimalne 
opłaty 

 Warto�

bie��ca 

minimalnych 
opłat 

 Minimalne 
opłaty 

 Warto�

bie��ca 

minimalnych 
opłat 

w okresie do 1 roku                    1 543                          497    1 619 488

w okresie od 1 roku do 5 lat                    6 063                       3 232    6 028 2 609

w okresie powyej 5 lat                    1 752                       1 544    3 255 2 600

Razem                    9 358                      5 273    10 902 5 697

W pierwszym półroczu 2010 roku nast�piło zako
czenie umów leasingowych z Raiffeisen – Leasing Polska S.A i  ING CAR 
LEASE.  
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� IMPULS  LEASING  
Zabezpieczeniem umowy leasingowej jest weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow�. Korzystaj�cy ma obowi�zek ui�ci�
na rzecz Finansuj�cego Opłat� Wst�pn� w wysoko�ci 10% warto�ci Przedmiotu Umowy. Finansuj�cy (Impuls Leasing) ma 
prawo do wypowiedzenia Umowy Leasingowej ze skutkiem natychmiastowym, jeeli Korzystaj�cy nie ustanowi 
Zabezpiecze
 w terminie okre�lonym w Umowie lub gdy staje si� podmiotem reorganizacji prowadz�cej do podziału, 
poł�czenia lub zmiany wła�ciciela cało�ci lub cz��ci maj�tku Korzystaj�cego, a take gdy Korzystaj�cy nie dokona odbioru 
Przedmiotu Leasingu w ustalonym terminie. Z tytułu nie wykonania obowi�zków wynikaj�cych z Umowy leasingu, 
Finansuj�cy ma prawo obci�y� Korzystaj�cego karami umownymi tj. 1% warto�ci Przedmiotu Leasingu za kady dzie

opó	nienia zwrotu Przedmiotu Leasingu, po upływie 3 dni od dnia wyga�ni�cia Umowy Leasingu lub dnia jej rozwi�zania.     

� Raiffeisen-Leasing Polska S.A. 

Zabezpieczeniem umowy leasingowej jest weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow�.  
Finansuj�cy ma prawo odst�pi� od Umowy Leasingowej ze skutkiem natychmiastowym jeeli Umowa Sprzeday nie 
wejdzie w ycie w terminie 30dni od dnia zawarcia Umowy Leasingu oraz jeeli Korzystaj�cy pozostaje w zwłoce w 
zapłacie Wst�pnej Opłaty Leasingowej oraz innych naleno�ci na ł�czn� kwot� równ� jednej Okresowej opłacie 
Leasingowej.  
W przypadku odst�pienia lub wypowiedzenia Umowy Leasingu Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi.  

Nota 17.1 Pozostałe zobowi�zania finansowe 

31.12.2010 31.12.2009 
Zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego 5 273 5 697 
 - cz��� długoterminowa 4 776 5 209 
 - cz��� krótkoterminowa 497 488 
Zobowi�zania z tytułu walutowych transakcji terminowych - - 
 - cz��� długoterminowa - - 
 - cz��� krótkoterminowa - - 
Zobowi�zania z tytułu warrantów - - 
 - cz��� długoterminowa - - 
 - cz��� krótkoterminowa - - 
Razem 5 273 5 697 

Nota 17.2 Zobowi�zania z tytułu leasingu operacyjnego  

Zgodnie z zawart� w dniu 1 marca 2007r. pomi�dzy Spółk� ENERGOINSTAL S.A. a Panem Stanisławem Wi�ckiem umow�
dzierawy na okres 10 lat, maj�c� charakter leasingu zwrotnego (finansowego), w zakresie budynków i budowli wykazano t�
transakcj� w ksi�gach rachunkowych zgodnie z zasadami wg których ujmuje si� leasing finansowy. Natomiast grunty zostały 
uj�te pozabilansowo zgodnie z zasadami leasingu operacyjnego.   

Nota 18. Zobowi�zania i rozliczenia mi	dzyokresowe 

31.12.2010 31.12.2009 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług: 9 500 7 750
   - cz��� długoterminowa 475 1 131
   - cz��� krótkoterminowa 9 025 6 619
Zobowi�zania od jednostek powi�zanych: 697 1 415
   - cz��� długoterminowa - -
   - cz��� krótkoterminowa 697 1 415
Przedpłaty: 15 865 3 344
   - cz��� długoterminowa - -
   - cz��� krótkoterminowa 15 865 3 344
Pozostałe zobowi�zania: 6 008 6 381
   - cz��� długoterminowa - -
   - cz��� krótkoterminowa 6 008 6 381
Rozliczenia mi	dzyokresowe przychodów: 10 545 385
   - cz��� długoterminowa 7 810 331 
   - cz��� krótkoterminowa 2 735 54
Rozliczenia mi	dzyokresowe bierne: 2 132 2 190
   - cz��� długoterminowa - -
   - cz��� krótkoterminowa 2 132 2 190
Razem 44 747 21 465
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Zobowi�zania z tytułu podatków i ubezpiecze
 na 31.12.2009 oraz 31.12.2010 wynosz� odpowiednio: 7.852.932,58 złotych  
oraz 2.545.164,49 złotych. 
Zobowi�zania z tytułu wynagrodze
 na 31.12.2009 oraz 31.12.2010 wynosz� odpowiednio: 2.108.202,87 złotych oraz 
1.857.790,13 złotych. 
Ponadto rozliczenia mi�dzyokresowe bierne obejmuj� rezerwy na przewidywane, nie zafakturowane koszty.  
Pozostałe zobowi�zania dotyczyły przede wszystkim zobowi�za
 z tytułu potr�ce
 składek pracowniczych i innych 
rozrachunków z pracownikami, a take zobowi�zania wynikaj�cego z podpisanej. deklaracji por�czyciela, na mocy której 
zobowi�zano si� zapłaci� kwot� zobowi�zania w wysoko�ci 5.000.000,00 złotych na pisemne �danie WFO� i GW w 
Katowicach za wystawc� weksla, tj. Walcownie Rur Jedno�� Sp. z o.o. w Siemianowicach �l�skich. Odsetki w wysoko�ci 
1.459.999,98 zł zostały zarachowane w ci�ar kosztów finansowych roku 2009. Na dzie
 31.12.2010 odsetki wyniosły 
1.883.287,67 złotych. Szczegółowy opis sprawy znajduje si� w nocie 39. 
Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów na 31.12.2010 wynosz� 10.544.441,99zł. Obejmuj� one w kwocie 7.920.710,97zł.   
otrzymane dofinansowanie na Laserowe Centrum Innowacyjne; przychody uznawane s� proporcjonalnie do amortyzacji 
�rodków trwałych w cz��ci ich dofinansowania. Kolejna znacz�ca pozycja rozlicze
 mi�dzyokresowy przychodów wynosi 
2.292.530,70, a dotyczy korekty przychodów ze sprzeday, które zostan� osi�gni�te w przyszłych okresach , a wynikaj� z 
wyceny umów o budow�. Pozostała kwota  331.200,32zł. obejmuje dochody z tyt. sprzeday �rodków trwałych, a przyj�tych 
jako leasing operacyjny- uznawanych w przychody proporcjonalnie w czasie trwania umowy.   

Zobowi�zania:
� zagraniczne - przeci�tnie zobowi�zania s� regulowane w ci�gu 45 dni od daty otrzymania faktury za usługi b�d	
towary. Termin płatno�ci ze stałymi dostawcami firmy jest ustalany według indywidualnych umów.
� krajowe - przeci�tny termin płatno�ci dla zobowi�za
 krajowych to 45 dni od daty otrzymania faktury.
U niektórych długoletnich dostawców spółka akcyjna ENERGOINSTAL ma ustalone wydłuone terminy płatno�ci, np. 90 
dni od daty wpływu faktury. 
  

Zobowi�zania wobec innych firm 

Przeci	tny termin płatno�ci eksport 45 dni od daty otrzymania faktury 

Wyj�tki eksport według umowy z kontrahentem 

Przeci	tny termin płatno�ci kraj 45 dni od daty otrzymania faktury 

Wyj�tki kraj 
90 dni według umowy z kontrahentem; przedpłata – stosowana sporadycznie przy 

nowych kontrahentach 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług ujmuje si� w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wysoko�ci zamortyzowanego 
kosztu. Spółka zdyskontowała zobowi�zania z terminem spłaty powyej 12 miesi�cy. Skutki dyskonta skorygowały koszt 
wytworzenia produktów oraz koszty odsetek. 

Nota 18.1 Zobowi�zania krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) 

Zobowi�zania krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) 31.12.2010 31.12.2009 

a) w walucie polskiej 33 431 18 205

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 7 505 9 188

B1. jednostka/waluta    EURO 1 895 2 236

      tys. zł  7 505 9 188

B1. jednostka/waluta    USD - -

      tys. zł  - -

B1. jednostka/waluta    HUF - -

      tys. zł  - -

B1. jednostka/waluta    GBP - -

      tys. zł  - -

Zobowi�zania krótkoterminowe, razem 40 936 27 393
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Nota 19. Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego 

31.12.2010 31.12.2009 

Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego  2 328 5 771

Razem 2 328 5 771

Nota 20. Przychody ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów – struktura rzeczowa 

Przychody ze sprzeda�y produktów (struktura rzeczowa - rodzaje 
działalno�ci) 

01.01.2010 – 31.12.2010 01.01.2009 - 31.12.2009 

 a)  produkty 40 005 49 931
 b)  usługi 34 838 91 943
Przychody netto ze sprzeda�y produktów, razem 74 843 141 874
 - w tym: od jednostek powi�zanych 661 606

Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów (struktura rzeczowa - 
rodzaje działalno�ci) 

01.01.2010 – 31.12.2010 01.01.2009 – 31.12.2009 

 a)  towary - -
 b)  materiały 1 140 330
Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów, razem 1 140 330
 - w tym: od jednostek powi�zanych 848 130

Nota 20.1 Przychody ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów – struktura geograficzna 

Przychody ze sprzeda�y produktów (struktura terytorialna) 01.01.2010 – 31.12..2010 01.01.2009 – 31.12.2009 

a) kraj 14 167 11 160
b) eksport 60 676 130 714
Przychody netto ze sprzeda�y produktów, razem 74 843 141 874
 - w tym: od jednostek powi�zanych 661 606

Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów (struktura 
terytorialna) 

01.01.2010 – 31.12.2010 01.01.2009 – 31.12.2009 

a) kraj 1 140 330
b) eksport - -
Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów, razem 1 140 330
 - w tym: od jednostek powi�zanych 848 130

Głównymi odbiorcami usług i towarów eksportowych w latach 2009 - 2010 były firmy z krajów nale�cych do Unii 
Europejskiej. Najwi�ksza warto�� usług oraz towarów została sprzedana do Niemiec, które to stanowi� najwi�kszy rynek 
produktów, około 71,1% eksportu.  
Przychody ze sprzeday w 2010 roku w stosunku do roku poprzedniego spadły dwukrotnie.  Główny wpływ na tak znacz�cy 
spadek przychodów ze sprzeday miał rynek zagraniczny, gdzie Spółka najsilniej odczuła skutki ogólno�wiatowego kryzysu. 
Recesja i spowolnienie gospodarcze było najbardziej odczuwalne na rynku niemieckim, który to stanowi główny rynek zbytu 
dla Spółki w omawianym okresie. Sytuacja na rynku niemieckim wymusiła na naszych kontrahentach zagranicznych 
wstrzymanie realizacji b�d	 całkowit� rezygnacj� realizacji inwestycji, na które Energoinstal posiadał rezerwacj� mocy 
produkcyjnych.  Kontrakty zawarte b�d	 negocjowane w bie�cym okresie sprawozdawczym znajd� odniesienie dopiero w 
przychodach ze sprzeday roku 2011. 

Nota 21. Umowy o budow	

31.12.2010 31.12.2009 

Ł�czna kwota poniesionych kosztów 48 754 79 883
Ł�czna kwota uj�tych zysków i strat (1 042) 9 660
Kwota otrzymanych zaliczek 1 873 3 108
Kwota kaucji - -
Kwota naleno�ci od klientów z tytułu prac wynikaj�cych z umów 20 842 21 582
Kwota zobowi�za
 wobec klientów z tytułu prac wynikaj�cych z umów - -

Przychody z wyceny (11 737) 16 278
Przychody zrealizowane 59 449 73 265
Przychody razem 47 712  89 543



ENERGOINSTAL SA 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

 sporz�dzone zgodnie z MSR i MSSF 

� � �

�

41

ENERGOINSTAL S.A., przy wycenie kontraktów długoterminowych stosuje metod� procentowego zaawansowania 
kontraktu. Dla ustalenia stopnia zaawansowania realizacji umowy słuy metoda ustalania proporcji kosztów umowy 
poniesionych z tytułu prac wykonanych do danego momentu w stosunku do szacowanych ł�cznych (całkowitych) kosztów 
umowy.  Przychody z tytułu umowy ustala si� metod� procentowego zaawansowania realizacji umowy oraz mar� moliw�
do uzyskania. W przypadku trudno�ci w zakresie wiarygodnego oszacowania mary/wyniku, stosuje si� metod� zerowego 
zysku, tj. przychody ujmuje si� wył�cznie do wysoko�ci poniesionych kosztów umowy, dla których istnieje 
prawdopodobie
stwo ich odzyskania. Jako kontrakty istotne dla spółki, dla celów niniejszego sprawozdania, uj�to kontrakty 
o warto�ci powyej 100 tys. zł  

W okresie 01.01.-31.12.2010  ENERGOINSTAL S.A. wykonywała nast�puj�ce znacz�ce kontrakty w kraju i za granic�: 
• Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. – kontakt na „Przebudowa 	ródła ciepła w Opolu – budowa układu 

wysokosprawnej kogeneracji” o warto�ci: 43 428 230,00 PLN 

• K+S Hattorf Standardkessel GmbH – kontrakt na wykonanie i monta kotła odzysknicowego o warto�ci: 
2 921 378,00 EUR 

• WTE Oulu Plant Baumgarte Boiler Systems GmbH –kontrakt na  wykonanie, monta kotła i systemu rusztowego do 
spalarni �mieci o warto�ci: 5 598 400,00 EUR 

• Norboard Standardkessel Baumgarte Service GmbH –kontrakt na wykonanie, monta cz��ci ci�nieniowej kotła o 
warto�ci: 396 035,95 EUR 

• Oradea Rumanien Standardkessel Baumgarte Service GmbH – prace montaowe o warto�ci: 750 000,00 EUR 

• Fortum Cz�stochowa – kontrakt na roboty budowlane, roboty montaowe w ramach budowy EC w Cz�stochowie o 
warto�ci: 11 048 931,40 PLN 

• Linden Standardkessel GmbH – kompletna dostawa i monta wraz z konstrukcj� stalow� na warto��: 3 414 281,70 
EUR oraz 12 028 187,08 PLN 

• DLR KÖLN (SBS) – dostawa kompletnego podgrzewacza powietrza dla Niemieckiego Centrum Lotnictwa na 
warto�� 713 011,00 EUR 

• Hakowe Eberswalde SBS – kontrakt na prace montaowe na warto��: 29 418,00 EUR 

• Mannheim, Pfeifer & Lange SBS – kontrakt na prace demontaowe na warto��:  438 000,00 EUR 

• Sappi, Stockstadt SBS – kontrakt na prace montaowe na warto��: 140 000,00 EUR 

Znacz�ce kontrakty realizowane w okresie od 01.01.-31.12.2010 roku na rynku eksportowym zawarte zostały ze stałymi 
partnerami, tj. z Standardkessel GmbH, Baumgarte Boiler System, Mehldau & Steinfath, Standarkessel Baumgarte Service 
GmbH.w zakresie dostaw i montau kompletnych kotłów i palników oraz montau rusztów. 

Nota 22. Koszty rodzajowe 

Koszty rodzajowe 01.01.2010 – 
31.12.2010 

01.01.2009 – 
31.12.2009 

Amortyzacja �rodków trwałych                     6 676  5 990

Trwała utrata warto�ci aktywów trwałych                           -    -

Amortyzacja warto�ci niematerialnych                        408  363

Koszty �wiadcze
 pracowniczych             34 081 70 478

Zuycie surowców i materiałów pomocniczych           13 566 15 026

Koszty usług obcych           24 452 38 785

Koszty podatków i opłat              1 411 1 630

Zmiana stanu produkcji i produkcji w toku             1 044 (4 344)

Pozostałe koszty              3 368 7 930

Razem koszty rodzajowe            85 006 135 858

Koszty marketingu i dystrybucji                     1 683  1 913

Koszty ogólnego zarz�du                   10 551  10 079

Koszty sprzedanych produktów                   72 770  123 866

Koszty sprzedanych  towarów i materiałów                     1 140  201

Razem                    86 144  136 059
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Nota 22.1 Koszty �wiadcze� pracowniczych 

Koszty �wiadcze� pracowniczych 01.01.2010 - 
31.12.2010 

01.01.2009 - 
31.12.2009 

Koszty wynagrodze
                   28 925 60 860
Koszty ubezpiecze
 społecznych                     4 127 8 281
Koszty �wiadcze
 emerytalnych                           -   -
Inne �wiadczenia po okresie zatrudnienia                           -   -
Inne koszty �wiadcze
 pracowniczych                     1 029 1 337
Koszty �wiadcze
 pracowniczych w formie akcji własnych                           -   -
Razem                   34 081 70 478

Koszty wynagrodze
 obejmuj� wynagrodzenia płatne zgodnie z warunkami zawartych umów o prac� z poszczególnymi 
pracownikami. Koszty ubezpiecze
 społecznych obejmuj� �wiadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, 
wypadkowego oraz składki na Fundusz Gwarantowanych �wiadcze
 Pracowniczych oraz Fundusz Pracy. 
Spółka akcyjna ENERGOINSTAL zobowi�zana jest do tworzenia Zakładowego Funduszu �wiadcze
 Socjalnych (ZF�S). 
Odpisy na powyszy fundusz obci�aj� koszty działalno�ci Spółki i powoduj� konieczno�� zablokowania �rodków funduszu 
na wydzielonym rachunku bankowym. W sprawozdaniu finansowym aktywa i zobowi�zania funduszu wykazywane s�  
w warto�ci netto. Stan Zakładowego Funduszu �wiadcze
 Socjalnych na dzie
 31.12.2009 i 31.12.2010 roku wynosił 
odpowiednio: 102.655,74 złotych 109.665,74 złotych.  

Nota 23. Pozostałe przychody 

Pozostałe przychody  01.01.2010 – 
31.12.2010 

01.01.2009 – 
31.12.2009 

Dotacje rz�dowe 947 760

Zysk na sprzeday rzeczowych aktywów trwałych - 332

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci zapasów 150 1
Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci rzeczowych 
aktywów trwałych 

76 10

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci naleno�ci 18 102

Otrzymane prowizje i upusty - -

Odszkodowania i refundacje 275 79

Rónice inwentaryzacyjne 24 -

Rozwi�zanie rezerwy na naprawy gwarancyjne - -

Zwrot kosztów s�dowych 21 15

Rozwi�zanie rezerwy na dodatkowe koszty 108 9

Rozwi�zanie rezerwy na dodatkowe zobowi�zania podatkowe - -

Przychody z tytułu otrzymanych zwrotów za szkolenia 100 69

Przychody z tytułu złomowanych materiałów, �rodków trwałych 65

Odpisane zobowi�zania 43 47

Przychody z tytułu otrzymanych kar i grzywien 104 94

Pozostałe 6 89

Razem 1 937 1 607

Do pozostałych przychodów spółka akcyjna ENERGOINSTAL zalicza przychody i zyski nie zwi�zane w sposób 
bezpo�redni z jej działalno�ci� operacyjn�. Do tej kategorii zaliczane s� przede wszystkim przychody z tytułu rzeczowych 
aktywów trwałych, odwrócenie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci rzeczowych aktywów trwałych, 
odszkodowania i refundacje, zwrot kosztów s�dowych oraz zarachowane uprzednio zobowi�zania. 
Odpisy aktualizuj�ce utworzono w momencie powstania ryzyka nieotrzymania naleno�ci od kontrahenta, gdy naleno�� nie 
była opłacana dłuej ni 12 miesi�cy. Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci naleno�ci nast�piło  
w momencie zapłaty naleno�ci przez kontrahenta lub w wyniku egzekucji naleno�ci na drodze komorniczej. 
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Nota 24. Pozostałe koszty 

Pozostałe koszty 01.01.2010 – 
31.12.2010 

01.01.2009 – 
31.12.2009 

Strata na sprzeday rzeczowych aktywów trwałych 71 -

Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci zapasów 742 576

Koszty z tytułu odpisu warto�ci rzeczowych aktywów trwałych - 129

Rónice inwentaryzacyjne 15 -

Darowizny 5 9

Odpisy na roszczenia sporne, odpisy na naleno�ci 318 170

Odpisane naleno�ci 4 0

Koszty z tytułu zapłaconych odszkodowa
 130 8

Udzielone skonta, rabaty - 14

Koszty napraw pokryte odszkodowaniem 87 48

Koszty post�powania s�dowego  42 230

Koszty z tytułu roszcze
 spornych  - 121

Zobowi�zania podatkowe - -

Pozostałe 3 14

Razem 1 417 1 319

Do pozostałych kosztów ENERGOINSTAL S.A. zalicza koszty i straty nie zwi�zane w sposób bezpo�redni z działalno�ci�
operacyjn�. Kategoria ta obejmuje utworzone odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów niefinansowych, poniesione koszty  
z tytułu zapłaconych odszkodowa
, koszty post�powania s�dowego oraz udzielone skonta i rabaty. 

Nota 25. Przychody finansowe 

Przychody finansowe 01.01.2010 – 
31.12..2010 

01.01.2009 – 
31.12.2009 

Przychody z tytułu odsetek, w tym: 114 376

a) bankowe 34 305

b) od poyczek 70 3

b) handlowe 10 13

c) budetowe - 55

Przychody z dywidend 1 199 -

Przychody z inwestycji - 152

Zyski z tytułu rónic kursowych 834 -
Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto�� udziałów i dopłat do 
kapitału 

15 -

Zobowi�zania odsetkowe przedawnione i anulowane - 1

Rozwi�zanie rezerw na odsetki 1 048 -

Pozostałe 9 -

Razem 3 219 529

Do przychodów finansowych klasyfikowane s� przychody z tytułu odsetek, rozwi�zania rezerw na zobowi�zania odsetkowe 
z tytułu por�czenia WFO� oraz przychody z tytułu dywidend.  

Nota 26. Koszty finansowe 

Koszty finansowe 01.01.2010 – 
31.12.2010 

01.01.2009 – 
31.12.2009 

Koszty odsetek, w tym dotycz�ce: 251 -

a) kredytów bankowych 251 -

Odsetki dla kontrahentów, w tym: 52 1 652

a) handlowe 41 1 461

b) budetowe 11 191

Koszty finansowe z tytułu umów leasingu 1 139 1 242

Koszty z tytułu zdyskontowania zobowi�za
 powyej 12 miesi�cy 99 245

Straty z tytułu rónic kursowych - 1 131

Odpis aktualizuj�cy warto�� udziałów 1 013 440
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Prowizje od operacji finansowych 368 177

Udzielone skonta finansowe 32 115

Odpis aktualizuj�cy na naleno�ci z tytułu odsetek od poyczek - -

Pozostałe - -

Razem 2 954 5 002

Do kosztów finansowych klasyfikowane s� koszty z tytułu wykorzystywania zewn�trznych 	ródeł finansowania, odsetki 
płatne z tytułu umów leasingu finansowego  oraz nadwyka ujemnych rónic kursowych nad dodatnimi.  
Koszty odsetek dotycz�ce kredytów bankowych wynosiły w roku 2010 roku 251.403,86  złotych.
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego obejmuj� odsetki wynikaj�ce z umowy. 

Nota 27. Dotacje pa�stwowe  

Energoinstal S.A. w dniu 28.11.2008 zawarł umow� Nr 04291/C.ZR-G/2008 dot.: Opracowania i wdroenia technologii 
spawania nowej stali bainitycznej TP24 (7CrMoVTiB 10-10 ) przeznaczonej na elementy kotłów.  

Umowa ta została zawarta pomi�dzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyszego, Energoinstal S.A. oraz Akademi�
Górniczo-Hutnicz� z Krakowa.  
Umowa okre�la dofinansowanie zada
 projektu celowego w cz��ci obejmuj�cej badania stosowane i prace rozwojowe  
w kwocie 1.400.000 zł rozłoone w ratach na lata 2008-2010. Kwota dofinansowania w wysoko�ci 585.000 zł zgodnie 
umow� jest przekazywana bezpo�rednio na konto Akademii Górniczo-Hutniczej.  
Kwota dofinansowania w wysoko�ci 815.000 zł zgodnie umow� jest przekazywana na rachunek Energoinstal S.A. 

Dofinansowanie z podziałem na lata 
Okres 2008 2009 2010 RAZEM 

Energoinstal SA - 450.000,00 365.000,00 815.000,00 
AGH Kraków 25.000,00 310.000,00 250.000,00 585.000,00 

Razem 25.000,00 760.000,00 615.000,00 1.400.000,00 

Zobowi�zania umowne dotycz� konieczno�ci sfinansowania przez Energoinstal S.A. wszelkich prac zwi�zanych z realizacj�
umowy, w tym sfinansowania bada
 wykonanych przez Wykonawc� zgodnie z planem zadaniowo- finansowym  
i harmonogramem.   

Inne zobowi�zania umowne nie wyst�puj�, gdy wypłata kolejnych transz dofinansowania uruchamiana jest po przedłoeniu 
przez Energoinstal S.A. noty obci�eniowej oraz zał�czenia specyfikacji rozliczanych zada
 oraz o�wiadczenia  
o poniesionym udziale �rodków własnych rozliczanych zada
. Zako
czenie prac bada
 przemysłowych nast�piło w 2010 
roku. 

Kary przewidziane w Umowie 04291/C.ZR-G/2008 z dnia 28.11.2008 : 
a/ w przypadku niedotrzymania warunku umownego polegaj�cego na prowadzeniu wyodr�bnionej ewidencji ksi�gowej 
projektu celowego w układzie rodzajowym z podziałem analitycznym umoliwiaj�cym pełn� identyfikacj� �rodków 
otrzymanych i wydatkowanych Energoinstal zapłaci kar� umown� w wysoko�ci 2% �rodków dofinansowania ogółem.  
b/ w przypadku nieuzyskania paramentów przedmiotu umowy ENERGOINSTAL S.A. zapłaci kar� umown� w wys. 10% 
�rodków dofinansowania ogółem. 
c/ w przypadku niedotrzymania terminu zako
czenia umowy, ENERGOINSTAL S.A. zapłaci Ministrowi kar� umown�  
w wys. 1% dofinansowania ogółem za kady rozpocz�ty miesi�c opó	nienia.  
d/ Minister ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyszaj�cego wysoko�� zastrzeonych kar umownych 

Dotacje Pa�stwowe w złotych 

  
31.12.2010 31.12.2009 

Przychody 640 000 760 000,00

Koszty 753 514,64 1 845 022,84

Amortyzacja  - 52 214,79

Zuycie surowców i materiałów 
pomocniczych 

- 170 849,47

Koszty usług obcych 693 813,73 862 988,35

Pozostałe koszty 59 700,91 758 970,23

Nakłady inwestycyjne - -
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W dniu 03 wrze�nia 2009r. ENERGOINSTAL S.A. zawarł z Polsk� Agencj� Rozwoju Przedsi�biorczo�ci umow� o 
dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-24-033/08-00  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka            
2007-2013.  
Przedmiotem umowy jest udzielenie spółce przez Instytucj� Wdraaj�c�/Instytucj� Po�rednicz�c� II stopnia dofinansowania 
na realizacj� Projektu " Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych do produkcji nowoczesnych ekologicznych 
kotłów energetycznych" ze �rodków publicznych w ramach PO IG oraz okre�lenie praw i obowi�zków Stron Umowy 
zwi�zanych z realizacj� w/w Projektu.  
Zabezpieczenie w/w umowy stanowi weksel in blanco opatrzony klauzul� „nie na zlecenie” wraz z deklaracj� wekslow� i 
zostało ustanowione na okres realizacji Projektu.  
Całkowity koszt realizacji Projektu kształtuje si� na poziomie 31.886.530,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 
10.398.600,00 zł i stanowi 40% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikuj�cych si� do obj�cia wsparciem cz��ci 
inwestycyjnej projektu tj. 25.996.500,00 zł.  
Do dnia 31.12.2010r. w ramach w/w umowy spółka złoyła ł�cznie 3 wnioski o płatno�� cz��ciow� dokumentuj�c tym 
samym poniesienie nakładów w wysoko�ci 25.070.627,57 zł. Otrzymane w tym okresie dofinansowanie wyniosło 
8.227.710,98 zł, a kwota 307.000,01zl. została uznana jako pozostałe przychody, proporcjonalnie do poniesionych kosztów  
odpisów amortyzacyjnych dofinansowanych składników aktywów. W przypadku rozwi�zania umowy Beneficjent 
zobowi�zany jest do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w wysoko�ci okre�lonej jak dla zaległo�ci podatkowych oraz z 
odsetkami bankowymi od cz��ci dofinansowania przekazanego w formie zaliczki.  
Umowa przewiduje zastosowanie art. 211 ustawy o finansach publicznych w nast�puj�cych przypadkach: 
a) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem; 
b) wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach publicznych; 
c) pobrania dofinansowania nienalenie lub w nadmiernej wysoko�ci.  
Realizacja inwestycji w cz��ci podlegaj�cej dofinansowaniu jest finansowana kredytem „pomostowym” udzielonym przez 
BRE Bank. Szczegółowy opis zawartej umowy kredytowej znajduje si� w nocie nr 17. 

Nota 28. Podatek dochodowy 

Nota 28.1 Główne składniki obci��enia / uznania podatkowego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 

01.01.2010 – 31.12.2010 01.01.2009 – 31.12.2009 

Bie��cy podatek dochodowy 75 204
- bie�ce obci�enie z tytułu podatku dochodowego 75 204
Odroczony podatek dochodowy (1 331) 1 159
- obci�enie/uznanie z tytułu podatku odroczonego dotycz�ce powstania i 
odwracania si� rónic przej�ciowych 

(1 331) 1 159

Obci��enie/uznanie podatkowe wykazane jako zyski i straty,  w tym: (1 256) 1 363
- przypisane działalno�ci kontynuowanej (1 256) 1 363

Bie�ce obci�enie podatkowe obliczane jest na podstawie obowi�zuj�cych przepisów podatkowych. Zastosowanie tych 
przepisów rónicuje zysk (strat�) podatkow� od ksi�gowego zysku (straty) netto, w zwi�zku z wył�czeniem przychodów nie 
podlegaj�cych opodatkowaniu i kosztów niestanowi�cych kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów  
i przychodów, które nigdy nie b�d� podlegały opodatkowaniu. Obci�enia podatkowe s� wyliczane w  oparciu o stawki 
podatkowe obowi�zuj�ce w danym roku obrotowym. 

Obci�enie/uznanie podatkowe od innych całkowitych dochodów nie wyst�piło. 

Nota 28.2 Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem z podatkiem 

dochodowym wykazanym jako zyski i straty 

01.01.2010 – 
31.12..2010 

01.01.2009 – 
31.12.2009 

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem z działalno�ci 
kontynuowanej 

(9 376) 1 960

Zysk/strata przed opodatkowaniem z działalno�ci zaniechanej - -
Korekty konsolidacyjne - -
Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem  (9 376) 1 960
Stawka podatkowa (w %)  19 19
Obci�enie podatkowe według zastosowanej stawki podatkowej (1 781) 372
Ró�nice pomi	dzy wynikiem brutto a podstaw�  opodatkowania                        7 136 ( 2 510)
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Koszty nie stanowi�ce kosztów uzyskania przychodów                     14 303 15 882
Koszty podatkowe nie stanowi�ce kosztów bilansowych                     11 664 28 140
Przychody podatkowe nie stanowi�ce przychodów bilansowych                     11 593 23 905
Przychody bilansowe nie stanowi�ce przychodów podatkowych                       7 096 14 157
Odliczenia straty                          849 849
Odliczenia od dochodu                     (3 150) (3 905)
Wył�cznie strat spółek 

Wynik podatkowy                            61 2 506
Obci��enie/uznanie podatkowe wykazane jako zyski i straty                       12 476
Podatek dochodowy Oddziały Niemcy, Holandia 63 (272)
Korekty dotycz�ce bie�cego podatku dochodowego z lat ubiegłych - -
Podatkowe ulgi inwestycyjne - -
Aktualizacja wyceny - -
Dodatkowe obowi�zkowe obci�enie wyniku finansowego - -
Obci��enie/uznanie podatkowe wykazane jako zyski i straty 75 204
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Nota 28.3 Odroczony podatek dochodowy 

W zwi�zku z przej�ciowymi rónicami mi�dzy podstaw� opodatkowania, a zyskiem (strat�) wykazan� w sprawozdaniu 
finansowym tworzony jest podatek odroczony. Odroczony podatek został wykazany w tabeli przed dokonaniem kompensaty 
aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku.  

Nota 29. Zysk na 1 akcj	 oraz zysk rozwodniony na 1 akcj	

Zysk przypadaj�cy na jedn� akcj� oblicza si� poprzez podzielenie zysku netto za rok obrotowy przypadaj�cego na zwykłych 
akcjonariuszy Spółki przez �redni� waon� liczb� wyemitowanych akcji zwykłych wyst�puj�cych w ci�gu roku obrotowego. 

Sprawozdanie z sytuacji 
finansowej 

Zyski i straty 

  
31.12.2010 31.12.2009 01.01.2010 – 

31.12.2010 
01.01.2009 – 
31.12.2009 

Rezerwa  z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 
�rodki trwałe 842 874 (32) 105
niewymagalne naleno�ci z wyceny 
kontraktów długoterminowych 1 267 (266) (803)
rónice kursowe - - - -
inwestycje utrzymywane do terminu 
wymagalno�ci - rónice kursowe - - - -
�rodki pieni�ne i ich ekwiwalenty - 
rónice kursowe 3 10 (7) (104)
naleno�ci - rónice kursowe 12 116 (104) (225)
zobowi�zania - rónice kursowe 10 1 9 -
Nieruchomo�ci - - - -
naliczone odsetki 16 29 (13) (35)
Wycena walutowych instrumentów 
finansowych 103 283 (180) 283
Pozostałe - - - -
Rezerwa brutto z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 987 1 580 (593) (779)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 
odpis aktualizuj�cy udziały, �rodki trwałe - - - -
Inwestycje utrzymywane do terminu 
wymagalno�ci - rónice kursowe - - - -
�rodki pieni�ne i ich ekwiwalenty - 
rónice kursowe - 2 (2) 2
Naleno�ci 1 3 (2) (8)
naleno�ci - rónice kursowe 113 56 57 55
Zobowi�zania - - - -
zobowi�zania - rónice kursowe 1 - 1 (20)
rezerwa na �wiadczenia pracownicze 236 110 126 (179)
pozostałe rezerwy 101 114 (13) (63)
Zapasy 302 174 128 94
wynagrodzenia wypłacone w nast�pnym 
roku 75 97 (22) (227)
wycena walutowych instrumentów 
finansowych - - - (1 643)
korekta dochodu ze sprzeday �rodków 
trwałych ( leasing zwrotny ) 312 274 38 51
strata z tytułu wyceny kontraktów 
długoterminowych 427 - 427 -
strata podatkowa moliwa do odliczenia - - - -
Aktywa brutto z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 1 568 830 738 (1 938) 
Obci�enie/uznanie z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego (1331) 1 159
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Dla potrzeb wyliczenia podstawowego zysku na jedn� akcj�, wyliczono �redni� waon� ilo�� akcji zwykłych  
w poszczególnych okresach sprawozdawczych, bior�c pod uwag�: 
• zmiany w ilo�ci akcji zwykłych, w poszczególnych okresach. 
Dla potrzeb wyliczenia zysku na 1 akcj� sprowadzono liczb� akcji w poszczególnych okresach do porównywalno�ci, 
przyjmuj�c cen� nominaln� na poziomie 10 groszy: 

-  2009r. :01.01.09r.- 31.12.09r. (365 dni) – 18.000.000 szt. akcji  
�rednia waona liczba wyemitowanych akcji zwykłych wynosi  18.000.000 szt. 

-  2010r.:  01.01.10r. – 31.12.10r. (365 dni) - 18.000.000 szt. akcji 
�rednia waona liczba wyemitowanych akcji zwykłych wynosi  18.000.000 szt. 

Poniej przedstawione zostały dane dotycz�ce zysku oraz akcji, które posłuyły do wyliczenia podstawowego  
i rozwodnionego zysku na jedn� akcj�: 

  01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2009-
31.12.2009 

Zysk/strata netto z działalno�ci kontynuowanej  (8 132) 579

Zysk/strata na działalno�ci zaniechanej  - -

Zysk/strata netto przypadaj�cy(a) na akcjonariuszy  (8 132) 579
Zysk/strata netto przypadaj�cy na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do 
obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedn� akcj�

(8 132) 579

  01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2009-
31.12.2009 

�rednia waona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do 
obliczenia podstawowego zysku/straty na jedn� akcj�

18 000 000 18 000 000

Wpływ rozwodnienia  - -
Skorygowana �rednia waona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 
rozwodnionego zysku/straty na jedn� akcj�

- -

Nota 30. Dywidendy  

Płatno�ci dywidend na rzecz akcjonariuszy Spółki ujmuje si� jako zobowi�zanie w sprawozdaniu finansowym 
ENERGOINSTAL S.A. w okresie, w którym nast�piło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Spółki. 
Na dzie
 31.12.2010 roku nie wyst�powały przedłoone do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
dywidendy z akcji zwykłych nie uj�te jako zobowi�zania. 

W okresie od 01.01.-31.12.2010r. nie było podejmowanych uchwał o wypłacie dywidendy. 

Nota 31. Niepewno�
 kontynuacji działalno�ci  

Na dzie
 sporz�dzenia sprawozdania finansowego nie wyst�puje niepewno�� co do kontynuowania działalno�ci 
ENERGOINSTAL SA.  

Nota 32. Transakcje z podmiotami powi�zanymi 

Na dzie
 31 grudnia 2010 roku w skład jednostek powi�zanych wchodziły: 
� ENERGOINSTAL Sp. z o.o., 
� Instal „Bielsko” Sp. z o.o. , 
� Instal Finanse Sp. z o.o., 
� Instal Cad Sp. z o.o., 
� Instal DEVELOPMENT Sp. z o.o., 
� ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o., 
� Przedsi�biorstwo Budowlano – Usługowe INTERBUD-WEST Sp. z o.o., 
� BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o. o., 
� Stanisław Wi�cek (działalno�� gospodarcza), 
� Przedsi�biorstwo Robót Remontowych  EL-GOR Sp. z o.o., 
� Przedsi�biorstwo Robót Remontowych  ENERGOREM Sp. z o.o. 

W trakcie roku 2010 spółka  wyst�piły przesłanki by spółka „Truck System Stolorz” B.Stolorz Sp.j. przesała by� spółk�
powi�zan�  
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Nota 32.1 Kwoty transakcji zawartych z podmiotami powi�zanymi  

SPRZEDA� ZAKUPY NALE�NO�CI  ZOBOWI�ZANIA 

Podmiot powi�zany 
01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2009-
31.12.2009 

01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2009-
31.12.2009 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

Jednostki zalene 1 600 734 8 558 12 677 895 1 385 696 1 412 

Jednostki 
stowarzyszone 

4 6 3 4 - 3 1 - 

Kluczowi członkowie 
kadry kierowniczej 
jednostki  

- - 2 719 2 645 - - - 3 

Pozostałe podmioty 
powi�zane 

- - - - - - - - 

Razem 1 604 740 11 280 15 326 895 1 388 697 1 415 

Nota 32.2 Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej 

  01.01.2010 – 31.12.2010 01.01.2009 – 31.12.2009 

Krótkoterminowe 
�wiadczenia pracownicze 

841 165,50 840 906,50

�wiadczenia po okresie 
zatrudnienia 

- -

Pozostałe �wiadczenia 
długoterminowe 

- -

�wiadczenia z tytułu 
rozwi�zania stosunku pracy 

- -

�wiadczenia pracownicze w 
formie akcji własnych 

- -

Razem 841 165,50 840 906,50

Transakcje ze Stanisławem Wi�ckiem, akcjonariuszem i Prezesem Zarz�du ENERGOINSTAL S.A. wyniosły po stronie 
zakupów ENERGOINSTAL S.A.  netto: 

� w okresie 01-12 2009  2.613.881,04 złotych, 
� w okresie 01-12.2010                                                  2.217.227,90 złotych. 

Przedmiotem transakcji były usługi dzierawy. 

Transakcje z „Truck System Stolorz” B. Stolorz Spółka Jawna (wspólnikiem w Spółce jest Karolina Wi�cek – Członek Rady 
Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. ) po stronie zakupów ENERGOINSTAL S.A. wyniosły netto: 

� w okresie 01-12.2009 30.429,40 złotych, 
� w okresie 01-12.2010   2.080,14 złotych. 

Nota 33. Polityka zarz�dzania ryzykiem 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta ENERGOINSTAL S.A. nale� �rodki pieni�ne, kredyt 
bankowy, leasing finansowy, udziały i akcje oraz  instrumenty finansowe zabezpieczaj�ce przed ryzykiem zmiany kursu 
walut. Głównym celem tych instrumentów jest pozyskanie �rodków finansowych na działalno�� jednostki jak równie
zabezpieczenie planowanych poziomów mar na realizowanych przez Spółk� kontraktach eksportowych. Spółka posiada 
take inne instrumenty finansowe, do których nale� naleno�ci i zobowi�zania z tytułu dostaw i usług, które jednak 
powstaj� bezpo�rednio w toku prowadzonej działalno�ci. Główne ryzyka wynikaj�ce z instrumentów finansowych obejmuj�
ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe oraz kredytowe: 

a) w zwi�zku z prowadzon� działalno�ci� eksportow� (udział przychodów z rynku zagranicznego stanowi 79,9% ogółu 
przychodów) spółka akcyjna ENERGOINSTAL naraona jest na ryzyko walutowe (kursowe). Ryzyko zwi�zane  
z kształtowaniem si� kursów walutowych to obecnie najpowaniejsze ryzyko na jakie naraona jest Spółka. Wyst�puje ono 
przede wszystkim w zakresie dostaw eksportowych, realizowanych przez ENERGOINSTAL S.A., których udział  
w przychodach ogółem w okresie od 01.01.-31.12.2010 stanowił 41,3%.  

b) ryzyko finansowe tj. kredytowe i  przepływu �rodków pieni�nych - na które moe by� naraona Spółka z uwagi na rodzaj 
prowadzonej działalno�ci - ograniczane s� poprzez przyj�t� polityk� współpracy z kontrahentami krajowymi i 
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zagranicznymi. Przy współpracy z nowymi kontrahentami, zapisy kontraktowe przewiduj� przedstawiania gwarancji, 
akredytyw oraz płatno�ci zaliczek. Spółka nie jest naraona na szczególnie wysok� koncentracj� ryzyka kredytowego  
i ryzyko przepływu �rodków pieni�nych. 

c) ryzyko stopy procentowej wyst�puje głównie z uwagi na umowy leasingu finansowego oraz posiadane linie kredytowe. 
Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczaj�cych ryzyko stopy, z uwagi  na niewielki udział tych instrumentów 
finansowych w strukturze finansowania ENERGOINSTAL S.A. Jednocze�nie Spółka w ramach znacz�cych waha
 stóp ma 
moliwo�� zastosowania odpowiednich instrumentów zabezpieczaj�cych. 

Nota 34. Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe z podziałem na: 
a) �rodki pieni�ne  
b) poyczki udzielone  
c) udziały lub akcje  
d) zobowi�zania z tytułu kredytów  
e) zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego 
f) walutowe kontrakty terminowe 

W poniszych tabelach przedstawiono warto�ci ze sprawozdania z sytuacji finansowej instrumentów finansowych Spółki 
naraonych na ryzyko stopy procentowej w podziale na poszczególne kategorie wiekowe: 

31.12.2009 do 1 roku 
od 1 roku do 2 

lat 
od 2 do 3 lat 

od 3 do 4 
lat 

od 4 do 5 
lat 

powy�ej 5 
lat 

Razem 

Oprocentowanie stałe 

- obligacje - - - - - - -

- poyczka - - - - - - -
Oprocentowanie 
zmienne 

- zobowi�zania z 
tytułu leasingu 
finansowego 

488 482 569 699 859 2 600 5 697

- kredyty bankowe  - - - - - - -

31.12.2010 do 1 roku 
od 1 roku do 2 

lat 
od 2 do 3 lat 

od 3 do 4 
lat 

od 4 do 5 
lat 

powy�ej 5 
lat 

Razem 

Oprocentowanie stałe 

- obligacje - - - - - - -

- poyczka - - - - - - -
Oprocentowanie 
zmienne 

- zobowi�zania z 
tytułu leasingu 
finansowego 

                 497                      585                    731                  859               1 057               1 544               5 273 

- kredyty bankowe  1 174 - - - - - 1 174

Porównanie warto�ci ze sprawozdania z sytuacji finansowej i godziwych instrumentów finansowych wykazywanych w 
sprawozdaniu finansowym według warto�ci innej ni warto�� godziwa przedstawione zostało w nocie dotycz�cej 
długoterminowych aktywów finansowych. 

Na 31.12.2010 Spółka posiada zawarte transakcje typu FORWARD na ł�czn� kwot� 7,5 mln. EURO. Terminy realizacji 
poszczególnych transakcji przypadaj� w okresie od stycznia 2011 do listopada 2011, a  �redniowaony kurs realizacji wynosi 
4,0824. Dokonana na dzie
 bilansowy wycena instrumentów do ich warto�ci godziwej zamyka si� kwot� +544.526,93 zł. 
Zawarte przez Spółk� kontrakty terminowe typu forward maj� na celu zabezpieczenie przyj�tego do budetu kontraktu kursu 
walutowego w zakresie dostaw eksportowych, a tym samym osi�gni�cie planowanych mar na realizowanych kontraktach i 
stanowi� zabezpieczenie jedynie cz��ci ekspozycji walutowej Spółki. Terminy realizacji oraz wolumen zawieranych 
transakcji koresponduje z harmonogramem realizacji oraz spływu naleno�ci z kontraktów eksportowych. Spółka nigdy nie 
spekulowała na walutach, a wolumen zawartych transakcji nie przekroczył jej ekspozycji w walucie obcej w danym okresie. 
Transakcje zawierane s� w sytuacji umacniania si� złotego i gro	by realizacji ujemnych mar na kontraktach w przypadku 
kontynuacji trendu umacniaj�cego rodzim� walut�. 
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Nota 34.1 Analiza wra�liwo�ci Spółki na ryzyka rynkowe 

Zgodnie z Polityk� Zarz�dzania ryzykiem Spółka identyfikuje nast�puj�ce główne ryzyka rynkowe: 
•ryzyko zmian kursów walut 
•ryzyko finansowe  
•ryzyko zmian stóp procentowych 

Obecnie Spółka naraona jest głównie na ryzyko zmian kursów walutowych EUR/PLN oraz ryzyko zmiany stóp 
procentowych. Jednak ze wzgl�du na niewielki udział zaci�gni�tych przez Spółk� zobowi�za
 z tytułu kredytu bankowego w 
ogólnej strukturze zobowi�za
, a tym samym niewielkim wpływie waha
 zmian stóp procentowych zarówno na wynik 
Spółki jak i pozycje bilansowe analiza wraliwo�ci Spółki została ograniczona jedynie do waha
 kursu walut.  

Stopie
 wraliwo�ci Spółki na 10-procentowy wzrost i spadek kursu wymiany EUR/PLN przedstawiony jest w poniszej 
tabeli. Stopa 10% to stopa wraliwo�ci wykorzystywana w wewn�trznych raportach dotycz�cych ryzyka walutowego 
przeznaczonych dla członków naczelnego kierownictwa i odzwierciedlaj�cych ocen� zarz�du dotycz�c� moliwych zmian 
kursów wymiany walut obcych.  

Zdaniem zarz�du analiza wraliwo�ci nie jest reprezentatywna dla ryzyka kursowego, poniewa naraenie na koniec roku nie 
odzwierciedla poziomu naraenia w ci�gu całego roku obrotowego.  

ANALIZA WRA�LIWO�CI NA DZIE� 31 GRUDNIA 2010

AKTYWA I ZOBOWI�ZANIA         

FINANSOWE        

  EUR/PLN   

  
WARTO�� NARA�ONA NA 

RYZYKO 4,3563 3,5643 

    4,4048 3,6040 

   +10% -10% 

  EUR PLN RZiS KAPIAŁ RZiS KAPITAŁ 

NALE�NO�CI Z TYTUŁU  2345 9286 929  -929   

DOSTAW I USŁUG        
    

�RODKI PIENI��NE 1296 5133 513  -513   
    

ROZRACHUNKI 4081 16160 1616  -1616   

WEWN�TRZZAKŁADOWE        
    

POCHODNE INSTRUMENTY  750 545 -2970   2970   

FINANSOWE        
    

ZOBOWI�ZANIA Z TYTUŁU 363 1437 144  -144   

DOSTAW I USŁUG        
           

WYCENA KONTRAKTÓW 0 569 399  -413   
          

WYNIK ODDZIAŁU  -882 -3532 -353   353   

WPŁYW NA RACHUNEK        

ZYSKÓW I STRAT    277  -292   

PRZED OPODATKOWANIEM        
    

WPŁYW NA KAPITAŁ WŁASNY    0  0

PRZED OPODATKOWANIEM             

PODATEK (19%) 903 3577 358  -358   

WPŁYW NA RACHUNEK   635  -649   

ZYSKÓW I STRAT        

PO OPODATKOWANIU        
    

WPŁYW NA KAPITAŁ WŁASNY    0  0

PO OPODATKOWANIU             
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ANALIZA WRA�LIWO�CI NA DZIE� 31 GRUDNIA 2009

AKTYWA I ZOBOWI�ZANIA 

FINANSOWE

EUR PLN RZiS KAPITAŁ RZiS KAPITAŁ

NALE�NO�CI Z TYTUŁU 7 499 30 819 3 068 -3 093

DOSTAW I USŁUG

�RODKI PIENI��NE 1 268 5 210 521 -521

ROZRACHUNKI 5 242 21 535 2 153 -2 153

WEWN�TRZZAKŁADOWE

POCHODNE INSTRUMENTY 9 500 1 492 -3 809 3 809

FINANSOWE

ZOBOWI�ZANIA Z TYTUŁU 2 236 9 188 919 -919

DOSTAW I USŁUG

WYCENA KONTRAKTÓW 0 1 402 -55 55

WYRA�ONA W EURO

WYNIK ODDZIAŁU -855 -3 651 -91 -51

WPŁYW NA RACHUNEK

ZYSKÓW I STRAT 2 707 -2 873

PRZED OPODATKOWANIEM

WPŁYW NA KAPITAŁ WŁASNY 0 0

PRZED OPODATKOWANIEM

PODATEK (19%) 3 896 16 004 1 600 -1 600

WPŁYW NA RACHUNEK

ZYSKÓW I STRAT 1 107 -1 273

PO OPODATKOWANIU

WPŁYW NA KAPITAŁ WŁASNY 0 0

PO OPODATKOWANIU

WARTO�� NARA�ONA NA 
RYZYKO

4,3749

4,5190

EUR/PLN

3,6974

+10% -10%

4,3289

Nota 35. Zowi�zania warunkowe 

  31.12.2010 31.12.2009 

 1. Zobowi�zania warunkowe  42 008 19 705
 1.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytułu )  - -
 - udzielonych gwarancji i por�cze
  - -
  - cesje wierzytelno�ci z umów handlowych na zabezpieczenie 
kredytów  

- -

 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu )  42 008 19 705
 - udzielonych gwarancji i por�cze
  41 208 18 905
 - wekslowe  800 800
 - cesje wierzytelno�ci z umów handlowych na zabezpieczenie 
kredytów  

- -

 2. Inne - 140
 - nie uznane przez Energoinstal S.A. roszczenia skierowane przez 
kontrahenta na drog� post�powania s�dowego 

- 19

   - zabezpieczenie na maj�tku (hipoteki, zastawy, przewłaszczenia na 
zabezpieczenie)  

- -

- nie uznane przez Emitenta koszty odsetek budetowych - -
- nie uznane przez Emitenta roszczenia z tytułu spraw pracowniczych - 121
 Pozycje warunkowe razem  42 008 19 845



ENERGOINSTAL SA 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

 sporz�dzone zgodnie z MSR i MSSF 

� � �

�

53

Główn� pozycj� zabezpiecze
 na maj�tku stanowi� zobowi�zania z tytułu zaci�gni�tych kredytów bankowych oraz 
udzielonych przez bank gwarancji.  

W okresie od 9 listopada 2009 r. do 18 listopada 2010 r. w Energoinstal S.A. została przeprowadzona kontrola w 
zakresie prawidłowo�ci i rzetelno�ci obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których 
pobierania zobowi�zany jest Zakład  pracy oraz zgłaszania do ubezpiecze
 społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego za 
okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Po zako
czeniu czynno�ci kontrolnych  przez upowanionych inspektorów 
kontroli ZUS płatnik otrzymał Protokół Kontroli; znak sprawy: 060000/NKS/0955/1485/2009/6340128877/4153 z dnia 18 
listopada 2010. 

Wynikiem przeprowadzonej kontroli ZUS były zastrzeenia dotycz�ce nie wliczenia przez Spółk�  do  podstawy 
wymiaru składek kwot wynikaj�cych z ponoszenia przez płatnika kosztów wynajmu lokali i  pomieszcze
, korzy�ci 
materialnych wynikaj�cych z przepisów płacowych polegaj�cych na nieodpłatnych przejazdach �rodkami lokomocji  oraz 
dodatków za rozł�k� wypłacanych  pracownikom czasowo przeniesionym. 

W �wietle uzyskanej opinii prawnej, opiniodawca,  powołuj�cej si� na zapisy w ustawie o systemie ubezpiecze

społecznych i podatku dochodowym od osób fizycznych,  udowadnia, i na podstawie  przedstawionych materiałów  w  
trakcie kontroli, nie jest moliwe w sposób nie budz�cy w�tpliwo�ci ustalenie wysoko�ci �wiadczenia w naturze faktycznie 
otrzymanego przez pracowników a jedynie postawionego do dyspozycji., zarzucaj�c tym samym nieprawidłowo�ci w 
ustaleniu podstawy wymiaru składek  uj�tej w Protokole. Nie jest zatem moliwe ustalenie po stronie pracowników 
delegowanych przychodu, w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mógłby by�
podstaw� wymiaru składek ZUS i uzasadniał  by  ustalenia kontroli. 

Do dnia przekazania raportu spółka nie otrzymała wi��cej decyzji  w zakresie ustale
 pokontrolnych. 

Nota 36. Znacz�ce zdarzenia po zako�czeniu okresu sprawozdawczego  

Po dniu, na który sporz�dzono jednostkowe sprawozdanie  finansowe, nie wyst�piły istotne zdarzenia, nieuj�te  
w tym sprawozdaniu, a mog�ce w znacz�cy sposób wpłyn�� na przyszłe wyniki finansowe emitenta.  

Nota 37. Informacje o wynagrodzeniach, nagrodach i korzy�ciach wypłaconych lub nale�nych osobom Wy�szej 

Kadry Kierowniczej ENERGOINSTAL S.A.  (oddzielnie z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostki 

zale�nej) 

Wysoko�� wynagrodze
 członków Zarz�du w okresie 01-12.2010 zawiera ponisza tabela:
Imi	 i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2010 

do 31.12.2010) 
Stanisław Wi�cek * Prezes Zarz�du 360.000,00

Michał Wi�cek ** Wiceprezes Zarz�du 240.000,00

Jarosław Wi�cek *** Wiceprezes Zarz�du 241 165,50

Razem   841 165,50

*Stanisław Wi�cek - wynagrodzenie wył�cznie ze stosunku pracy; 
** Michał Wi�cek - wynagrodzenie wył�cznie ze stosunku pracy;   
***Jarosław Wi�cek - wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy wyniosło 240.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2010r. osoba 
korzystała równie z dofinansowania socjalnego w wysoko�ci 1 165,50 zł.   

Wysoko�� wynagrodze
 członków Rady Nadzorczej w 2010 roku przedstawia ponisza tabela: 

Imi	 i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2010 do 31.12.2010) 

Jacek Kosteczka * Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 30 000,00
Irena Wi�cek * Członek Rady Nadzorczej 30 000,00
Karolina Wi�cek ** Sekretarz Rady Nadzorczej 34 105,54
Marta J�drusi
ska-Wi�cek * Członek Rady Nadzorczej 30 000,00
Artur Olszewski * Członek Rady Nadzorczej 30 000,00

Razem   154 105,54 

* wynagrodzenie wył�cznie z tytułu pełnionych w Radzie Nadzorczej funkcji 

** Karolina Wi�cek - wynagrodzenie z tytyłu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej wyniosło 30.000,00 zł. Wynagrodzenie 

ze stosunku pracy wyniosło 4.042,54  zł. W  2010 roku osoba korzystała równie� z dofinansowania socjalnego w wysoko�ci 

63,00 zł 
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Nota 37.1 Informacje o wysoko�ci niespłaconych zaliczek, kredytów, po�yczek, gwarancji, por	cze� udzielonych 

osobom Wy�szej Kadry Kierowniczej: 

Niespłacone zaliczki osób wchodz�cym w skład 31.12.2010 31.12.2009 
Zarz�du - - 

Rady Nadzorczej - - 

Razem - - 

Nie udzielano poyczek osobom wchodz�cym w skład organów zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych spółek handlowych.  

Nota 38. Informacja o przeci	tnym zatrudnieniu w ENERGOINSTAL S.A., z podziałem na grupy zawodowe 

  

 za okres od 
01.01.2010 roku do 

31.12.2010 roku 

 za okres od 
01.01.2009 roku do 

31.12.2009 roku 

Ogółem, z tego: 513 711 

–  pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) 146 171 

–  pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) 333 510 

–  uczniowie - - 

–  osoby wykonuj�ce prac� nakładcz� - - 

–  osoby korzystaj�ce z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 34 30 

Nota 39.  Informacje o znacz�cych zdarzeniach, dotycz�cych lat ubiegłych, uj	tych w jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym za bie��cy okres 

Wyrokiem z dnia 27.01.2011 r. S�d Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny prostuj�c wyrok S�du Okr�gowego w 
Katowicach z dnia 14.06.2006 r. w cz��ci obejmuj�cej zas�dzenie od Energoinstal S.A. na rzecz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej odsetek od kwoty 5.000.000 zł za okres od dnia 3 listopada 2004 do dnia  12 
pa	dziernika oraz za okres od 13 pa	dziernika 2005 do 11 lipca 2006 oraz oddala apelacj� w zakresie pozostałej cz��ci 
odsetek. W zwi�zku z powyszym wyrokiem zarachowane w ci�ar kosztów finansowych odsetki do dnia 10.09.2009 zostały 
pomniejszone o kwot� 1.048.424,63 Zarz�d Spółki wyst�pił z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska 
i Gospodarki Wodnej o rozłoenie spłaty pozostałej kwoty odsetek na raty.  

Nota 40. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, jakie nast�piły po zako�czeniu okresu sprawozdawczego, a 

nieuwzgl	dnionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym  

Po zako
czeniu okresu sprawozdawczego  nie wyst�piły znacz�ce zdarzenia dotycz�ce lat ubiegłych, które nie zostały uj�te 
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. 

Nota 41. Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, skorygowane odpowiednim wska�nikiem inflacji, z 

podaniem �ródła wska�nika oraz metody jego wykorzystania, z przyj	ciem okresu ostatniego jednostkowego 

sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – je�eli skumulowana �rednioroczna stopa inflacji z okresu 

ostatnich trzech lat działalno�ci ENERGOINSTAL S.A. osi�gn	ła lub przekroczyła 100% 

ENERGOINSTAL S.A. nie sporz�dza jednostkowego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, 
skorygowanego wska	nikiem inflacji, gdy skumulowana �rednioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat 
działalno�ci Spółki  nie osi�gn�ła, ani nie przekroczyła 100%. 





Katowice, 21 marca 2011 

SPRAWOZDANIE   

Z DZIAŁALNO�CI SPÓŁKI 

ENERGOINSTAL S.A. 

za 2010 r. 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Firma: Energoinstal Spółka Akcyjna 

Siedziba: Katowice 

Adres: Al. Ro�dzie�skiego 188 d, 40-203 Katowice 

Numer telefonu: +48 32 735 72 00 

Numer faksu: +48 32 735 72 57 

Adres poczty elektronicznej: energoinstal@energoinstal.pl

Adres internetowy: www.energoinstal.pl

Firma: Energoinstal Spółka Akcyjna 

1.1. OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNO�CI  

ENERGOINSTAL S.A posiada rozpoznawaln� mark� w szeroko poj�tej bran�y 

energetycznej i instalacji przemysłowych. Oferta Spółki obejmuje dostarczanie 

kompleksowych rozwi�za� w wytwarzaniu i monta�u urz�dze� przeznaczonych dla 

energetyki przemysłowej i zawodowej oraz zakładów przemysłowych. Spółka realizuje 

tak�e projekty zwi�zane z ochron� �rodowiska oraz instalacjami dla budynków 

u�yteczno�ci publicznej. 

ENERGOINSTAL S.A. specjalizuje si� w produkcji kotłów i urz�dze� kotłowych,  

w których poszczególne materiały opałowe w postaci ciekłej, gazowej b�d� stałej (biomasa, 

odpady komunalne, w�giel), w optymalny sposób przekształcane s� w ��dan� form�

energii. Przedsi�biorstwo jest jednym z najwi�kszych producentów kotłów energetycznych  

w Polsce oraz znanym i cenionym partnerem na rynku krajowym i zagranicznym 

ENERGOINSTAL realizuje równie� zlecenia monta�owe, instalacyjne  

oraz remontowe. Oferta firmy wzbogacona jest o obsług� serwisow� kotłowni olejowo – 

gazowych, obróbk� ciepln� materiałów tworz�cych produkt globalny, jak równie� serwis 

wykonanych instalacji. ENERGOINSTAL S.A. prowadzi jako Generalny Realizator 

Inwestycji lub Generalny Wykonawca kompleksowo ( pod klucz) realizacj� obiektów dla 

energetyki i przemysłu. 
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1.2.  GŁÓWNE GRUPY PRODUKTÓW I USŁUG 

Oferta produktowa ENERGOINSTAL S.A. skupia si� na bran�y energetycznej, a tak�e na 

bran�y budowlano-przemysłowej.  

OBSZAR DZIAŁALNO�CI SPÓŁKI: 

Spółka realizuje przedsi�wzi�cia w trybie Generalnego Realizatora i pod „Klucz” 

obejmuj�ce: 

- projektowanie 

- produkcj�

- monta�

Spółka produkuje:

Kotły dla energetyki, przemysłu i gospodarki komunalnej w tym na parametry 

nadkrytyczne, a w szczególno�ci: 

� Kotły odzysknicowe w układach parowo- gazowych elektrowni  

� Kotły na biopaliwa 

� Kotły do utylizacji odpadów komunalnych  

� Kotły gazowo – olejowe 

� Kotły w�glowe  

� Elementy kotłów w tym �ciany membranowe spawane hybrydowo metod�

                        laser oraz MAG 

� Palniki olejowo-gazowe do kotłów  

� Stacje regulacyjno-pomiarowe gazowe i olejowe do palników kotłowych 

� Rury o�ebrowane z �ebrem ci�głym i nacinanym spawanym na całej 

długo�ci �ebra – spawane laserem 

� Rury claddingowane 

� Urz�dzenia do odpylania spalin 

� Konstrukcje stalowe wraz z projektowaniem 

� Kanały powietrza i spalin 

� Zbiorniki ci�nieniowe 

� Przewody wentylacyjne i odpylaj�ce 

� Nietypowe urz�dzenia przemysłowe 
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Montuje i Remontuje: 

� Kotły parowe 

� Kotły wodne  

� Kompletne kotłownie  

� Instalacje i urz�dzenia ochrony �rodowiska 

� Instalacje technologiczne kotłowni, centralnego ogrzewania, wodno-

kanalizacyjne, wody lodowej, instalacje wodne i gazowe w obiektach 

przemysłowych oraz infrastruktury komunalnej 

� Techniczne wyposa�enie budynków  

� Instalacje technologiczne dla przemysłu        

� Instalacje i produkty ze stali szlachetnych w przemy�le spo�ywczym, 

chemicznym i budownictwie 

� Instalacje wentylacji, klimatyzacji i odpylania 

� Izolacje termiczne  

� Izolacje akustyczne  

� Zabezpieczenia antykorozyjne 

ENERGOINSTAL S.A. posiada mo�liwo�� realizacji du�ych i skomplikowanych robót, 

co wyró�nia go w�ród konkurencji. Spółka zapewnia pełn� obsług� techniczn�  

wraz z przekazaniem inwestorowi gotowego obiektu spełniaj�cego wymagania odbiorowe. 

Generalne wykonawstwo i Generalna realizacja inwestycji obiektów przemysłowych 

prowadzone przez ENERGOINSTAL S.A., obejmuje czynno�ci projektowania, produkcji  

i monta�u kotłów, ruroci�gów oraz przynale�nych instalacji, konstrukcji stalowych, 

instalacji oczyszczania spalin i izolacji termicznych. 

1.3.  ZASADNICZE RYNKI ZWI�ZANE Z DZIAŁALNO�CI� SPÓŁKI 

Głównym rodzajem prowadzonej przez ENERGOINSTAL S.A. działalno�ci jest 

produkcja, monta� i remonty kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz 

wykonawstwo instalacji przemysłowych. Rynek ten jest uzale�niony w du�ym stopniu od 

popytu przedsi�biorstw działaj�cych w innych sektorach. Na rynek działalno�ci 

ENERGOINSTAL S.A. najwi�kszy wpływ maj� sektor przedsi�biorstw u�yteczno�ci 
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publicznej (w tym sektor energetyczny obejmuj�cy elektrownie i elektrociepłownie), 

przemysł hutniczy i przemysł petrochemiczny. 

Spółka działa na rynku krajowym i za granic�. Najwi�cej kontraktów realizuje  

w Niemczech oraz innych krajach Unii Europejskiej. 

Głównymi odbiorcami na rynku zagranicznym w roku 2010 byli:  Standardkessel 

Baumgarte Service GmbHz ponad 19,7% udziałem w sprzeda�y ogółem oraz 

Standardkessel GmbH z ponad 25% udziałem w sprzeda�y ogółem. Miedzy emitentem a 

wymienionymi głównymi odbiorcami nie wyst�puj� powi�zania kapitałowe. 

  

2. ORGANIZACJA

2.1.POSIADANE PRZEZ SPÓŁK� ODDZIAŁY 

Spółka Energoinstal posiada dwa oddziały zagraniczne; 

• Energoinstal Spółka Akcyjna Oddział Przedsi�biorstwa Schoenefeld. 

Siedziba Oddziału: Republika Federalna Niemiec, Land Brandenburg, Konigs 

Wusterhausen, 12529 Schoenefeld, Am Dorfanger 1. 

NIP: DE187459600 

• Energoinstal Spółka Akcyjna 

Siedziba Oddziału: Holandia, Fascinatio Boulevard 722, 2909VA Capelle den IJssel 

2.2 UDZIAŁY ENERGOINSTAL S.A. W INNYCH SPÓŁKACH  

- ENERGOINSTAL Sp. z o.o.                                                    - 100% udziałów 

- INSTAL „BIELSKO” Sp. z o.o.                                    - 100% udziałów 

- INSTAL FINANSE   Sp. z o.o.                          - 100% udziałów 

- INSTAL-CAD  Sp. z o.o.               - 100% udziałów   

-    ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o.              - 97,65% udziałów 

-    INTERBUD-WEST Sp. z o.o.               - 66,76% udziałów 

 -    BES-KRAFTWERKSANLAGEN Sp. z o.o.             - 49% udziałów  

 -    PRR EL-GOR Sp. z o.o.                - 100% udziałów 

 -    PRR ENERGOREM Sp. z o.o.               - 66% udziałów  
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2.3. Stan posiadania akcji emitenta i udziałów w spółkach powi�zanych przez osoby 
zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce emitenta. 

Osoby zarz�dzaj�ce i 
nadzoruj�ce 

Sprawowana funkcja 
w Energoinstal S.A. 

Ilo��
posiadanych 
akcji 
Energoinstal 
S.A. na 
31.12.2010r. 

Procentowy udział 
w ogólnej liczbie 

głosów 

1.StanisławWi�cek Prezes Zarz�du 10 261 927 57,01% 

2.Jarosław Wi�cek 
Wiceprezes Zarz�du 1 353 385 7,52% 

     3.Michał Wi�cek 
Wiceprezes Zarz�du 1 353 270 7,52% 

2.4 ZASOBY PERSONALNE 

Poni�sza tabela pokazuje �redni stan zatrudnienia w roku 2010 i 2009.  

ROK 2010 ROK 2009
513 711 

Pracownicy 

nieprodukcyjni 

Pracownicy 

produkcyjni

Urlopy 

wychowawcze 

/ bezpłatne 

Pracownicy 

nieprodukcyjni

Pracownicy 

produkcyjni

Urlopy 

wychowawcze 

/ bezpłatne 

�rednie 
zatrudnienie 
pracowników

146 333 34 171 510 30 

3. WA�NIEJSZE WYDARZENIA ORAZ DZIAŁANIA PODEJMOWANE  
W SPÓŁCE W 2010 ROKU 

3.1. WA�NIEJSZE SPRAWY PODEJMOWANE UCHWAŁAMI ZARZ�DU  

 Do najwa�niejszych uchwał podj�tych w 2010 r. przez Zarz�d ENERGOINSTAL 

S.A. nale�y zaliczy� uchwały dotycz�ce: 

� Nabycia udziałów w spółce El-Gor Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�. 

� Nabycia udziałów w spółce Energorem Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�. 

� Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzie� 31.05.2010r.
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� Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r. oraz sprawozdania Zarz�du  

z działalno�ci Spółki ENERGOINSTAL S.A. za 2009r.  

� Zatwierdzenia  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009r.  

oraz sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL 

S.A. za rok 2009.

� Wniosku Zarz�du ENERGOINSTAL S.A. co do podziału zysku netto za rok 2009.

W okresie obj�tym sprawozdaniem odbyło si� pi�� posiedze� Rady Nadzorczej 

spółki ENERGOINSTAL S.A., na których podj�to dwadzie�cia dwie uchwały. 

3.2. ISTOTNE  KONTRAKTY ZAWARTE I REALIZOWANE PRZEZ    

ENERGOINSTAL S.A.

3.2.1. Kontrakty realizowane  

ENERGOINSTAL S.A. w roku 2010 realizował nast�puj�ce znacz�ce kontrakty: 

• Fortum Cz�stochowa – roboty budowlane, roboty monta�owe w ramach budowy 

EC w Cz�stochowie o warto�ci: 11 048 931,40 PLN

• Linden Standardkessel GmbH – kompletna dostawa i monta� wraz z konstrukcj�
stalow� na warto��: 3 414 281,70 EUR oraz 12 028 187,08 PLN

• Merkenicher Standardkessel Baumgarte Service GmbH – prace monta�owe 

ruroci�gów pary �wie�ej od kotła do turbiny parowej o warto�ci 670 000,00 

EUR

• Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. – „Przebudowa �ródła ciepła w Opolu – 

budowa układu wysokosprawnej kogeneracji” o warto�ci: 43 428 230,00 PLN

• PGE Kopalnia W�gla Brunatnego Bełchatów Spółka Akcyjna Rogowiec – 

dostawa silników gł�binowych SM wraz z dokumentami (instrukcja obsługi, 

gwarancja) o warto�ci: 489 147,40 PLN

• Norboard Standardkessel Baumgarte Service GmbH – wykonanie, monta�
cz��ci ci�nieniowej kotła o warto�ci: 396 035,95 EUR

• Viessmann HKB Ketelbouw Holland – wykonanie kotła o warto�ci 626 560,50 

EUR

• Ostende Baumgarte Boiler Systems GmbH – prace  demonta�owo – monta�owe 

przegrzewacza pary o warto�ci: 304 585,00 EUR
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• Oradea Rumanien Standardkessel Baumgarte Service GmbH – prace 

monta�owe o warto�ci: 750 000,00 EUR

3.2.2 Kontrakty zawarte w 2010 

• PGE Kopalnia W�gla Brunatnego Bełchatów Spółka Akcyjna Rogowiec – 

dostawa silników gł�binowych SM wraz z dokumentami (instrukcja obsługi, 

gwarancja) o warto�ci: 489 147,40 PLN

• Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. – „Przebudowa �ródła ciepła w Opolu – 

budowa układu wysokosprawnej kogeneracji” o warto�ci: 43 428 230,00 PLN

• KGHM Polska Mied� Spółka Akcyjna z siedzib� w Lublinie – wykonanie, 

dostawa, monta�, uruchomienie oraz serwis dwóch jednakowych turbozespołów 

parowych – budowa Bloków Gazowo – Parowych w EC Głogów i EC 

Polkowice” o warto�ci: 42 944 000,00 PLN

• K+S Hattorf Standardkessel GmbH – wykonanie i monta� kotła 

odzysknicowego o warto�ci: 2 921 378,00 EUR

• WTE Oulu Plant Baumgarte Boiler Systems GmbH – wykonanie, monta� kotła i 

systemu rusztowego do spalarni �mieci o warto�ci: 5 598 400,00 EUR

• Merkenicher Standardkessel Baumgarte Service GmbH – prace monta�owe 

ruroci�gów pary �wie�ej od kotła do turbiny parowej o warto�ci 670 000,00 

EUR

• Norboard Standardkessel Baumgarte Service GmbH – wykonanie, monta�
cz��ci ci�nieniowej kotła o warto�ci: 396 035,95 EUR

• Mannheim Standardkessel Baumgarte Service GmbH- prace demonta�owe 

instalacji o warto�ci 438 000,00 EUR

• Viessmann HKB Ketelbouw Holland – wykonanie kotła o warto�ci 626 560,50 

EUR

• Ostende Baumgarte Boiler Systems GmbH – prace  demonta�owo – monta�owe 

przegrzewacza pary o warto�ci: 304 585,00 EUR

• Oradea Rumanien Standardkessel Baumgarte Service GmbH – prace 

monta�owe o warto�ci: 750 000,00 EUR

• Rotterdam NEM Standard Fasel Manufacturing – wykonanie modułów 

ekonomizera o warto�ci: 593 810,00 EUR
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• EBS Heizkraftwerk IGNIS Spremberg Baumgarte Boiler Systems GmbH –

wykonanie i monta� kotła (na paliwo zast�pcze) do spalarni odpadów o 

warto�ci: 

7 713 000,00 EUR 

• Weitendorf Kutner Energy GmbH – wykonanie przegrzewaczy o warto�ci: 

337 350,00 EUR

• Mehldau U. Steinfath – dostawa palników o warto�ci: 1 084 317,00 EUR

                  

3.3 O�WIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A.O STOSOWANIU ŁADU 
KORPORACYJNEGO ZA 2010 ROK 

3.3.1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 
PRZYJ�TEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A.  

ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie  

„Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, którego pełna tre�� znajduje si� na stronie  

http://corp-gov.gpw.pl/lad_corp.asp

3.3.2. ODST�PIENIA OD POSTANOWIE� ZBIORU ZASAD ŁADU 
KORPORACYJNEGO 

Zgodnie z raportem bie��cym nr 1/2008 z dnia 8.01.2008r. spółka nie stosuje 

nast�puj�cych zasadach ładu korporacyjnego: 

� pkt II.1.6 stanowi, i� na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane s� roczne 

sprawozdania z działalno�ci Rady Nadzorczej z uwzgl�dnieniem pracy jej 

komitetów.  

Poniewa� w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodr�bnione komitety, nie jest mo�liwe 

uwzgl�dnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalno�ci Rady Nadzorczej. 

� pkt III.7 (oraz powi�zany z nim pkt.III.8) stanowi, �e w ramach Rady Nadzorczej 

powinien funkcjonowa� co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien 

wchodzi� co najmniej jeden członek niezale�ny od spółki i podmiotów pozostaj�cych w 

istotnym powi�zaniu ze spółk�, posiadaj�cy kompetencje w dziedzinie rachunkowo�ci i 
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finansów. W spółkach, w których Rada Nadzorcza składa si� z minimalnej wymaganej 

przez prawo liczby członków, zadania komitetu mog� by� wykonywane przez Rad�

Nadzorcz�. 

Spółka nie przewiduje wyodr�bnienia w składzie Rady Nadzorczej komitentów. W sprawach 

nale��cych do komitetów Rada Nadzorcza prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie. 

W raporcie bie��cym nr 8/2009 z dnia 9.02.2009r. ENERGOINSTAL S.A. podał 

równie�, �e nie b�dzie stosowana zasada okre�lona w pkt 2 cz��ci II „Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW” odno�nie zapewnienia funkcjonowania strony internetowej 

w j�zyku angielskim, w zakresie wskazanym w cz��ci II pkt 1 wymienionej wy�ej 

regulacji. Spółka na swojej stronie internetowej  w j�zyku angielskim prezentuje tylko 

wybrane dokumenty i materiały korporacyjne i to w w��szym zakresie, ani�eli 

wynikaj�cym z zasady II pkt 2 DPSN. W ocenie Zarz�du Spółki, decyzja ta nie wpływa 

negatywnie na jako�� komunikacji z inwestorami, a pozwoliła Spółce unikn��

dodatkowych obci��e� organizacyjnych i finansowych. 

3.3.3. SYSTEMY  KONTROLI WEWN�TRZNEJ I ZARZ�DZANIA RYZYKIEM  
W ODNIESIENIU DO SPORZ�DZANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH  
I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDA� FINANSOWYCH ENERGOINSTAL 
S.A. 

Zarz�d Spółki ENERGOINSTAL S.A. jest odpowiedzialny za wdro�enie i 

funkcjonowanie systemu kontroli wewn�trznej w procesie sporz�dzania sprawozda�

finansowych ENERGOINSTAL S.A. oraz skonsolidowanych sprawozda� finansowych 

Grupy ENERGOINSTAL S.A.  

Do pełnej obsługi finansowo-ksi�gowej zarówno jednostki dominuj�cej – Spółki 

ENERGOINSTAL S.A., jak równie� wi�kszo�ci Spółek zale�nych została powołana spółka 

zale�na INSTAL – FINANSE Sp. z o.o. W Spółce tej pracuj� wykwalifikowani 

pracownicy, którzy realizuj� obowi�zek prowadzenia ksi�g rachunkowych, sporz�dzania 

jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozda� finansowych wszystkich Spółek 

wchodz�cych w skład Grupy ENERGOINSTAL S.A., z wyj�tkiem PRR EL-GOR Sp. z 

o.o. oraz ENERGOREM Sp. z o.o. 
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W ramach systemu kontroli wewn�trznej i zarz�dzania ryzykiem proces sporz�dzania 

jednostkowych i skonsolidowanych sprawozda� finansowych realizowany jest w drodze 

obowi�zuj�cych w Spółce procedur. 

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporz�dzane s� przez słu�by 

finansowo-ksi�gowe pod nadzorem Działu Głównego Ksi�gowego Spółki 

ENERGOINSTAL S.A., a nast�pnie przekazywane do akceptacji przez Zarz�d. 

Nadzór nad procesem elektronicznego przekazywania raportów rocznych i �ródrocznych 

sprawuje Dyrektor Biura Finansów i Controlingu Spółki ENERGOINSTAL S.A. 

Spółka na bie��co monitoruje i wdra�a zmiany wprowadzane w przepisach i 

regulacjach zewn�trznych w zakresie wymogów sprawozdawczo�ci giełdowej. 

Podstaw� sporz�dzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGOINSTAL S.A. 

s� ksi�gi rachunkowe prowadzone w oparciu o Mi�dzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczo�ci Finansowej, natomiast jednostkowe sprawozdania finansowe 

pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. sporz�dzane s� w oparciu 

o Polskie Standardy Rachunkowo�ci. 

Ksi�gi rachunkowe jednostki dominuj�cej s� prowadzone przy u�yciu programu 

finansowo-ksi�gowego SAP R/3, który zapewnia podstawowe potrzeby informacyjne dla 

rachunkowo�ci finansowej i zarz�dczej od 1 stycznia 2008r. Ksi�gi rachunkowe Spółek 

zale�nych s� prowadzone w oparciu o systemy finansowo-ksi�gowe takie jak: SAP R/3 

oraz Rekord, Ikon 2000 oraz Fakir 7.50. Systemy te zapewniaj� agregowanie danych w 

po��danych przekrojach. 

Spółki Grupy ENERGOINSTAL S.A. stosuj� jednolite zasady rachunkowo�ci 

zatwierdzone przez zarz�dy wszystkich spółek wchodz�cych w skład Grupy. 

Prawidłowo�� stosowania zasad rachunkowo�ci przez poszczególne Spółki jest 

monitorowana na bie��co przez pracowników Działu Głównego Ksi�gowego 

ENERGOINSTAL S.A. Sporz�dzanie skonsolidowanych sprawozda� finansowych jest 

dokonywane na podstawie jednolitych pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych w 

formie elektronicznej przez poszczególne Spółki Grupy. Proces konsolidacji danych 

nast�puje w Dziale Głównego Ksi�gowego Spółki dominuj�cej. Skonsolidowane 

sprawozdania finansowe sporz�dzane s� na bazie jednostkowego sprawozdania 

finansowego jednostki dominuj�cej sporz�dzonego zgodnie z Mi�dzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej oraz jednostkowych sprawozda� finansowych 

jednostek zale�nych sporz�dzanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowo�ci, które 
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nast�pnie zostaj� przekształcone do zasad zgodnych z Mi�dzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczo�ci Finansowej. 

Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegaj�

niezale�nemu badaniu, półroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe 

podlegaj� przegl�dowi przez niezale�nego audytora Spółki. 

Wyniki badania i przegl�du prezentowane s� przez audytora kierownictwu pionu 

finansowego Spółki na spotkaniach podsumowuj�cych. Nast�pnie wyniki rozmów z 

audytorem przekazywane s� Zarz�dowi ENERGOINSTAL S.A. 

Corocznie Rada Nadzorcza dokonuje oceny jednostkowych oraz skonsolidowanych 

sprawozda� finansowych w zakresie ich zgodno�ci z ksi�gami i dokumentami, jak równie�

ze stanami faktycznymi, a tak�e oceny sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki  

oraz Grupy ENERGOINSTAL S.A. w danym roku obrotowym. 

3.3.4. AKCJONARIUSZE POSIADAJ�CY BEZPO�REDNIO LUB PO�REDNIO 
ZNACZNE PAKIETY AKCJI 

Zestawienie akcjonariuszy posiadaj�cych znaczne pakiety akcji na dzie�
31.12.2010r. przedstawia si� nast�puj�co: 

* PZU Asset Management S.A. wykonuj�cy w imieniu i na rzecz PZU S.A., PZU �ycie 

S.A., TFI PZU S.A., Mi�dzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU 

S.A. czynno�ci zwi�zane z zarz�dzaniem portfelem instrumentów finansowych (dane 

według stanu na 16.06.2009r. poniewa� spółka nie posiada informacji o ewentualnej 

zmianie stanu posiadania akcji przez PZU Asset Management S.A. po 16.06.2009r.). 

Struktura akcjonariatu  
(powy	ej 5%) 

Liczba 
akcji 

Procentowy 
udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba 
głosów 

Procentowy 
udział w ogólnej 

liczbie głosów 
na WZ 

  Stanisław Wi�cek 10 261 927 57,01% 10 261 927 57,01%

  Jarosław Wi�cek   1 353 385 7,52%   1 353 385 7,52%

  Michał Wi�cek   1 353 270 7,52%   1 353 270 7,52%

  PZU Asset Management S.A.*              1 335 000 7,42%   1 335 000 7,42%

  Razem: 14 303 582 79,47% 14 303 582 79,47%
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3.3.5. POSIADACZE PAPIERÓW WARTO�CIOWYCH DAJ�CYCH SPECJALNE 
UPRAWNIENIA KONTROLNE ORAZ OGRANICZENIA ODNO�NIE 
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU I PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNO�CI 

W Spółce nie wyst�puj� papiery warto�ciowe daj�ce specjalne uprawnienia 

kontrolne, nie ma te� �adnych ogranicze� w wykonywaniu prawa głosu.  

Natomiast odno�nie przenoszenia prawa własno�ci, s� pewne ograniczenia. Panów Michała 

Wi�cka i Jarosława Wi�cka posiadaczy akcji serii C, obowi�zuje zakaz zbycia posiadanych 

akcji przez okres 5 lat od daty 16.06.2006r. W przypadku niedotrzymania zobowi�zania, 

obejmuj�cy b�d� zobligowani do zapłaty na rzecz spółki kary umownej w wysoko�ci 

stanowi�cej ró�nic� pomi�dzy warto�ci� ksi�gow� obejmowanych i sprzedawanych wbrew 

zakazowi akcji, ustalon� na dzie� 31.12.2005r., która wynosi 3,40 złote za jedn� akcj� a 

cen� emisyjn� wynosz�c� 10 groszy (po splicie). 

3.3.6. ZASADY DOTYCZ�CE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB 
ZARZ�DZAJ�CYCH ORAZ ICH UPRAWNIE�

Kadencja Zarz�du trwa pi�� lat. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarz�du na wniosek 

Prezesa Zarz�du - pozostałych członków Zarz�du, lub powołuje ich z własnej inicjatywy. 

Rada Nadzorcza mo�e odwoła� Prezesa Zarz�du, członka Zarz�du lub cały Zarz�d przed 

upływem kadencji Zarz�du. 

Zarz�d wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarz�dzania Spółk� z wyj�tkiem 

uprawnie� zastrze�onych przez prawo lub statut dla pozostałych władz Spółki. W 

stosunkach wewn�trznych Zarz�d mo�e wykonywa� zarz�dzanie spółk� poprzez Dyrektora 

Generalnego. Tryb działania Zarz�du okre�la szczegółowo Regulamin Zarz�du. Regulamin 

Zarz�du uchwala Zarz�d, a zatwierdza Rada Nadzorcza. 

Do składania o�wiadcze� w imieniu Spółki uprawnieni s� dwaj członkowie Zarz�du  

lub jeden członek Zarz�du ł�cznie z prokurentem. 

Zarz�dowi przysługuje prawo ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego na 

przedsi�biorstwie Spółki lub jego zorganizowanej cz��ci. 

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarz�du i reprezentuje 

Spółk� w sporach z członkami Zarz�du. Rada Nadzorcza mo�e upowa�ni�, w drodze 

uchwały, jednego lub wi�cej członków do dokonania takich czynno�ci prawnych. 

Pracownicy Spółki podlegaj� Zarz�dowi. Zarz�d zawiera i rozwi�zuje z nimi umowy o 
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prac� oraz ustala ich wynagrodzenia na zasadach okre�lonych przez Zarz�d i obowi�zuj�ce 

przepisy. 

Zasady dotycz�ce powoływania i odwoływania osób zarz�dzaj�cych oraz ich uprawnie�, 

okre�la zatwierdzony w 2007r. Regulamin Zarz�du Spółki ENERGOINSTAL S.A., którego 

tekst jest dost�pny na stronie internetowej spółki. 

3.3.7. ZASADY ZMIAN STATUTU  ENERGOINSTAL S.A. 

Zmiany statutu nast�puj�  w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podj�tej 

wi�kszo�ci� 3/4 oddanych głosów.  

Uchwały w przedmiocie zmian statutu zwi�kszaj�ce �wiadczenia akcjonariuszy lub 

uszczegóławiaj�ce prawa przyznane osobi�cie poszczególnym akcjonariuszom wymagaj�

zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotycz�. 

3.3.8. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO 
ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ PRAWA AKCJONARIUSZY I SPOSÓB 
ICH WYKONYWANIA 

Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działa w oparciu o uregulowania  

zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki. Sposób działania Walnego  

Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia okre�la Regulamin Walnego Zgromadzenia 

Spółki ENERGOINSTAL S.A. uchwalony w dniu 10.07.2007r. (dost�pny na stronie 

internetowej spółki). 

Akcjonariuszom Spółki przysługuj� uprawnienia okre�lone w art. 434 Kodeksu Spółek 

Handlowych (prawo poboru). 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje si� na wniosek akcjonariuszy 

reprezentuj�cych co najmniej 5% kapitału akcyjnego. 

Akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej 5% kapitału akcyjnego mog� ��da�

umieszczenia poszczególnych spraw w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Odwołanie Walnego Zgromadzenia , w którego porz�dku obrad umieszczono 

okre�lone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostały zwołane na 

podstawie art. 400 KSH wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie ��danie. 

Zdj�cie z porz�dku obrad b�d� zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w 

porz�dku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podj�cia uchwały Walnego 

Zgromadzenia po uprzednio wyra�onej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, 
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którzy zgłosili taki wniosek poparty przez co najmniej 75% głosów Walnego 

Zgromadzenia. 

3.3.9. SKŁAD OSOBOWY ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW 
ZARZ�DZAJ�CYCH  I NADZORUJ�CYCH SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. 

Skład osobowy Zarz�du i Rady Nadzorczej w 2010r. nie uległ zmianie i 

przedstawiał si� nast�puj�co: 

Skład Zarz�du Spółki ENERGOINSTAL S.A. w 2010r. 

Stanisław Wi�cek – Prezes Zarz�du

Michał Wi�cek – Wiceprezes Zarz�du 

Jarosław Wi�cek – Wiceprezes Zarz�du 

Skład Rady Nadzorczej Spółki ENEGOINSTAL S.A. w  2010r. 

Jacek Kosteczka - Przewodnicz�cy Rady 

Karolina Wi�cek - Sekretarz Rady 

Irena Wi�cek - Członek Rady 

Marta J�drusi�ska -Wi�cek - Członek Rady 

Artur Olszewski – Członek Rady  

Sposób działania Rady Nadzorczej i Zarz�du oraz ich zasadnicze uprawnienia 

okre�la zatwierdzony w 2007r. Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Zarz�du Spółki 

ENERGOINSTAL S.A. (oba regulaminy s� dost�pne na stronie internetowej spółki). 

Zgodnie z wyja�nieniami zawartymi w punkcie 2 niniejszego o�wiadczenia dotycz�cymi 

zasady nr 28 „Dobrych Praktyk w spółkach publicznych w 2005” w ramach Rady 

Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. nie zostały wyodr�bnione komitety. 
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4. SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA 

4.1. Omówienie podstawowych wielko�ci ekonomiczno finansowych 

4.1.1 Struktura przychodów ze sprzeda	y 

 w tys. zł w tys. zł 
Sprzeda	

2010 
Udział w 

% 2009 
Udział w 

% 

Sprzeda	 kraj 15 307 20,1% 11 490 8,1% 

Sprzeda	 zagranica 60 676 79,9% 130 714 91,9% 
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W strukturze przychodów podobnie jak w okresach poprzednich dominuj� przychody  

z eksportu. Stanowi� one 79,9 % warto�ci ogółu przychodów ze sprzeda�y, w tym 

najwi�ksza warto�� produktów na rynku zagranicznym sprzedana została do Niemiec

(71,1%). 

Poziom sprzeda�y  w podziale na poszczególne grupy produktów, w porównaniu do roku 

ubiegłego pokazuje poni�sza tabela: 

2010 2009 Dynamika
Wyszczególnienie 

(tys PLN) (tys PLN) 

Odchylenie               
(tys PLN) 

(%) 
Sprzeda	 razem: 75 983 142 204 -66 220 53,4% 
Sprzeda� wyrobów i usług: 74 843 141 873 141 873 52,8% 

monta� kraj 4 168 7 299 7 299 57,1% 

monta� eksport 29 335 83 784 83 784 35,0% 

dostawy eksport 31 341 46 930 46 930 66,8% 

dostawy kraj 8 663 3 000 3 000 288,8% 

pozostałe usługi 1 336 861 861 155,3% 

sprzeda� materiałów 1 140 330 330 344,9% 
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Udział produktów wytworzonych w Spółce w produkcji za rok 2010 

L.p.
Produkt 

Udział % 
w cało�ci warto�ci 

produkcji wyrobów 

1
Wymienniki 25,8% 

2.
	ciany szczelne 15,5% 

3.
Palniki i stacje 15,1% 

4.
Pozostałe dostawy 11,7% 

5.
Ruroci�gi/kanały 9,4% 

6.
Konstrukcje 7,6% 

7.
Rury o�ebrowane 7,5% 

8. 
Silniki elektryczne 4,5% 

9. 
Walczaki 2,6% 

10.
Banda�e i zawieszenia 0,3% 

Przychody ze sprzeda�y w 2010 w stosunku do  roku poprzedniego spadły o 46,6%. 

Główny wpływ na tak znacz�cy spadek przychodów ze sprzeda�y miał rynek zagraniczny, 

gdzie Energoinstal S.A. najsilniej do�wiadczył kryzysu gospodarczego. Jednym z krajów 

Unii Europejskiej, które najmocniej do�wiadczyły skutków kryzysu były Niemcy – główny 

dotychczasowy zagraniczny rynek zbytu  Energoinstal S.A.  Wstrzymanie lub całkowita 

rezygnacj� z realizacji zaplanowanych zamierze� inwestycyjnych spowodowała drastyczne 

obni�enie wykorzystania posiadanych mocy produkcyjno-monta�owych i w efekcie 

obni�enie blisko o połow� poziomu przychodów ze sprzeda�y. Kontrakty zawarte w 

ko�cówce roku 2010 oraz na pocz�tku roku bie��cego wpłyn� na poziom ze sprzeda�y 

dopiero w bie��cym okresie.  

W wyniku negatywnych do�wiadcze� na rynkach zagranicznych oraz coraz wi�kszego 

zakresu inwestycji realizowanych na krajowym rynku energetycznym Energoinstal S.A. 

zintensyfikował działania zmierzaj�ce do znacznego wi�kszego udziału rynku krajowego 

portfelu zamówie� Energoinstal S.A.  Efektem tych działa� s� wygrane przetargi na rynku 

krajowym w ramach Generalnego Wykonawstwa dla takich klientów jak ECO Opole czy 

KGHM SA.  
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4.1.2 Koszty działalno�ci operacyjnej i koszt własny sprzeda	y 

Wielko�� oraz struktur� kosztów w układzie rodzajowym prezentuje poni�sza 

tabela: 

Wyszczególnienie 2010 
tys PLN 

Udział 
% 

2009 
tys PLN 

Udział 
% 

Odchylenie
tys PLN 

Dynamika
% 

Koszty działalno�ci 
operacyjnej 

85 102 100,0% 140 403 100,0% -55 301 60,6% 

Zu�ycie materiałów i energii 13 566 15,9% 15 026 22,6% -1 460 90,3% 

Usługi obce 24 452 28,7% 38 785 44,1% -14 333 63,0% 

Podatki i opłaty 1 411 1,7% 1 630 0,9% -219 86,5% 

	wiadczenia pracownicze 34 081 40,0% 70 478 22,1% -36 397 48,4% 

Amortyzacja 7 084 8,3% 6 353 3,2% 732 111,5% 

Pozostałe koszty rodzajowe 3 368 4,0% 7 930 2,2% -4 562 42,5% 

Koszty sprzedanych tow. I 

mat. 
1 140 1,3% 201 2,2% 939 567,2% 

Zmiana stanu prod. i prod.w 

toku 
1 211,1   -2 682,0   3 893 -45,2% 

Koszt wytw.prod.na własne 

potrz. 
-167   -1 662   1 495 10,1% 
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Po uwzgl�dnieniu warto�ci sprzedanych towarów (2010 r.: 1.140 tys. zł; 2009 r.: 201 tys. 

zł) koszty działalno�ci operacyjnej w roku 2010 wynosz� 85.102 tys. zł natomiast w roku 

2009 : 140.403 tys. zł 

Najwi�ksze pozycje kosztowe to �wiadczenia pracownicze, usługi obce oraz zu�ycie 

materiałów i energii.   
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Du�y udział usług obcych w ogólnej kwocie kosztów jest wynikiem podzlecania cz��ci 

robót znanym firmom z bran�y budowlano-monta�owej i własnym spółkom zale�nym oraz 

zatrudnionym fachowcom prowadz�cych własn� działalno�� gospodarcz�.  

Wykonanie        
2010 

Udział 
Wykonanie      

2009 
Udział Odchylenie Dynamika 

Wyszczególnienie 

tys PLN % tys PLN % tys PLN % 
Koszty działalno�ci operacyjnej 86 144 100,0% 136 059 100,0% -49 915 63,3% 
Koszty marketingu i dystrybucji 1 683 1,9% 1 913 1,4% -230 88,0% 

Koszty ogólnego zarz�du 10 551 12,3% 10 079 7,4% 472 104,7% 

Koszty sprzedanych produktów 72 770 84,5% 123 866 91,0% -51 096 58,7% 

Koszty sprzedanych  towarów i 

materiałów 
1 140 1,3% 201 0,1% 939 567,9% 
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 Koszt własny sprzeda�y produktów, usług i materiałów w 2010 r. wyniósł 73.910 tys. zł, 

co przy przychodach ze sprzeda�y na poziomie 75.983 tys.zł , daje zysk brutto ze sprzeda�y   

w wysoko�ci 2.073 tys.zł (w roku 2009 zysk ten kształtował si� na poziomie 18.137 tys. zł). 

Po uwzgl�dnieniu kosztów sprzeda�y (1.683 tys.zł)  i kosztów ogólnego zarz�du (10.551 

tys. zł). Spółka wykazała strat�  ze sprzeda�y w wys. -10.160 tys.zł (w roku 2009 zysk 

wyniósł 6.145 tys. zł).

4.1.3 Wyniki finansowe spółki 
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Wyniki z działalno�ci Spółki 31.12.2010 31.12.2009 

Zysk brutto ze sprzeda�y  2 073 18 137

Strata ze sprzeda�y -10 160 6 145

EBITDA -382 11 628

EBIT -7 467 5 275

Strata z działalno�ci gospodarczej -9 376 1 960

Strata netto -8 132 579

Podstawow� przyczyn� wygenerowania w 2010 r. straty, wobec zysku netto w 2009 r. 

jest spadek ilo�ci realizowanych przez Spółk� kontraktów w porównaniu z 2009r.

Głównym czynnikiem, który przyczynił si� do obni�enia rentowno�ci na podstawowej 

działalno�ci był niew�tpliwie ogólno�wiatowy kryzys gospodarczy, a w szczególno�ci 

kryzys na rynku zachodnioeuropejskim, w tym głównie w Niemczech.  

Na poziom wyniku  brutto w 2010 r.,  który kształtuje si� na znacznie ni�szym poziomie ni�

w 2009 r. miały istotny wpływ: 

-    spadek przychodów ze sprzeda�y o 66.221 tys. zł tj. o 46,6%; 

-    spadek zysku brutto ze sprzeda�y o 16.064 tys. zł, tj. o 88,6%; 

- wzrost wyniku na pozostałej działalno�ci operacyjnej o 232 tys. tj. o 80,19%, 

głównie poprzez wzrost przychodów w pozycji Dotacje oraz pozostałe przychody 

operacyjne o 330 tys. zł tj. o 20,55%; 

- ni�sze koszty finansowe, które w 2010r. wynosz� 2.954 tys. zł i s� ni�sze ni� w 

2009r. ( 5.002 tys. zł ). Główn� pozycj� zmiany kosztów finansowych w 2010 r. jest 

zmniejszenie si� warto�ci odsetek do kwoty 1.909 tys. zł. Warto�� odsetek za 2009r. 

wynosiła 3.316 tys.zł. 

- wy�sze przychody finansowe w 2010 r.( 3.219 tys. zł) , ni� te zrealizowane w 2009 

r. (529 tys. zł). Główn� pozycj� zmiany przychodów finansowych w 2010r. s�

otrzymane dywidendy w wysoko�ci 1.199 tys. zł. oraz rozwi�zanie rezerwy na 

odsetki na WFO	 w kwocie 1.048 tys. zł. 

4.2 Podstawowe wska
niki finansowe 

4.2.1 Struktura aktywów 

Struktura aktywów 31.12.2010 31.12.2009 

Aktywa trwałe 58,4% 55,5% 

Zapasy 1,8% 3,4% 

Nale�no�ci i rozliczenia mi�dzyokresowe 34,1% 31,0% 

Inwestycje krótkoterminowe 5,7% 10,1% 
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Struktura aktywów wynika ze specyfiki działalno�ci spółki i realizowanych kontraktów. 

Charakterystyczny jest niewielki udział zapasów w ogólnej warto�ci aktywów (realizacja 

kontraktów dostawczych w du�ej mierze pochodzi z materiałów inwestora). Na uwag�

zasługuje wysoki poziom inwestycji krótkoterminowych w aktywach ogółem, których 

spadek w stosunku do roku poprzedniego wynika z realizacji planu inwestycyjnego. Spółka 

posiada wystarczaj�ce stany gotówki, które zapewniaj� płynno�� finansow� firmy.  

4.2.2 Kapitał obrotowy i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 

  31.12.2010 31.12.2009 

Kapitał obrotowy 26 051 39 459 

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 18 366 24 584 

Saldo netto �rodków obrotowych (1-2) 7 685 14 875 

Spółka posiada prawidłow� i bezpieczn� struktur� finansowania. Ponadto wykazuje dodatni 

poziom kapitału obrotowego, co gwarantuje zachowanie płynno�ci finansowej Spółki. 

4.2.3 Wska
niki płynno�ci 

Wska
niki płynno�ci 31.12.2010 31.12.2009 

Wska�nik płynno�ci bie��cej 1,79 2,93 

Wska�nik płynno�ci szybkiej 1,71 2,70 

Wska�nik natychmiastowej wypłacalno�ci 0,24 0,66 

Z powy�szych wska�ników wynika, �e ryzyko utraty płynno�ci finansowej oraz niedoboru 

�rodków finansowych  nie istnieje, maj�tek obrotowy w pełni pokrywa zobowi�zania 

bie��ce Spółki.  

4.2.4 Wska
niki zadłu	enia – wspomagania finansowego 

Wska
niki zadłu	enia 31.12.2010 31.12.2009 

wska�nik zadłu�enia aktywów 26,12% 21,34% 

wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego 23,22% 17,93% 

wska�nik zadłu�enia kapitału własnego 39,89% 28,07% 

udział kapitału własnego w finansowaniu maj�tku 65,48% 76,04% 

W 2010 r., Spółka utrzymała wska�niki zadłu�enia na bezpiecznym, nieco wy�szym w 

stosunku do roku poprzedniego poziomie z niewielk� tendencj� pogorszenia wska�ników 

głównie poprzez wzrost poziomu zobowi�za�.  
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4.2.5 Wska
niki sprawno�ci działania 

Cykle rotacji w dniach 31.12.2010 31.12.2009 

Rotacja nale�no�ci handlowych 111 62 

Rotacja zobowi�za� handlowych 40 32 

Rotacja zapasów 17 13 

Wska�niki sprawno�ci działania znajduj� si� na poziomach bezpiecznych zbli�onych do 

roku poprzedniego. Znaczny wzrost wykazuje jedynie wska�nik rotacji nale�no�ci. Jego 

poziom wynika ze znacznego wzrostu poziomu nale�no�ci na koniec roku 2010 przy 

dwukrotnym spadku poziomu przychodów ze sprzeda�y. Powodem tego wzrostu była 

sprzeda� etapu rozliczeniowego na kontrakcie ECO Opole, gdzie zapłata nast�piła w 

pierwszych dniach stycznia roku bie��cego.  

4.2.6 Wska
niki rentowno�ci 

Wska
niki rentowno�ci 31.12.2010 31.12.2009 

ROA-rentowno�� aktywów  -4,9% 0,4% 

ROE-rentowno�� kapitału -7,5% 0,5% 

Rentowno�� sprzeda�y brutto 2,7% 12,8% 

Rentowno�� sprzeda�y    -13,4% 4,3% 

Rentowno�� EBITDA -0,5% 8,2% 

Rentowno�� EBIT -9,8% 3,7% 

Rentowno�� brutto -12,3% 1,4% 

Rentowno�� netto -10,7% 0,4% 

Ze wzgl�du na ujemny wynik finansowy Spółka wykazuje wszystkie wska�niki 

rentowno�ci na ujemnym poziomie. Jedynym wyj�tkiem jest wska�nik rentowno�ci 

sprzeda�y brutto. Przyczyny obni�enia wyniku finansowego zostały opisane szerzej w 

punktach 4.1.3. oraz 7. 

4.3 Przepływy �rodków pieni�	nych 

Przepływy �rodków pieni�	nych 31.12.2010 31.12.2009 

A. 	rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej 4 367 14 943 

B. 	rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -17 779  -25 932 

C. 	rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 7 240 -2 169 

D. Zmiana stanu �rodków pieni��nych netto -6 172 -13 158 
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W 2010 r. na poziomie operacyjnym Spółka wykazuje dodatnie saldo �rodków 

pieni��nych.  Dodatnie saldo jest w znacznym stopniu efektem utrzymania si� nale�no�ci 

krótkoterminowych oraz rozlicze� mi�dzyokresowych na nie zmienionym poziomie, mimo 

znacznie mniejszych przychodów ze sprzeda�y. 

Ujemne saldo �rodków pieni��nych na działalno�ci inwestycyjnej w 2010r. wynika z 

nakładów poniesionych na nabycie udziałów w Spółkach zale�nych i kontynuacji planów 

inwestycyjnych Spółki. 

Dodatnie saldo �rodków pieni��nych netto z działalno�ci finansowej wynika głownie  

ze zrealizowanych dodatnich ró�nic kursowych oraz rozwi�zania rezerwy na odsetki. 

4.4 Informacje o zaci�gni�tych kredytach, o umowach po	yczek, z uwzgl�dnieniem 

terminów ich wymagalno�ci, oraz o udzielonych por�czeniach, gwarancjach  

i umowach ubezpieczenia 

Na dzie� 31.12.2010 r., Spółka posiadała nast�puj�ce umowy kredytowe: 

Nazwa Banku 
Rodzaj 
kredytu  

Termin spłaty 
Kwota w 

tys. zł  
Waluta 

Saldo 
zadłu	enia 
na dzie�

31.12.2010

Zabezpieczenie 

Bank PKO BP 

S.A. 

w rachunku 

bie��cym 
13-09-2011 8 000 PLN 0 

- weksle in blanco                                    

- hipoteka kaucyjna do wys. 48 mln zł    

- przelew wierzytelno�ci z umowy     

  ubezpieczenia                                         

- cesja z gwarancji wystawionej przez  

   UniCredit Bank Czech Republik 

BRE Bank S.A. 
w rachunku 

bie��cym 
03-06-2011 2 000 PLN 0 - weksel in blanco 

BRE Bank S.A. inwestycyjny 21-05-2011 5 145 PLN 1 174 

- cesja z Umowy Dotacji Nr UDA- 

  POIG.04.04.00-24-033/08-00                   

- weksel in blanco 

RAZEM 15 145 1 174 

• Zobowi�zania pozabilansowe z tytułu gwarancji na 31.12.2010 r.: 

Ł�czna warto�� wystawionych  przez banki (BRE SA i PKO BP SA) oraz TU ERGO 

HESTIA S.A. gwarancji na dzie� 31.12.2010 r., wynosi  41 208 mln zł.

Rodzaj gwarancji: 

- gwarancje dobrego wykonania,  

- gwarancje płatno�ci, 
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- gwarancje zwrotu zaliczki 

- gwarancje wadialne 

Gwarancje bankowe udzielane s� na podstawie limitów przyznanych Spółce. 

• Na dzie� 31.12.2010 r., Spółka nie posiada �adnych  por�cze� wg prawa cywilnego.   

• Istotne umowy ubezpieczenia zawarte przez Emitenta w roku 2010 prezentuje 

poni�sza tabela: 

Lp.  rodzaj polisy charakterystyka suma ubezp. 

1 

Ubezpieczenie 
odpowiedzialno�ci 

cywilnej (OC) 

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalno�ci 

gospodarczej lub u�ytkowania mienia z wł�czeniem OC 

za produkt.  
30.000.000,00 PLN 

2 

Ubezpieczenie mienia w 
transporcie krajowym 

(CARGO) 

Ubezpieczenie Rzeczy w Krajowym Przewozie 

Drogowym, Kolejowym, Lotniczym lub 	ródl�dowym. 
300.000,00 PLN 

3 
Ubezpieczenie mienia od 

wszystkich ryzyk 
dot: ubezpieczenia budynków i budowli 91.187.770,46 PLN 

4 

Ubezpieczenie utraty 
zysku w skutek wszystkich 

ryzyk 

Utrata zysku brutto poniesiona przez Ubezpieczonego w 

okresie odszkodowawczym wskutek szkody w mieniu. 
30.000.000,00 PLN 

5 
Ubezpieczenie ryzyk 

monta	owych 

Ubezpieczone w Sekcji I mienie obj�te jest ochron�
ubezpieczeniow� od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

wskutek zdarze� losowych o charakterze nagłym i 

niespodziewanym 

wszystkie kontrakty do 
max warto�ci 

pojedynczego kontraktu 
30 mln PLN 

6 
Ubezpieczenie maszyn i 
urz�dze� od uszkodze�

maszyny i urz�dzenia 20.652.000,00 PLN 

7 
Ubezpieczenie sprz�tu 

elektronicznego  

Szkody materialne – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie 

ubezpieczonego mienia, koszty odtworzenia danych i 

oprogramowania.   
1.046.377,53 PLN 

8 
Ubezpieczenie ryzyk 

monta	owych 
Ubezpieczenie robót budowlano/monta�owych w 

zwi�zku z realizacj� kontraktu  
84.752.442,40 PLN 

• Po�yczki udzielone przez Emitenta: 



Sprawozdanie z działalno�ci Spółki Energoinstal S.A. za 2010r 

Strona 25 

       

Szczegóły dotycz�ce udzielonych po�yczek zostały opisane odpowiednio w nocie 5.3 

Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.  

5. Informacja na temat instrumentów finansowych 

Do głównych instrumentów finansowych, z których Spółka korzysta nale�� �rodki 

pieni��ne, kredyt bankowy, udziały i akcje, leasing finansowy oraz instrumenty finansowe 

zabezpieczaj�ce przed ryzykiem kursowym. Głównym celem tych instrumentów jest 

pozyskanie �rodków finansowych na działalno�� jednostki oraz zabezpieczenie 

planowanych poziomów mar� na realizowanych kontraktach eksportowych. Spółka posiada 

tak�e inne instrumenty finansowe, do których nale�� nale�no�ci i zobowi�zania z tytułu 

dostaw i usług, które jednak powstaj� bezpo�rednio w toku prowadzonej działalno�ci. 

W okresie 01.01-31.12.2010 Spółka wygenerowała dodatni wynik na działalno�ci 

finansowej w kwocie 265,26 tys. zł. Na wygenerowanie dodatniego wyniku na pozostałej 

działalno�ci finansowej miały wpływ przede wszystkim mniejsze zapłacone lub 

zarachowane odsetki w wysoko�ci 1.909,10 tys. zł oraz otrzymane dywidendy w wysoko�ci 

1.199 tys. zł.  

Na 31.12.2010 Spółka posiada zawarte transakcje typu FORWARD na ł�czn� kwot� 7,5 

mln. EURO. Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadaj� w okresie od 

stycznia 2011 do listopada 2011, a  �redniowa�ony kurs realizacji wynosi 4,0824. 

Dokonana na dzie� bilansowy wycena instrumentów do ich warto�ci godziwej zamyka si�

kwot� +544.526,93 zł. 

Zawarte przez Spółk� kontrakty terminowe typu forward maj� na celu zabezpieczenie 

przyj�tego do bud�etu kontraktu kursu walutowego w zakresie dostaw eksportowych, a tym 

samym osi�gni�cie planowanych mar� na realizowanych kontraktach i stanowi�

zabezpieczenie jedynie cz��ci ekspozycji walutowej Spółki. Terminy realizacji oraz 

wolumen zawieranych transakcji koresponduje z harmonogramem realizacji oraz spływu 

nale�no�ci z kontraktów eksportowych. Spółka nigdy nie spekulowała na walutach, a 

wolumen zawartych transakcji nie przekroczył jej ekspozycji w walucie obcej w danym 

Lp.
Data 

umowy  

Kwota 

po�yczki 
Waluta

Termin 

spłaty  
Po�yczkobiorca Podmiot 

1. 07.12 2009 850.000 PLN 31.01.2012 
ZEC Energoservice 

Sp z o.o. 
powi�zany 

2. 02.04.2010 607.500 PLN 31.07.2016 Przemysław Pozorski niepowi�zany
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okresie. Transakcje zawierane s� w sytuacji umacniania si� złotego i gro�by realizacji 

ujemnych mar� na kontraktach w przypadku kontynuacji trendu umacniaj�cego rodzim�

walut�. 

6. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycz�ca zarz�dzania zasobami finansowymi,  

ze szczególnym uwzgl�dnieniem zdolno�ci wywi�zywania si� ze zobowi�za�, oraz 

okre�lenie ewentualnych zagro	e� i działa�, jakie emitent podj�ł lub zamierza 

podj�� w celu przeciwdziałania tym zagro	eniom. 

Spółka wykazuje prawidłow� struktur� finansowania, zapewniaj�c� utrzymanie płynno�ci 

finansowej na bezpiecznym poziomie.  

Spółka posiada zdolno�� do wywi�zywania si� ze spłaty swoich zobowi�za�, co 

potwierdzaj� wska�niki płynno�ci, stabilny poziom wska�nika rotacji zobowi�za�, dodatni 

poziom kapitału obrotowego oraz dodatnie przepływy �rodków pieni��nych na poziomie 

operacyjnym.  

7. Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, maj�cych znacz�cy 

wpływ na działalno�� emitenta i wyniki z działalno�ci gospodarczej. 

W 2010 roku,  wyst�piły nast�puj�ce czynniki o nietypowym charakterze maj�ce istotny 

wpływ na osi�gni�te wyniki finansowe: 

- Kontynuacj� kryzysu na rynku niemieckim, a tym samym zmniejszenie portfela 

zlece� w tym segmencie działalno�ci, jak równie� obni�enie mar� brutto na 

realizowanych zadaniach w wyniku ograniczonej liczby kontraktów dost�pnych 

na rynku a tym samym wytworzenie si� na rynku bardzo silnej konkurencji w 

tym zakresie. 

- ujemnej mar�y zrealizowanej na kontrakcie FORTUM Cz�stochowa w skutek 

sporu z zamawiaj�cym w zakresie uznania robót dodatkowych zrealizowanych 

na tym kontrakcie, 

- otrzymanie dofinansowania w ramach umowy zawartej z Polsk� Agencj�

Rozwoju Przedsi�biorczo�ci nr UDA- POIG.04.04.00-24-033/08-00 w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w wysoko�ci 

8.227,71 tys. zł. 
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- utworzenie odpisu aktualizuj�cego warto�� posiadanych udziałów w spółce ZEC    

Energoservice Sp z o.o. w wysoko�ci 1.013 tys. zł 

8. Obja�nienie ró	nic pomi�dzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie 

rocznym a wcze�niej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. 

Zarz�d ENERGOINSTAL S.A. nie publikował prognozy wyników Spółki na rok 2010 

9. Ocena mo	liwo�ci zamierze� inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w 

porównaniu do wielko�ci posiadanych �rodków, z uwzgl�dnieniem mo	liwych 

zmian w strukturze finansowania tej działalno�ci. 

ENERGOINSTAL S.A. posiada pełn� zdolno�� finansowania realizowanych obecnie 

projektów inwestycyjnych. Inwestycje realizowane s� przy wykorzystaniu własnych 

�rodków oraz �rodków pieni��nych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  

Projekt " Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych do produkcji nowoczesnych 

ekologicznych kotłów energetycznych" zakłada uruchomienie nowego wydziału 

produkcyjnego wyposa�onego w kompletne linie technologiczne do produkcji paneli 

szczelnych �cian kotłów oraz rur o�ebrowanych. Projekt nowych linii technologicznych 

wraz z systemem organizacji pracy oraz rozwi�zaniami w zakresie transportu 

wewn�trznego, magazynowania produktów i półproduktów, stanowi oryginalne i 

innowacyjne rozwi�zania w zakresie organizacji produkcji. Inwestycja umo�liwi 

zwi�kszenie produkcji elementów kotłów o 40% przy wzro�cie zatrudnienia bezpo�rednio 

w produkcji do 2%. Efektem uruchomienia CITL b�dzie wprowadzenie na rynek nowej 

generacji urz�dze� energetycznych wykonanych w technice laserowej.  

Nowe urz�dzenia wykonane w technice laserowej b�d� cechowały si� wy�sz� sprawno�ci�

energetyczn� oraz wi�ksz� niezawodno�ci� w stosunku do urz�dze� wykonywanych 

tradycyjnymi metodami. Zastosowanie technik laserowych zwi�kszy precyzj� wykonania 

urz�dze� oraz pozwoli na wykorzystanie materiałów o lepszych parametrach technicznych, 

których zastosowanie nie było mo�liwe przy wykorzystaniu stosowanych dotychczas 

technologii. 

Oficjalne otwarcie Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych jest planowane na 

dzie� 06.06.2011r.
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10. Wa	niejsze osi�gni�cia w dziedzinie bada� i rozwoju  

W roku 2010 Energoinstal S.A. prowadził dalsze prace nad spawaniem laserowym rur 

o�ebrowanych i spawaniem hybrydowym �cian szczelnych, co zaowocowało 

opracowaniem i wykonaniem innowacyjnego w skali �wiatowej automatycznego 

stanowiska do spawania laserowego rur o�ebrowanych.  

Realizowano równie� badania spawalno�ci stali 7CrMoVTiB10-10 w ramach grantu 

celowego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.  

11. Czynniki ryzyka i zagro	e�

Do najistotniejszych czynników ryzyka zaliczy� mo�na: 

� czynniki zwi�zane z zatrudnieniem, a tak�e utrzymaniem wysoko 

wykwalifikowanej kadry, w tym głównie spawaczy, monterów  

� ryzyko uzale�nienia od stałego odbiorcy; działalno�� eksportowa realizowana jest  

w oparciu o stałych partnerów, istnieje zatem ryzyko , i�  w przypadku znacznego 

spadku  liczby kontraktów, mog� wyst�pi� trudno�ci  w realizacji planowanych 

przychodów 

� du�a konkurencja na krajowym rynku energetycznym, a tak�e rosn�ca konkurencja 

za strony firm zrzeszonych w grupach kapitałowych realizuj�cych kompleksowe 

inwestycje 

� niestabilna sytuacja na �wiatowych rynkach paliw i surowców 

� ryzyko zwi�zane z warunkami i procedurami rozstrzygania przetargów  

(du�a konkurencja cenowa) 

� Powolne tempo modernizacji sektora energetycznego 

� wahania kursów walut, poziom stóp procentowych, wzrost PKB 

12. KLIENCI ENERGOINSTAL S.A.  

Kontrahentami Energoinstal-u s� firmy realizuj�ce obiekty energetyczne, kompleksowe ich 

modernizacje jak równie� modernizacje kotłowni i instalacji w ró�nych gał�ziach 

gospodarki.  

Do najwa�niejszych firm mo�emy zaliczy�:  

� Standardkessel  

� Baumgarte Boiler Systems  

� Mehldau & Steinfath  
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� NEM 

� NEM Services 

� Thyssen Krupp Xervox 

� Energetyka Cieplna Opolszczyzna 

� KGHM SA 

13. Podstawowe zadania i trendy na 2011r. 

Podstawow� domen� działalno�ci Spółki jest produkcja i monta� kotłów 

energetycznych. Podstawowym rynkiem, na którym Spółka prowadzi sprzeda� swoich 

usług jest rynek Europy Zachodniej a szczególno�ci rynek niemiecki. Spółka w tym 

zakresie współpracuje z grup� Standardkessel z Niemiec. 

W 2011 roku Spółka planuje dalej rozwija� swoj� działalno�� na rynku polskim głównie                            

w zakresie budowy kotłów bloków energetycznych i instalacji biomasy.  

Spółka dla realizacji tego celu posiada dobr� pozycj�, gdy� ma do�wiadczenia w realizacji 

obiektów do spalania biomasy na rynku Europy Zachodniej oraz posiada dost�p do 

technologii. 

Działania Spółki dla wykorzystania odnawialnych �ródeł energii b�d� prowadzone 

szczególnie w kierunku: 

• obserwacji rynku i jego trendu w tym zakresie; 

• utrzymywania kontaktów z klientami; 

• konsultacje i prezentacje techniczne; 

• oferowanie produktu i usługi; 

• realizacja kontraktów. 

Spółka zamierza te� uczestniczy� w realizacji planu gospodarki odpadami komunalnymi  w 

Polsce, który obejmuje mi�dzy innymi budow�  zakładów termicznej utylizacji odpadów do 

2014 roku, wykorzystuj�c swoje  do�wiadczenia z budowy kilkunastu takich zakładów w 

Europie Zachodniej. 

14. Informacje dotycz�ce nabycia udziałów (akcji) własnych, a w szczególno�ci celu 

ich nabycia, liczbie i warto�ci nominalnej, ze wskazaniem, jak� cz��� kapitału 

zakładowego reprezentuj�, cenie nabycia oraz cenie sprzeda	y tych udziałów 

(akcji) w przypadku ich zbycia.  

W minionym roku nie odnotowano nabycia akcji własnych. 
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15. Zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania przedsi�biorstwem emitenta  

i jego grup� kapitałow�

Firma Energoinstal SA w 2010 roku kontynuowała prace wdro�enie w zakresie 

zintegrowanego systemu SAP ERP wspomagaj�cego proces zarz�dzania firm�. W 2010 

roku rozpocz�to prace wdro�eniowe w zakresie hurtowni danych oraz modułu konsolidacji.  

16. Wszelkie umowy zawarte mi�dzy emitentem a osobami zarz�dzaj�cymi, 

przewiduj�ce rekompensat� w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia  

z zajmowanego stanowiska bez wa	nej przyczyny lub zwolnienie nast�puje  

powodu poł�czenia emitenta przez przej�cie. 

Nie zawarto tego typu umów mi�dzy emitentem a osobami zarz�dzaj�cymi. 

17. Warto�� wynagrodze�, nagród lub korzy�ci, w tym wynikaj�cych z programów 

motywacyjnych wypłaconych lub nale	nych osobom zarz�dzaj�cym oraz 

nadzoruj�cym działalno�� Emitenta. 

Warto�� wynagrodze� członków Zarz�du i Rady Nadzorczej w 2010 roku                  

przedstawione s� w dodatkowej nocie obja�niaj�cej nr 38 oraz 38.1 do sprawozdania 

finansowego.   

  

18. Opis transakcji z podmiotami powi�zanymi, je	eli jednorazowa lub ł�czna 

warto�� transakcji zawartych przez dany podmiot powi�zany w okresie od 

pocz�tku roku obrotowego przekracza wyra	on� w złotych równowarto�� kwoty 

500 000 euro. 

Opis transakcji z podmiotami powi�zanymi zawarte s� w dodatkowych  notach        

obja�niaj�cych Nr 24, 24.1 oraz 24.2 do sprawozdania finansowego.  

19. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym równie	 zawartych po dniu 

bilansowym), w wyniku których mog� w przyszło�ci nast�pi� zmiany  

w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
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Nie s� Spółce znane umowy w wyniku, których mog� w przyszło�ci nast�pi� zmiany w 

proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

20. Zdarzenia istotnie  wpływaj�ce na działalno�� Emitenta, jakie nast�piły w roku 

obrotowym, a tak	e po jego zako�czeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego. 

W roku 2010 nie wyst�piły  zdarzenia istotnie wpływaj�ce na działalno�� jednostki, a tak�e  

po dniu bilansowym, które nie zostałyby uj�te w sprawozdaniu finansowym. 

21. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów warto�ciowych, które daj� specjalne 

uprawnienia kontrolnie w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnie�. 

Nie wyst�puj� w Spółce papiery warto�ciowe daj�ce specjalne uprawnienia kontrolne w 

stosunku do emitenta. 

22. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.  

Programy akcji pracowniczych w Spółce nie wyst�puj�. 

23. Tocz�ce si� post�powania przed s�dem, organem wła�ciwym dla post�powania 

arbitra	owego lub organem administracji publicznej. 

W 2010 roku emitent nie prowadził post�powania przed s�dem, organem 

wła�ciwym dla post�powa� arbitra�owych lub organem administracji publicznej 

dotycz�cych zobowi�za� ani te� wierzytelno�ci emitenta lub jednostki od niego zale�nej, 

których warto�� stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, a nadto dwu lub 

wi�cej post�powa� dotycz�cych zobowi�za� lub wierzytelno�ci, których ł�czna warto��

stanowi  co najmniej  10% kapitałów własnych emitenta.  
















