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Indeks do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

        I.   INFORMACJE OGÓLNE 

 1.   Informacje o Grupie Kapitałowej 
 2.   Podstawa sporz�dzania skonsolidowanych sprawozda� finansowych 
 3.   Zało�enie kontynuacji działalno�ci 

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

1. Zasady konsolidacji 
2. Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyra�onych w walutach obcych 
3. Rzeczowe aktywa trwałe 
4. Nieruchomo�ci inwestycyjne 
5. Warto�ci niematerialne  
6. Warto�� firmy i ujemna warto�� firmy 
7. Aktywa finansowe długoterminowe 
8. Zapasy 
9. Nale�no�ci i rozliczenia mi�dzyokresowe 
10. Aktywa finansowe krótkoterminowe 
11. �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 
12. Kapitał własny 
13. Kapitał przypadaj�cy na udziały niekontroluj�ce 
14. Zobowi�zania finansowe 
15. Zobowi�zania i rozliczenia mi�dzyokresowe 
16. Rezerwy 
17. Leasing 
18. Utrata warto�ci 
19. Pochodne instrumenty finansowe 
20. Przychody 
21. Koszty finansowania zewn�trznego 
22. Informacje dotycz�ce segmentów operacyjnych 
23. Umowy o budow�
24. Dotacje 
25. Płatno�ci w formie akcji własnych 
26. Opodatkowanie 
27. Przeliczanie danych finansowych na EURO  
28. Informacje liczbowe zapewniaj�ce porównywalno�� danych sprawozdania finansowego za okres poprzedni z 
danymi sprawozdania z a okres bie��cy  
29. Korekty sprawozda� wynikaj�ce z zastrze�e� w opinii biegłych.  

   III.  WYBRANE DANE FINANSOWE 

   IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ           

    V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

   VI. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

  VII.   SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH 

 VIII. INNE INFORMACJE OBJA�NIAJ�CE 

1. Zmiany �rodków trwałych (wg grup rodzajowych) 
1.1 Rzeczowe aktywa trwałe (struktura własno�ciowa) 
1.2 Rzeczowe aktywa trwałe stanowi�ce zabezpieczenie spłaty zobowi�za�
1.3 Rzeczowe aktywa trwałe 
2. Prawo u�ytkowania wieczystego gruntu 
3. Nieruchomo�ci inwestycyjne 
4. Warto�� firmy 
5. Zmiany warto�ci niematerialnych (z wył�czeniem warto�ci firmy) 
6. Długoterminowe aktywa finansowe 
6.1 Zmiany stanu długoterminowych aktywów finansowych brutto (według grup rodzajowych) 
6.2 Udziały i inne aktywa finansowe (struktura walutowa) 
6.3 Udziały i inne aktywa finansowe (według zbywalno�ci) 
7. Długoterminowe nale�no�ci i rozliczenia mi�dzyokresowe 
8. Zapasy 
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9. Krótkoterminowe nale�no�ci i rozliczenia mi�dzyokresowe 
9.1 Nale�no�ci krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) 
9.2 Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług brutto – o pozostałym od dnia zako�czenia okresu sprawozdawczego okresie spłaty 
9.3 Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) – z podziałem na nale�no�ci nie spłacone w okresie 
10. Nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego 
11. Krótkoterminowe aktywa finansowe 
11.1 Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych (według grup rodzajowych) 
11.2 Udziały i inne aktywa finansowe (struktura walutowa) 
11.3 Udzielone po�yczki krótkoterminowe 
12. �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 
13. Kapitał własny 
13.1 Zmiany liczby akcji 
13.2 Wykaz akcjonariuszy posiadaj�cych w dniu 31.12.2010 roku, co najmniej 5% liczby głosów 
14. Kapitały rezerwowe, zapasowe i kapitały z aktualizacji wyceny 
15. Rezerwy 
15.1 Rezerwy na �wiadczenia emerytalne i podobne 
15.2 Gwarancje 
15.3 Pozostałe rezerwy 
16. Kredyty i po�yczki krótkoterminowe 
17. Zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego – przyszłe minimalne opłaty leasingowe oraz warto�� bie��ca 

minimalnych opłat leasingowych netto 
17.1 Pozostałe zobowi�zania finansowe  
18. Zobowi�zania z tytułu leasingu operacyjnego 
19. Zobowi�zania i rozliczenia mi�dzyokresowe 
19.1 Zobowi�zania krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) 
20. Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego 
21. Przychody ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów – struktura rzeczowa 
21.1 Przychody ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów – struktura geograficzna 
22. Segmenty działalno�ci 
23. Umowy o budow�
24. Koszty rodzajowe 
24.1 Koszty �wiadcze� pracowniczych 
24.2 Koszty prac badawczych i rozwojowych 
25. Pozostałe przychody 
26. Pozostałe koszty 
27. Przychody finansowe 
28. Koszty finansowe 
29. Dotacje pa�stwowe 
30. Podatek dochodowy 
30.1 Główne składniki obci��enia/uznania podatkowego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 
30.2 Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem z podatkiem dochodowym 

wykazanym jako zyski i straty 
30.3 Odroczony podatek dochodowy 
31. Zysk na 1 akcj� oraz zysk rozwodniony na 1akcj�
32. Dywidendy 
33. Niepewno�� kontynuacji działalno�ci 
34. Poł�czenie jednostek gospodarczych 
35. Transakcje z podmiotami powi�zanymi 
35.1 Kwoty transakcji zawartych z podmiotami powi�zanymi 
35.2 Kwoty rozrachunków z podmiotami powi�zanymi 
35.3 Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej 
36. Polityka zarz�dzania ryzykiem 
37. Instrumenty finansowe 
37.1 Analiza wra�liwo�ci Grupy na ryzyka rynkowe 
38. Zobowi�zania warunkowe 
39. Znacz�ce zdarzenia po zako�czeniu okresu sprawozdawczego 
40. Informacje o wynagrodzeniach, nagrodach i korzy�ciach wypłaconych lub nale�nych osobom Wy�szej Kadry 

Kierowniczej w spółce dominuj�cej 
40.1 Informacje o wynagrodzeniach, nagrodach i korzy�ciach wypłaconych lub nale�nych osobom Wy�szej Kadry 

Kierowniczej w spółkach zale�nych 
40.2 Informacje o wysoko�ci niespłaconych zaliczek, kredytów, po�yczek, gwarancji, por�cze� udzielonych osobom 

Wy�szej Kadry kierowniczej 
41. Informacje o przeci�tnym zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A., z podziałem na grupy 

Zawodowe 
42. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, dotycz�cych lat ubiegłych, uj�tych w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za bie��cy okres 
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43. Informacje o znacz�cych zdarzeniach, jakie nast�piły po zako�czeniu okresu sprawozdawczego, a nieuwzgl�dnionych 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

44. Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, skorygowane odpowiednim wska�nikiem inflacji, z podaniem �ródła 
wska�nika oraz metody jego wykorzystania, z przyj�ciem okresu ostatniego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego jako okresu bazowego – je�eli skumulowana �rednioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat 
działalno�ci Grupy Kapitałowej osi�gn�ła lub przekroczyła 100% 

45. Zestawienie oraz obja�nienie ró�nic pomi�dzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i 
danych porównywalnych, a uprzednio sporz�dzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami 
finansowymi 

46. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo�ci i sposobu sporz�dzania skonsolidowanego 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��

47. Informacje o dacie zawarcia i szczegółach umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda� finansowych 
48. 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�� Grupy Kapitałowej   

Katowice, 21 marca 2011 r. 
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        I.   INFORMACJE OGÓLNE 

1. Informacje o Grupie Kapitałowej 

Podmiotem dominuj�cym Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. jest spółka akcyjna ENERGOINSTAL z siedzib�  
w Katowicach, przy  Al. Ro�dzie�skiego 188 d. 

Podmiot dominuj�cy jest zarejestrowany 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). 
ENEROINSTAL S.A. został utworzony w roku 1949. W dniu 16 lipca 1991 roku przekształcony z przedsi�biorstwa pa�stwowego – 
Przedsi�biorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL” w Katowicach w  jednoosobow� spółk� akcyjn� Skarbu Pa�stwa – INSTAL 
Spółka Akcyjna (akt notarialny sporz�dzony przez notariusza Pawła Błaszczaka prowadz�cego Indywidualn� Kancelari� Notarialn�
nr 18 w Warszawie przy ul. Długiej 29, Rep. Nr 5975/01). 
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) 

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

Zarówno Jednostka dominuj�ca, jak i spółki zale�ne zostały utworzone i działaj� na podstawie przepisów prawa polskiego,  
a ich czas działania jest nieoznaczony. 

Dane kontaktowe spółki dominuj�cej: 

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 jego siedziba. 
Spółka dominuj�ca posiada oddziały samobilansuj�ce si� i podlegaj�ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych 
w Niemczech i Holandii. 

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 

Przedmiot działalno�ci jednostki dominuj�cej: 
Podstawowy zakres działalno�ci Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci (PKD) 2530Z – produkcja wytwornic pary z 
wył�czeniem kotłów do centralnego ogrzewania gor�c� wod� oraz (EKD) 2830 – Produkcja generatorów pary, z wyj�tkiem bojlerów 
do centralnego ogrzewania gor�c� wod�.  
ENERGOINSTAL S.A. dostarcza kompleksowe rozwi�zania w zakresie wytwarzania i monta�u kotłów wodnych  
i parowych, konstrukcji stalowych, ruroci�gów technologicznych, palników gazowo-olejowych, rur o�ebrowanych, zbiorników 
ci�nieniowych, nietypowych urz�dze� przemysłowych i energetycznych oraz kanałów powietrza i spalin,  
a głównymi odbiorcami tych usług s� zakłady przemysłowe, petrochemiczne, motoryzacyjne, hutnicze oraz spo�ywcze. Ponadto 
Spółka realizuje projekty zwi�zane z ochron� �rodowiska oraz instalacjami dla budynków u�yteczno�ci publicznej. 
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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 dominuj�cej: 
Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej – Jacek Kosteczka, 
Sekretarz Rady Nadzorczej – Karolina Wi�cek, 
Członek Rady Nadzorczej –Marta J�drusi�ska - Wi�cek, 
Członek  Rady Nadzorczej – Irena Wi�cek, 
Członek  Rady Nadzorczej – Artur Olszewski  
Zgodnie z definicj� grupy kapitałowej podanej w MSR 27 w skład Grupy ENERGOINSTAL S.A. na dzie� 31 grudnia 2010 roku 
wchodziły:   
jednostka dominuj�ca: 
− ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna w Katowicach, 
jednostki zale�ne: 
− Energoinstal Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach, 
− Instal „Bielsko” Sp. z o.o. z siedzib� w Bielsku – Białej, 
− Instal Finanse Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach, 
− Instal – Cad Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach, 
− Instal Development Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach, 
− ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. z siedzib� w Czechowicach – Dziedzicach, 
− Przedsi�biorstwo Budowlano – Usługowe INTERBUD - WEST Sp. z o.o. z siedzib� w Gorzowie Wielkopolskim,  
− Przedsi�biorstwo Robót Remontowych EL - GOR Sp. z o.o. z siedzib� w Gorzowie Wielkopolskim, 
− Przedsi�biorstwo Robót Remontowych ENERGOREM Sp. z o.o. z siedzib� w Gorzowie Wielkopolskim, 
jednostka stowarzyszona:  
− BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach, 
Z uwagi na fakt sprzeda�y przez ENERGOINSTAL S.A.  100 % udziałów spółki  Instal Development Sp. z o. o. firmie INTERBUD 
- WEST Sp. z o.o., w ramach Grupy ENERGOINSTAL S.A., zgodnie ze stanem na dzie� 31 grudnia 2010 roku funkcjonuje grupa 
kapitałowa ni�szego szczebla. Z uwagi na nieistotno�� danych finansowych spółki Instal Development Sp. z o.o.  nie było 
sporz�dzone skonsolidowane sprawozdanie Grupy ni�szego szczebla. Jednostki zale�ne zostały skonsolidowane metod� pełn�. 

Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.:

Jednostka stowarzyszona: 

�ródło: ENERGOINSTAL S.A.

ENERGOINSTAL S.A. 

Przedsi�biorstwo Budowlano – 
Usługowe INTERBUD - WEST 

Sp. z o.o.

INSTAL „BIELSKO” Sp. z o.o. 
INSTAL FINANSE Sp. z o.o. 

INSTAL CAD Sp. z o.o. ENERGOINSTAL Sp. z o.o.

100 %

100 % 100 % 

100 %

66,76% 

ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. 

97,65%

INSTAL DEVELOPMENT Sp. 
z o. o.

100%

49,00% BES -Kraftwerksanlagen Sp. z o. o.

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

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

100%

66%
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Wykaz jednostek zale�nych, współzale�nych i stowarzyszonych ENERGOINSTAL S.A. 
a) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy 
prawnej) 

Energoinstal Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

b) siedziba Katowice, Al. Ro�dzie�skiego 188 D 

c) s�d rejestrowy 
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d 
Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego 

pod numerem KRS00001951149  
d) przedmiot działalno�ci Działalno�� zwi�zana z rekrutacj�, udost�pnianiem pracowników 
e) charakter dominacji spółka zale�na 
f) zastosowana metoda konsolidacji pełna 
g) data obj�cia kontroli / data od której 
wywierany jest znacz�cy wpływ 

11 grudnia 1998 rok 

h) procent posiadanego kapitału zakładowego 100% 
i) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 

100% 

a) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy 
prawnej) 

Instal  „Bielsko” Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�  

b) siedziba Bielsko - Biała, ul. Konarskiego 10 

c) s�d rejestrowy 
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d 

Rejonowy w Bielsku - Białej, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
S�dowego pod numerem KRS0000027685  

d) przedmiot działalno�ci 

Prowadzenie robót budowlano – monta�owych i instalacyjnych w kraju i za 
granic�, kosztorysowanie, usługi serwisowe i rozruchy technologiczne oraz 

handel, transport i produkcja elementów budowlanych i monta�owych 
zwi�zanych z opisan� działalno�ci�

e) charakter dominacji spółka zale�na 
f) zastosowana metoda konsolidacji pełna 
g) data obj�cia kontroli / data od której 
wywierany jest znacz�cy wpływ 

1 kwietnia 1999 rok 

h) procent posiadanego kapitału zakładowego 100% 
i) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 

100% 

a) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy 
prawnej) 

Instal Finanse  Sp. z o.o. 

b) siedziba Katowice, ul. Ro�dzie�skiego 188 D 

c) s�d rejestrowy 
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d 
Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego 

pod numerem KRS0000129650  

d) przedmiot działalno�ci 
Działalno�� rachunkowo – ksi�gowa, pozostałe formy udzielania kredytów, za 

wyj�tkiem czynno�ci zastrze�onych dla banków 
e) charakter dominacji spółka zale�na 
f) zastosowana metoda konsolidacji - 
g) data obj�cia kontroli / data od której 
wywierany jest znacz�cy wpływ 

19 marca 2003 roku 

h) procent posiadanego kapitału zakładowego 100% 
i) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 

100% 

a) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy 
prawnej) 

Instal - Cad  Sp. z o.o. 

b) siedziba Katowice, ul. Ro�dzie�skiego 188 D 

c) s�d rejestrowy 
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d 
Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego 

pod numerem KRS0000134655  

d) przedmiot działalno�ci 
Dystrybucja i wdra�anie oprogramowania do projektowania konstrukcji 

stalowych 
e) charakter dominacji spółka zale�na 
f) zastosowana metoda konsolidacji - 
g) data obj�cia kontroli / data od której 
wywierany jest znacz�cy wpływ 

4 lipca 2002 rok 

h) procent posiadanego kapitału zakładowego 100% 
i) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 

100% 
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a) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy 
prawnej) 

Instal Development  Sp. z o.o. 

b) siedziba Katowice, ul. Ro�dzie�skiego 188 D 

c) s�d rejestrowy 
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d 
Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego 

pod numerem KRS0000297680 

d) przedmiot działalno�ci 

Prowadzenie działalno�ci gospodarczej w zakresie zagospodarowania i sprzeda�y 
nieruchomo�ci na własny rachunek, wynajmu nieruchomo�ci na własny 
rachunek, po�rednictwa w obrocie wierzytelno�ciami oraz zarz�dzania 

nieruchomo�ciami na zlecenie. 
e) charakter dominacji spółka zale�na 
f) zastosowana metoda konsolidacji - 
g) data obj�cia kontroli / data od której 
wywierany jest znacz�cy wpływ 

4 marca 2004 roku 

h) procent posiadanego kapitału zakładowego 66,76% 
i) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 

66,76% 

* W dniu 28.09.2010 r. INTERBUD – WEST Sp. z o.o. nabył 100% udziałów spółki Instal Development  Sp. z o.o. o. Zgodnie z 

aktem notarialnym Rep. A Nr 6447/2010 sporz�dzonym przed notariuszem Grzegorzem Mazurkiem w dniu 12.11.2010r. 

dokonano zmiany umowy Spółki, w ten sposób, �e zmieniono nazw� z „Instal Development” Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach 

na Interbud Develepment Sp. z o.o. z siedzib� w Gorzowie Wielkopolskim. W dniu 19.01.2011r. zło�ono wniosek KRS-Z3 o 

zamian� danych podmiotu w rejestrze przedsi�biorców.  

Do dnia sporz�dzenia niniejszego sprawozdania zmiany w KRS nie zostały dokonane (Spółka Interbud Develepment Sp. z o.o. z 

siedzib� w Gorzowie Wielkopolskim nie otrzymała nowego KRS). 

a) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy 
prawnej) 

ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. 

b) siedziba Czechowice - Dziedzice, ul. E. Orzeszkowej 3  

c) s�d rejestrowy 
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d 

Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
S�dowego pod numerem KRS0000038971 

d) przedmiot działalno�ci 

Produkcja, monta� i remonty kotłów wodnych i parowych, urz�dze�
d�wigowych, stałych zbiorników ci�nieniowych, hal przemysłowych  

i magazynowych, wymienników ciepła, ruroci�gów technologicznych, 
uzdatnianie wody i oczyszczanie �cieków. 

e) charakter dominacji spółka zale�na 
f) zastosowana metoda konsolidacji metoda pełna 
g) data obj�cia kontroli / data od której 
wywierany jest znacz�cy wpływ 

17 czerwca 2008 roku 

h) procent posiadanego kapitału zakładowego 97,65% 
i) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 

97,65% 

a) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy 
prawnej) 

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

b) siedziba Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów Gdy�skich 51 

c) s�d rejestrowy 
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d 

Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
S�dowego pod numerem KRS0000152748 

d) przedmiot działalno�ci 

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, wykonywanie wykopów i wierce�
geologiczno-in�ynierskich, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie: 

wznoszenia budynków, obiektów mostowych, liniowych, górniczych  
i produkcyjnych, in�ynierskich, budowy dróg kołowych i szynowych, obiektów 

sportowych, portów morskich, wykonywanie instalacji budowlanych i robót 
wyko�czeniowych, pozostała sprzeda� detaliczna, wynajem nieruchomo�ci na 
własny rachunek, projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne.  

e) charakter dominacji spółka zale�na 
f) zastosowana metoda konsolidacji metoda pełna 
g) data obj�cia kontroli / data od której 
wywierany jest znacz�cy wpływ 

21 sierpnia 2008 roku 

h) procent posiadanego kapitału zakładowego 66,76% 
i) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 

66,76% 

a) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy 
prawnej) 

BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o.o.  

b) siedziba Katowice, ul. Ro�dzie�skiego 188 D 
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c) s�d rejestrowy 
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d 
Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego 

pod numerem KRS0000314299 

d) przedmiot działalno�ci 
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urz�dze� oraz działalno��

zwi�zana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk 
surowców 

e) charakter dominacji spółka stowarzyszona 
f) zastosowana metoda konsolidacji - 
g) data obj�cia kontroli / data od której 
wywierany jest znacz�cy wpływ 

29 sierpnia 2008 roku   

h) procent posiadanego kapitału zakładowego 49% 
i) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 

49% 

a) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy 
prawnej) 

Przedsi�biorstwo Robót Remontowych EL - GOR Spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci�

b) siedziba 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Energetyków 6 

c) s�d rejestrowy 
S�d Rejestrowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru S�dowego nr KRS 153436 

d) przedmiot działalno�ci 

Naprawa i konserwacja urz�dze� elektrycznych; roboty zwi�zane z budow�
ruroci�gów przesyłowych i sieci rozdzielczych; roboty zwi�zane z budow� linii 

telekomunikacyjnych; produkcja instrumentów i przyrz�dów  pomiarowych, 
kontrolnych i nawigacyjnych; wykonywanie instalacji elektrycznych; produkcja 

instrumentów i przyrz�dów  pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 
e) charakter dominacji Spółka zale�na 
f) zastosowana metoda konsolidacji Pełna 
g) data obj�cia kontroli / data od której 
wywierany jest znacz�cy wpływ 

01.04.2010 

h) procent posiadanego kapitału zakładowego 100% 

i) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 

100 % 

a) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy 
prawnej) 

Przedsi�biorstwo Robót Remontowych ENERGOREM Spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci�

b) siedziba 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Energetyków 6 

c) s�d rejestrowy 
S�d Rejestrowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru S�dowego nr KRS 180907 

d) przedmiot działalno�ci 

Remonty obiektów i urz�dze� energetycznych takich jak: kotły pyłowe, 
rusztowe, gazowe, wodne parowe, turbiny i wymienniki; wykonawstwo w�złów i 

sieci cieplnych, kotłowni lokalnych; remonty pomp i armatury; remonty i 
wywa�anie dynamiczne wentylatorów; wykonawstwo i monta� konstrukcji 
stalowych i ruroci�gów; wykonawstwo prac izolacyjnych; przygotowanie 

urz�dze� ci�nieniowych do odbioru przez UDT; wykonawstwo prac 
remontowych i konserwacyjnych wszystkich urz�dze� i obiektów 
Elektrociepłowni „Gorzów” SA, w tym bloku gazowo-parowego 

e) charakter dominacji Spółka zale�na 
f) zastosowana metoda konsolidacji Pełna 
g) data obj�cia kontroli / data od której 
wywierany jest znacz�cy wpływ 

01.04.2010 

h) procent posiadanego kapitału zakładowego 66% 
i) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 

66 % 

2. Podstawa sporz�dzania skonsolidowanych 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. Natomiast sprawozdania finansowe jednostek zale�nych Grupy Kapitałowej 
ENERGOINSTAL S.A. obejmuj�ce okres dwunastu miesi�cy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku  zostały sporz�dzone zgodnie 
z polskimi zasadami rachunkowo�ci wynikaj�cymi z ustawy o rachunkowo�ci. Przy sporz�dzaniu skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego przestrzegano tych samych zasad ( polityki ) rachunkowo�ci i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniu . Sprawozdanie finansowe spółki dominuj�cej 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 ka�dy miesi�c roku obrotowego ustalonych dla 
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danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe na skutek tych przelicze� ró�nice wykazywane s� w ł�cznym sprawozdaniu 
finansowym Spółki dominuj�cej, w pozycji "Ró�nice kursowe z przeliczenia", jako składnik pozostałych kapitałów rezerwowych.  
Na podstawie ogólnych zasad MSR, w zakresie istotno�ci, konsolidacj� nie zostały obj�te nast�puj�ce spółki: Instal Development Sp. 
z o. o., Instal – CAD Sp. z o.o., Instal Finanse Sp. z o.o. oraz BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o.o. 

Dla celów niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania finansowe jednostek zale�nych zostały 
przekształcone do zasad zgodnych z Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej.  

Rokiem obrotowym jednostki dominuj�cej i jednostek zale�nych jest rok kalendarzowy. 

Dane w skonsolidowanym 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).  

Skonsolidowane 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�. 
Zasady (polityka) rachunkowo�ci zastosowane do sporz�dzenia niniejszego sprawozdania finansowego rok 2010 s� spójne z tymi, 
które zastosowano przy sporz�dzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 

Za okres porównywalny do okresu obj�tego skonsolidowanym sprawozdaniem, to jest okres od 01.01.2009 do 31.12.2009, było 
sporz�dzane i publikowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.  

O�wiadczenie o zgodno�ci 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. obejmuj�ce okres dwunastu miesi�cy od 01 
stycznia do 31 grudnia 2010 roku, jak równie� dane porównywalne za okres 01.01.2009r. – 31.12.2009r. 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. 

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 powy�szych standardów i interpretacji nie spowodowało znacz�cych zmian w zasadach (polityce) rachunkowo�ci Grupy 
Kapitałowej. Zmiany te nie miały równie� wpływu na przedstawion� sytuacj� finansow� ani na wyniki działalno�ci Grupy 
Kapitałowej.  

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,  
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• 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 dominuj�cej nie przewiduje, aby wprowadzenie powy�szych standardów i interpretacji miało znacz�cy wpływ na 
stosowane przez Grup� zasady (polityk�) rachunkowo�ci oraz niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej. 

Spółki Instal Development Sp. z o.o.,  Instal CAD Sp. z o.o., Instal Finanse Sp. z o .o. oraz BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o.o. 
zostały wył�czone z konsolidacji z uwagi na nieistotno�� danych finansowych tych spółek dla obrazu stanu maj�tkowego i wyniku 
finansowego Grupy. 

Podstawowe informacje finansowe powy�szych  spółek w tysi�cach złotych:  
Instal Development Sp. z o. o.  31.12.2010 31.12.2009 

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi - -

Przychody finansowe - -

Wynik brutto (2) (6)

Wynik netto (2) (6)

Suma aktywów 46 45

Kapitał własny 34 35

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 12 10

Instal CAD Sp z o.o. * 31.12.2010 31.12.2009 

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi - -

Przychody finansowe 1 1

Wynik brutto 1 1

Wynik netto 1 1

Suma aktywów 48 48

Kapitał własny 44 44

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 4 4

* dane według ostatniego sprawozdania 
Instal Finanse Sp. z o.o. 31.12.2010 31.12.2009 

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 1 075 750

Przychody finansowe 6 4

Wynik brutto (20) 109

Wynik netto (59) 90

Suma aktywów 773 835

Kapitał własny 126 186

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 647 650

BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o. o. 31.12.2010 31.12.2009 

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 7 9

Przychody finansowe - -

Wynik brutto - -

Wynik netto - -

Suma aktywów 52 56

Kapitał własny 50 50

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 2 6
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. obejmuje sprawozdanie finansowe 
spółki ENERGOINSTAL S.A. oraz sprawozdania finansowe jednostek zale�nych wymienionych poni�ej. 

Udział w kapitale (%) 
Nazwa jednostki 

Siedziba 31.12.2010 31.12.2009 
ENERGOINSTAL Spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci�

Katowice 100% 100% 

Instal „Bielsko” Spółka z ograniczona 
odpowiedzialno�ci�  

Bielsko-Biała 100% 100% 

ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o.  
Czechowice- 

Dziedzice 
97,65% 96,99% 

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

Gorzów 
Wielkopolski 

66,76% 66,76% 

Przedsi�biorstwo Robót Remontowych EL-GOR 
Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Gorzów 
Wielkopolski 

100% - 

Przedsi�biorstwo Robót Remontowych ENERGOREM 
Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

Gorzów 
Wielkopolski 

66% - 

 3.   Zało�enie kontynuacji działalno�ci 

Skonsolidowane sprawozdanie  finansowe Grupy zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuacji działalno�ci jednostek Grupy w 
daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci.  
Na dzie� sporz�dzenia skonsolidowanego sprawozdania  finansowego nie istniej� �adne okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie 
kontynuacji działalno�ci gospodarczej przez  ENERGOINSTAL S.A. oraz przez pozostałe spółki wchodz�ce w skład Grupy 
Kapitałowej z wyj�tkiem ZEC Energoservice Sp. z o.o. Sytuacja finansowa tej Spółki na koniec 2010 roku pogorszyła si� w stosunku 
do oczekiwanych rezultatów. Nieosi�gni�ty planowany wzrost sprzeda�y, pomimo podj�tych działa� w zakresie obni�enia kosztów 
stałych spowodował wygenerowanie przez Spółk� straty w wysoko�ci 953,7 tys. zł. W celu poprawienia kondycji finansowej Spółki 
Zarz�d opracował dalszy program działa� naprawczych oraz marketingowych. Ponadto Zarz�d Spółki dominuj�cej zobowi�zał si� do 
zapewnienia finansowania działalno�ci spółki ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. w roku 2011. 

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

1. Zasady konsolidacji 

Za jednostk� zale�n� w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. uznaje jednostk�
w odniesieniu do której ENERGOINSTAL S.A. ma zdolno�� kierowania jej polityk� finansow� i operacyjn� w celu uzyskania 
korzy�ci z jej działalno�ci. Wi��e si� to z posiadaniem wi�kszo�ci ogólnej liczby głosów w organach stanowi�cych tej jednostki. 
Przy dokonywaniu oceny, czy ENERGOINSTAL S.A. kontroluje dan� jednostk�, uwzgl�dnia si� istnienie oraz wpływ potencjalnych 
praw głosu, które w danej chwili mo�na zrealizowa� lub zamieni�. 
Przej�cie jednostki zale�nej przez jednostk� dominuj�c� rozlicza si� metod� nabycia. 
Wył�czeniu podlega warto�� bilansowa inwestycji jednostki dominuj�cej w jednostce zale�nej, odpowiednio z kapitałem własnym 
jednostki zale�nej. Nadwy�k� warto�ci bilansowej inwestycji nad warto�ci� godziw� udziału ENERGOINSTAL S.A. w mo�liwych 
do zidentyfikowania przej�tych aktywach netto ujmuje si� jako warto�� firmy.  
Rozrachunki, przychody, koszty i niezrealizowane zyski uj�te w aktywach, powstałe na transakcjach pomi�dzy spółkami Grupy, 
podlegaj� eliminacji. Eliminacji podlegaj� równie� niezrealizowane straty, chyba, �e transakcja dostarcza dowodów na utrat�
warto�ci przekazanego składnika aktywów. 
Udziały w kapitale własnym jednostek zale�nych, nale��ce do osób lub jednostek innych ni� obj�te konsolidacj�, wykazuje si�
w odr�bnej pozycji pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, oddzielnie od kapitału jednostki dominuj�cej w 
ramach kapitału własnego jako „Kapitały przypadaj�ce na udziały niekontroluj�ce”.  

Udziały niekontroluj�ce stanowi� t� cz��� zysku i straty oraz wyników netto uzyskanych z działalno�ci oraz aktywów netto jednostki 
zale�nej, które mo�na przyporz�dkowa� do udziałów nie nale��cych (bezpo�rednio lub po�rednio przez jednostki zale�ne) do 
jednostki dominuj�cej. Warto�� pocz�tkow� tych kapitałów ustala si� w wysoko�ci odpowiadaj�cej im warto�ci godziwej aktywów 
netto, ustalonej na dzie� wymiany.  
Warto�� t� zwi�ksza si� lub zmniejsza odpowiednio o zmiany w aktywach netto jednostki zale�nej. Przypadaj�ce na inne osoby lub 
jednostki obj�te konsolidacj� zyski lub straty wykazuje si� w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Je�eli straty 
jednostek zale�nych przypadaj�ce na kapitały przypadaj�ce na udziały niekontroluj�ce przekraczaj� kwoty gwarantuj�ce ich 
pokrycie, to ich nadwy�ka podlega rozliczeniu z kapitałem własnym grupy kapitałowej. 

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

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. wycenia si�
w walucie podstawowego �rodowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalno��, tj. w walucie funkcjonalnej. 
Dane w  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane s� w złotych polskich (PLN), które stanowi� walut�
funkcjonaln� i walut� prezentacji jednostek Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. 
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Zyski i straty z tytułu ró�nic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej oraz wyceny bilansowej aktywów 
i zobowi�za� pieni��nych wyra�one 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. 
Ró�nice 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. Ró�nice kursowe powstałe na pozycjach niepieni��nych, takich jak 
instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane do aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y, 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 umo�liwi� 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 ka�dego 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 ka�dym sprawozdaniu z całkowitych dochodów (tj. z uwzgl�dnieniem danych porównywalnych) przelicza 

si� po kursach wymiany na dzie� zawarcia transakcji; 
• wszystkie powstałe ró�nice 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. 
Ró�nice kursowe netto zaliczone do oddzielnej pozycji kapitału własnego. Uzgodnienie kwoty tego rodzaju ró�nic kursowych na 
pocz�tek i koniec okresu zaprezentowano w nocie dotycz�cej pozostałych kapitałów. 

3. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe obejmuj� �rodki trwałe i nakłady na �rodki trwałe w budowie, które jednostki zamierzaj� wykorzystywa�
w swojej działalno�ci oraz na potrzeby administracyjne w okresie dłu�szym 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 in�ynierii 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.  
Amortyzacja �rodków trwałych odbywa si� według stawek odzwierciedlaj�cych przewidywany okres ich u�ytkowania. �rodki 
trwałe, z wyj�tkiem gruntów s� amortyzowane liniowo pocz�wszy od nast�pnego miesi�ca, w którym nast�piło przekazanie �rodka 
trwałego do u�ytkowania. 
Okresy u�ytkowania dla poszczególnych 
 składników trwałych s� nast�puj�ce: 
• budynki i budowle od 5 do 92 lat 
• maszyny i urz�dzenia od 3 do 25 lat 
• �rodki transportu od 3 do 10 lat 
• pozostałe �rodki trwałe od 2,5 do 25 lat 

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

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�. 

4. Nieruchomo�ci inwestycyjne 

Nieruchomo�ci inwestycyjne obejmuj� grunty i  budynki, które Grupa traktuje jako �ródło przychodów z czynszu lub utrzymuje si�
je w posiadaniu ze wzgl�du na przyrost ich warto�ci, wzgl�dnie obie te korzy�ci, przy czym nieruchomo�� taka nie jest 
wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, �wiadczeniu usług lub czynno�ciach administracyjnych, ani te� przeznaczona 
na sprzeda� w ramach zwykłej działalno�ci jednostki. Nieruchomo�� inwestycyjna jest pocz�tkowo wyceniona według ceny nabycia 
lub kosztu wytworzenia z uwzgl�dnieniem kosztów przeprowadzenia transakcji. Jako zasad� rachunkowo�ci wybrano model wyceny 
według ceny nabycia. Nieruchomo�� inwestycyjna jest usuwana z ksi�g (wyeliminowana z bilansu) w momencie jej zbycia. 
Wszelkie zyski i straty wynikaj�ce z usuni�cia nieruchomo�ci inwestycyjnej z bilansu s� ujmowane w rachunku zysków i strat w tym 
okresie, w którym dokonano takiego wyksi�gowania. 
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5. Warto�ci niematerialne 

Warto�ci niematerialne obejmuj� aktywa Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A., które nie posiadaj� postaci fizycznej, s�
identyfikowalne oraz które mo�na wiarygodnie wyceni� i które w przyszło�ci spowoduj� wpływ korzy�ci ekonomicznych do 
jednostki. 
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 u�ytkowania.  

Dla celów amortyzacji warto�ci niematerialnych o okre�lonym okresie u�ytkowania stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. 
Okres u�ytkowania dla składników warto�ci niematerialnych wynosi 2 i 5 lat. 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. 

6. Warto�	 firmy i ujemna warto�	 firmy 

Warto�� firmy stanowi nadwy�k� kosztu przej�cia nad warto�ci� godziw� udziału jednostek Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL 
S.A. w mo�liwych do zidentyfikowania aktywach netto przej�tej jednostki zale�nej na dzie� przej�cia. Warto�� firmy z przyj�cia 
jednostek zale�nych ujmuje si� w warto�ciach niematerialnych. 
Warto�� firmy podlega corocznie testowi na utrat� warto�ci i jest wykazywana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według 
warto�ci pocz�tkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy z tytułu utraty warto�ci. 
Ujemna warto�� firmy stanowi nadwy�k� warto�ci godziwej udziału jednostek Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. w 
mo�liwych do zidentyfikowania aktywach netto przej�tej jednostki zale�nej na dzie� przej�cia nad kosztem przej�cia jednostek 
zale�nych. Ujemna warto�� firmy podlega odpisaniu w zyski i straty w okresie, w którym powstała. 

7. 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 
• lokaty 
• udzielone po�yczki długoterminowe ( opisane w punkcie 10 ) 
Udziały w jednostkach powi�zanych i pozostałych zalicza si� do aktywów trwałych, ile Grupa Kapitałowa 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. Je�eli nie jest mo�liwe ustalenie warto�ci godziwej tych aktywów, a posiadaj� ustalony 
termin wymagalno�ci, wówczas ich wyceny dokonuje si� w wysoko�ci zamortyzowanego kosztu; je�eli aktywa te nie maj�
ustalonego okresu wymagalno�ci, wyceny dokonuje si� w cenie nabycia. Lokaty wyceniane s� w warto�ci nominalnej. 

8. Zapasy 

Zapasy s� aktywami przeznaczonymi do sprzeda�y w toku zwykłej działalno�ci gospodarczej, b�d�cymi w trakcie produkcji 
przeznaczonej na sprzeda� oraz maj�cymi posta� materiałów lub surowców zu�ywanych 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 ostro�nej wyceny, tzn. według ceny zakupu lub ceny sprzeda�y mo�liwej do uzyskania w 
zale�no�ci od tego, która z nich jest ni�sza. Półprodukty i produkty w toku oraz wyroby gotowe wycenia si� po koszcie wytworzenia, 
z zachowaniem zasad ostro�nej wyceny.  
Odpisy aktualizuj�ce dotycz�ce zapasów wynikaj�ce z ostro�nej wyceny oraz odpisy aktualizuj�ce dla pozycji zalegaj�cych 
odnoszone s� pozostałe koszty, a ich odwrócenia odnoszone s� w pozostałe przychody. 

9. Nale�no�ci i rozliczenia mi
dzyokresowe 

Nale�no�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 sprzeda�y na warunkach płatno�ci wydłu�onej 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. Ró�nica mi�dzy kwot� nominaln� zapłaty  a kwot� uzyskan� jako przychód jest ujmowana jako przychody z odsetek. 
Na zako�czenie okresu sprawozdawczego nale�no�ci handlowe wycenia si� z zachowaniem zasad ostro�nej wyceny. Warto��
nale�no�ci aktualizuje si�, uwzgl�dniaj�c stopie� prawdopodobie�stwa ich zapłaty. 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci zalicza si� do pozostałych kosztów, natomiast ich odwrócenie do pozostałych przychodów. 
Nale�no�ci wyra�one w walutach obcych ujmuje si� w ksi�gach i wycenia na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z zasadami 
opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.

10. Aktywa finansowe krótkoterminowe 

Aktywa finansowe krótkoterminowe obejmuj�: 
• po�yczki, 
• walutowe kontrakty terminowe, 
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Po�yczki to nie b�d�ce instrumentami pochodnymi aktywa finansowe o ustalonych lub mo�liwych do ustalenia płatno�ciach, które 
nie s� notowane na aktywnym rynku. Powstaj� wówczas, gdy Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A. wydaje �rodki pieni��ne, 
dostarcza towary lub usługi bezpo�rednio dłu�nikowi, nie maj�c intencji zaklasyfikowania tych nale�no�ci do aktywów finansowych 
wycenianych w warto�ci godziwej jako zyski i straty.  
Po�yczki zalicza si� do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalno�ci nie przekracza 12 miesi�cy od zako�czenia okresu 
sprawozdawczego. Po�yczki o terminie wymagalno�ci przekraczaj�cym 12 miesi�cy od dnia zako�czenia okresu sprawozdawczego 
zalicza si� do aktywów trwałych. 
Po�yczki wycenia si� w wysoko�ci zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

11. �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 zało�enia, otrzymania, nabycia lub wystawienia oraz 
o du�ej płynno�ci. 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty wyceniane s� według warto�ci nominalnych. �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty wyra�one 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.  Kapitał własny 

Kapitał własny Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. stanowi�: 
a) kapitał akcyjny jednostki dominuj�cej, 
b) nadwy�ka ze sprzeda�y akcji powy�ej 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, 

13. Kapitał przypadaj�cy na udziały niekontroluj�ce 

Na dzie� 31.12.2010 roku wyst�puj� kapitały przypadaj�ce na udziały niekontroluj�ce  z uwagi na fakt obj�cia do 31.12.2010r., 
97,65% warto�ci udziałów ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o., 66,76% warto�ci udziałów Przedsi�biorstwa Budowlano – 
Usługowego INTERBUD – WEST Sp. z o.o. , oraz 66% Przedsi�biorstwa Robót Remontowych ENERGOREM Sp. z o.o.     

14. 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. 

15. 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 Grupy Kapitałowej. 
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 nale�nymi pracownikom, np. z tytułu zaległych urlopów, premii, 
wynagrodzenia. 
Zobowi�zania wyra�one w walutach obcych ujmuje si� w ksi�gach i wycenia na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z 
zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”. 

16. Rezerwy 

Rezerwy tworzone s� w przypadku, kiedy na spółkach Grupy Kapitałowej 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 mo�na 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. 
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17. Leasing 

Leasing klasyfikowany jest jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenosz� zasadniczo całe potencjalne korzy�ci oraz ryzyko 
wynikaj�ce z u�ytkowania przedmiotu leasingu na leasingobiorc�.  
Aktywa u�ytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego s� traktowane jak aktywa Grupy Kapitałowej i s� wyceniane 
w warto�ci godziwej w momencie ich nabycia, nie wy�szej 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 nale�ne 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. 

18. Utrata warto�ci 

Na koniec ka�dego okresu sprawozdawczego, spółki Grupy Kapitałowej dokonuj� przegl�du warto�ci bilansowej składników 
maj�tku trwałego w celu stwierdzenia, czy nie wyst�puj� przesłanki wskazuj�ce na mo�liwo�� utraty ich warto�ci. W przypadku, gdy 
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 wy�sza z dwóch warto�ci, a mianowicie: warto�ci godziwej pomniejszonej o koszty 
sprzeda�y lub warto�ci u�ytkowej, która odpowiada warto�ci bie��cej szacunku przyszłych przepływów pieni��nych 
zdyskontowanych przy u�yciu stopy dyskonta uwzgl�dniaj�cej aktualn� rynkow� warto�� pieni�dza w czasie oraz ryzyko 
specyficzne, je�li wyst�puje, dla danego aktywa. 
Je�eli warto�� odzyskiwalna jest ni�sza 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 wy�szej 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. 

19. 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, 
je�eli 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 je�eli umowy zasadnicze nie s� wyceniane według warto�ci 
godziwej, której zmiany s� ujmowane jako zyski lub straty. 

20. Przychody 

Przychody ze sprzeda�y ujmowane s� w warto�ci godziwej zapłat otrzymanych lub nale�nych i reprezentuj� nale�no�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 Grup� 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 nale�nej, zgodnie z metod� efektywnej stopy 
procentowej. 

21. Koszty finansowania zewn
trznego 

Koszty finansowania zewn�trznego s� ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia, natomiast gdy koszty finansowania 
zewn�trznego mo�na 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. 

22. Informacje dotycz�ce segmentów operacyjnych 

Grupa ENERGOINSTAL S.A. prezentuje informacje dotycz�ce segmentów operacyjnych zgodnie z MSSF 8. Segmenty operacyjne 
zostały zidentyfikowane w oparciu o wewn�trzne raporty,  które s� przedmiotem regularnego przegl�du dokonywanego przez Zarz�d 
spółki w celu alokacji zasobów do danego segmentu i oceny jego wyników. Grupa ENERGOINSTAL S.A. wyró�nia cztery 
podstawowe segmenty: dostawy wyrobów, monta� w Polsce i w innych pa�stwach, usługi budowlane oraz segment pozostały 
obejmuj�cy prowadzon� na niewielk� skal� sprzeda� materiałów, dzier�awy i inne drobne usługi.  

Segment „dostawy” zajmuje si� wytwarzaniem i dostaw� urz�dze� kotłowych, maszyn i aparatury elektrycznej, �cian 
membranowych, ruroci�gów, konstrukcji stalowych, rur o�ebrowanych, ekonomizerów, przegrzewaczy, parowników, walczaków, 
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palników, banda�y, kominów, lejków i zbiorników, silników spalinowych, stacji transformatorowych, agregatów pompowych oraz 
skrzynek, obudów i wsporników, suwnic oraz innych zarówno dla odbiorców zagranicznych jak i krajowych.

Segment „monta�” zajmuj� si� głównie monta�em kotłów oraz cz��ci ci�nieniowych kotła, monta�em palników, monta�em 
konstrukcji, kanałów, remontem kotłów oraz jego cz��ci, monta�em kotłowni oraz wymiennikowi, wykonaniem izolacji, remontem 
instalacji grzewczych oraz pary za granic� oraz w kraju. 

Segment „usługi budowlane” zajmuje si� głównie wykonywaniem robót ogólnobudowlanych na terenie kraju w zakresie: wznoszenia 
budynków, obiektów mostowych, liniowych, górniczych i produkcyjnych, in�ynierskich, budowy dróg kołowych i szynowych, 
obiektów sportowych, portów morskich, wykonywaniem instalacji budowlanych i robót wyko�czeniowych oraz projektowaniem 
budowlanego, urbanistycznego i technologicznego. 

Segment „pozostałe” obejmuje prowadzon� na niewielk� skal� sprzeda� materiałów, dzier�awy i inne drobne usługi dla odbiorców 
krajowych. 

Przychody segmentów s� przychodami osi�ganymi ze sprzeda�y zewn�trznym klientom, jak równie� z transakcji z innymi 
segmentami grupy, które daj� si� bezpo�rednio przyporz�dkowa� do danego segmentu.  

Koszty segmentu s� kosztami składaj�cymi si� z kosztów sprzeda�y zewn�trznym klientom oraz kosztów transakcji z innymi 
segmentami Grupy, które wynikaj� z działalno�ci operacyjnej danego segmentu. 

W celu ustalenia wyniku na segmentach pozostałe przychody i koszty zastały w oparciu o racjonalne przesłanki przypisane do 
danych segmentów, pozycje przy których nie było mo�liwe takie zakwalifikowanie zostały uj�te w uzgodnieniach. 

W informacjach na temat obszarów geograficznych zostały przedstawione dane dotycz�ce Polski – jako pa�stwa b�d�cego siedzib�
jednostki, a tak�e Niemcy jako pa�stwa, na terenie którego Grupa uzyskuje du�y udział w przychodach. 
  
Zasady rachunkowo�ci segmentu s� zasadami przyj�tymi do sporz�dzenia i prezentacji skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy, jak równie� zasadami rachunkowo�ci, które odnosz� si� konkretnie do sprawozdawczo�ci dotycz�cej 
segmentów. 

23. Umowy o budow


Grupa ENERGOINSTAL S.A. przy wycenie kontraktów długoterminowych stosuje metod� procentowego zaawansowania 
kontraktu. Dla ustalenia stopnia zaawansowania realizacji umowy słu�y 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�� mo�liw� do uzyskania. 
W przypadku trudno�ci w zakresie wiarygodnego oszacowania mar�y/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 jednostki dominuj�cej oraz spółek zale�nych , dla celów niniejszego sprawozdania, uj�to kontrakty o warto�ci 
powy�ej 100 tys. złotych.  

24. 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� nale�ne jako forma rekompensaty za ju� poniesione koszty lub straty, ujmowane s� jako przychód 
w okresie, w którym stały si� nale�ne 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�. 

25. Płatno�ci w formie akcji własnych 

Jednostka dominuj�ca 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 mo�liwa bezpo�rednia wycena otrzymanych usług �wiadczonych przez pracowników w zamian za 
konkretny element pakietu wynagrodzenia.  
Niezale�ne okre�lenie warto�ci godziwej całego pakietu jest niemo�liwe bez okre�lenia warto�ci godziwej przyznanych 
instrumentów kapitałowych. Akcje lub opcje na akcje s� przyznawane jako dodatkowa forma gratyfikacji, nie za� element 
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. 
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W zwi�zku z tym, �e przyznanie instrumentów kapitałowych, nie jest uzale�nione 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. Je�eli prawa lub akcje przyznano pracownikom Zarz�du, s� to koszty zarz�du, pracownikom 
działu sprzeda�y - koszty sprzeda�y, 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.  

26. 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 ró�ni si� od ksi�gowanego zysku (straty) brutto w zwi�zku z wył�czeniem przychodów 
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. 
Podatek odroczony jest wyliczany metod� bilansow� jako podatek podlegaj�cy zapłaceniu lub zwrotowi w przyszło�ci w oparciu 
o ró�nice 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 ró�nic przej�ciowych podlegaj�cych opodatkowaniu, 
natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysoko�ci, w jakiej jest prawdopodobne, �e b�dzie 
mo�na pomniejszy� przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne ró�nice przej�ciowe. 
Podatek odroczony jest wyliczany przy u�yciu 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. 

27. Przeliczanie danych finansowych na EURO  

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro według 
�redniego kursu obowi�zuj�cego na dzie� 31 grudnia 2010 roku, w wysoko�ci 3,9603 zł ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. 
Poszczególne pozycje zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieni��nych dotycz�ce  skonsolidowanego 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� ka�dego zako�czonego 
miesi�ca obj�tego raportem rocznym w wysoko�ci 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 2010 roku 
przeliczono na euro według kursu stanowi�cego �redni� arytmetyczn� �rednich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, 
obowi�zuj�cych na ostatni dzie� ka�dego zako�czonego miesi�ca obj�tego raportem rocznym w wys. 4,3406 zł. 
Najwy�szy i najni�szy kurs EUR w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010: 
- najni�szy kurs euro  wyniósł 3,8356, najwy�szy 4,1770. 
Wybrane podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z 
przepływów pieni��nych z skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych przeliczone na 
euro zostały zamieszczone w punkcie III sprawozdania.  

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

danymi sprawozdania za okres bie��cy 

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

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

Nie dokonywano korekt sprawozda�, gdy� opinie biegłych nie zawierały zastrze�e� 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 sprzeda�y produktów, 
towarów i materiałów 

185 987 205 376 46 446 47 315 

II. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej (9 856) 8 753 (2 461) 2  017 

III. Zysk (strata) brutto (9 359) 4 921 (2 337) 1 134 

IV. Zysk (strata) netto (8 323) 3 344 (2 078) 770 

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

6 084 21 048 1 519 4 849 

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

(16 769) (26 474) (4 188) (6 099) 

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

6 506 (4 431) 1 625 (1 021) 

VIII. Przepływy pieni��ne netto, razem (4 179) (9 857) (1 044) (2 271) 

IX. Aktywa razem  208 334 179 006 52 606 43 573 

X. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania  92 226 54 824 23 288 13 345 

XI. Zobowi�zania długoterminowe  18 753 11 768 4 735 2 865 

XII. Zobowi�zania krótkoterminowe  73 473 43 056 18 553 10 481 

XIII. Kapitał własny  116 108 124 182 29 318 30 228

XIV. Kapitał zakładowy  1 800 1 800 455 438 

XV. �redniowa�ona liczba akcji  18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 

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

(0,46) 0,19 (0,12) 0,04 

XVII. Rozwodniona liczba akcji  
- - - 

- 

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

- - - 
- 

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

6,45 6,90 1,63 1,68 

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 bilansowy 

01.01. - 31.12.2009 4,3406 4,1082 

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

IV.  SKONSOLIDOWANE  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ             

AKTYWA 31.12.2010 31.12.2009 Numer noty 

A.  Aktywa trwałe (długoterminowe) 95 901 85 911

1. Rzeczowe aktywa trwałe 84 883 77 127 1,1.1,1.2,1.3 
2. Prawo u�ytkowania wieczystego gruntu 4 571 4 688 2 
3. Nieruchomo�ci inwestycyjne 685 - 3 
4. Warto�� firmy 33 22 4 
5. Inne warto�ci niematerialne 1 230 1 628 5 
6. Długoterminowe aktywa finansowe 1 860 1 078 6,6.1,6.2,6.3,35.2 
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 537 1 368 30.3 
8. Długoterminowe nale�no�ci i rozliczenia 
mi�dzyokresowe  

102 - 7 

B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 112 433 93 095

1. Zapasy 3 986 5 851 8 
2. Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 50 226 23 148 9,9.1,9.2,9.3,35.2 
3. Krótkoterminowe nale�no�ci i rozliczenia 
mi�dzyokresowe  

28 600 28 177 9,9.1,9.2,9.3,35.2 

4. Nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego 933 2 236 10 
5. Walutowe kontrakty terminowe 545 1 492 11,11.1,11.2,11.3,37
6. Udzielone po�yczki 131 - 11,11.1,11.2,11.3 
7. �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 28 012 32 191 12 
Aktywa razem 208 334 179 006

PASYWA 31.12.2010 31.12.2009 Numer noty 

A.  Kapitał własny 116 108 124 182

I. Kapitał własny przypadaj�cy udziałowcom 
jednostki dominuj�cej 

110 411 119 168

1. Kapitał podstawowy 1 800 1 800 13,13.1,13.2 
2. Nadwy�ka ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci 
nominalnej 

70 196 70 196

3. Kapitały rezerwowe i zapasowe 39 758 38 409 14 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów 815 815 14 
5. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bie��cego (2 158) 7 948

II. Kapitały przypadaj�ce na udziały 
niekontroluj�ce 

5 697 5 014

B. Zobowi�zania długoterminowe 18 753 11 768

1. Rezerwy 2 707 2 332 15,15.1,15.2,15.3 
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

3 373 3 807 30.3 

3. Pozostałe długoterminowe zobowi�zania finansowe 4 863 5 298 17, 17.1,18, 37 
4. Długoterminowe zobowi�zania i rozliczenia 
mi�dzyokresowe   

7 810 331 19 

C. Zobowi�zania krótkoterminowe 73 473 43 056

1. Rezerwy 2 628 2 058 15,15.1,15.2,15.3 
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i po�yczki 1 174 - 16 
2. Pozostałe krótkoterminowe zobowi�zania finansowe 574 549 17,17.1,18, 37 
3. Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 34 299 20 186 19, 19.1, 35.2 
4. Krótkoterminowe zobowi�zania i rozliczenia 
mi�dzyokresowe 

32 448 14 492 19,19.1,35.2 

5. Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego 2 350 5 771 20 
Pasywa razem 208 334 179 006
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V. SKONSOLIDOWANE  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 

185 987 205 376 21,21.1,22,23,35.1 

B.  Koszty sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 176 761 180 433 24,24.1,29,35.1 

C.  Zysk/strata brutto ze sprzeda�y (A–B) 9 226 24 943 

D.  Koszty sprzeda�y 2 071 2 310 24,24.1 

E.  Koszty ogólnego zarz�du 17 669 15 687 24,24.1,35.3 

F.  Pozostałe przychody 2 224 3 795 25,29 

G.  Pozostałe koszty 1 566 1 988 26 

H.  Zysk/strata z działalno�ci operacyjnej (C-D-E-+F-G) (9 856) 8 753 

I.  Przychody finansowe 2 491 1 031 27 

J.  Koszty finansowe 1 994 4 863 28 

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) (9 359) 4 921 

M.  Podatek dochodowy (1 048) 1 559 30, 30.1,30.2,30.3 

N.  Pozostałe obci��enia zysku brutto 12 18 

O.  Zysk/strata netto z działalno�ci gospodarczej (L-M) (8 323) 3 344 

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

R. Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+P) (8 323) 3 344 

      Przypadaj�cy/a na: (8 323) 3 344 

      Akcjonariuszy jednostki dominuj�cej (8 659) 2 115 

      Udziały niekontroluj�ce 336 1 229 

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 (8 421) 2 728 

     Przypadaj�ce na: (8 421) 2 728 

     Wła�cicieli jednostki dominuj�cej (8 757) 1 499 

     Udziały niekontroluj�ce 336 1 229 

01.01.-31.12.2010 01.01-31.12.2009 
Zysk na jedn� akcj�:   

- podstawowy z wyniku finansowego działalno�ci kontynuowanej (0,46) 0,19 

- 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 (0,46) 0,19 

- rozwodniony z wyniku finansowego za rok obrotowy - - 
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VII.   SKONSOLIDOWANE  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 (8 659) 2 115 

Korekty o pozycje: 14 743 18 933 

Udziały niekontroluj�ce 336 1 229 

Amortyzacja �rodków trwałych 7 549 7 054 

Amortyzacja warto�ci niematerialnych 492 448 

Utrata warto�ci firmy - 20 

Zyski/ straty z tytułu ró�nic kursowych 1 006 (1 492) 

Koszty i przychody z tytułu odsetek 1  682 1 361 

Zysk/ strata z tytułu działalno�ci inwestycyjnej (290) (88) 

Zmiana stanu rezerw (46) (3 014) 

Zmiana stanu zapasów 2 233 (700) 

Zmiana stanu nale�no�ci i rozlicze� mi�dzyokresowych czynnych (24 619) 25 269 

Zmiana stanu zobowi�za� i rozlicze� mi�dzyokresowych biernych 28 971 (15 157) 

Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy (2 473) 4 619 

Inne korekty (98) (616) 

Przepływy �rodków pieni
�nych netto z działalno�ci operacyjnej 6 084 21 048 
Przepływy �rodków pieni
�nych netto z działalno�ci inwestycyjnej

Wpływy ze sprzeda�y �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych 69 108 

Wpływy ze sprzeda�y aktywów finansowych - 152 

Wpływy z tytułu dywidend 3 - 

Inne 3 621 - 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i warto�ci niematerialnych  (15 538) (18 050) 

Wydatki na nabycie podmiotów zale�nych i stowarzyszonych (4 116) (37) 

Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych (200) - 

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

Udzielone po�yczki (608) 

Przepływy �rodków pieni
�nych netto z działalno�ci inwestycyjnej (16 769) (26 474) 

Przepływy �rodków pieni
�nych z działalno�ci finansowej 

Wpływy z kredytów i po�yczek 1 174 - 

Inne wpływy finansowe 8 228 - 

Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu finansowego (519) (892) 

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki (601) (3) 

Nabycie akcji własnych - (2 127) 

Zapłacone odsetki (1 776) (1 409) 

Przepływy �rodków pieni
�nych netto z działalno�ci finansowej 6 506 (4 431) 
Zwi
kszenie/ zmniejszenie stanu �rodków pieni
�nych i ekwiwalentów �rodków 
pieni
�nych 

(4 179) (9 857) 

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

32 191 42 048 

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

28 012 32 191 
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VIII. INNE INFORMACJE 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 57 083 5 068 38 899 8 002 109 052

Zwi
kszenia 1 909 706 13 456 953 17 024

-nabycie 1 909 388 12 721 391 15 409
-nabycie w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 
- 318 735 562 1 615

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

-inne - - - - -

Zmniejszenia 614 444 1 224 139 2 421

-zbycie - 390 34 - 424

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

-inne 614 54 1 190 139 1 997

Przypisane do warto�ci zaniechanej - -

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

Warto�	 brutto na koniec okresu 58 378 5 330 51 131  8 816 123 655

Warto�	 umorzenia na pocz�tek 
okresu

6 032 3 597 16 978 5 135 31 742

Zwi�kszenia 2 211 636 3 839 857 7 543
Zwi�kszenia w ramach poł�cze�
jednostek gospodarczych 

- 129 444 327 900

Zmniejszenia 37 352 1 027 104 1 520

Warto�	 umorzenia na koniec okresu 8 206 4 010 20 234 6 215 38 665
Odpis aktualizuj�cy z tytułu utraty 
warto�ci na pocz�tek okresu 

129 - 54 - 183

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 

53 - 54 - 107

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

8 259 4 010 20 288 6 215 38 772

Warto�	 netto na koniec okresu 
50 119 1 320 30 843 2 601 84 883

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

Warto�	 brutto na pocz�tek okresu 45 090 5 285 35 832 6 743 92 950

Zwi
kszenia 11 993 349 3 800 1 675 17 817

-nabycie 11 993 349 3 800 1 675 17 817
-nabycie w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 
- - - - -

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

-inne - - - - -

Zmniejszenia - 566 733 416 1 715

-zbycie -   435 270 244 949

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

-inne - 131 463 172 766

Przypisane do warto�ci zaniechanej - -

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

Warto�	 brutto na koniec okresu 57 083 5 068 38 899 8 002 109 052

Warto�	 umorzenia na pocz�tek 
okresu 

3 763 3 452 14 115 4 658 25 988

Odwrócenie korekty umorzenia 
sprzedanych �rodków trwałych 

153 1 114 2 270
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przeprowadzonej w II półroczu 2008 r. 

Warto�	 umorzenia na pocz�tek 
okresu

3 916 3 453 14 229 4 660 26 258

Zwi�kszenia 2 116 690 3 395 853 7 054

Zmniejszenia 546 646 378 1 570

Warto�	 umorzenia na koniec okresu 6 032 3 597  16 978 5 135 31 742

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 

76 - 54 - 130

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

10 - - - 10

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

129 - 54 - 183

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

6 161 3 597 17 032 5 135 31 925

Warto�	 netto na koniec okresu 50 922 1 471 21 867 2 867 77 127

Grupa 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 u�ytkowania wieczystego gruntu. 
Warto�� bilansowa netto �rodków trwałych u�ytkowanych na podstawie umów leasingowych wynosi na dzie� 31.12.2010 i 
31.12.2009 odpowiednio 4.385.639,75 złotych i 5.204.742,16 złotych. 

Rozwi�zanie odpisu aktualizuj�cego warto�� budynków i budowli w kwocie 76.083,97 zł. nast�piło w zwi�zku z przywróceniem do 
u�ytkowania budynków po uprzednio przeprowadzonej modernizacji. 

Obecnie prowadzone s� w Energoinstal S.A. prace nad uko�czeniem inwestycji w zakresie nowoczesnego Centrum Innowacyjnych 
Technik Laserowych. Projekt zakłada wdro�enie innowacyjnej technologii spawania hybrydowego Laser+MAG w procesie 
produkcji wysokosprawnych kotłów energetycznych oraz spalarni odpadów. ENERGOINSTAL S.A. zamierza uruchomi� produkcje 
w oparciu o własn� technologi�. Wdra�ana technologia bezpo�rednio w produkcji paneli kotłów opiera si� o układ wyposa�ony w 
dwa supernowoczesne lasery włókowe, o mocy 12kW ka�dy. Trzecie urz�dzenie o mocy 8kW jest ju� wykorzystywane do produkcji 
rur o�ebrowanych. Technologia laserowego spawania nie jest do chwili obecnej stosowana w produkcji wielkogabarytowych 
urz�dze� energetycznych, a ENERGOINSTAL S.A. jest prekursorem wdra�ania tej technologii. Sytuacja taka pozwoli na uzyskanie 
przez Firm� przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych wiod�cych producentów. 

Powy�sza inwestycja o warto�ci  blisko 32 miliony zł. jest ju� prawie zako�czona. Linie do laserowego spawania rur o�ebrowanych 
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 80 497 71 922

b) u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub 
innej umowy, w tym umowy leasingu 

4 386 5 205

Razem rzeczowe aktywa trwałe 84 883 77 127

Na dzie� przej�cia na MSR dokonano wyceny cz��ci budynków i budowli oraz urz�dze� technicznych i maszyn zakupionych przed 
1997r. w warto�ci godziwej, któr� przyj�to jako zakładany koszt. Skutki wyceny zostały uj�te jako korekta zysków zatrzymanych. 

W zakresie rzeczowych aktywów trwałych, spółka dominuj�ca ENERGOINSTAL S.A. w roku 2010 poniosła kwot� 14.713,8 
tys. zł na nakłady inwestycyjne. Pozostałe spółki Grupy wydatkowały 696,0 tys. zł. Nabycie w ramach poł�cze� jednostek 
gospodarczych wyniosło 1.615,7 tys. zł. 

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 67 376 29 953
Zastaw rzeczowych aktywów trwałych 669 -
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Razem 68 045 29 953

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

a) nieruchomo�� poło�ona w Por�bie, ul. Zakładowa 2 wpisana do KW 49889 – hipoteka kaucyjna do kwoty 3.455.496,07zł, na 
rzecz PKO BP SA tytułem zabezpieczenia wierzytelno�ci wynikaj�cych z udzielonych gwarancji; 

b) nieruchomo�� poło�ona w Por�bie ul. Zakładowa 2 wpisana do KW nr 49889 oraz nieruchomo�� poło�ona w Piechowicach 
przy ul. �wierczewskiego 11 wpisana do KW 37540 – hipoteka kaucyjna do kwoty 48.000.000,00 zł, na rzecz PKO BP S.A. 
tytułem zabezpieczenia limitu kredytowego wielocelowego; 

c) nieruchomo�� poło�ona w Por�bie ul. Zakładowa 2 wpisana do KW nr 49889 – hipoteka kaucyjna do kwoty 3.000.000,00 zł, 
na rzecz WFO� tytułem zabezpieczenia wierzytelno�ci; 

d) nieruchomo�� w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdy�skich 51, wpisana do KW GW1G78476/8 na kwot�
1.000.000,00 zł, na rzecz PKO BP SA tytułem zabezpieczenia umowy ramowej o udzielenie gwarancji; 

e) nieruchomo�� w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Małorolnych,, wpisana do KW GW1G69222/7 oraz KW 42635/0 na kwot�
9.000.000,00 zł, na rzecz PKO BP SA tytułem zabezpieczenia umowy ramowej o udzielenie gwarancji; 

f) nieruchomo�� w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdy�skich 51 oraz ul. Podmiejska, wpisana do KW 
GW1G/00078475/1 i KW GW1G/00035753/1 na ł�czn� kwot� 2.500.000,00 zł, na rzecz BRE BANK SA – umowa o 
udzielenie gwarancji 

g) nieruchomo�� w Czechowicach, ul. E. Orzeszkowej 3, wpisana do KW KA1P/00050141/2 na kwot� 21.000,00 zł, na rzecz 
BRE BANK SA, tytułem zabezpieczenia wierzytelno�ci wynikaj�cych z udzielonych gwarancji;  

h) nieruchomo�� w Czechowicach, ul. E. Orzeszkowej 3, wpisana do KW KA1P/00050141/2 na kwot� 400.000,00 zł, na rzecz 
BRE BANK SA, tytułem zabezpieczenia wierzytelno�ci wynikaj�cych z udzielonych gwarancji. 

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

Maszyny i urz�dzenia oraz �rodki transportu stanowi�ce własno�� Przedsi�biorstwa Robót Remontowych ENERGOREM Sp. z o.o. – 
zastaw rejestrowy w wysoko�ci 668.756,00  zł, na rzecz Banku Milenium S.A. z siedzib� w Warszawie tytułem zabezpieczenia 
udzielonej gwarancji oraz kredytu w rachunku bie��cym. 

Nota 1.3 Rzeczowe aktywa trwałe 
Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2010 31.12.2009 

    - grunty  - -

    - budynki i budowle 50 119 50 922

    - �rodki transportu 1 320 1 471

    - urz�dzenia techniczne i maszyny 30 843 21 867

    - inne �rodki trwałe 2 601 2 867

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 84 883 77 127

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane pozabilansowo 31.12.2010 31.12.2009 

u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym 
umowy leasingu, w tym: 7 693 7 345

    - warto�� gruntów u�ytkowanych wieczy�cie -

Razem rzeczowe aktywa trwałe wykazywane pozabilansowo 7 693 7 345

Nota 2 Prawo u�ytkowania wieczystego gruntu 
31.12.2010 31.12.2009 

Warto�	 brutto na pocz�tek okresu 4 688 4 688

Zwi�kszenia - -

- z tytułu nabycia - -

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

Zmniejszenia 3 -

-przekazanie 3 -

Pó�niejsze aktywowane nakłady - -

Inne * (114) -

Przemieszczenia wewn�trzne(+/-) - -

Warto�	 brutto na koniec okresu 4 571 4 688

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 ró�nic kursowych netto - -
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Warto�	 netto na koniec okresu 4 571 4 688

* Dokonano przekwalifikowania prawa u�ytkowania wieczystego gruntu do nieruchomo�ci inwestycyjnych 
Prawo u�ytkowania wieczystego gruntu, dotyczy gruntów:  

Prawo u�ytkowania wieczystego gruntów dotyczy: 

a) W 2009r. : 
a. Piechowice, ul. �wierczewskiego 11, 
b. Pobierowo, ul. Powsta�ców, 
c. Por�ba, ul. Zakładowa 2, 
d. Bielsko- Biała ul. Konarskiego 10 
e. Gorzów Wielkopolski ul. Podmiejska 
f. Gorzów Wielkopolski ul. Małorolnych 
g. Gorzów Wielkopolski ul. Cicha 
h. Gorzów Wielkopolski ul. Kosynierów Gdy�skich 51 
i. Czechowice – Dziedzice ul. E. Orzeszkowej 3 

b) W  2010r.: 
a. Piechowice, ul. �wierczewskiego 11, 
b. Pobierowo, ul. Powsta�ców, 
c. Por�ba, ul. Zakładowa 2, 
d. Bielsko- Biała ul. Konarskiego 10 
e. Gorzów Wielkopolski ul. Podmiejska 
f. Gorzów Wielkopolski ul. Małorolnych 
g. Gorzów Wielkopolski ul. Cicha 
h. Gorzów Wielkopolski ul. Kosynierów Gdy�skich 51 
i. Czechowice – Dziedzice ul. E. Orzeszkowej 3 

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  
• Katowice, Al. Ro�dzie�skiego 188d – warto�� godziwa ustalona  w oparciu o wycen� niezale�nego rzeczoznawcy 

maj�tkowego Krzysztofa Firlusa z dnia 30 stycznia 2007 , wg poziomu cen z grudnia 2003r i wg stanu nieruchomo�ci na 
31.12.2003r. Warto�� z operatu szacunkowego wynosi 4.100.000 zł brutto (3.260.655,74 zł netto), 

• 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 u�ytkowanie wieczyste (616.600 zł) stanowi jej warto��
godziw�; 

• Bielsko-Biała – warto�� okre�lona wg ceny nabycia (171.420,00 zł) zgodnie z Aktem Notarialnym 3261/2001 z dnia 
31.01.2001   

• Por�ba – warto�� okre�lona wg ceny nabycia ( 2005r. – 396.818,00 zł; 2006r.- 304.805,57 zł ) zgodnie z Aktami 
Notarialnymi  

• Gorzów Wielkopolski – warto�� ustalona w oparciu o wycen� rzeczoznawcy maj�tkowego El�biety Leciejewskiej z dnia 
10.10.2008, warto�� z operatu wynosi 1.402.630,00 zł 

• Czechowice – Dziedzice - warto�� ustalona w oparciu o wycen� rzeczoznawcy maj�tkowego Romana Palucha  z dnia 24 
wrze�nia 2008, warto�� z operatu wynosi 1.592.000,00 zł 

Prawo u�ytkowania wieczystego gruntu nie podlega amortyzacji. 

Nota 3 Nieruchomo�ci inwestycyjne 

  01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009 

Warto�	 brutto na pocz�tek okresu - -
Zwi�kszenia 717 -

- z tytułu przekwalifikowania * 717 -

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

Zmniejszenia - -

-zbycie  - -

Pó�niejsze aktywowane nakłady  - -

Przemieszczenia wewn�trzne(+/-)  - -

Warto�	 brutto na koniec okresu 717 -

  -

Warto�	 umorzenia na pocz�tek okresu - -

zwi�kszenia z tytułu przekwalifikowania* 26

Zwi�kszenia 6 -
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Zmniejszenia  - -

Warto�	 umorzenia na koniec okresu 32 -

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 ró�nic kursowych netto  - -

Warto�	 netto na koniec okresu 685 -

* Dokonano przesuni�cia z tytułu przekwalifikowania gruntów o warto�ci 114.000,00 oraz budynków o warto�ci netto 576.802,52 zł. 
W roku 2010 spółka INTEBUD – WEST Sp. z o. o. uzyskała przychody z dzier�awy nieruchomo�ci inwestycyjnej w kwocie 
31.440,00 zł. 

Nota 4 Warto�	 firmy 

01.01.-31.12.2010 01.01.-31.12.2009 

Warto�	 brutto na pocz�tek okresu 22 59

Zwi�kszenia 14 -

Zmniejszenia - -

-zbycie - -

Warto�	 brutto na koniec okresu 36 59

Korekta z tytułu ró�nic kursowych - -

Pozostałe korekty 3 37

Warto�	 brutto na koniec okresu po 
uwzgl
dnieniu korekt 

33 22

Warto�	 umorzenia na pocz�tek okresu - -

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 

- -

Warto�	 netto na koniec okresu 33 22

Nota 5 Zmiany warto�ci niematerialnych (z wył�czeniem warto�ci firmy) w okresie 01.01.2010 do 31.12.2010 

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 WNI 

Warto�	 brutto na pocz�tek okresu - - 182 3 222 3 404

Zwi�kszenia - - - 127 127

- z tytułu nabycia - - - 91 91
-z prac rozwojowych prowadzonych we 

własnym zakresie 
- - - - -

-nabycie w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 
- - - 36 36

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

Zmniejszenia - - - 8 8

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

-likwidacja - - - 8 8

-zbycie - - - - -

-z tytułu przeszacowania warto�ci - - - - -
Przeklasyfikowane do kategorii przeznaczonych 
do sprzeda�y /przeznaczonych do zbycia  

- - - - -

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

Warto�	 brutto na koniec okresu - - 182 3 341 3 523

Warto�	 umorzenia na pocz�tek okresu - - 118 1 658 1 776

Zwi�kszenia - - 3 486 489
- nabycie w ramach poł�cze� jednostek 
gospodarczych 

- - - 36 36
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Przemieszczenia wewn�trzne(+/-) - - - - -

zmniejszenia - - - 8 8

Warto�	 umorzenia na koniec okresu - - 121 2 172 2 293
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 2 172 2 293

Korekta z tytułu ró�nic kursowych (+/-) - - - - -

Warto�	 netto na koniec okresu - - 61 1 169 1 230

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 2 840 2 967

Zwi�kszenia - - 55 392 447
- z tytułu nabycia - - 55 392 447
-z prac rozwojowych prowadzonych we własnym 

zakresie 
- - - - -

-nabycie w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 
- - - - -

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

Zmniejszenia - - - 10 10

-likwidacja - - - 10 10

-zbycie - - - - -

-z tytułu przeszacowania warto�ci - - - - -
Przeklasyfikowane do kategorii przeznaczonych 
do sprzeda�y /przeznaczonych do zbycia  

- - - - -

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

Warto�	 brutto na koniec okresu - - 182 3 222 3 404

Warto�	 umorzenia na pocz�tek okresu - - 115 1 260 1 375

zwi�kszenia - - 3 408 411

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

zmniejszenia - - - (10) (10)

Warto�	 umorzenia na koniec okresu - - 118 1 658 1 776
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 1 658 1 776

Korekta z tytułu ró�nic kursowych (+/-) - - - - -

Warto�	 netto na koniec okresu - - 64 1 564 1 628

Głównym składnikiem warto�ci niematerialnych netto na 31 grudnia 2010 roku s� licencje.  

Nota 6 Długoterminowe aktywa finansowe  

31.12.2010 31.12.2009 

a) od jednostek powi�zanych 304 289

 - udziały lub akcje 304 289

 - po�yczki - -

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 556 789

 - udziały lub akcje 18 18

 - po�yczki 508 -

 - lokaty 1 030 771

Długoterminowe aktywa finansowe 1 860 1 078
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c) odpisy aktualizuj�ce warto�� 3 522 3 537
Długoterminowe aktywa finansowe 
brutto 

5 382 4 615

W dniu 02.04.2010 jednostka dominuj�ca ENERGOINSTAL S.A. zawarła umow� po�yczki z Przemysławem Pozorskim na kwot�
607.500 zł. Niniejsza po�yczka uwarunkowana jest nabyciem 45 udziałów w spółce Przedsi�biorstwo Robót Remontowych 
ENERGOREM Sp. z o.o. Zabezpieczenie po�yczki stanowi  weksel własny „in blanco” oraz zastaw rejestrowy na nabytych 
udziałach. Termin spłaty upływa z dniem 31.07.2016. Na dzie� 31.12.2010 nale�no�� długoterminowa z tytułu udzielonej po�yczki 
wynosiła 507.500,00 zł. Oprocentowanie po�yczki nie odbiega od rynkowego. 

Nota 6.1 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych brutto (według grup rodzajowych) 
31.12.2010 2009 rok 

a) stan na pocz�tek okresu  4 615 4 969

b) zwi�kszenia (z tytułu) 767 46

   - udziały lub akcje - -

   - po�yczki 508 -

   - lokaty 259 46

c) zmniejszenia (z tytułu) - 400

   - udziały lub akcje - 400

   - spłata udzielonej po�yczki - -

   - korekta -

d) stan na koniec okresu 5 382 4 615

   - udziały lub akcje 3 844 3 844

   - po�yczki 508

   - lokaty 1 030 771

Nota 6.2 Udziały i inne aktywa finansowe ( struktura walutowa) 

Nota 6.3 Udziały i inne aktywa finansowe ( według zbywalno�ci) 

31.12.2010 31.12.2009 

Z ograniczon� zbywalno�ci� (warto�� bilansowa) 322 307

    a) akcje i udziały (warto�� bilansowa): 322 307

        - korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) 15 (394)

        - warto�� na pocz�tek okresu 307 312

        - warto�� według cen nabycia 3 844 3 844

    b) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 1 538 771

        - warto�� według cen nabycia  1 538 771

Warto�	 według cen nabycia, razem 5 382 4 615

Warto�	 na pocz�tek okresu, razem 307 312

Korekty aktualizuj�ce warto�	 (za okres), razem 15 (394)

Warto�	 bilansowa, razem 1 860 1 078

Posiadane przez Grup� Kapitałow�  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. (523.900,00 zł): 

a/ Instal Finanse Spółka z o.o. : 69.000,00 zł (100% udziału w kapitale) 

31.12.2010 31.12.2009 

a) w walucie polskiej 5 382 4 615
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 

5 382 4 615



Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL SA 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

sporz�dzone zgodnie z MSR i MSSF 

������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

31

b/ Instal - Cad Spółka z o. o. : 60.000,00 zł (100% udziału w kapitale) 
c/ Instal Development Spółka z o.o.:   50.400,00 zł (100% udziału w kapitale) 
d/ BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o.o.: 24.500,00 (49% udziału w kapitale) 
e/ PROCHEM-ZACHÓD Sp. z o.o. Słubice: 320.000,00 zł (20% udziału w kapitale) 

– na 31.12.2010r (523.900,00 zł):  
a/ Instal Finanse Spółka z o.o. : 69.000,00 zł (100% udziału w kapitale) 
b/ Instal - Cad Spółka z o. o. : 60.000,00 zł (100% udziału w kapitale) 
c/ Instal Development Spółka z o.o.: 50.400,00 zł (100% udziału w kapitale) 
d/ BES –  Kraftwerksanlagen Sp. z o.o.: 24.500,00 zł (49% udziału w kapitale) 
e/ PROCHEM-ZACHÓD Sp. z o.o. Słubice: 320 000,00 zł (20% udziału w kapitale) 

• odpisy aktualizuj�ce:  
-  na 31.12. 2009r. wykazano odpisy aktualizuj�ce na kwot� 235.218,76 zł, w tym: 60.000,00 zł utworzony na 
100% warto�ci udziałów w spółce Instal-Cad Spółka z o.o. oraz  na kwot� 15.218,76 zł – 30,19% warto�ci 
udziałów w spółce Instal Development Spółka z o.o. , a tak�e na kwot� 160.000,00 zł utworzony na 50% warto�ci 
udziałów w spółce PROCHEM-ZACHÓD Spółka z o.o. Słubice; 
-  na 31.12. 2010r. wykazano odpisy aktualizuj�ce na kwot� 220.000,00 zł, w tym: 60.000,00 zł utworzony na 
100% warto�ci udziałów w spółce Instal-Cad Spółka z o.o. i  na kwot� 160.000,00 zł utworzony na 50% warto�ci 
udziałów w spółce PROCHEM-ZACHÓD Spółka z o.o. Słubice; 

• warto�	 netto udziałów –31.12.2009r.: 288.681,24zł; oraz 31.12.2010r.:303.900,00 zł. 
b) od pozostałych jednostek -  na  koniec 31.12.2009 r. wykazano warto��  udziałów jakie Grupa  posiada w WRJ Sp. z 

o.o. w Siemianowicach �l�skich, ZEC CARBON BIELSKO Sp. z o.o., Agencji Rozwoju Regionalnego – Gorzów 
Wielkopolski, Sudesko – Pomorskim Towarzystwie Dróg – Jelenia Góra, a na 31.12.2010 r. wykazano warto��  
udziałów jakie Grupa  posiada w WRJ Sp. z o.o. w Siemianowicach �l�skich, ZEC CARBON BIELSKO Sp. z o.o., 
Agencji Rozwoju Regionalnego – Gorzów Wielkopolski, Sudesko – Pomorskim Towarzystwie Dróg – Jelenia Góra
• warto�	 brutto akcji/udziałów
– na 31.12.2009r. (3.319.400,00 zł): 
a/  3.290.000,00 zł udziały WRJ Sp. z o. o. 
b/  17.400,00 zł udziały  w ZEC CARBON BIELSKO Sp. z o.o. 
c/ 10.000,00 zł udziały w  Agencja Rozwoju Regionalnego – Gorzów Wielkopolski 
d/ 2.000,00 zł udziały w Sudesko – Pomiorskie Towarzystwo Dróg – Jelenia Góra  
– na 31.12.2010r (3.319.400,00 zł):  
a/  3.290.000,oo zł udziały WRJ Sp. z o. o. 
b/ 17.400,00 zł udziały w ZEC CARBON BIELSKO Sp. z o.o.
c/ 10.000,00 zł udziały w Agencja Rozwoju Regionalnego – Gorzów Wielkopolski 
d/ 2.000,00 zł udziały w Sudesko – Pomorskie Towarzystwo Dróg – Jelenia Góra 
• odpisy aktualizuj�ce:

- na 31.12.2009r. wykazano odpisy na kwot� 3.302.000,00 zł, w tym  3.290.000 zł -100% warto�ci udziałów  
w WRJ Sp. z o. o. oraz na kwot� 10.000,00 zł utworzony na 100% warto�ci udziałów w Agencji Rozwoju 
Regionalnego – Gorzów Wielkopolski; na kwot� 2.000,00 zł utworzony na 100% warto�ci udziałów w Sudesko – 
Pomiorskie Towarzystwo Dróg – Jelenia Góra. 
- wykazano na 31.12.2010r. odpisy aktualizuj�ce na kwot� 3.302.000,00 zł, w tym  3.290.000 zł -100% warto�ci 
udziałów w WRJ Sp. z o. o. a tak�e na kwot� 10.000,00 zł utworzony na 100% warto�ci udziałów w Agencji 
Rozwoju Regionalnego – Gorzów Wielkopolski; na kwot� 2.000,00 zł utworzony na 100% warto�ci udziałów w 
Sudesko – Pomiorskie Towarzystwo Dróg – Jelenia Góra. 

• warto�	 netto akcji/udziałów wyniosła na 31.12.2009r.: 17.400,00 zł; a na 31.12.2010r.: 17.400,00.zł 

Warto�� godziwa: 

Przy wyliczaniu warto�ci godziwej udziałów w Instal Finanse Sp. z o.o. zastosowano podej�cie uproszczone, z uwagi na fakt i�
udziały nie stanowi� przedmiotu obrotu publicznego. Warto�� godziw� udziałów ustalono w poszczególnych latach w oparciu o 
warto�� aktywów netto spółki w danym roku według jednostkowych sprawozda� z sytuacji finansowej: 

� Instal Finanse Spółka z o.o. : 185.578,77 złotych (31.12.2009 roku), 126.300,62 złotych (31.12.2010 roku). 

� Instal – Cad Spółka z o.o : 0 złotych (ze wzgl�du na zawieszon� działalno�� warto�� godziw� okre�lono jako zero), 

� Instal Development Spółka z o.o.: . 35.173,57 złotych (31.12.2009 roku); 33.589,47 złotych (31.12.2010 roku). 

Dla posiadanych przez ENERGOINSTAL S.A. udziałów w WRJ Sp. z o.o. z uwagi na bardzo niski udział posiadanych akcji oraz 
fakt dokonania 100% odpisów aktualizuj�cych warto�� udziałów – warto�� godziw� udziałów okre�lono na poziomie zerowym. 
Dla posiadanych przez INTERBUD-WEST Sp. z o.o. udziałów w Agencji Rozwoju Regionalnego oraz w Sudesko –Pomorskim 
Towarzystwie Dróg – z uwagi na bardzo niski udział posiadanych akcji oraz fakt dokonania 100% odpisów aktualizuj�cych warto��
udziałów – warto�� godziw� udziałów okre�lono na poziomie zerowym , natomiast dla udziałów PROCHEM-ZACHÓD Sp. z o.o. 
Słubice warto�� godziw� udziałów ustalono na poziomie 160.000,00 zł. 



Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL SA 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

sporz�dzone zgodnie z MSR i MSSF 

������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

32

Dla posiadanych przez ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. udziałów w ZEC CARBON BIERLSKO Sp. z o.o. warto�� godziw�
udziałów przyj�to za zgodn� z warto�ci� wykazan� w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie 17.400,00 zł.  

Nota 7 Długoterminowe nale�no�ci i rozliczenia mi
dzyokresowe 

Długoterminowe nale�no�ci i rozliczenia mi�dzyokresowe obejmuj� cz��� długoterminow� rozlicze� mi�dzyokresowych czynnych i 
zostały opisane w notach  numer 9 do 9.3. 

Nota 8 Zapasy 

Wycena 
według 

ceny 
nabycia/ 
kosztu 

wytworze-
nia 

Wycena 
według 

warto�ci 
netto 

mo�liwej 
do 

uzyskania

Kwota 
odpisów 
warto�ci 
zapasów 

na 
pocz�tek 
okresu 

Kwoty 
odwrócenia 

odpisów 
warto�ci 

zmniejszaj�-
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 
przej
-

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 

stano-
wi�cych 

zabezpiecze
- nie 

zobowi�za�

01.01. - 31.12.2010 
Materiały 3 388 1 716 1 039 101 734 - 1 672 25 578 1 716 -
Półprodukty i 
produkty w 
toku 

1 970 1 939 117 94 8 - 31 130 060 1 939 -

Produkty 
gotowe 

- - - - - - - 21 123 - -

Towary 331 331 - - - - - - 331 -

RAZEM 5 689 3 986 1 156 195 742 1 703 176 761 3 986 -

01.01. - 31.12.2009 
Materiały 4 432 3 393 564 54 529 - 1 039 17 421 3 393 4 000
Półprodukty i 
produkty w 
toku 

2 575 2 458 1 1 117 - 117 141 217 2 458 -

Produkty 
gotowe 

- - - - - - - 21 795 - -

Towary - - - - - - - - - -

RAZEM 7 007 5 851 565 55 646 - 1 156 180 433 5 851 4 000

W okresie obj�tym sprawozdaniem, czyli 01.01.-31.12.2010r. utworzony został odpis na zalegaj�ce zapasy materiałów w kwocie 
734.986,68 zł. oraz na zapas produkcji w toku na kwot� 7.537,67 zł.  
Na zapasach według stanu na 31.12.2010 r. nie s� ustanowione zabezpieczenia. 
Na 31.12.2009r. były ustanowione nast�puj�ce zastawy na zapasach Grupy ENERGOINSTAL S.A. celem zabezpieczenia 
zobowi�za� kredytowych: 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 9 Krótkoterminowe nale�no�ci i rozliczenia mi
dzyokresowe 

31.12.2010 31.12.2009 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług: 53 749 26 597

   - cz��� długoterminowa 179 69

   - cz��� krótkoterminowa  53 570 26 528

Nale�no�ci od jednostek powi�zanych: 94 18

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 94 18

Przedpłaty: 13 261 49

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 13 261 49

Pozostałe nale�no�ci: 2 924 7 507

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 2 924 7 507
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Pozostałe nale�no�ci od jednostek powi�zanych: 1 3

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 1 3

Rozliczenia mi
dzyokresowe czynne: 12 555 20 632

   - cz��� długoterminowa 102 -

   - cz��� krótkoterminowa 12 453 20 632

RAZEM WARTO�� BRUTTO 82 584 54 806

Odpisy z tytułu utraty warto�ci nale�no�ci na pocz�tek okresu 3 481 7 657

Kwoty odwrócenia odpisów z tytułu utraty warto�ci nale�no�ci  233 4 366

Odpisy z tytułu utraty warto�ci nale�no�ci uj�te w trakcie okresu 408 190

Odpisy z tytułu utraty warto�ci nale�no�ci na koniec okresu 3 656 3 481

RAZEM WARTO�� NETTO 78 928 51 325

Nale�no�ci 
� eksport – przeci�tny termin płatno�ci nale�no�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 ka�dego 
etapu.

Nie wyst�piły istotne odst�pstwa od terminów opisanych powy�ej. 
� 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 powy�ej.

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, według umowy płatno�ci po 60 dniach od realizacji 
ostatniej dostawy w ramach ka�dego etapu.

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� nale�no�ci od dłu�ników postawionych w stan likwidacji lub upadło�ci, kwestionuj�cych 
nale�no�ci oraz zalegaj�cych na zako�czenie okresu sprawozdawczego z zapłat� dłu�ej ni� 12 miesi�cy, a tak�e w innych 
wypadkach, gdy ocena sytuacji gospodarczej i finansowej podmiotu wskazuje, �e spłata nale�no�ci w najbli�szym czasie nie jest 
prawdopodobna. Nale�no�ci na drodze s�dowej obejmowane s� w 100% odpisem. 

Ryzyko uzale�nienia od odbiorców: 
Analiza sprzeda�y wskazuje na jednego odbiorc�, którego udział w sprzeda�y Grupy ENERGOINSTAL S.A. mo�e wskazywa� na 
potencjalne ryzyko uzale�nienia. Polityka prowadzona w odniesieniu do tego odbiorcy zakłada utrzymanie skali współpracy z tym�e 
odbiorc� przy jednoczesnej intensyfikacji działa� zmierzaj�cych w kierunku rozwoju pozostałych grup odbiorców. Udział 
w sprzeda�y pozostałych odbiorców nie wskazuje na ryzyko uzale�nienia. 

Nota 9.1 Nale�no�ci krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) 

31.12.2010 31.12.2009 

a) w walucie polskiej 43 628 23 942

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 38 956 30 864

b1. jednostka/waluta    EURO 9 836 7 499

      tys. zł  38 954 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 82 584 54 806
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Nota 9.2 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 
zako�czenia okresu sprawozdawczego okresie spłaty: 

31.12.2010 31.12.2009 

a) do 1 miesi�ca 32 890 3 367

b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 7 826 9 072

c) powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 3 188 229

d) powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 5 4 735

e) powy�ej 1 roku 179 98

f) nale�no�ci przeterminowane 9 755 9 114

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 53 843 26 615

g) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług  3 617 3 467

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 50 226 23 148

Nota 9.3 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 4 641 1 648

b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 1 033 3 438

c) powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 135 302

d) powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 478 323

e) powy�ej 1 roku 3 468 3 403

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)  9 755 9 114
f) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane  

3 615 3 438

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  6 140 5 676

Według stanu na 31.12.2010r.  nie zostały ustanowione cesje na nale�no�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. 

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

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe obejmuj� głównie: przychody z wyceny kontraktów długoterminowych. Stan ich na 
koniec 2009 roku – 19.099.326,10  złotych i na 31.12.2010 roku –  10.832.526,99  złotych. Kolejn� znacz�c� pozycj� w 
krótkoterminowych rozliczeniach mi�dzyokresowych jest VAT naliczony do odliczenia w nast�pnym miesi�cu, który wynosił 
odpowiednio na koniec: 31.12.2009 roku – 1.023.789,20  złotych i 31.12.2010 roku – 1.118.424,01 złotych. Wydatki zwi�zane z 
ubezpieczeniami maj�tkowymi na dzie� 31.12.2009 roku – 171.974,94 złotych, a na 31.12.2010 roku – 218.745,66 złotych.
Nierozliczone koszty usług obcych na koniec 2009 roku – 151.819,39 złotych, a na 31.12.2010 roku – 808,45 złotych. Nast�pn�
pozycj� w rozliczeniach mi�dzyokresowych stanowi� koszty oddziałów w Niemczech i Holandii, które na koniec 2009 roku –
37.772,84 złotych, a na 31.12.2010 roku – 21.584,98  złotych.  Wydatki na prowizje od gwarancji bankowych według stanu na  
31.12.2009 roku oraz 31.12.2010 roku wynosiły odpowiednio: 22.961,64 złotych oraz 66.909,92 złotych.  Kwoty kosztów 
pozostałych kształtowały si� według stanu na  31.12.2009 roku oraz 31.12.2010 roku odpowiednio 43.236,79 złotych; 194.111,22 
złotych.  

Nota 10 Nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego 

31.12.2010 31.12.2009 

Nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego  933 2 236

Razem 933 2 236
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Nota 11 Krótkoterminowe aktywa finansowe  

31.12.2010 31.12.2009 

a) od jednostek powi�zanych - -

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

 - udziały lub akcje - -

 - po�yczki 131 -

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 545 1 492

Krótkoterminowe aktywa finansowe 676 1 492

c) odpisy aktualizuj�ce warto�� 28 28

Krótkoterminowe aktywa finansowe brutto 704 1 520

Krótkoterminowe aktywa finansowe – na pozycj� t� składaj� si� : 
31.12.2010r. : 

• 28.106,44 zł – po�yczka udzielona spółce PROCHEM-ZACHÓD Sp. z o.o. Słubice w kwocie 15.000,00 zł wraz  
z odsetkami zarachowanymi na dzie� 31.12.2009r. w kwocie 13.106,44 zł; po�yczka wraz z zarachowanymi odsetkami 
została w cało�ci obj�ta odpisem aktualizacyjnym na dzie� 31.12.2009r. (kwota 28.106,44 zł). 

• 131.223,84 – po�yczka udzielona Przemysławowi Pozorskiemu na kwot� 607.500 zł.,  nale�no�� krótkoterminowa z tytułu 
udzielonej po�yczki wynosiła 100.000,00 zł. wraz z zarachowanymi odsetkami w kwocie 31.223,84 zł. 

• 544.526,93 zł – walutowe kontrakty terminowe typu forward ( kwoty nale�ne według dodatniej wyceny na dzie� bilansowy 
zawartych na rok nast�pny transakcji terminowych typu forward ). Szczegółowy opis transakcji zawarty jest w nocie 37. 

31.12.2009r. : 
• 27.542,40 zł – po�yczka udzielona spółce PROCHEM-ZACHÓD Sp. z o.o. Słubice w kwocie 15.000,00 zł wraz  

z odsetkami zarachowanymi na dzie� 31.12.2009r. w kwocie 12.542,40 zł; po�yczka wraz z zarachowanymi odsetkami 
została w cało�ci obj�ta odpisem aktualizacyjnym na dzie� 31.12.2009r. (kwota 27.542,40 zł). 

• 1.491.946,30 zł – walutowe kontrakty terminowe typu forward ( kwoty nale�ne według dodatniej wyceny na dzie�
bilansowy zawartych na rok nast�pny transakcji terminowych typu forward ). 

Nota 11.1 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  1 492 -

b) zwi�kszenia (z tytułu) 131 1 492

 - udziały lub akcje - -

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - 1 492

 - po�yczki 131 -

c) zmniejszenia (z tytułu) 947 -

 - spłata udzielonej po�yczki - -

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 947 -

 - udziały lub akcje - -

d) stan na koniec okresu 676 1 492

 - udziały lub akcje - -

 - po�yczki - -

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 676 1 492

Nota 11.2 Udziały i inne aktywa finansowe ( struktura walutowa) 
Udziały i inne aktywa finansowe ( struktura walutowa) 31.12.2010 31.12.2009 

a) w walucie polskiej 676  1 492

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - -
Papiery warto�ciowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe, razem 

676 1 492

Nota 11.3 Udzielone po�yczki krótkoterminowe

Na dzie� 31.12.2009r. oraz na dzie� 31.12.2010r. Grupa kapitałowa posiadała po�yczki krótkoterminowe udzielone przez 
INTERBUD – WEST Sp. z o.o. spółce PROCHEM-ZACHÓD Sp. z o.o. Słubice odpowiedni w kwotach: 27.542,40 zł i 28.106,44 zł 
(wraz z odsetkami) w cało�ci obj�te odpisem aktualizuj�cym. 
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Na dzie� 31.12.2010 nale�no�� krótkoterminowa z tytułu udzielonej w dniu 02.04.2010 ENERGOINSTAL S.A. po�yczki panu 
Przemysławowi Pozorskiemu wraz z zarachowanymi odsetkami wynosiła 131.223,84 zł. 

Nota 12 �rodki pieni
�ne i ich ekwiwalenty 

�rodki pieni
�ne i ich ekwiwalenty 31.12.2010 31.12.2009 

�rodki pieni��ne w banku i w kasie 28 012 32 191

Lokaty krótkoterminowe - -

Razem, w tym: 28 012 32 191

�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 
u�ytku (ZF�S, blokady na rachunkach bankowych stanowi�ce 
zabezpieczenia ) 

- -

Na dzie� 31 grudnia 2010 roku nie wyst�puj� �rodki pieni��ne o ograniczonej mo�liwo�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 sprawozdaniu z przepływów pieni��nych jest zgodna z warto�ci�
�rodków pieni��nych wykazanych 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 

38 272 - 137 - 815 - - 39 224

Zmiany zasad (polityki) 
rachunkowo�ci 

- - - - - - - -

Saldo na pocz�tek 
okresu po korektach 
(po przekształceniu) 

38 272 - 137 - 815 - - 39 224

Zyski/ straty z tytułu 
aktualizacji wyceny 

- - - - - - - -

Z podziału zysku  1 447 - - - - - - 1 447

Pokrycia ró�nicy mi�dzy 
cen� rynkow� a 
nominaln� umorzonych 
akcji 

- - - - - - - -

Ró�nice kursowe z 
wyceny jednostek 
działaj�cych za granic�  

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

Saldo na koniec okresu 39 719 - 39 - 815 - - 40 573
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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 

34 595 - 753 - 4 297 - - 39 645

Zmiany zasad (polityki) 
rachunkowo�ci 

- - - - - - - -

Saldo na pocz�tek 
okresu po korektach 
(po przekształceniu) 

34 595 - 753 - 4 297 - - 39 645

Zyski/ straty z tytułu 
aktualizacji wyceny 

- - - - (3 482) - - (3 482)

Z podziału zysku  3 677 - - - - - - 3 677

Pokrycia ró�nicy mi�dzy 
cen� rynkow� a nominaln�
umorzonych akcji 

- - - - - - - -

Ró�nice kursowe z 
wyceny jednostek 
działaj�cych za granic�  

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

Saldo na koniec okresu 38 272 - 137 - 815 - - 39 224

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: 1 817 - 1 385 1 188 4 390

Krótkoterminowe na pocz�tek okresu 100 - 971 987 2 058

Długoterminowe na pocz�tek okresu 1 717 - 414 201 2 332

Zwi
kszenia 23 - 1 554 27 1 604
-utworzone w czasie roku/zwi�kszenie 

istniej�cych 
- - 936 27 963

-nabyte w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 
23 - 618 - 641

Zmniejszenia 209 - 91 359 659

-wykorzystane w ci�gu roku 92 - 31 195 318

-rozwi�zane, ale niewykorzystane 117 - 60 164 341

Korekta stopy dyskontowej - - - - -
Warto�	 na koniec okresu, w tym: 1 631 - 2 848 856 5 335
Krótkoterminowe na koniec okresu - - 1 873 755 2 628

Długoterminowe na koniec okresu 1 631 - 975 101 2 707

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: 1 783 - 2 460 2 185 6 428

Krótkoterminowe na pocz�tek okresu 100 - 2 177 1 884 4 161

Długoterminowe na pocz�tek okresu 1 683 - 283 301 2 267

Zwi
kszenia 34 - 176 466 676
-utworzone w czasie roku/zwi�kszenie 

istniej�cych 
34 - 176 466 676

-nabyte w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 
- - - - -

Zmniejszenia - - 1 251 1 463 2 714

-wykorzystane w ci�gu roku - - 1 178 1 454 2 632

-rozwi�zane, ale niewykorzystane - - 73 9 82

Korekta stopy dyskontowej - - - - -
Warto�	 na koniec okresu, w tym: 1 817 - 1 385 1 188 4 390
Krótkoterminowe na koniec okresu 100 - 971 987 2 058

Długoterminowe na koniec okresu 1 717 - 414 201 2 332
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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 poni�szej 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 2010 roku, 
opracowane w dniu 07 lutego 2011 roku dla ENERGOINSTAL S.A. , Instal „Bielsko” Sp. z o.o., ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. 
oraz Przedsi�biorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD- WEST Sp. z o.o. Ponadto w ramach poł�cze� jednostek  
gospodarczych nast�piło zwi�kszenie rezerw o szacunki przyj�te przez spółki Przedsi�biorstwa Robót Remontowych EL-GOR Sp. z 
o.o.  oraz Przedsi�biorstwa Robót Remontowych ENERGOREM Sp. z o.o. z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych w kwocie 
284.111,95 zł., nagród jubileuszowych w kwocie 217.697,11 zł. oraz niewykorzystanych urlopów w kwocie 84.592,05 zł. Poza tym 
została przej�ta równie� rezerwa na �wiadczenia pracownicze w kwocie 31.333,47 zł., która została wykorzystana w drugim kwartale 
2010 roku. 

Warto�	 rezerwy z tytułu 31.12.2010 31.12.2009 

Odpraw emerytalnych 790 394 

Odpraw rentowych 43 25 

Nagrody jubileuszowe 209 - 

Niewykorzystanych urlopów 1 806 966 

Razem 2 848 1 385 

Dla oszacowania rezerwy aktuariusz przyj�ł poni�sze zało�enia: 
� stopa wzrostu wynagrodze� – spółki Grupy Kapitałowej  przewiduj�, �e wynagrodzenia wzrosn� o 3% w najbli�szym 

roku; 
� �miertelno�� – w obliczeniach potrzebne jest oszacowanie prawdopodobie�stwa prze�ycia 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. Zało�ono, �e populacja pracowników Jednostek 
charakteryzuje si� �miertelno�ci� podan� w tych tablicach. Dodatkowo zało�ono 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 wra�liwa na ten parametr 
modelu, dlatego został one ustalony na stałym poziomie niezale�nie od wieku, sta�u i płci. Parametr ten został ustalony na 
poziomie 2,5 promila; 

� mobilno�� – jednostki nie dostarczyły 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 wra�liwe na 
przyj�te zało�enia o mobilno�ci. Oczekiwana mobilno�� została oszacowana na podstawie danych przekazanych przez 
Jednostki. Wska�nik mobilno�ci u�yty do odlicze� został oszacowany na poziomie 10%. Zało�enie to b�dzie 
weryfikowane i aktualizowane przy nast�pnych szacowaniach; 

� techniczna stopa procentowa – zgodnie z MSR 19 u�ywana 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, nale�y 
zastosowa� wyst�puj�ce na ten dzie� bilansowy stopy zwrotu z obligacji skarbowych”. Data wykupu obligacji powinna 
by� zbli�ona do daty wypłaty �wiadcze�. Zobowi�zania rozpatrywane w raporcie obejmuj� okres około 40 lat. Jednak�e na 
Warszawskiej Giełdzie Papierów Warto�ciowych rynek obligacji o długoletnim czasie �ycia jest do�� płytki. Obligacje o 
najdłu�szym okresie do wykupu maj� rentowno�� netto na poziomie 5,12%, 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 zało�ono, �e w tym wieku 
nab�d� prawo do emerytury. Dla osób, które w chwili osi�gni�cia wieku emerytalnego nie b�d� spełniały wymogów sta�u 
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 u�yto metody Prognozowanych 

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

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

� obliczanie rezerwy na przyszłe zobowi�zania dokonano na bazie osób zatrudnionych w Jednostkach 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 zało�enia 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, 
� u�ycie 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 36 miesi�cy, 
� na roboty budowlane 5 lat, 
� na pozostałe instalacje, dostaw� urz�dze� według wska�nika producenta (nie krótszy ni� 12 miesi�cy). 
Grupa tworzy rezerw� na przewidywane naprawy gwarancyjne produktów sprzedanych w oparciu o poziom napraw gwarancyjnych. 
Zało�enia zastosowane do obliczenia rezerwy na naprawy gwarancyjne w Energoinstal S.A. zostały ustalone na bie��cych 
poziomach sprzeda�y i aktualnych dost�pnych informacjach.  Rezerwa jest kalkulowana jako 0,3% przychodów ze sprzeda�y na 
eksport. 
W ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o. o. na dzie� 31.12 ka�dego roku ustala si� tworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne w 
wysoko�ci 0,9 – 1,0 % sprzeda�y w danym roku obrotowym. 

Przedsi�biorstwo Budowlano – Usługowe INTERBUD - WEST Sp. z o.o. prowadzi ewidencj� kosztów napraw gwarancyjnych.   
Rezerwy na naprawy gwarancyjne tworzone s� na zako�czone i przekazane u�ytkownikowi obiekty w wysoko�ci od 0,5 % do 0,75% 
w zale�no�ci od stopnia zło�ono�ci technicznej realizowanego kontraktu, na podstawie decyzji Zarz�du.    W ci�gu roku obrotowego  
spółka rozwi�zuje rezerwy w zwi�zku z ponoszonymi wydatkami oraz tworzy rezerwy na zako�czone i przekazane u�ytkownikowi 
obiekty. 

 Nota 15.3 Pozostałe rezerwy 
Pozostałe rezerwy obejmuj�: rezerwy na odszkodowanie dla zleceniobiorców i pracowników w kwocie 348.898,40 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 u�ytkowania 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  kwota kredytu 
5.144.531,85 zł  

WIBOR 1M 
+0,5p.p.

21-05-2011 - 1 174

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

WIBOR 1M 
+0,5p.p.

03-06-2011 - -

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

WIBOR 1M 
+0,5p.p.

13-09-2011  - -

Kredyt w rachunku bie��cym BANK MILLENIUM S.A. 
kwota kredytu 500.000.00zł 

WIBOR 1M 
+0,5p.p.

26-07-2011 - -

Suma - 1 174

Według stanu na 31.12.2009 spółki Grupy Kapitałowej nie posiadały kredytów krótkoterminowych. 
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Na 31.12.2010 r. Grupa  ENERGOINSTAL S.A.  wykazała 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 mo�e 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 
poło�onej w Por�bie przy ul. Zakładowej 2 oraz na nieruchomo�ci poło�onej 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 mo�e 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 poło�onej 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 
tak�e „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 
wydłu�ony do dnia 21 maj 2011 r.  
Zabezpieczeniem spłaty nale�no�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 poło�onej 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.  

d) Umowa o lini� na gwarancje bankowe zawarta z BRE BANK S.A. z siedzib� w Warszawie

W dniu 21.12.2009 r. P.B.U. „Interbud-West” Sp. z o.o. zawarł z BRE BANK S.A. umow� ramow� o udost�pnienie linii na 
gwarancje bankowe do kwoty 9.000.000,00 PLN. Limit przyznany został do 31.05.2016 r. Linia mo�e by� wykorzystana w formie 
udzielanych przez bank gwarancji bankowych, przetargowych, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu kaucji, zapłaty 
oraz wykonania kontraktowych zobowi�za� gwarancyjnych. Okres wa�no�ci gwarancji nie mo�e by� dłu�szy ni� 60 miesi�cy od jej 
wystawienia. Zabezpieczeniem wierzytelno�ci banku z tyt. niniejszej umowy jest: kaucja pieni��na zgodnie z um. Nr 31/005/07 
zawart� w dniu 12.07.2007 r. z pó�niejszymi zmianami, hipoteka kaucyjna w kwocie 2.500.000,00 PLN na nieruchomo�ciach  
poło�onych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdy�skich 51, wpisanej do ksi�gi wieczystej KW GW1G/00078475/1 oraz przy 
ul. Podmiejskiej, wpisanej do ksi�gi wieczystej KW GW1G/00035753/1. Dodatkowo zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz 
z deklaracj� wekslow� oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomo�ci.  

e) Umowa o lini� na gwarancje bankowe zawarta z PKO BP S.A. z siedzib� w Warszawie

W dniu 30.06.2004 r. P.B.U. „Interbud-West” Sp. z o.o. zawarł z PKO BP S.A. umow� ramow� nr 3/2004 z pó�niejszymi zmianami, 
o udost�pnienie linii na gwarancje bankowe do kwoty 9.000.000,00 PLN. Limit przyznany został do 29.06.2011 r. Linia na 
gwarancje bankowe ma charakter odnawialny. Linia mo�e by� wykorzystana w formie udzielanych przez bank gwarancji 
bankowych, przetargowych, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu kaucji, zapłaty oraz wykonania kontraktowych 
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zobowi�za� gwarancyjnych. Okres wa�no�ci gwarancji nie mo�e by� dłu�szy ni� 60 miesi�cy od jej wystawienia. Zabezpieczeniem 
wierzytelno�ci banku z tyt. niniejszej umowy jest: hipoteka kaucyjna ł�czna w kwocie 9.000.000,00 PLN na nieruchomo�ciach 
poło�onych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdy�skich 79 oraz przy ul. Małorolnych wpisana odpowiednio  do ksi�g 
wieczystych: KW GW1G/00078476/8, KW GW1G/00042635/0, KW GW1G/00069222/7, KW GW1G/00078476/8.  
Dodatkowo zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow� oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej w/w 
nieruchomo�ci.  

f) Umowa o lini� na gwarancje bankowe zawarta z BANK POLSKA KASA OPIEKI  S.A. z siedzib� wWarszawie

W dniu 13.12.2010 r. P.B.U. „Interbud-West” Sp. z o.o. zawarł z PKO S.A. umow� o otwarcie linii gwarancji bankowych nr 
01/LCK-CKGOR/2010 do kwoty 3.000.000,00 PLN. Limit przyznany został do 30.09.2011 r. Linia na gwarancje bankowe ma 
charakter odnawialny. Linia mo�e by� wykorzystana w formie udzielanych przez bank gwarancji bankowych; przetargowych, zwrotu 
zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu kaucji, zapłaty oraz wykonania kontraktowych zobowi�za� gwarancyjnych. Okres 
wa�no�ci gwarancji nie mo�e by� dłu�szy ni� 18 miesi�cy od jej wystawienia. Zabezpieczeniem wierzytelno�ci banku z tyt. 
niniejszej umowy jest: weksel In blanco wraz z deklaracj� wekslow�,  pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, cesja 
wierzytelno�ci z kontraktów. 

f) Umowa o lini� na gwarancje bankowe  zawarta z Bankiem Millenium S.A. z siedzib� w Warszawie

W dniu 13 lipca 2010 r. Przedsi�biorstwo Robót Remontowych „ENERGOREM” Sp. z o.o. zawarło umow� o lini� na gwarancje 
bankowe do maksymalnej kwoty 500.000,00 zł. Limit został przyznany na okres 1 roku od daty podpisania umowy. Linia mo�e by�
wykorzystywana w formie udzielanych przez Bank gwarancji bankowych oraz  regwarancji  z okresem wa�no�ci nie 
przekraczaj�cym 36 miesi�cy od daty wystawienia gwarancji  b�d� regwarancji. Linia ma charakter odnawialny. Zabezpieczenie 
roszcze� Banku w ramach umowy linii  stanowi weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow�, zabezpieczony zastawem rejestrowym 
na zbiorze �rodków trwałych.  

g) Umowa o kredyt w rachunku bie��cym  zawarta z Bankiem Millenium S.A. z siedzib� w Warszawie

Dnia 31 lipca 2007 r. Przedsi�biorstwo Robót Remontowych „ENERGOREM” Sp. z o.o. zawarło umow� o kredyt w rachunku 
bie��cym do kwoty 500.000,00 zł. Dnia 13 lipca 2010 r. podpisano aneks nr 3 na mocy którego umowa została wydłu�ona do dnia 26 
lipca 2011 r. Zabezpieczenie w/w umowy stanowi zastaw rejestrowy na �rodkach trwałych wraz z cesj� praw z polisy 
ubezpieczeniowej. 
Według stanu na 31.12.2009 oraz na 31.12.2010 r.  spółki Grupy Kapitałowej nie posiadały 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 1 633 574 1 685 549

w okresie od 1 roku do 5 lat 6 154 3 319 6 120 2 698

w okresie powy�ej 5 lat 1 752 1 544 3 255 2 600

Razem 9 539 5 437 11 060 5 847

 ENERGOINSTAL S.A. i spółki powi�zane u�ytkuj� �rodki trwałe na podstawie umów leasingu finansowego. Przedmiotem umów 
leasingu s� głównie �rodki transportu oraz maszyny i urz�dzenia. 
Wszystkie umowy leasingu zawarte zostały na okres 24 lub 36 miesi�cy. Umowy przewiduj� prawo pierwsze�stwa kupna 
przedmiotu leasingu przez Korzystaj�cego, za kwot� okre�lon� w umowie leasingu. 
Grupa ENERGOINSTAL S.A. u�ytkuje �rodki trwałe na podstawie umów leasingu finansowego z: 

� 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, je�eli 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 tak�e 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 ka�dy 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 je�eli Umowa Sprzeda�y nie wejdzie w 
�ycie w terminie 30dni od dnia zawarcia Umowy Leasingu oraz je�eli Korzystaj�cy pozostaje w zwłoce w zapłacie Wst�pnej Opłaty 
Leasingowej oraz innych nale�no�ci na ł�czn� kwot� równ� jednej Okresowej opłacie Leasingowej. W przypadku odst�pienia lub 
wypowiedzenia Umowy Leasingu Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi.  
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� VB Leasing  

Zabezpieczeniem  umowy leasingowej jest weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow�.  
Finansuj�cy ma prawo odst�pi� od Umowy Leasingowej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy opó�nienie w zapłacie 
jakiejkolwiek nale�no�ci wynikaj�cej z zawartej umowy wynosi co najmniej 14 dni, a tak�e ma prawo obci��y� Leasingobiorc�
odsetkami w podwójnej ustawowej wysoko�ci oraz za��da� zapłaty sumy wszystkich pozostałych rat leasingowych. Dodatkowo w 
przypadku nienale�ytego wykonania zobowi�za� wynikaj�cych z w/w umowy Leasingodawcy przysługuje kara umowna w 
wysoko�ci odpowiadaj�cej warto�ci wykupu przedmiotu leasingu.   

Dnia 16 lutego 2007r. zawarta została pomi�dzy ENERGOINSTAL S.A. a Panem Stanisławem Wi�ckiem umowa sprzeda�y 
nieruchomo�ci zlokalizowanej w Katowicach Al. Ro�dzie�skiego 188d, na mocy której Stanisław Wi�cek nabył prawo u�ytkowania 
wieczystego gruntów wraz z prawem własno�ci nieruchomo�ci budynków i budowli. Z uwagi na fakt, zawarcia w dniu 1 marca 
2007r. pomi�dzy Spółk� ENERGOINSTAL S.A. a Panem Stanisławem Wi�ckiem umowy dzier�awy na okres 10 lat, maj�cej 
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 17.1 Pozostałe zobowi�zania finansowe 

31.12.2010 31.12.2009 
Zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego 5 437 5 847 
 - cz��� długoterminowa 4 863 5 298 
 - cz��� krótkoterminowa 574 549 
Zobowi�zania z tytułu walutowych transakcji terminowych - - 
 - cz��� długoterminowa - - 
 - cz��� krótkoterminowa - - 
Zobowi�zania z tytułu warrantów - - 
 - cz��� długoterminowa - - 
 - cz��� krótkoterminowa - - 
Razem 5 437 5 847 
Nota 18 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�
dzier�awy 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.   
Na podstawie umowy najmu z dnia 19 grudnia 2008 r. ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. wynajmuje od Południowego Koncernu 
Energetycznego S.A. z siedzib� w Katowicach, ul. Lwowska 23 budynek warsztatowy w Bielsku-Białej przy ulicy Tuwima 2 oraz 
budynki: warsztatowy, magazynowy i biurowy w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 243a. Miesi�czna warto�� czynszu 
wynosi 16.274,50 zł. 

Nota 19. Zobowi�zania i rozliczenia mi
dzyokresowe 

31.12.2010 31.12.2009 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług: 33 893 19 822

   - cz��� długoterminowa 2 660 3 088

   - cz��� krótkoterminowa 31 233 16 734

Zobowi�zania od jednostek powi�zanych: 406 364

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 406 364

Przedpłaty: 15 865 3 429

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 15 865 3 429

Pozostałe zobowi�zania: 9 789 10 704

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 9 789 10 704

Rozliczenia mi
dzyokresowe przychodów: 10 545 385

   - cz��� długoterminowa 7 810 331

   - cz��� krótkoterminowa 2 735 54

Rozliczenia mi
dzyokresowe bierne: 4 059 305

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 4 059 305

Razem 74 557 35 009
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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 Grupa ma ustalone wydłu�one 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. 
Grupa zdyskontowała zobowi�zania z terminem spłaty powy�ej 12 miesi�cy. Skutki dyskonta skorygowały koszt wytworzenia 
produktów oraz koszty odsetek. 
Zobowi�zania z tytułu podatków i ubezpiecze� na 31.12.2009  oraz 31.12.2010 wynosz� odpowiednio: 9.184.099,60 złotych oraz 
8.491.961,46 złotych 
Zobowi�zania z tytułu wynagrodze� na 31.12.2009 oraz 31.12.2010 wynosz� odpowiednio: 2.895.673,73 złotych oraz 2.995.636,44 
złotych 
Rozliczenia mi�dzyokresowe bierne obejmuj� równie� rezerwy na przewidywane, nie zafakturowane koszty i wynosz� na 
31.12.2009 305.203,88 złote a na 31.12.2010 1.063.646,30 złote. 
Pozostałe zobowi�zania dotyczyły przede wszystkim zobowi�za� z tytułu potr�ce� składek pracowniczych i innych rozrachunków z 
pracownikami, a tak�e zobowi�zania wynikaj�cego z podpisanej w dniu 30 listopada 1999 roku przez ENERGOINSTAL S.A. 
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. Dnia 11.09.2009 r. strony zawarły ugod�, w której Energoinstal S.A. zobowi�zuje si� do zapłaty 
nale�no�ci głównej w wysoko�ci 5.000.000,00 zł, jak równie� zwrotu odsetek ustawowych w 12 równych miesi�cznych ratach. W 
dniu 11.09.2009 r. Energoinstal S.A. dokonał zapłaty nale�no�ci głównej. 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. 
Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów na 31.12.2010 wynosz� 10.544.441,99 zł. Obejmuj� one w kwocie 7.920.710,97 zł.   
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 zł, a 
dotyczy korekty przychodów ze sprzeda�y, które zostan� osi�gni�te w przyszłych okresach , a wynikaj� z wyceny umów o budow�. 
Pozostała kwota  331.200,32 zł. obejmuje dochody z tyt. sprzeda�y �rodków trwałych, a przyj�tych jako leasing operacyjny- 
uznawanych w przychody proporcjonalnie w czasie trwania umowy.   

Nota 19.1 Zobowi�zania krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) 

Zobowi�zania krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) 31.12.2010 31.12.2009 

a) w walucie polskiej 63 340 31 810

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 7 504 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 70 845 40 998

Nota 20 Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego 

31.12.2010 31.12.2009 

Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego  2 350 5 771

Razem 2 350 5 771
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Nota 21 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 40 624 50 271

 b)  usługi 144 964 154 860

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, razem 185 588 205 131

 - w tym: od jednostek powi�zanych 92 79

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 399 245

Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów, razem 399 245

 - w tym: od jednostek powi�zanych 3 -

Nota 21.1 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 124 892 73 504

b) eksport 60 696 131 627

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, razem 185 588 205 131

 - w tym: od jednostek powi�zanych 92 79

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

01.01.2010-31.12.2010 01.01.2009 - 31.12.2009 

a) kraj 399 245

b) eksport - -

Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów, razem 399 245

 - w tym: od jednostek powi�zanych 3 -

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 na rynku krajowym, który to stanowił najwi�kszy rynek zbytu, około 67% 
przychodów ze sprzeda�y.  
Przychody ze sprzeda�y w 2010 roku w stosunku do roku poprzedniego spadły o około 10%, głownie poprzez spadek przychodów w 
Spółce Energoinstal SA.  Główny wpływ na tak znacz�cy spadek przychodów ze sprzeda�y miał rynek zagraniczny, gdzie 
Energoinstal najsilniej odczuł skutki ogólno�wiatowego kryzysu. Recesja i spowolnienie gospodarcze było najbardziej odczuwalne 
na rynku niemieckim, który to stanowił w tym okresie główny rynek zbytu dla Spółki. Sytuacja na rynku niemieckim wymusiła na 
kontrahentach zagranicznych wstrzymanie realizacji, b�d� całkowit� rezygnacj� z realizacji inwestycji, na które Energoinstal SA 
posiadał rezerwacj� mocy produkcyjnych.  Kontrakty zawarte b�d� negocjowane w bie��cym okresie sprawozdawczym znajd�
odniesienie dopiero w przychodach ze sprzeda�y roku 2011. 
Grupa bazuje na umowach zawartych z długoletnimi partnerami, przy czym przy ka�dym nowym przedsi�wzi�ciu sporz�dzana jest 
osobna umowa okre�laj�ca warunki jego realizacji.  
Ceny usług i produktów stanowi� tajemnic� handlow� Grupy ENERGOINSTAL S.A. i s� indywidualnie ustalane  
z kontrahentami.  umowach sprzeda�y nie przewidziano zwrotu towarów przez klienta tylko wymian� urz�dze� na nowy, wolny od 
wad oraz usuni�cie usterki. asady udzielania gwarancji przez ENERGOINSTAL S.A. opisano w nocie dotycz�cej rezerw. 

Nota 22 Segmenty działalno�ci 

W poni�szych tabelach przedstawione zostały dane dotycz�ce przychodów i zysków oraz niektórych aktywów i pasywów 
poszczególnych segmentów grupy za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.  

Segmenty sprawozdawcze (według produktów i usług) 

 Działalno�	 kontynuowana  
01.01.2010 - 31.12.2010  

 DOSTAWY  MONTA�  USŁUGI 
BUDOWLANE  POZOSTAŁE  

 Razem 
działalno�	

kontynuowana 

 Działalno�	
zaniechana 

Działalno�	
ogółem  

 Przychody    
 Sprzeda� na rzecz klientów 
zewn�trznych                40 709            58 591                 84 293              2 394            185 987 

         -   
      185 987 

 Sprzeda� mi�dzy segmentami                  5 410              4 017 -              1 443              10 870          -           10 870 

 Przychody segmentu ogółem                46 119            62 608                 84 293              3 837            196 857          -         196 857 
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 Przychody z tytułu odsetek  
-                   86 

                         
415                    -                     501                   -   

               
501 

 Koszty z tytułu odsetek  
                        

99                   11 
                             

6                    -                     116                   -   
               

116 
 Inne istotne pozycje 
przychodów i kosztów  (592) 758

                         
145                    -   311                   -   

                  
311

 Zysk/ strata segmentu 
sprawozdawczego               (3 020)            (7 163)

                          
(10)                 533              (9 660)                   -          (9 660)

 Udział jednostki w zysku lub 
stracie jednostek 
stowarzyszonych lub 
wspólnych przedsi�wzi��
rozliczanych metod� praw 
własno�ci  

            -                -             -             -                -            -                 -   

 Podatek dochodowy i 
pozostałe obci��enia wyniku 

                         
-                   370 

  
(189)                    -                     181                   -   

               
181 

 Zysk/strata netto za rok 
obrotowy               (3 020)            (7 533) 179 533            (9 841)                   -   

    
(9 841)

 Pozostałe informacje 
segmentu  
 Nakłady na aktywa trwałe 
segmentu sprawozdawczego                14 410                 309 

                           
88                    -                14 807                   -           14 807 

 Uj�cie w okresie odpisów 
aktualizuj�cych z tytułu utraty 
warto�ci, w tym:  

                      
882                 202 

                            
-                      -                  1 084                   -            1 084 

 - uj�te w zyskach i stratach  
                      

882                 203 
                            

-                      -                  1 085                   -             1 085 
 - uj�te w pozostałych 
dochodach całkowitych  

                      
-                      -   

                            
-                      -                       -                     -   

 Odwrócenie w okresie 
odpisów aktualizuj�cych z 
tytułu utraty warto�ci, w tym:  

                        
61                 267 

                           
15                    -                     343                   -   

               
343 

 - uj�te w zyskach i stratach                          
61                 267 

                           
15                   10                   353                   -   

               
353 

 - uj�te w pozostałych 
dochodach całkowitych  

            -                -             -             -                -            -                 -   

 Działalno�	 kontynuowana  
01.01.2009 - 31.12.2009  

 DOSTAWY  MONTA�  USŁUGI 
BUDOWLANE  POZOSTAŁE  

 Razem 
działalno�	

kontynuowana 

 Działalno�	
zaniechana 

Działalno�	
ogółem  

 Przychody    
 Sprzeda� na rzecz klientów 
zewn�trznych  

    50 271    105 852   48 150     1 103    205 376          -        205 376 

 Sprzeda� mi�dzy segmentami      11 844        1 698           -       1 010      14 552          -          14 552 

 Przychody segmentu ogółem     62 115    107 550   48 150     2 113    219 928          -        219 928 

 Przychody z tytułu odsetek              -               40        479           -             519          -               519 

 Koszty z tytułu odsetek              -               29        233           -             262          -               262 

 Inne istotne pozycje 
przychodów i kosztów  

(457)                129  1 661             -   1 333            -   1 333   

 Zysk/ strata segmentu 
sprawozdawczego  

9 235 ( 4 750) 3 528        513 8 526          -          8 526

 Udział jednostki w zysku lub 
stracie jednostek 
stowarzyszonych lub 
wspólnych przedsi�wzi��
rozliczanych metod� praw 
własno�ci  

            -                -             -             -                -            -                 -   

 Podatek dochodowy i 
pozostałe obci��enia wyniku 

           30           455        108           -             593          -               593 

 Zysk/strata netto za rok 
obrotowy  

9 205        ( 5 205)     3 420 513 7 933          -   7 933 

 Pozostałe informacje 
segmentu  
 Nakłady na aktywa trwałe 
segmentu sprawozdawczego  

    15 522        1 950 221           -        17 693          -          17 693 
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 Uj�cie w okresie odpisów 
aktualizuj�cych z tytułu utraty 
warto�ci, w tym:  

811             73 56           -   940          -   940 

 - uj�te w zyskach i stratach  811             73 56           -             940          -             940 

 - uj�te w pozostałych 
dochodach całkowitych  

            -                -             -             -                -                 -   

 Odwrócenie w okresie 
odpisów aktualizuj�cych z 
tytułu utraty warto�ci, w tym:  

         2        211           2 062             -          2 275          -          2 275 

 - uj�te w zyskach i stratach           2        211           2 062             -          2 275          -          2 275 

 - uj�te w pozostałych 
dochodach całkowitych  

            -                -             -             -                -            -                 -   

Uzgodnienie przychodów, zysku lub straty, aktywów oraz zobowi�za� segmentu sprawozdawczego 

Przychody  
 01.01.2010 - 
31.12.2010 

01.01.2009 - 
31.12.2009 

 Ł�czne przychody segmentów sprawozdawczych  196 857 219 928

 Pozostałe przychody  - -

 Wył�czenia przychodów z tytułu transakcji mi�dzy segmentami  (10 870) (14 552)

 Przychody grupy kapitałowej             185 987 205 376

 Zysk lub strata  
01.01.2010 - 

31.12.2010
01.01.2009 - 

31.12.2009

 Ł�czny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych             (9 841) 7 933

 Innego rodzaju zysk lub strata                      -   -

 Wył�czenie zysków z tytułu transakcji mi�dzy segmentami                  (157) (354)

 Kwoty nieprzypisane:  

 pozostałe przychody nieprzypisane  2 758 2 052

 pozostałe koszty nieprzypisane               (2 300) (5 303)

 Inne wydatki ogólnozakładowe i koszty sprzeda�y                      -   -

 Korekta �wiadcze� emerytalnych dokonana podczas konsolidacji        - -

Podatek dochodowy nieprzypisany                1 217 -984

Zysk/strata netto za rok obrotowy (8 323)  3 344

Pozostałe przychody nieprzypisane w okresie 01.01. – 31.12.2010 r.  obejmuj� kwoty nie zwi�zane bezpo�rednio z wyodr�bnionymi 
segmentami operacyjnymi, mi�dzy innymi nadwy�k� dodatnich ró�nic kursowych w kwocie 833.828,70 zł., otrzymane dotacje w 
kwocie  947.000,01 zł., kwoty otrzymanych odszkodowa� – 279.490,99 zł. oraz otrzymane zwroty za szkolenia i za�wiadczenia  w 
kwocie 99.921,10 zł., rozwi�zane odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów 164.705,41 zł. 
Pozostałe koszty nieprzypisane w okresie 01.01. – 31.12.2010 r. obejmuj� kwoty nie zwi�zane bezpo�rednio z wyodr�bnionymi 
segmentami operacyjnymi, mi�dzy innymi odsetki w kwocie 1.779.480,90 zł., koszty post�powania s�dowego  w kwocie 53.315,21 
zł., odszkodowania w kwocie 129.642,95 zł., ujawnione niedobory w kwocie 50.175,47 zł., koszty napraw zwi�zane z otrzymanym 
odszkodowaniem w kwocie 90.833,63 zł. 

Pozostałe przychody nieprzypisane w okresie 01.01. – 31.12.2009 r. obejmuj� kwoty nie zwi�zane bezpo�rednio z wyodr�bnionymi 
segmentami operacyjnymi, mi�dzy innymi odsetki w kwocie  341.149,05 zł., otrzymane dotacje w kwocie  760 000,00 zł., przychody 
z rozliczenia oddziału w kwocie 190.248,78 zł., zysku ze zbycia aktywów finansowych w kwocie 151.968,00 zł. , kwoty 
otrzymanych odszkodowa� – 165.637,41 zł. oraz otrzymane zwroty za szkolenia i za�wiadczenia  w kwocie 71.792,41 zł. 
Pozostałe koszty w okresie 01.01. – 31.12.2009 r.  nieprzypisane obejmuj� kwoty nie zwi�zane bezpo�rednio z wyodr�bnionymi 
segmentami operacyjnymi, mi�dzy innymi odsetki w kwocie 3.313.306,30 zł., nadwy�k� ujemnych ró�nic kursowych w kwocie 
1.158.542,05 zł., koszty post�powania s�dowego  w kwocie 325.586,39 zł., udzielone skonta  z tytułu wcze�niejszych zapłat 
nale�no�ci w kwocie 115.300,25 zł., rezerwy na roszczenia  sporne w kwocie 120.600,00 zł., ujawnione niedobory w kwocie 
50.175,47 zł., koszty napraw zwi�zane z otrzymanym odszkodowaniem w kwocie 53.738,71 zł. oraz nie przypisane odpisy 
aktualizuj�ce maj�tek obrotowy w kwocie 26.627,46 zł. 
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Pozostałe istotne pozycje  
01.01.2010 - 
31.12.2010 

01.01.2009 - 
31.12.2009

 Przychody z tytułu odsetek                  

 Ł�czne warto�ci segmentów sprawozdawczych  501           519 

 Korekty  80           341 

 Ł�czne warto�ci jednostki/ grupy kapitałowej  581           860 

 Koszty z tytułu odsetek  

 Ł�czne warto�ci segmentów sprawozdawczych  116           262 

 Korekty  1 842        3 314 

 Ł�czne warto�ci jednostki/ grupy kapitałowej  1 958        3 576

 Nakłady na aktywa  

 Ł�czne warto�ci segmentów sprawozdawczych  14 807      17 693 

 Korekty  693 571 

 Ł�czne warto�ci jednostki/ grupy kapitałowej  15 500      18 264 

 Utrata warto�ci aktywów  

 Ł�czne warto�ci segmentów sprawozdawczych  1 084 940

 Korekty  2 69

 Ł�czne warto�ci grupy kapitałowej  1 086 1 009 

Informacje dotycz�ce produktów i usług w latach 2010 i 2009 

01.01.2010 - 
31.12.2010 

01.01.2009 - 
31.12.2009

 Rodzaj produktu lub usługi  
 Przychody uzyskane 

od klientów 
zewn
trznych  

Przychody uzyskane 
od klientów 

zewn
trznych
 Elementy kotła w tym:  28 251 41 735 

Wymienniki  10 578 20 747 

Ruroci�gi i kanały  4 412 8 009 

�ciany membranowe  6 129 7 575 

Banda�e i zawieszenia  107 2 297 

Rury o�ebrowane  2 976 1 944 

Konstrukcje 2 994 -

Walczaki  1 055 1 163 

Palniki kotłowe  5 994 4 522 

Silniki elektryczne  1 812 1 800 

Usługi budowlane  84 292 48 608 

Usługi monta�owe  58 591 106 251 

Razem główne produkty  178 941 202 916 

Informacje dotycz�ce obszarów geograficznych 

 Działalno�	 kontynuowana  
Razem działalno�	

kontynuowanaPrzychody w okresie 
 POLSKA   NIEMCY   POZOSTAŁE  

01.01.2010 - 31.12.2010 136 161 54 000 6 696 196 857

01.01.2009 - 31.12.2009     88 301    124 419     7 208 219 928
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Informacje o głównych klientach 

01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2009 - 31.12.2009

  
Przychody 

Segment 
operacyjny 

Przychody 
Segment 

operacyjny 

BAUMGARTE BOILER SYSTEM GMBH 451 DOSTAWY 30 721 DOSTAWY

STANDARDKESSEL GMBH 
13 652 DOSTAWY 3 514 DOSTAWY

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
6 146 USŁUGI 

BUDOWLANE 15 668 USŁUGI 
BUDOWLANE

BETA POLSKA Sp. z o.o.  
- USŁUGI 

BUDOWLANE 11 823 USŁUGI 
BUDOWLANE

URZ
D MIASTA GORZÓW WIELKP. 
9 935 USŁUGI 

BUDOWLANE 10 264 USŁUGI 
BUDOWLANE

BAUMGARTE BOILER SYSTEM GMBH 
1 868 MONTA	 10 889 MONTA	

STANDARDKESSEL GMBH 
19 356 MONTA	 58 092 MONTA	

STANDARDKESSEL BAUMGARTE SERVICE 
7 662 MONTA	 - - 

STANDARDKESSEL BAUMGARTE SERVICE 
3 872 DOSTAWY - - 

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A 
12 691 USŁUGI 

BUDOWLANE - - 

POWIAT ZIELONOGÓRSKI 
7 049 USŁUGI 

BUDOWLANE - - 

PA�STOWA WY	SZA SZKOŁA ZAWODOWA 
GORRZÓW WIELKP. 

6 059 USŁUGI 
BUDOWLANE - - 

KAUFLAND POLSKA MARKETY 
18 300 USŁUGI 

BUDOWLANE - - 

O�RODEK SPORTU I REKREACJI 
7 845 USŁUGI 

BUDOWLANE - - 

Nota 23 Umowy o budow


31.12.2010 31.12.2009 

Ł�czna kwota poniesionych kosztów 125 203 81 118

Ł�czna kwota uj
tych zysków i strat 1 326 9 716

Kwota otrzymanych zaliczek 1 873 3 108

Kwota kaucji - -

Kwota nale�no�ci od klientów z tytułu prac wynikaj�cych z umów 47 501 22 065

Kwota zobowi�za� wobec klientów z tytułu prac wynikaj�cych z umów -

Przychody z wyceny (10 250) 16 560

Przychody zrealizowane 136 779 74 274

Przychody razem 126 529 90 834

ENERGOINSTAL S.A. oraz pozostałe spółki Grupy Kapitałowej, przy wycenie kontraktów długoterminowych stosuje metod�
procentowego zaawansowania kontraktu. Dla ustalenia stopnia zaawansowania realizacji umowy słu�y 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�� mo�liw�
do uzyskania .W przypadku trudno�ci w zakresie wiarygodnego oszacowania mar�y/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 powy�ej 100 tys. zł  

W roku 2010 Grupa ENERGOINSTAL S.A. wykonywała nast�puj�ce znacz�ce kontrakty budowlane 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 tys. PLN 

• K+S Hattorf Standardkessel GmbH – kontrakt na wykonanie i monta� kotła odzysknicowego o warto�ci: 2 921 tys. EUR 
• WTE Oulu Plant Baumgarte Boiler Systems GmbH –kontrakt na  wykonanie, monta� kotła i systemu rusztowego do spalarni 

�mieci o warto�ci: 5 598 tys. EUR 
• Norboard Standardkessel Baumgarte Service GmbH –kontrakt na wykonanie, monta� cz��ci ci�nieniowej kotła  

o warto�ci: 396 tys. EUR 
• Oradea Rumanien Standardkessel Baumgarte Service GmbH – prace monta�owe o warto�ci: 750 tys. EUR 
• Fortum Cz�stochowa – kontrakt na roboty budowlane, roboty monta�owe w ramach budowy EC w Cz�stochowie  

o warto�ci: 11 049 tys. PLN 
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• Linden Standardkessel GmbH – kompletna dostawa i monta� wraz z konstrukcj� stalow� na warto��: 3 414 tys. EUR oraz 
12 028 tys.  PLN 

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

• Hakowe Eberswalde SBS – kontrakt na prace monta�owe na warto��: 29 tys. EUR 
• Mannheim, Pfeifer & Lange SBS – kontrakt na prace demonta�owe na warto��:  438 tys. EUR 
• Sappi, Stockstadt SBS – kontrakt na prace monta�owe na warto��: 140 tys. EUR 
• Miasto Gorzów Wlkp.- wykonanie parkingu podziemnego dla zadania „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie 

Wielkopolskim. Etap I sala koncertowa oraz zaprojektowanie i wykonanie parkingu podziemnego, dróg dojazdowych, 
zagospodarowania terenu, na kwot� 14 400 tys. PLN 

• Miasto Gorzów Wlkp. – Rewitalizacja Bulwaru Nadwarcia�skiego wschodniego w Gorzowie Wielkopolskim poprzez 
adaptacj� infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne na kwot� 7 690 tys. PLN 

• Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w zakresie budynku bloku operacyjnego, oddziału chirurgicznego z 
pododdziałem onkologicznym i poradni specjalistycznych na kwot� 9 952 tys. PLN 

• Urz�d Miasta Witnica – przebudowa centrum edukacji przedszkolnej w Witnicy, na kwot� 4 729 tys. PLN. 
• Policja Gorzów Wielkopolski – modernizacja i remont budynków biurowych Policji Gorzów na warto�� 6 886 tys. PLN 
• Modernizacja Pa�stwowej Wy�szej Szkoły Zawodowej Gorzów  - modernizacja i remont budynków PWSZ na warto�� 5 669 

tys. PLN 
• O�rodek Sportu i Rekreacji Gorzów Wielkopolski – kontrakt na przebudow� stadionu �u�lowego na warto�� 16 446 tys. PLN 
• Społem Sul�cin Sp. z o.o. – rozumowa budynku handlowego, kontrakt na warto�� 685 tys. PLN 
• OLSA Poland Sp. z o.o. – roboty dodatkowe w tym budowa wiaty, kontrakt na warto�� 685 tys. PLN 
• OLSA Poland Sp. z o.o. – budowa budynku wielofunkcyjnego w zakładzie produkcyjnym z Kostrzynie na warto�� 890 tys. 

PLN 
• Miasto Gorzów Wielkopolski – budowa mieszka� socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i zmiennym na warto��

8 130 tys. PLN 
• Kaufland Polska Markety – budowa samoobsługowego domu towarowego Kaufland na warto�� 30 500 tys. PLN 

• Fenice – wykonanie w�zła cieplnego zasilaj�cego magistral� ciepłownicz� (Rzeszów) zlecenie na warto�� 1 080 tys. PLN; 
wymiana ruroci�gów ct i co w obr�cie ciepłowni Tychy zlecenie na warto�� 170 tys. PLN; w�zły cieplne oraz przył�cza do 
w�złów (Rzeszów) zlecenie na warto�� 443 tys. PLN. 

• SCE Jaworzno – sie� ciepłownicza, warto�� zlecenia 190 tys. PLN. 

Znacz�ce kontrakty realizowane 2010 r. na rynku eksportowym zawarte zostały ze stałymi partnerami, tj. z Standardkessel GmbH, 
Baumgarte Boiler System, Standarkessel Baumgarte Service, Mehldau & Steinfath oraz Thyssenkrupp Xervon w zakresie dostaw i 
monta�u kompletnych kotłów i palników oraz monta�u rusztów. 

Nota 24 Koszty rodzajowe 

Koszty rodzajowe 01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2009 – 
31.12.2009 

Amortyzacja �rodków trwałych 7 549 7 054

Trwała utrata warto�ci aktywów trwałych - -

Amortyzacja warto�ci niematerialnych 489 411

Koszty �wiadcze� pracowniczych 58 442 88 745

Zu�ycie surowców i materiałów pomocniczych 30 691 23 255

Koszty usług obcych 91 030 72 285

Koszty podatków i opłat 1 969 2 146

Zmiana stanu produkcji i produkcji w toku 1 397 (4 636)

Pozostałe koszty  4 542 9 040

Razem koszty rodzajowe 196 109 198 300

Koszty marketingu i dystrybucji 2 071 2 310

Koszty ogólnego zarz�du 17 669 15 687

Koszty sprzedanych produktów 176 369  180 303

Koszty sprzedanych  towarów i materiałów 392 130

Razem  196 501 198 430

Nota 24.1 Koszty �wiadcze� pracowniczych 

Koszty �wiadcze� pracowniczych 01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2009 – 
31.12.2009 

Koszty wynagrodze� 48 991 75 830

Koszty ubezpiecze� społecznych 7 416 10 763
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Koszty �wiadcze� emerytalnych - -

Inne �wiadczenia po okresie zatrudnienia - -

Inne koszty �wiadcze� pracowniczych 2 035 2 152

Koszty �wiadcze� pracowniczych w formie akcji własnych - -

Razem 58 442 88 745

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. 
Spółki Grupy zobowi�zane s� do tworzenia Zakładowego Funduszu �wiadcze� Socjalnych (ZF�S). Odpisy na powy�szy fundusz 
obci��aj� koszty działalno�ci Grupy 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: 377.837,44 złotych 367.826,94 
złotych.  
Rezerwa na odprawy emerytalne i zaległe urlopy zostały szczegółowo opisane w nocie dotycz�cej rezerw. 

Nota 24.2 Koszty prac badawczych i rozwojowych  

 01.01.2010 – 31.12.2010 01.01.2009 – 31.12.2009 
Amortyzacja - 52 

Zu�ycie surowców i materiałów 
pomocniczych  

- 171 

Koszty usług obcych  694 863 

Pozostałe koszty 60 759 

Razem 754 1 845 

Nota 25 Pozostałe przychody 

Pozostałe przychody  01.01.2010 – 
31.12.2010

01.01.2009 – 
31.12.2009 

Dotacje rz�dowe 947 760

Zysk ze sprzeda�y rzeczowych aktywów trwałych - 31

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci zapasów 195   56
Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci rzeczowych 
aktywów trwałych 

76 10

Odpis ujemnej warto�ci firmy – jednostki zale�ne 1 -

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci nale�no�ci 114 2 191

Otrzymane kary i grzywny 121 94

Odszkodowania i refundacje 297 166

Ró�nice inwentaryzacyjne 25 50

Dostawy otrzymane nieodpłatnie 86 -

Przychody z rozliczenia rozrachunków Oddziału - 190

Zwrot kosztów s�dowych 22 26

Rozwi�zanie rezerwy na odszkodowania 112 9

Przychody z tytułu złomowanych materiałów, �rodków trwałych 65 -

Przychody z tytułu otrzymanych zwrotów za szkolenia 100 72

Odpisane zobowi�zania umorzone i przedawnione 43 47

Pozostałe 20 93

Razem 2 224 3 795

Do pozostałych przychodów Grupa Kapitałowa zalicza przychody i zyski nie zwi�zane w sposób bezpo�redni z działalno�ci�
operacyjn� Grupy. 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 nale�no�ci od kontrahenta, gdy nale�no�� nie była 
opłacana dłu�ej ni� 12 miesi�cy. Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci nale�no�ci nast�piło  
w momencie zapłaty nale�no�ci przez kontrahenta lub w wyniku egzekucji nale�no�ci na drodze komorniczej. 
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Nota 26 Pozostałe koszty 

Pozostałe koszty 01.01.2010 – 
31.12.2010 

01.01.2009 – 
31.12.2009 

Strata na sprzeda�y rzeczowych aktywów trwałych 98 -

Koszty z tytułu roszcze� spornych - 466

Korekta odpisu ujemnej warto�ci firmy – jednostki zale�ne 11 -

Umorzenie warto�ci firmy - 20

Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci zapasów 742 646
Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci rzeczowych aktywów 
trwałych 

- 130

Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci firmy 3 37

Ró�nice inwentaryzacyjne 15 -

Darowizny 6 13

Odpisy na roszczenia sporne, odpisy na nale�no�ci 343 190

Odpisane nale�no�ci 10 -

Koszty z tytułu zapłaconych odszkodowa� 130 8

Ujawnione niedobory maj�tkowe - 50

Udzielone skonta, rabaty - 14

Koszty napraw dotycz�ce otrzymanych odszkodowa� 91 54

Koszty post�powania s�dowego  101 326

Pozostałe 16 34

Razem 1 566 1 988

Do pozostałych kosztów Grupa 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�, 
rezerwy na roszczenia sporne oraz udzielone skonta i rabaty. 

Nota 27 Przychody finansowe 

Przychody finansowe 01.01.2010 – 31.12.2010 01.01.2009 - 31.12.2009 

Przychody z tytułu odsetek, w tym: 581 859

a) bankowe 456 742

b) od po�yczek 32 1

c) handlowe 93 61

d) bud�etowe - 55

Przychody z dywidend 3 -

Przychody z inwestycji - 152

Zyski z tytułu ró�nic kursowych 816 -

Rozwi�zanie rezerw na odsetki 1 048 -

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych nale�no�ci z tytułu odsetek 15 18

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto�ci udziałów i dopłat do kapitału 15 -

Zobowi�zania odsetkowe przedawnione i anulowane - 1

Pozostałe 13 1

Razem 2 491 1 031

Do przychodów finansowych klasyfikowane s� przychody z tytułu odsetek, zobowi�za� odsetkowych przedawnionych  
i anulowanych, rozwi�zanych rezerw na odsetki oraz nadwy�ka dodatnich ró�nic kursowych nad ujemnymi. 

Nota 28 Koszty finansowe 

Koszty finansowe 01.01.2010 – 31.12.2010 01.01.2009 – 31.12.2009 

Koszty odsetek, w tym dotycz�ce: 252 -

a) kredytów bankowych 252 -

Odsetki dla kontrahentów, w tym: 75 1 672

a) handlowe 60 1 479

b) bud�etowe 15 193

Koszty finansowe z tytułu umów leasingu 1 156 1 249

Koszty z tytułu zdyskontowania zobowi�za� powy�ej 12 miesi�cy 98 477

Prowizje od kredytów i gwarancji 376 -

Straty z tytułu ró�nic kursowych - 1 159
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Odpis aktualizuj�cy warto�� udziałów - 6

Odpis aktualizuj�cy nale�no�ci z tytułu odsetek 1 2

Udzielone skonta finansowe 32 115

Prowizje od operacji finansowych - 178

Pozostałe 4 5

Razem 1 994 4 863

Do kosztów finansowych klasyfikowane s� koszty z tytułu wykorzystywania zewn�trznych �ródeł finansowania, odsetki płatne z 
tytułu umów leasingu finansowego. 
Koszty odsetek dotycz�ce kredytów bankowych wynosiły w roku 2009: 17,92 złotych, a w roku 2010: 251.490,67 złotych. 
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego obejmuj� odsetki wynikaj�ce z umowy. 

Nota 29 Dotacje pa�stwowe  

Energoinstal S.A. w dniu 28.11.2008 zawarł umow� Nr 04291/C.ZR-G/2008 dot.: Opracowania i wdro�enia technologii spawania 
nowej stali bainitycznej TP24 (7CrMoVTiB 10-10 ) przeznaczonej na elementy kotłów.  
Umowa ta została zawarta pomi�dzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy�szego, 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 rozło�one 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 przedło�eniu 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 do 30.09.2010. Energoinstal 
jest zobowi�zany do wdro�enia wyników bada� i prac rozwojowych w terminie do 31.10.2010 

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 umo�liwiaj�cym pełn� identyfikacj� �rodków otrzymanych i 
wydatkowanych Energoinstal zapłaci kar� umown� w wysoko�ci 2% �rodków dofinansowania ogółem.  
b/ w przypadku nie uzyskania 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 ka�dy rozpocz�ty miesi�c opó�nienia.  
d/ Minister ma prawo dochodzenia odszkodowania przewy�szaj�cego wysoko�� zastrze�onych kar umownych  

W zakresie powy�szej umowy realizacja kolejnych nakładów nast�piła w drugim półroczu 2010 r. Przychody z tytułu 
dofinansowania otrzymano równie� w drugim półroczu. 

Dotacje Pa�stwowe w złotych 

  
31.12.2010 31.12.2009 

Przychody 640 000,00 760 000,00

Koszty 753 514,64 1 845 022,84

Amortyzacja - 52 214,79

Zu�ycie 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� Wdra�aj�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 zło�yła 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 nienale�nie 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 16. 

Nota 30 Podatek dochodowy 

Nota 30.1 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 411 218 

- bie��ce obci��enie z tytułu podatku dochodowego 410 218 

- korekty dotycz�ce bie��cego podatku dochodowego z lat ubiegłych 1 

Odroczony podatek dochodowy (1 459) 1 341 
- obci��enie/uznanie z tytułu podatku odroczonego dotycz�ce powstania i 
odwracania si� ró�nic przej�ciowych 

(1 459) 1 341 

Obci��enie/uznanie podatkowe wykazane jako  zyski i straty, w tym: (1 048) 1 559 

- przypisane działalno�ci kontynuowanej (1 048) 1 559 

Bie��ce obci��enie podatkowe obliczane jest na podstawie obowi�zuj�cych przepisów podatkowych. Zastosowanie tych przepisów 
ró�nicuje zysk (strat�) podatkow� od ksi�gowego zysku (straty) netto, w zwi�zku z wył�czeniem przychodów nie 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. 
Obci��enie/uznanie podatkowe od innych całkowitych dochodów nie wyst�piło. 

Nota 30.2 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 (9 359) 4 921

Zysk/strata przed opodatkowaniem z działalno�ci zaniechanej 

Korekty konsolidacyjne 208 (60)

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem  (9 151) 4 861

Stawka podatkowa (w %)  19 19

Obci��enie podatkowe według zastosowanej stawki podatkowej (1 739) 924

Ró�nice pomi
dzy wynikiem brutto a podstaw�  opodatkowania  7 062 (5 115)

Koszty nie stanowi�ce kosztów uzyskania przychodów 17 103 18 158

Koszty podatkowe nie stanowi�ce kosztów bilansowych 12 837 30 332

Przychody podatkowe nie stanowi�ce przychodów bilansowych 11 631 23 912

Przychody bilansowe nie stanowi�ce przychodów podatkowych 8 835 16 853

Odliczenia straty 849 2 750

Odliczenia od dochodu (3 146) (3 905)

Wył�cznie strat spółek 1 613 1 678
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Wynik podatkowy 1 821 2 579

Obci��enie/uznanie podatkowe wykazane w zyskach i stratach 346 490

Podatek dochodowy Oddziały Niemcy, Holandia 64 (272)

Korekty dotycz�ce bie��cego podatku dochodowego z lat ubiegłych 1 -

Dodatkowe obowi�zkowe obci��enie wyniku finansowego - -

Obci��enie/uznanie podatkowe wykazane w zyskach i stratach  411 218

Nota 30.3 Odroczony podatek dochodowy 

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 2 909 2 977 (68) 33
Niewymagalne nale�no�ci z wyceny 
kontraktów długoterminowych 

199 306 (107) (901)

Inwestycje utrzymywane do terminu 
wymagalno�ci - ró�nice kursowe 

- - - -

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty - 
ró�nice kursowe 

4 11 (7) (104)

Nale�no�ci - ró�nice kursowe 13 116 (103) (225)

Zobowi�zania - ró�nice kursowe 9 - 9 -

Naliczone odsetki 136 114 22 (61)
Wycena walutowych instrumentów 
finansowych 

103 283 (180) 283

Pozostałe - - - -
Rezerwa brutto z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

3 373 3 807 (434) (975)

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty - 
ró�nice kursowe 

- 6 (6) 6

Nale�no�ci 76 8 59 (51)

Nale�no�ci - ró�nice kursowe 113 56 57 55

Zobowi�zania - 4 (4) -

Zobowi�zania - ró�nice kursowe 1 - 1 (25)

Rezerwa na �wiadczenia pracownicze 525 264 147 (210)

Pozostałe rezerwy 444 384 60 (180)

Zapasy 302 200 102 93
Wynagrodzenia wypłacone w 
nast�pnym roku 

149 170 (42) (412)

Strata z wyceny kontraktów 
długoterminowych 

427 - 427 (1 643)

Korekta dochodu ze sprzeda�y 
�rodków trwałych (leasing zwrotny) 

312 274 38 51

Leasing finansowy - 2 (2) -
Strata podatkowa mo�liwa do 
odliczenia 

188 - 188 -

Aktywa brutto z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

2 537 1 368 1 025 (2 316)

Obci��enie/uznanie z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego 

(1 459) 1 341

W zwi�zku z przej�ciowymi ró�nicami 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. 
W ramach poł�cze� jednostek gospodarczych nast�piło przej�cie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 
143.043,59 zł ( z tytułu przej�ciowych ró�nic nale�no�ci w kwocie 8.507,59 zł., z tytułu rezerw na �wiadczenia pracownicze w 
kwocie 113.898,00 zł. oraz na wynagrodzenia wypłacone w nast�pnym okresie w kwocie 20.638,00 zł. ). 
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Nota 31 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 jednostki dominuj�cej przez �redni� wa�on� liczb� wyemitowanych akcji zwykłych wyst�puj�cych w ci�gu roku 
obrotowego. 

Dla potrzeb wyliczenia podstawowego zysku na jedn� akcj�, wyliczono �redni� wa�on� 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: 

-  31.12.2010r.:      01.01.10r.- 31.12.10r. (365 dni) – 18.000.000 szt. akcji    
�rednia wa�ona liczba wyemitowanych akcji zwykłych wynosi  18.000.000 szt. 

- 31.12.2009r. : 01.01.09r.- 31.12.09r. (365 dni) – 18.000.000 szt. akcji    
�rednia wa�ona liczba wyemitowanych akcji zwykłych wynosi  18.000.000 szt. 

Poni�ej przedstawione zostały dane dotycz�ce zysku oraz akcji, które posłu�yły 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 przypadaj�cy(a) na akcjonariuszy 
jednostki dominuj�cej 

(8 659) 2 115

Zysk/strata na działalno�ci zaniechanej przypadaj�cy(a) na akcjonariuszy 
jednostki dominuj�cej 

- - 

Zysk/strata netto przypadaj�cy(a) na akcjonariuszy jednostki dominuj�cej (8 659) 2 115
Zysk/strata netto przypadaj�cy na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do 
obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedn� akcj�

(8 659) 2 115

  01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2009 - 
31.12.2009 

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

18.000.000 18 000 000

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

- -

Nota 32 Dywidendy      

Płatno�ci dywidend na rzecz akcjonariuszy Spółki ujmuje si� jako zobowi�zanie w sprawozdaniu finansowym Grupy  
w okresie, w którym nast�piło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Spółki. 
Na dzie� 31.12.2009 oraz 31.12.2010 roku nie wyst�powały przedło�one 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 33 Niepewno�	 kontynuacji działalno�ci.  

Na dzie� 31.12.2010 r. nie wyst�puje niepewno�� co do kontynuacji działalno�ci Grupy Kapitałowej z wyj�tkiem ZEC 
ENERGOSERVICE Sp. z o.o. Na dzie� sporz�dzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania  finansowego nie istniej� �adne 
okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie kontynuacji działalno�ci gospodarczej przez  ENERGOINSTAL S.A. oraz przez pozostałe 
spółki wchodz�ce w skład Grupy Kapitałowej z wyj�tkiem ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. Sytuacja finansowa tej Spółki na 
31.12.2010 r. pogorszyła si� w stosunku do oczekiwanych rezultatów. Nieosi�gni�ty planowany wzrost sprzeda�y, pomimo 
podj�tych działa� w zakresie obni�enia kosztów stałych spowodował wygenerowanie przez Spółk� straty w wysoko�ci 953,7 tys. zł. 
W celu poprawienia kondycji finansowej Spółki Zarz�d opracował dalszy program działa� naprawczych oraz marketingowych. 
Ponadto Zarz�d Spółki dominuj�cej zobowi�zał si� do zapewnienia finansowania działalno�ci spółki ZEC ENERGOSERVICE Sp. z 
o.o. w roku 2011. 
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Nota 34 Poł�czenie jednostek gospodarczych    

ENERGOINSTAL S.A. nabył ł�cznie 8.977 udziały ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. w nast�puj�cych transzach: w dniu 17 
czerwca 2008 roku 3.920 udziałów , w dniu 24 lipca 2008 roku 4.066 udziałów, w dniu 23 pa�dziernika 2008 roku 967 udziałów oraz 
w dniu 14.11.2008 r., w dniu 29.06.2009 r. 24 udziały, w wyniku podwy�szenia kapitału obj�ł 2.084 udziałów oraz w dniu 07 
czerwca 2010 75 udziałów, obejmuj�c kontrol� 97,65% udziałów w kapitale i 97,65 % w ogólnej liczbie głosów.  
Podstawowym przedmiotem działalno�ci spółki jest prowadzenie działalno�ci gospodarczej w zakresie produkcji, monta�u i 
remontów kotłów wodnych i parowych, urz�dze� d�wigowych, stałych zbiorników ci�nieniowych, hal przemysłowych                                
i magazynowych, wymienników ciepła, ruroci�gów technologicznych, uzdatnianie wody i oczyszczanie �cieków. Kapitał 
podstawowy spółki zale�nej wynosi 570,2 tys. złotych. Spółka jest jednostk� zale�n� i  podlega konsolidacji od 01.08.2008 r. 

Podstawowe informacje finansowe „spółki” w tysi�cach złotych: 

ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o.  01.01. – 31.12.2010 01.01. – 31.12.2009 

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane 
z nimi 

10 112 10 851

Przychody finansowe 24 20

Wynik brutto (856) (1 375)

Wynik netto (954) (1 367)

Suma aktywów 10 139 11 565

Kapitał własny 6 646 7 599

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 3 493 3 966

W dniu 21 sierpnia 2008 roku ENERGOINSTAL S.A. nabył 701 udziałów Przedsi�biorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD 
- WEST Sp. z o.o. W okresie 01.01. – 31.12.2009 r. nast�piło odkupienie przez Przedsi�biorstwa Budowlano – Usługowego 
INTERBUD - WEST Sp. z o.o., 31 udziałów od udziałowców mniejszo�ciowych w celu umorzenia ( umorzenie nast�piło z kapitału 
zapasowego ). Według stanu na 31.12.2010 r. udział Grupy w kapitale spółki wynosi 66,76% i 66,76% w ogólnej liczbie głosów. 
Podstawowym przedmiotem działalno�ci spółki jest prowadzenie działalno�ci gospodarczej w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów 
budowlanych, wykonywania wykopów i wierce� geologiczno-in�ynierskich, wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie: 
wznoszenia budynków, obiektów mostowych, liniowych, górniczych i produkcyjnych, in�ynierskich, budowy dróg kołowych i 
szynowych, obiektów sportowych, portów morskich, wykonywania instalacji budowlanych i robót wyko�czeniowych oraz 
projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego. Kapitał podstawowy spółki zale�nej wynosi 1.081,0 tys. złotych. 
Spółka jest jednostk� zale�n� i  podlega konsolidacji od 01.09.2008 r. 

Podstawowe informacje finansowe „spółki” w tysi�cach złotych: 

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

01.01. – 31.12.2010 01.01. – 31.12.2009 

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane 
z nimi 

84 312 48 485

Przychody finansowe 416 487

Wynik brutto 242 3 937

Wynik netto 431 3 829

Suma aktywów 42 888 29 442

Kapitał własny 13 327 14 396

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 29 561 15 046

W dniu 25 marca 2010 roku ENERGOINSTAL S.A. nabył 31  udziałów oraz w dniu 1 kwietnia 2010 nabył 69 udziałów w 
Przedsi�biorstwie Robót Remontowych EL - GOR Sp. z o. o., obejmuj�c kontrol� 100,00% udziałów w kapitale i 100,00% w ogólnej 
liczbie głosów. Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki jest naprawa i konserwacja urz�dze� elektrycznych, roboty zwi�zane 
z budow� ruroci�gów przesyłowych i sieci rozdzielczych, roboty zwi�zane z budow� linii telekomunikacyjnych, produkcja 
instrumentów i przyrz�dów  pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, wykonywanie instalacji elektrycznych, produkcja 
instrumentów i przyrz�dów  pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych. Kapitał podstawowy spółki zale�nej wynosi 50 tys. 
złotych. Spółka jest jednostk� zale�n� i  podlega konsolidacji od 01.04.2010 r. 
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Podstawowe informacje finansowe „spółki” w tysi�cach złotych: 

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

01.04.-31.12.2010 – 
okres obj
ty 
konsolidacj�

01.01. – 
31.03.2010- okres 
przed obj
ciem 

konsolidacj�
Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 3 261 503

Przychody finansowe 66 13

Wynik brutto 795 (24)

Wynik netto 653 (24)

Suma aktywów 3 298 2 580

Kapitał własny 2 777 2 124

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 521 456

W dniu 1 kwietnia 2010 roku ENERGOINSTAL S.A. nabył ł�cznie 132 udziały w Przedsi�biorstwie Robót Remontowych 
ENERGOREM Sp. z o.o. , obejmuj�c kontrol� 66,00% udziałów w kapitale i 66,00% w ogólnej liczbie głosów. Podstawowym 
przedmiotem działalno�ci Spółki s� remonty obiektów i urz�dze� energetycznych takich jak: kotły pyłowe, rusztowe, gazowe, wodne 
parowe, turbiny i wymienniki; wykonawstwo w�złów i sieci cieplnych, kotłowni lokalnych, remonty pomp i armatury, remonty i 
wywa�anie dynamiczne wentylatorów, wykonawstwo i monta� konstrukcji stalowych i ruroci�gów, wykonawstwo prac 
izolacyjnych; przygotowanie urz�dze� ci�nieniowych do odbioru przez UDT; wykonawstwo prac remontowych i konserwacyjnych 
wszystkich urz�dze� i obiektów Elektrociepłowni „Gorzów” SA, w tym bloku gazowo-parowego. Kapitał podstawowy spółki 
zale�nej wynosi 100 tys. złotych. Spółka jest jednostk� zale�n� i  podlega konsolidacji od 01.04.2010 r. 

Podstawowe informacje finansowe „spółki” w tysi�cach złotych: 

Przedsi
biorstwo Robót Remontowych ENERGOREM  
Sp z o.o. 

01.04.-31.12.2010 – 
okres obj
ty 
konsolidacj�

01.01. – 
31.03.2010- okres 
przed obj
ciem 

konsolidacj�
Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 7 970 1 526

Przychody finansowe 17 7

Wynik brutto 818 23

Wynik netto 652 21

Suma aktywów 4 518 4 095

Kapitał własny 3267 2 915

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 1 251 1 180

W dniu 11 grudnia 1998 roku jednostka dominuj�ca zało�yła ENERGOINSTAL Sp. z o.o., obejmuj�c kontrol� 100,00% udziałów w 
kapitale i 100,00% w ogólnej licznie głosów. Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki s� usługi monta�owo – spawalnicze. 
Kapitał podstawowy spółki zale�nej wynosi 100 tys. złotych. We wszystkich prezentowanych okresach historycznych spółka zale�na 
podlegała konsolidacji metod� pełn�. W wyniku poł�czenia nie powstała warto�� firmy. 

W dniu 1 kwietnia 1999 roku jednostka dominuj�ca zało�yła Instal „Bielsko” sp. z o.o., obejmuj�c kontrol� 100,00% udziałów w 
kapitale i 100,00% w ogólnej licznie głosów. Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki jest prowadzenie robót budowlano – 
monta�owych i instalacyjnych. Kapitał podstawowy spółki zale�nej wynosi 131 tys. złotych. We wszystkich prezentowanych 
okresach historycznych spółka zale�na podlegała konsolidacji metod� pełn�. W wyniku poł�czenia nie powstała warto�� firmy. 

W dniu 4 marca 2002 roku ENERGOINSTAL S.A. nabył 80 udziałów w Instal Development Sp. z o. o., obejmuj�c kontrol�
100,00% udziałów w kapitale i 100,00% w ogólnej liczbie głosów. Podstawowym przedmiotem działalno�ci spółki jest prowadzenie 
działalno�ci gospodarczej w zakresie wdra�ania technologii chemii technicznej. Kapitał podstawowy spółki zale�nej wynosi 50,4 tys. 
złotych. Spółka zale�na ze wzgl�du na mał� istotno�� nie podlegała konsolidacji. Zgodnie z umow� z dnia 28.09.2010 Energoinstal 
S.A. dokonał sprzeda�y 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. 

Podstawowe informacje finansowe „spółki” w tysi�cach złotych: 
Instal Development  Sp. z o.o. 31.12.2010 31.12.2009 

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi - -

Przychody finansowe - -

Wynik brutto (2) (6)

Wynik netto (2) (6)

Suma aktywów 46 45

Kapitał własny 34 35

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 12 10
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W dniu 4 lipca 2002 roku jednostka dominuj�ca zało�yła Instal – CAD Sp. z o.o., obejmuj�c kontrol� 60,00% udziałów w kapitale 
i 60,00% w ogólnej licznie głosów. W wyniku obni�enia kapitału podstawowego udział jednostki dominuj�cej w kapitale oraz liczbie 
głosów wzrósł do 100,00%. Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki jest doradztwo w zakresie sprz�tu komputerowego, 
działalno�� w zakresie oprogramowania oraz przetwarzania danych. Kapitał podstawowy spółki zale�nej wynosi 60 tys. złotych. We 
wszystkich prezentowanych okresach historycznych spółka zale�na ze wzgl�du na mał� istotno�� nie podlegała konsolidacji. 

Podstawowe informacje finansowe „spółki” w tysi�cach złotych: 
Instal CAD Sp. z o.o. 31.12.2010 31.12.2009 

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi - -

Przychody finansowe 1 1

Wynik brutto 1 1

Wynik netto 1 1

Suma aktywów 48 48

Kapitał własny 44 44

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 4 4

W lutym i marcu 2002 roku oraz w marcu i kwietniu 2003 roku ENERGOINSTAL S.A. nabył ł�cznie 200 udziałów w Instal Finanse 
Sp. z o. o., obejmuj�c kontrol� 100,00% udziałów w kapitale i 100,00% w ogólnej liczbie głosów. Podstawowym przedmiotem 
działalno�ci Spółki jest usługowe prowadzenie ksi�g rachunkowych. Kapitał podstawowy spółki zale�nej wynosi 100 tys. złotych. 
Spółka zale�na ze wzgl�du na mał� istotno�� nie podlegała konsolidacji.  

Podstawowe informacje finansowe „spółki” w tysi�cach złotych: 
Instal Finanse Sp. z o.o. 31.12.2010 31.12.2009 

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 1 075 750

Przychody finansowe 6 4

Wynik brutto (20) 109

Wynik netto (59) 90

Suma aktywów 773 835

Kapitał własny 126 186

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 647 650

W sierpniu 2008 roku ENERGOINSTAL S.A. nabył ł�cznie 245 udziałów w BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o.o. , obejmuj�c 
kontrol� 49,00% udziałów w kapitale i 49,00% w ogólnej liczbie głosów. Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki jest 
obróbka i usuwanie odpadów innych ni� niebezpieczne. Kapitał podstawowy spółki stowarzyszonej wynosi 50 tys. złotych. Spółka 
stowarzyszona ze wzgl�du na mał� istotno�� nie podlega konsolidacji.   

Podstawowe informacje finansowe „spółki” w tysi�cach złotych: 
BES - Kraftwerksanlagen Sp z o.o. 31.12.2010 31.12.2009 

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 7 9

Przychody finansowe - -

Wynik brutto - -

Wynik netto - -

Suma aktywów 52 56

Kapitał własny 50 50

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 2 6

Nota 35 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 DEVELOPMENT Sp. z o. o., 
� Instal Cad 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); 
� ENERGOREM Sp. z o.o. (Przedsi�biorstwo Robót Remontowych); 
� EL-GOR Sp. z o.o. (Przedsi�biorstwo Robót Remontowych). 

W trakcie roku 2010 spółka „ Truck System Stolorz” Sp. J. przestała by� jednostk� powi�zan�. 
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Udział w kapitale (%) 
Nazwa jednostki 

Siedziba 31.12.2010 31.12.2009 

ENERGOINSTAL Spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci�

Katowice 100% 100% 

Instal  „Bielsko” Spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci�

Bielsko-
Biała 

100% 100% 

ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. 
Czechowice 
- Dziedzice 

97,65% 96,99% 

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

Gorzów 
Wielkopolski

66,76% 66,76% 

EL-GOR  Spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci�

Gorzów 
Wielkopolski

100% - 

ENERGOREM Spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci�

Gorzów 
Wielkopolski

66% - 

Nota 35.1 Kwoty transakcji zawartych z podmiotami powi�zanymi  

Sprzeda�  Zakupy  
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 

Jednostka dominuj�ca 1 604 740 11 280 15 326 
Podmioty wywieraj�ce 
znacz�cy wpływ 

- - - - 

Jednostki zale�ne 10 527 14 646 3 569 2 702 
Jednostki stowarzyszone 3 4 4 6 
Wspólne przedsi�wzi�cia, w 
których jednostka (dominuj�ca) 
jest wspólnikiem 

- - - - 

Kluczowi członkowie kadry 
kierowniczej jednostki 
(dominuj�cej) 

2 719 2 644 - - 

Pozostałe podmioty powi�zane - - - - 
Razem 14 853 18 034 14 853 18 034 

Nota 35.2 Kwoty rozrachunków z podmiotami powi�zanymi 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych
Zobowi�zania wobec podmiotów 

powi�zanych Podmiot powi�zany 
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

Jednostka dominuj�ca 895 1 388 697 1 415
Podmioty wywieraj�ce 
znacz�cy wpływ 

- - - -

Jednostki zale�ne 1 431 2 409 1 630 1 382

Jednostki stowarzyszone 1 - - 3
Wspólne przedsi�wzi�cia, w 
których jednostka (dominuj�ca) 
jest wspólnikiem 

- - - -

Kluczowi członkowie kadry 
kierowniczej jednostki 
(dominuj�cej) 

- 3 - -

Pozostałe podmioty powi�zane - - - -

Razem 2 327 3 800 2 327 3 800
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Nota 35.3 Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej 

  
01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2009 - 31.12.2009 

Krótkoterminowe 
�wiadczenia pracownicze 

954 924

�wiadczenia po okresie 
zatrudnienia 

- -

Pozostałe �wiadczenia 
długoterminowe 

- -

�wiadczenia z tytułu 
rozwi�zania stosunku pracy 

- -

�wiadczenia pracownicze w 
formie akcji własnych 

- -

Razem 954 924

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  2.717.227,90 złotych, 

Przedmiotem transakcji były usługi dzier�awy. 

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 36 Polityka zarz�dzania ryzykiem 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa 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. Grupa 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. 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 32,6% ogółu przychodów) 
Grupa ENERGOINSTAL nara�ona jest na ryzyko walutowe (kursowe). Ryzyko zwi�zane  
z kształtowaniem si� kursów walutowych to obecnie najpowa�niejsze ryzyko na jakie nara�ona jest Grupa. Wyst�puje ono przede 
wszystkim w zakresie dostaw eksportowych, realizowanych przez ENERGOINSTAL S.A., których udział  
w przychodach Grupy ogółem w okresie od 01.01.-31.12.2010 stanowił 16,9%.  

b) ryzyko finansowe tj. kredytowe i  przepływu �rodków pieni��nych - na które mo�e by� nara�ona Grupa z uwagi na rodzaj 
prowadzonej działalno�ci - ograniczane s� poprzez przyj�t� polityk� współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Przy 
współpracy z nowymi kontrahentami, zapisy kontraktowe przewiduj� przedstawiania gwarancji, akredytyw oraz płatno�ci zaliczek. 
Spółka nie jest nara�ona 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. Grupa nie 
stosuje instrumentów zabezpieczaj�cych ryzyko stopy, z uwagi  na niewielki udział tych instrumentów finansowych w strukturze 
finansowania. Jednocze�nie Grupa w ramach znacz�cych waha� stóp ma mo�liwo�� zastosowania odpowiednich instrumentów 
zabezpieczaj�cych. 

Nota 37 Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe z podziałem na: 
a) �rodki pieni��ne - patrz nota �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 
b) po�yczki udzielone - patrz nota udzielone po�yczki krótkoterminowe 
c) udziały lub akcje - patrz nota długoterminowe aktywa finansowe 
d) zobowi�zania z tytułu kredytów - patrz nota kredyty bankowe i po�yczki 
e) zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego - patrz nota zobowi�zania z tytułu leasingu 
f) walutowe kontrakty terminowe 
W poni�szych tabelach przedstawiono warto�ci bilansowe instrumentów finansowych Grupy nara�onych na ryzyko stopy 
procentowej w podziale na poszczególne kategorie wiekowe: 
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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 - - - - - - -

- po�yczka - - - - - - -
Oprocentowanie zmienne 

- zobowi�zania z 
tytułu leasingu 
finansowego 

574 661 742 859 1 057 1 544 5 437

- kredyty w rachunku 
bie��cym 

- - - - - - -

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

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 - - - - - - -

- po�yczka - - - - - - -
Oprocentowanie zmienne 

- zobowi�zania z 
tytułu leasingu 
finansowego 

549 531 608 699 859 2 601 5 847

- kredyty w rachunku 
bie��cym 

- - - - - - -

- kredyty bankowe  - - - - - - -
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  �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 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�. 

Nota 37.1  Analiza wra�liwo�ci Grupy na ryzyka rynkowe 

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

Obecnie Grupa nara�ona 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 Grup� zobowi�za� z tytułu kredytu bankowego w ogólnej strukturze 
zobowi�za�, a tym samym niewielkim wpływie waha� zmian stóp procentowych zarówno na wynik Grupy jak i pozycje bilansowe 
analiza wra�liwo�ci Grupy została ograniczona jedynie do waha� kursu walut.  

Stopie� wra�liwo�ci wyników Grupy na 10-procentowy wzrost i spadek kursu wymiany EUR/PLN przedstawiony jest w poni�szej 
tabeli. Stopa 10% to stopa wra�liwo�ci wykorzystywana w wewn�trznych raportach dotycz�cych ryzyka walutowego 
przeznaczonych dla członków naczelnego kierownictwa i odzwierciedlaj�cych ocen� zarz�du dotycz�c� mo�liwych zmian kursów 
wymiany walut obcych.  

Zdaniem zarz�du analiza wra�liwo�ci nie jest reprezentatywna dla ryzyka kursowego, poniewa� nara�enie na koniec roku nie 
odzwierciedla poziomu nara�enia w ci�gu całego roku obrotowego.  
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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 

  3,9603 +10% -10% 

  EUR PLN RZiS KAPITAŁ RZiS KAPITAŁ 

       

NALE�NO�CI Z TYTUŁU  2345 9289 1 473,61  -483,06

DOSTAW I USŁUG      
      

�RODKI PIENI��NE 1297 5135 817,71  -264,51
       

ROZRACHUNKI 4081 16160 2 570,16  -835,03

WEWN�TRZZAKŁADOWE      
       

POCHODNE INSTRUMENTY  750 545
-13 268 
087,60

-4 026 
273,20

FINANSOWE       

       

ZOBOWI�ZANIA Z TYTUŁU 363 1437 229,02  -73,86

DOSTAW I USŁUG       
       

WYCENA KONTRAKTÓW 0 569 7 528 425,49
3 740 

603,15

       

WYNIK ODDZIAŁU  -882,00 -3 532,00 385,99   447,38   

       

WPŁYW NA RACHUNEK       

ZYSKÓW I STRAT    -5 734 185,61
-286 

879,12

PRZED OPODATKOWANIEM       

       
WPŁYW NA KAPITAŁ 

WŁASNY     0,00  0,00

PRZED OPODATKOWANIEM             

      

PODATEK (19%) 903,00 3 578,00 566,41  -187,05

              

      

WPŁYW NA RACHUNEK   -5 733 619,20
-287 

066,18

ZYSKÓW I STRAT       
PO OPODATKOWANIU       

       
WPŁYW NA KAPITAŁ 

WŁASNY    0,00  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 3 071 -3 090

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 2 710 -2 871

PRZED OPODATKOWANIEM

WPŁYW NA KAPITAŁ WŁASNY 0 0

PRZED OPODATKOWANIEM

PODATEK (19%) 3 896 16 004 1 601 -1 599

WPŁYW NA RACHUNEK

ZYSKÓW I STRAT 1 109 -1 272

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 38 Zobowi�zania warunkowe 
  31.12.2010 31.12.2009 

 1. Zobowi�zania warunkowe  58 488 32 464

 1.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytułu )  - -

 - udzielonych gwarancji i por�cze�  - -

 - cesje wierzytelno�ci z umów handlowych na zabezpieczenie kredytów  - -

 - wekslowe - -

 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu )  58 488 32 464

 - udzielonych gwarancji i por�cze�  56 975 30 790

 - wekslowe  1 513 1 674

 - cesje wierzytelno�ci z umów handlowych na zabezpieczenie kredytów  - -

 2. Inne - 140
 - nie uznane 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 bud�etowych - -

- nie uznane przez Emitenta roszczenia z tytułu spraw pracowniczych - 121
 Pozycje pozabilansowe razem  58 488 32 604

Główn� pozycj� zabezpiecze� na maj�tku stanowi� zobowi�zania z tytułu zaci�gni�tych kredytów bankowych oraz udzielonych 
przez bank gwarancji.  
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Grupa Kapitałowa na 31.12.2009 i 31.12.2010 nie posiada zobowi�za� warunkowych z tytułu udzielonych por�cze�. 

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 upowa�nionych 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 zastrze�enia 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 mo�liwe 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 mo�liwe 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 39 Znacz�ce zdarzenia po zako�czeniu okresu sprawozdawczego  

Po dniu, na który sporz�dzono skonsolidowane 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 40 Informacje o wynagrodzeniach, nagrodach i korzy�ciach wypłaconych lub nale�nych osobom Wy�szej Kadry 
Kierowniczej w spółce dominuj�cej 

ENERGOINSTAL S.A.   

Wysoko�� wynagrodze� członków Zarz�du w okresie 01-12.2010 zawiera poni�sza 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 poni�sza 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 40.1 Informacje o wynagrodzeniach, nagrodach i korzy�ciach wypłaconych lub nale�nych osobom Wy�szej Kadry 
Kierowniczej w spółkach zale�nych  

a. Instal  „BIELSKO” Sp. z o.o. 

Wysoko�� wynagrodze� członków Zarz�du w okresie 01.01.-31.12.2010 zawiera poni�sza tabela: 
Imi
 i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2010 

do 31.12.2010) 

Michał Wi�cek * Członek  Zarz�du 6 000,00

Czesław Grenda * Członek  Zarz�du 6 000,00

Zdzisław Łodzi�ski ** Członek  Zarz�du -
Jarosław Wi�cek ** Członek  Zarz�du 18 000,00

Razem  - 30 000,00
* odwołany 1.07.2010 

** powołany 1.07.2010 

b. Energoinstal Sp. z o.o.  
         
Wysoko�� wynagrodze� członków Zarz�du w okresie 01.01.-31.12.2010 zawiera poni�sza tabela: 

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

Michał Wi�cek  Członek  Zarz�du 12 000,00

Jarosław Wi�cek Członek  Zarz�du 12 000,00

Razem   24 000,00

c. ZEC Energoservice Sp. z o.o. 

Wysoko�� wynagrodze� członków Zarz�du w okresie 01.01.-31.12.2010 zawiera poni�sza tabela
Imi
 i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2010 do 31.12.2010) 

Włodzimierz Pyrchla (1)* Prezes Zarz�du 22 198,51
Andrzej Goraj (2)* Prezes Zarz�du 80 220,00
Bogdan Kit (3)* Prezes Zarz�du 16 000,00
Łukosz Bartłomiej (4)* Członek  Zarz�du 8 872,25
Penk Wacław (5)* Członek  Zarz�du 62 202,59
Razem 189 493,35

(1)* -  odwołany z dniem 13.05.2010r. 
(2)* - powołany w dniu 22.02.2010r, odwołany z dniem 17.05.2010; 
(3)* - powołany z dniem 01.07.2010r; 
(4)* - odwołany z dniem 21.02.2010r; 
(5)* - odwołany z dniem 01.07.2010r. 

Wysoko�� wynagrodze� członków Rady Nadzorczej w okresie 01.01.-31.12.2010 zawiera poni�sza tabela
Imi
 i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2010 do 31.12.2010) 

Kuglarz Eugeniusz Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 28 430,34
Grenda Czesław Członek Rady Nadzorczej 18 953,55
Wi�cek Jarosław Członek Rady Nadzorczej 18 953,55
Razem  - 66 337,44

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

Wysoko�� wynagrodze� członków Zarz�du w okresie 01.01.-31.12.2010 zawiera poni�sza tabela
Imi
 i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2010 do 31.12.2010)

Jerzy Bruszewski Prezes Zarz�du 192 000,00

Piotr Mizerny Wiceprezes Zarz�du 193 000,00

Grzegorz Lewandowski  Wiceprezes Zarz�du 65 000,00

Razem  - 450 000,00

Wysoko�� wynagrodze� członków Rady Nadzorczej w okresie 01.01.-31.12.2010 zawiera poni�sza tabela
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Imi
 i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2010 do 31.12.2010) 

Władysław Komarnicki Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 96 000,00
Iwona Kwapie� Członek Rady Nadzorczej 24 000,00
Michał Wi�cek Członek Rady Nadzorczej 24 000,00

Razem  - 144 000,00

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

Wysoko�� wynagrodze� członków Zarz�du w okresie 01.01.-31.12.2010 zawiera poni�sza tabela
Imi
 i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2010 do 31.12.2010) 

Edward Gryko (do 26.03.2010) Prezes Zarz�du 70 029,63

Andrzej �widerski (od 01.10.2010)  Prezez Zarz�du 30 644,83

Danuta Malewicz-	ak Członek Zarz�du-Główny Ksi�gowy 110 496,19

Razem  - 211 170,65

Wysoko�� wynagrodze� członków Rady Nadzorczej w okresie 01.01.-31.12.2010 zawiera poni�sza tabela
Imi
 i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2010 do 31.12.2010) 

Jan Kos (do 30.09.10) Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 24 872,94

Jacek Iwaszuk (od 01.10.10) Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 8 290,00

Jadwiga Smolarek Członek Rady Nadzorczej 20 727,48

Ryszard Jahołkowski (do 29.04.10) Członek Rady Nadzorczej 6.851,58

Michał Wi�cek (od 30.04.10) Członek Rady Nadzorczej  13 875,90

Razem  - 74 617,90

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

Wysoko�� wynagrodze� członków Zarz�du w okresie 01.01.-31.12.2010 zawiera poni�sza tabela
Imi
 i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2010 do 31.12.2010) 

Przemysław Pozorski Prezes Zarz�du 165 083,46

Wiesław Mülke  Wiceprezes Zarz�du 119.271,03

Razem  - 284 354,49

Wysoko�� wynagrodze� członków Rady Nadzorczej w okresie 01.01.-31.12.2010 zawiera poni�sza tabela
Imi
 i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2010 do 31.12.2010) 

Janusz Buraczewski Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 14 139,09

Jacek Iwaszuk Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 4 515,63

Małgorzata Huzarska Członek Rady Nadzorczej 12 436,44

Zbigniew Baran Członek Rady Nadzorczej 4 145,48

Michał Wi�cek Członek Rady Nadzorczej 8 290,96

Razem  - 43 527,60

Nota 40.2 Informacje o wysoko�ci niespłaconych zaliczek, kredytów, po�yczek, gwarancji, por
cze� osobom Wy�szej Kadry 
Kierowniczej: 

Po�yczki 
udzielone 
osobom 

wchodz�cy
m w skład 

Energoinstal
S.A. 

Energoinstal 
Sp. z o.o. 

Instal 
„Bielsko” 
Sp. z o.o. 

ZEC 
Energoservice

Sp. z o.o. 

Przedsi�biorstwo
Budowlano – 

Usługowe 
INTERBUD-

WEST  
Sp. z o.o.

Przedsi�biorstwo
Robót 

Remontowych 
EL - GOR  
Sp. z o.o.

Przedsi�biorstwo
Robót 

Remontowych 
ENERGOREM  

Sp. z o.o.

Grupa 
Kapitałowa 

ENERGOINSTAL 

S.A. 

Zarz�du - - - - - - 639 639 
Rady 

Nadzorczej 
- - - - - - - -

Razem - - - - - - 639 639 

W dniu 02.04.2010 jednostka dominuj�ca ENERGOINSTAL S.A. zawarła umow� po�yczki z Przemysławem Pozorskim na kwot�
607.500 zł. Niniejsza po�yczka uwarunkowana jest nabyciem 45 udziałów w spółce Przedsi�biorstwo Robót Remontowych 
ENERGOREM Sp. z o.o. Zabezpieczenie po�yczki stanowi  weksel własny „in blanco” oraz zastaw rejestrowy na nabytych 
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udziałach. Termin spłaty upływa z dniem 31.07.2016. Na dzie� 31.12.2010 nale�no�� długoterminowa z tytułu udzielonej po�yczki 
wraz z zarachowanymi odsetkami wynosiła 638.723,84 zł. Oprocentowanie po�yczki nie odbiega od rynkowego. 

Nota 41 Informacja o przeci
tnym zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej 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: 1 022 1 143 

–  pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) 239 262 

–  pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) 716 781 

–  uczniowie - - 

–  osoby wykonuj�ce prac� nakładcz� - - 

–  osoby korzystaj�ce z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 67 100 

 Nota 42  Informacje o znacz�cych zdarzeniach, dotycz�cych lat ubiegłych, uj
tych w skonsolidowanym 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 powy�szym 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 rozło�enie spłaty pozostałej kwoty 
odsetek na raty.  

Nota 43  Informacje o znacz�cych zdarzeniach, jakie nast�piły po zako�czeniu okresu sprawozdawczego, a 
nieuwzgl
dnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

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

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Nota 44  Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, skorygowane odpowiednim wska�nikiem inflacji, z podaniem �ródła 
wska�nika oraz metody jego wykorzystania, z przyj
ciem okresu ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
jako okresu bazowego – je�eli skumulowana �rednioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalno�ci Grupy 
Kapitałowej osi�gn
ła lub przekroczyła 100% 

Grupa Kapitałowa nie sporz�dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, skorygowanego 

wska�nikiem inflacji, gdy� skumulowana �rednioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalno�ci Grupy  nie osi�gn�ła, 

ani nie przekroczyła 100%. 

Nota 45  Zestawienie oraz obja�nienie ró�nic pomi
dzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
i danych porównywalnych, a uprzednio sporz�dzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi  

Nie wyst�piły ró�nice pomi�dzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych, a 
uprzednio sporz�dzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi. 

Nota 46  Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo�ci i sposobu sporz�dzania skonsolidowanego 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�	

W Grupie Kapitałowej w 2010 roku, w stosunku do roku 2009 nie dokonano zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowo�ci.  

Nota 47 Informacje o dacie zawarcia i szczegółach umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda� finansowych 

Informacje na temat szczegółów umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda� finansowych zostały opisane w punkcie 

24 Sprawozdania z działalno�ci Grupy Kapitałowej. 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Podmiotem dominuj�cym Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. jest Spółka Energoinstal 

S.A. 

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 

W skład Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. wchodz� nast�puj�ce Spółki: 

- 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   

- 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 

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

- ENERGOREM Sp. z o.o.     – 66% udziałów 

- INSTAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.                            – 100% udziałów 

Zgodnie z umow� z dnia 28.09.2010r.  Energoinstal S.A. dokonał sprzeda�y 100% 

udziałów w spółce INSTAL-DEVELOPMENT Sp. z o.o. na rzecz INTERBUD-WEST Sp. 

z o.o.   

1.1. OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNO�CI GRUPY KAPITAŁOWEJ  

Oferta Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. obejmuje dostarczanie kompleksowych 

rozwi�za� w wytwarzaniu , monta�u i serwisie urz�dze� przeznaczonych dla energetyki 

przemysłowej i zawodowej oraz zakładów przemysłowych, petrochemicznych, 

motoryzacyjnych, hutniczych i spo�ywczych. Grupa realizuje tak�e projekty zwi�zane  

z ochron� �rodowiska oraz instalacjami dla budynków u�yteczno�ci publicznej. 
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Grupa Kapitałowa 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. Jednostka dominuj�ca jest jednym z 

najwi�kszych producentów kotłów energetycznych  w Polsce oraz znanym i cenionym 

partnerem na rynku krajowym i zagranicznym. 

Grupa ENERGOINSTAL realizuje równie� zlecenia monta�owe, instalacyjne  

oraz remontowe w zakładach przemysłowych. Oferta firmy wzbogacona jest o obsług�

serwisow� instalacji, obróbk� ciepln� materiałów tworz�cych produkt globalny, jak 

równie� usługi własnego laboratorium oraz o�rodek szkoleniowy dla podmiotów 

zewn�trznych. Grupa ENERGOINSTAL S.A. prowadzi jako Generalny Realizator 

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

energetyki i przemysłu. 

 1.2. GŁÓWNE GRUPY PRODUKTÓW I USŁUG 

Oferta produktowa Grupy ENERGOINSTAL S.A. skupia si� na bran�y 

energetycznej, a tak�e na bran�y budowlano-przemysłowej.  

OBSZAR DZIAŁALNO�CI GRUPY: 

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

obejmuj�ce: 

- projektowanie 

- produkcja 

- monta�

- serwis 

- roboty budowlane 

Grupa produkuje:

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

nadkrytyczne, a w szczególno�ci: 

� kotły odzysknicowe /jedno-, dwu lub trzy-ci�nieniowe/ w układach  

  parowo- gazowych elektrowni  

� Kotły na biopaliwa 
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� Kotły do utylizacji odpadów komunalnych  

� Kotły w�glowe 

� Kotły gazowo - olejowe 

� Palniki olejowo-gazowe do kotłów  dla palników kotłowych 

� Stacje regulacyjno-pomiarowe gazowe i olejowe 

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

długo�ci �ebra – spawane laserem 

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

MAG + laser 

� 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 

Montuje i Remontuje: 

� Kotły parowe 

� Kotły wodne  

� Kompletne kotłownie  

� Budynki i obiekty przemysłowe 

� 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 
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 Grupa ENERGOINSTAL S.A. posiada mo�liwo�� realizacji du�ych  

i skomplikowanych robót, co wyró�nia go w�ród konkurencji. Grupa zapewnia pełn�

obsług� techniczn� wraz z przekazaniem inwestorowi gotowego obiektu spełniaj�cego 

wymagania odbiorowe. Generalne wykonawstwo i Generalna realizacja inwestycji 

obiektów przemysłowych prowadzone przez Grup� ENERGOINSTAL S.A., obejmuje 

czynno�ci projektowania, produkcji i monta�u kotłów, ruroci�gów oraz całych instalacji 

palnikowych, konstrukcji budynków kotłowni, instalacji oczyszczania spalin i izolacji 

termicznych. Grupa poprzez swoj� Spółk� INTERBUD-WEST Sp. z o.o. realizuje roboty 

budowlano-monta�owe w Generalnym Wykonawstwie w ró�nych technologiach  

i systemach w zakresie budownictwa: 

•  przemysłowego  

•  in�ynieryjnego  

•  ogólnego  

•  prac konserwatorskich  

W szczególno�ci w tym zakresie Grupa specjalizuje si� w wykonawstwie obiektów 

produkcyjno – magazynowych oraz u�yteczno�ci publicznej. 

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

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

jest produkcja, monta� i serwis 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 Grupy 

ENERGOINSTAL S.A. najwi�kszy wpływ maj� sektor przedsi�biorstw u�yteczno�ci 

publicznej (w tym sektor energetyczny obejmuj�cy elektrownie i elektrociepłownie), 

przemysł hutniczy i przemysł petrochemiczny. 

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

w Niemczech oraz innych krajach Unii Europejskiej. W roku 2010 spółka ponownie 

zaznaczyła swoj� obecno�� na rynku krajowym poprzez uzyskanie istotnych zlece� z 

ramienia ECO Opole oraz KGHM.

 2. ORGANIZACJA 
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2.1. POSIADANE PRZEZ GRUP� 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, Facinatio Boulevard 722, 2909VA Capelle den IJssel 

ENERGOINSTAL S.A. tworzy Grup� Kapitałow�, w skład której wchodz�

nast�puj�ce podmioty: 

                                                                             

               

                                                                              jednostka stowarzyszona 

      

ENERGOINSTAL S.A.

ENERGOREM 

 Sp.z o.o. 

INSTAL „BIELSKO” 

 Sp. z o.o. 

INSTAL FINANSE Sp. z o.o. 

INSTAL CAD Sp. z o.o.

100 %

66%

100 % 100 %

100 %

ENERGOINSTAL Sp. z o.o. 

ZEC ENERGOSERVICE 

Sp.z o.o. 

97,65% 

PBU INTERBUD-WEST  

 Sp.z o.o. 

66,76 100% 

EL-GOR 

Sp. z o.o. 

49% 

BES-

KRAFTVERKSANLAGEN 

Sp.z o.o. 

INSTAL DEVELOPMENT 

 Sp.z o.o. 

100 % 
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� ENERGOINSTAL Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach, Al. Ro�dzie�skiego 188 d, 

wpisana do rejestru s�dowego pod numerem KRS 0000195149. 

W  okresie obj�tym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały si� nast�puj�co: 

Michał Wi�cek – Członek Zarz�du 

Jarosław Wi�cek – Członek Zarz�du 

Oferta firmy zawiera wykonanie usług monta�owo – spawalniczych ze stali 

w�glowych oraz metali kolorowych, na terenie wyznaczonym przez zleceniodawc�,  

jak równie� opracowanie i wdra�anie technologii spawalniczych. Działalno��

ENERGOINSTAL Sp. z o.o. obejmuje tak�e instalacje kotłowni i wymiennikowni.  

Od maja 2005 główn� działalno�ci� spółki ENERGOINSTAL Sp. z o.o. jest działalno��

zwi�zana z rekrutacj� i udost�pnianiem pracowników, a tak�e działalno��  

w zakresie doradztwa, bada� oraz usług spawalniczych i opracowywania technologii 

spawalniczych. 

� INSTAL „BIELSKO” Sp. z o.o. z siedzib� w Bielski Białej, ul. Konarskiego 10 

rozpocz�ł swoj� działalno�� z dniem 1.04.1999 r, wpisana do rejestru s�dowego pod 

numerem KRS 0000027685.

W  okresie obj�tym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały si� nast�puj�co: 

do 30.06.2010: 

Michał Wi�cek – Członek Zarz�du  

Czesław Grenda – Członek Zarz�du  

od 01.07.2010: 

Zdzisław Łodzi�ski – Członek Zarz�du 

Jarosław Wi�cek – Członek Zarz�du 

Firma wykonuje instalacje przemysłowe i sanitarne (wewn�trzne i zewn�trzne), 

instalacje centralnego ogrzewania, instalacje kotłowni i wymiennikowni, instalacje wodno 

kanalizacyjne we wszystkich standardach, instalacje wentylacji, klimatyzacji i odpylania, 

stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie �cieków, instalacje pompowni, spr��arkowni, 

instalacji technologiczne, spr��onego powietrza, gazów technicznych oraz sieci 

zewn�trzne, izolacje termiczne, modernizacj� ró�nych obiektów przemysłowych. 

Działalno�� spółki obejmuje produkcj� konstrukcji metalowych, działalno�� usługow�  

w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, produkcj� metalowych elementów 

stolarki budowlanej i produkcj� cystern, pojemników oraz zbiorników metalowych. 
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� INSTAL FINANSE Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach, Al. Ro�dzie�skiego 188 d, 

powstał w wyniku przekształcenia firmy „Stahlex”, która postanowieniem S�du 

Rejonowego w Katowicach z dnia 5.09.2002 r. wpisana została do rejestru KRS pod 

numerem 0000129650.

W  okresie obj�tym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały si� nast�puj�co: 

Mariusz Wo�nica – Członek Zarz�du 

Artur Sikora – Prezes Zarz�du  

Firma zajmuje si� obsług� rachunkow� i ksi�gow� wi�kszo�ci spółek grupy 

kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. Jej działalno�� obejmuje usługi finansowo-ksi�gowe  

oraz windykacj� i obrót wierzytelno�ciami. 

� INSTAL – CAD Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach, Al. Ro�dzie�skiego 188 d, 

została postanowieniem S�du Rejonowego w Katowicach z dnia 10.10.2002 wpisana do 

Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000134655.

W  okresie obj�tym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały si� nast�puj�co: 

Michał Wi�cek  – Członek Zarz�du 

Czesław Grenda – Członek Zarz�du 

Działalno�� firmy zwi�zana była z dystrybucj� i wdra�aniem oprogramowania oraz 

sprzeda�� komputerów. Firma była wył�cznym dystrybutorem programu do projektowania 

konstrukcji stalowych „PROSTEEL 3D”. Spółka od pa�dziernika 2005 nie prowadzi 

działalno�ci. W przyszło�ci spółka zamierza dokona� zmian w przedmiocie działalno�ci  

i rozpocz�� prace projektowe na potrzeby Grupy Kapitałowej. 

� ENERGOSERVICE Sp. z o.o. z siedzib� w Czechowicach - Dziedzicach, ul. E. 

Orzeszkowej 3, wpisana do Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 

00000038971. 

W  okresie obj�tym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały si� nast�puj�co: 

Włodzimierz Pyrchla – Prezes Zarz�du – zawieszony od dnia 20.01.2010 do dnia 

30.04.2010 

Wacław Penk – Członek Zarz�du 

Bartłomiej Łukosz – Członek Zarz�du odwołany z dniem 21.02.2010  

W okresie od dnia 22.02.2010 w składzie: 

Włodzimierz Pyrchla – Prezes Zarz�du – odwołany z dniem 13.05.2010 

Wacław Penk – Członek Zarz�du 
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Andrzej Goraj – Członek Zarz�du – powołany z dniem 22.02.2010 

W okresie od dnia 13.05.2010 w składzie: 

Wacław Penk - Członek Zarz�du 

Andrzej Goraj – Członek Zarz�du – odwołany z dniem 17.05.2010 

W okresie od dnia 17.05.2010 w składzie: 

Wacław Penk – Członek Zarz�du – odwołany z dniem 01.07.2010 

W okresie od dnia 01.07.2010 Zarz�d pracuje w składzie: 

Bogdan Kit – Prezes Zarz�du – powołany z dniem 01.07.2010 

Podstawowym przedmiotem działalno�ci jest produkcja, monta� i remonty kotłów wodnych 

i parowych, urz�dze� d�wigowych, stałych zbiorników ci�nieniowych, hal przemysłowych 

i magazynowych, wymienników ciepła, ruroci�gów technologicznych, uzdatnianie wody i 

oczyszczanie �cieków.   

� PBU INTERBUD-WEST Sp. z o.o.  z siedzib� w Gorzowie Wielkopolskim ul. 

Kosynierów Gdy�skich 51; wpisana do Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem 

KRS 0000152748.

W  okresie obj�tym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały si� nast�puj�co: 

Jerzy Bruszewski – Prezes Zarz�du 

Piotr Mizerny – Wiceprezesem Zarz�du 

Grzegorz Lewandowski – Wiceprezes Zarz�du od 23.07.2010r. 

Podstawowym przedmiotem działalno�ci jest  wykonywanie robót ogólno-budowlanych 

w zakresie: wznoszenia budynków, obiektów mostowych, liniowych, górniczych i 

produkcyjnych, budowy dróg kołowych i szynowych, obiektów sportowych, portów 

morskich, wykonywanie instalacji budowlanych i robót wyko�czeniowych.  

�    PRR EL – GOR Sp. z o.o z siedzib� w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Energetyków 6 

wpisana do rejestru s�dowego pod numerem KRS 0000153436. W marcu i kwietniu 

2010r   Energoinstal S.A. dokonał  zakupu 100% udziałów spółki El-Gor sp. z o.o. 

Działalno�� spółki to prace zwi�zane z budow� ruroci�gów przesyłowych sieci     

rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, a    tak�e 

naprawa i konserwacja urz�dze� elektrycznych. W okresie obj�tym sprawozdaniem 

władze spółki kształtowały  si� nast�puj�co: 

Danuta Malewicz – �ak – Członek Zarz�du 

Andrzej 	widerski – Prezes Zarz�du od 01.10.2010r. 
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�   PRR ENERGOREM Sp. z o.o. z siedzib� Gorzowie Wielkopolskim, ul. Energetyków 6 

wpisania do rejestru s�dowego pod numerem KRS 0000180907. 

W miesi�cu kwietniu 2010r. Energoinstal dokonał zakupu 66% udziałów spółki Energorem 

Sp. z o.o. Przedmiotem działalno�ci spółki s� remonty obiektów i urz�dze� energetycznych 

takich jak: kotły pyłowe, rusztowe, gazowe, wodne, parowe oraz wykonawstwo i monta�

konstrukcji stalowych i ruroci�gów. 

W okresie obj�tym sprawozdaniem władze spółki kształtowały si� nast�puj�co: 

Przemysław Pozorski – Prezes Zarz�du 

Wiesław M�lke – Wiceprezes Zarz�du 

� INSTAL DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach, Al. 

Ro�dzie�skiego 188 d, powstał w dniu 31.08.2000 r, wpisana do Krajowego Rejestru 

S�dowego pod numerem KRS 0000297680

W  okresie obj�tym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały si� nast�puj�co: 

Jarosław Wi�cek – Członek Zarz�du 

Instal Development Sp. z o.o. zostało sprzedane 100% udziałów firmie Przedsi�biorstwo 

Budowlano-Usługowe Interbud-West Sp. z o.o. z siedzib� w Gorzowie Wielkopolskim 

zgodnie z umow� sprzeda�y z dnia 30.09.2010r.Podstawowym przedmiotem działalno�ci 

spółki b�dzie budowa mieszka� i obiektów komercyjnych na sprzeda�.  

� BES- KRAFTWERKSANLAGEN Sp. z o.o.  z siedzib� w Katowicach, Al.

Ro�dzie�skiego 188d; wpisana do Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS      

0000314299.

W  okresie obj�tym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały si� nast�puj�co: 

Czesław Grenda – Członek Zarz�d 

Jörg Eckardt – Członek Zarz�du 

Przedmiotem działalno�ci jest naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urz�dze�

oraz działalno�� zwi�zana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 

odpadów oraz odzysk surowców.   
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2.2.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% 

2.3. ZASOBY PERSONALNE 

Poni�sza tabela pokazuje �redni stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w roku 2010  

i 2009. 

ROK 2009 ROK 2010
1 143 1 022 

Pracownicy 

umysłowi 

Pracownicy 

produkcyjni

Urlopy 

wychowawcze 

/ bezpłatne 

Pracownicy 

umysłowi 

Pracownicy 

produkcyjni

Urlopy 

wychowawcze 

/ bezpłatne 

�rednie 
zatrudnienie 
pracowników

262    781 100 239 716 67 

3. WA�NIEJSZE WYDARZENIA ORAZ DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 
GRUPIE 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.

� Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r. oraz sprawozdania Zarz�du  

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

ENERGOINSTAL S.A.

3.2.1. Kontrakty realizowane  

Grupa ENERGOINSTAL S.A. w roku 2010 realizowała 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

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

� Oradea Rumanien Standardkessel Baumgarte Service GmbH – prace monta�owe o 

warto�ci: 750 000,00 EUR

� Miasto Gorzów Wlkp.- wykonanie parkingu podziemnego dla zadania „Budowa 

Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wielkopolskim. Etap I sala 

koncertowa oraz zaprojektowanie i wykonanie parkingu podziemnego, dróg 

dojazdowych, zagospodarowania terenu, na kwot� 14 400 000 PLN. 
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� Miasto Gorzów Wlkp. – Rewitalizacja Bulwaru Nadwarcia�skiego wschodniego w 

Gorzowie Wielkopolskim poprzez adaptacj� infrastruktury technicznej na cele 

kulturowe, rekreacyjne i turystyczne na kwot� 7 690 000 PLN. 

� Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w zakresie budynku bloku 

operacyjnego, oddziału chirurgicznego z pododdziałem onkologicznym i poradni 

specjalistycznych na kwot� 9 952 000 PLN. 

� Urz�d Miasta Witnica – przebudowa centrum edukacji przedszkolnej w Witnicy, na 

kwot� 4 729 000 PLN.  

3.2.2 Kontrakty zawarte 

� 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

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

� EBS Heizkraftwerk IGNIS Spremberg Baumgarte Boiler Systems GmbH –

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

o 7 713 000,00 EUR 

� Mehldau U. Steinfath – dostawa palników o warto�ci: 1 084 317,00 EUR
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� Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. – wybudowanie samoobsługowego domu 

towarowego Kaufland o warto�ci 30 500 000 PLN. 

� Gmina Miasto Gorzów Wielkopolski – O�rodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie 

Wielkopolskim – zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. Rozbudowa stadionu 

�u�lowego w Gorzowie Wielkopolskim o warto�ci 16 446 006 PLN. 

� Miasto Gorzów Wielkopolski – roboty budowlane wraz z projektowaniem na 

zadaniu pn. „Budowa mieszka� socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym i 

zamiennym” o warto�ci 8 130 203 PLN. 

� Pa�stwowa Wy�sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim – przebudowa 

budynku dydaktycznego o warto�ci 5 668 950 PLN. 

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. 
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� 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 

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 
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jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozda� finansowych wi�kszo�ci Spółek 

wchodz�cych w skład Grupy ENERGOINSTAL S.A. 

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 
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jednostek zale�nych sporz�dzanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowo�ci, które 

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 

ZNACZ�CE PAKIETY AKCJI 

Zestawienie akcjonariuszy posiadaj�cych znacz�ce 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 

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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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.). 

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. I tak, 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. 
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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 

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. 
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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, 

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 GRUPY KAPITAŁOWEJ 

ENERGOINSTAL S.A.

4.1. Omówienie podstawowych wielko�ci ekonomiczno finansowych 

4.1.1 Struktura przychodów ze sprzeda
y 
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W strukturze przychodów odmiennie od okresów poprzednich w 2010r. dominowały 

przychody krajowe. Stanowiły one 67,4 % warto�ci ogółu przychodów ze sprzeda�y.  

Poziom sprzeda�y  w podziale na poszczególne grupy produktów, w porównaniu do roku 

ubiegłego pokazuje poni�sza tabela: 
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4.1.2 Koszty działalno�ci operacyjnej i koszt własny sprzeda
y Grupy 

Wielko�� oraz struktur� kosztów w układzie rodzajowym prezentuje poni�sza 

tabela: 
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Po uwzgl�dnieniu zmiany stanu produkcji w toku oraz kosztu wytworzenia produktów na 

własne potrzeby ( 2010r.: 1.396 tys. zł.; 2009r.: -4.636 tys. zł.) koszty działalno�ci 

operacyjnej w roku 2010 wynosz� 196.501 tys. zł natomiast w roku 2009 : 198.430 tys. zł.  

Najwi�ksze pozycje kosztowe to usługi obce, �wiadczenia pracownicze oraz zu�ycie 

materiałów i energii.  

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�.  

Koszt własny sprzeda�y produktów usług i materiałów w 2010r. wyniósł 176.761 tys. zł., 

co przy przychodach ze sprzeda�y na poziomie 185.987 tys. zł. , daje zysk brutto ze 

sprzeda�y w wysoko�ci 9.226 tys. zł. (w roku 2009 zysk ten kształtował si� na poziomie 

24.943 tys. zł.). Po uwzgl�dnieniu kosztów sprzeda�y (2.071 tys. zł.)  i kosztów ogólnego 

zarz�du (17.669 tys. zł.) Grupa wykazała strat�  ze sprzeda�y w wys. -10.514 tys. zł. (w 

roku 2009 wykazano zysk w kwocie 6.946 tys. zł.).

4.1.3 Wyniki finansowe Grupy 

$�������������&�02���	
%���� ����� �����

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 9 226 24 943 

Zysk (strata) ze sprzeda�y -10 514 6 946 

EBITDA 673 15 962 

EBIT -7 365 8 497 

Zysk (strata) z działalno�ci gospodarczej = 
zysk brutto 

-9 360 4 921 

Zysk (strata)netto -8 323 3 344 

Podstawow� przyczyn� wygenerowania w 2010 r. straty netto wobec zysku netto ze 

sprzeda�y w 2009 r. jest spadek ilo�ci realizowanych przez Grup� kontraktów w 

porównaniu z 2009r. Dodatkowo 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 zysku brutto ze sprzeda�y o 15.717 tys. zł tj. o 63,01%; 
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- spadek pozostałych przychodów operacyjnych  o 1.571 tys. tj. o 41,40%, głównie 

poprzez spadek przychodów w pozycji Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych z tyt. 

utraty warto�ci nale�no�ci;

- ni�sze koszty finansowe, które w 2010r. wynosz� 1.994 tys. zł i s� ni�sze ni� w 

2009r. ( 4.863 tys. zł ). Główn� pozycj� zmiany kosztów finansowych w 2010 r. jest  

zniwelowanie straty z tytułu ró�nic kursowych do kwoty 0zł., które w 2009r. 

wynosiły 1.159 tys. zł. oraz obni�enie warto�ci odsetek od kontrahentów do kwoty 

75 tys. zł., które w 2009r. wynosiły 1.672 tys. zł.

- wy�sze przychody finansowe w 2010 r.( 2.491 tys. zł) , ni� te zrealizowane w 2009 r. 

(1.031  tys. zł). Wzrost przychodów finansowych wynika głównie ze zwi�kszenia 

si� warto�ci w pozycji „rozwi�zanie rezerw na odsetki” do kwoty 1 048 tys. zł.,  w 

2009r. warto�� ta wynosiła 18 tys, zł. 

4.2 Podstawowe wska�niki finansowe 
4.2.1 Struktura aktywów 

Struktura aktywów ����� �����

Aktywa trwałe 46,0% 48,0% 

Zapasy 1,9% 3,2% 

Nale�no�ci i rozliczenia mi�dzyokresowe 38,5% 30,8% 

Inwestycje krótkoterminowe 13,6% 18,0% 

Struktura aktywów wynika ze specyfiki działalno�ci Grupy 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 
�� ����� �����
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Grupa posiada prawidłow� i bezpieczn� struktur� finansowania. Wykazuje wysoki dodatni 

poziom kapitału obrotowego, co gwarantuje zachowanie płynno�ci finansowej Grupy. 

4.2.3 Wska�niki płynno�ci 
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Wska�niki płynno�ci ����� �����

Wska�nik płynno�ci bie��cej 1,9 2,8 

Wska�nik płynno�ci szybkiej 1,8 2,7 

Wska�nik natychmiastowej 
wypłacalno�ci 

0,5 1,0 

Z powy�szych wska�ników wynika, �e ryzyko utraty płynno�ci finansowej oraz niedoboru 

�rodków finansowych  nie istnieje, a maj�tek obrotowy w pełni pokrywa zobowi�zania 

bie��ce Grupy.  

4.2.4 Wska�niki zadłu
enia – wspomagania finansowego 
Wska�niki zadłu�enia ����� �����

wska�nik zadłu�enia aktywów 35,0% 25,8% 

wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego 32,7% 22,9% 

wska�nik zadłu�enia kapitału własnego 62,8% 37,2% 

udział kapitału własnego w finansowaniu maj�tku 55,7% 69,4% 

W 2010 r., Grupa 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�.  

4.2.5 Wska�niki sprawno�ci działania 
Cykle rotacji w dniach ����� �����

Rotacja nale�no�ci handlowych 71 58 

Rotacja zobowi�za� handlowych 50 43 

Rotacja zapasów 9 10 

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 

nieznacznym 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 ����� �����

Rentowno�� brutto -5,0% 2,4% 

Rentowno�� netto -4,5% 1,6% 

Rentowno�� sprzeda�y brutto 5,0% 12,1% 

Rentowno�� sprzeda�y -5,7% 3,4% 

Rentowno�� EBITDA 0,4% 7,8% 
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Rentowno�� EBIT -4,0% 4,1% 

ROA-rentowno�� aktywów -4,0% 1,9% 

ROE-rentowno�� kapitału -7,2% 2,7% 

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. 

4.2.7 Przepływy �rodków pieni�
nych 

Przepływy �rodków pieni��nych ����� �����

 w tys. zł w tys. zł 

A. �rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej 6 084 21 048 

B. �rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -16 769 -26 474 

C. �rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 6 506 -4 431 

D. Zmiana stanu �rodków pieni��nych netto -4 179 -9 857 

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 . 

4.3 Informacje o zaci�gni�tych kredytach, o umowach po
yczek, z uwzgl�dnieniem 

terminów ich wymagalno�ci, oraz o udzielonych po
yczkach,  por�czeniach i 

gwarancjach 

• Na dzie� 31.12.2010 r., Grupa 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 
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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 

BANK 

MILLENIUM 

S.A.  

w rachunku 

bie��cym 
26-07-2011 500 PLN 0 

- zastaw rejestrowy na �rodkach     

  trwałych 

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

RAZEM 15 645 1 174 

• Zobowi�zania pozabilansowe z tytułu gwarancji na 31.12.2010 r.: 

Ł�czna warto�� wystawionych  gwarancji na dzie� 31.12.2010 r., wynosi 56.975 

tys zł.

Rodzaj gwarancji: 

- gwarancje dobrego wykonania,  

- gwarancje płatno�ci, 

- gwarancje zwrotu zaliczki 

- gwarancje przetargowe 

Gwarancje bankowe udzielane s� na podstawie limitów przyznanych Grupie.  

Na dzie� 31.12.2010 r. ł�czna warto�� zobowi�za� Grupy z tytułu wystawionych 

weksli stanowi�cych zabezpieczenie wyniosła 1.513 tys zł.  

• Na dzie� 31.12.2010 r., Grupa nie posiada �adnych  por�cze� wg prawa cywilnego.  

• Istotne umowy ubezpieczenia zawarte przez Grup� Emitenta w roku 2009 

prezentuje poni�sza tabela: 

ENERGOINSTAL S.A.  
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 
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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 

INTERBUD-WEST SP. Z O.O.  
Lp. rodzaj polisy charakterystyka suma ubezpieczenia 

1 
Ubezpieczenie 

odpowiedzialno�ci cywilnej 
(OC) 

ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia 
działalno�ci gospodarczej lub u�ytkowania 

mienia z wył�czeniem OC za produkt 
polisa ogólna                                      

10.000.000,00 PLN 

2 
Ubezpieczenie 

odpowiedzialno�ci cywilnej 
(OC) 

ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia 
działalno�ci gospodarczej lub u�ytkowania 

mienia z wył�czeniem OC za produkt 
polisa na kontrakt                 

400.000,00 PLN 

3 
Ubezpieczenie mienia od 

zdarze� losowych 

ubezpieczenie budynków i budowli, 
maszyn i urz�dze� (bezp. indywid. 
budynków – 5 polis) 

5.508.510,00 PLN 

4 
Ubezpieczenie generalne 

budowy / monta�u od 
wszystkich ryzyk 

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy 
(CAR) umowa generalna obrotowa 

ochron�: ubezpieczaj�cego, inwestorów, 
podwykonawców (kontrakty dotycz�ce 

wykonania i monta�u instalacji 
przemysłowych) 

wszystkie kontrakty 
do max warto�ci 

pojedy�czego 
kontraktu 55 mln 
PLN, limit 80% 

warto�ci kontraktu, 
sprz�t i 

wyposa�enie 
budowlane 200,0 

tys. PLN  
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5 
Ubezpieczenie generalne 

budowy / monta�u od 
wszystkich ryzyk 

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy 
(CAR) umowa na kontrakt ochron�: 

ubezpieczaj�cego, inwestorów, 
podwykonawców (kontrakty dotycz�ce 

wykonania i monta�u instalacji 
przemysłowych) 

25.583.366,23 PLN 

6 
Ubezpieczenie sprz�tu 

elektronicznego od 
wszystkich ryzyk 

Ubezpieczenie obejmuje szkody rzeczowe, 
koszty odtworzenia danych i 

oprogramowania oraz wymiennych 
no�ników danych oraz sprz�t biurowy                          

176.364,70 PLN 

ZEC ENERGOSERVICE SP. Z O.O. 
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 

3 
Ubezpieczenie mienia 
od wszystkich ryzyk 

dot: ubezpieczenia budynków i budowli 3.152.786,00 PLN 

7 
Ubezpieczenie sprz�tu 

elektronicznego  
Szkody materialne – utrata, zniszczenie lub 

uszkodzenie ubezpieczonego mienia   
62.500,00 PLN 

• W roku 2010  Grupa Emitenta nie udzielała po�yczek na rzecz podmiotów 

zewn�trznych. Opis po�yczek udzielonych podmiotom powi�zanym znajduje si� w 

nocie  nr 6 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. 

.  

5. Informacja na temat instrumentów finansowych Grupy 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa 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��! Grupy oraz 

zabezpieczenie planowanych poziomów mar�! na realizowanych kontraktach. Grupa 

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 Grupa wygenerowała dodatni wynik na działalno�ci 

finansowej wysoko�ci 497 tys.zł. . Na wygenerowanie dodatniego wyniku na pozostałej 

działalno�ci finansowej miało wpływ przede wszystkim rozwi�zanie rezerw na odsetki  

w wysoko�ci 1.048 tys. zł oraz zyski z tytułu ró�nic kursowych w wysoko�ci 816 tys. zł.  
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Na 31.12.2010 Grupa 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 Grup� 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 Grupy. Terminy realizacji oraz 

wolumen zawieranych transakcji koresponduje z harmonogramem realizacji oraz 

spływu nale�no�ci z kontraktów eksportowych. Grupa 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�. 

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. 

Grupa wykazuje prawidłow� struktur� finansowania, zapewniaj�c� utrzymanie 

płynno�ci finansowej na bezpiecznym poziomie.  

Grupa 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 oraz finansowym. 

Grupa planuje popraw� w/w wska�ników w kolejnych latach.  

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: 
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- 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. 

- obni�enie rentowno�ci na kontraktach budowlanych realizowanych przez Spółk�

Interbud West Sp. z o.o. 

8 Obja�nienie ró
nic pomi�dzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie 

rocznym a wcze�niej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. 

Grupa ENERGOINSTAL S.A. nie publikowała prognozy wyników 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. 

Grupa 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 

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.  
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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 Grupy Kapitałowej  ENERGOINSTAL S.A.  
  
Kontrahentami Grupy Energoinstal 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  

� NEM 

� NEM Services 

� Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA 

� KGHM SA 

� Kaufland Polska Markety 
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� Urz�d Miasta Witnica 

� O�rodek Sportu i Rekreacji Gorzów Wlk. 

� Miasto Gorzów Wielkopolski 

� PGE EC Gorzów  

13 Podstawowe zadania i trendy na 2011r 

Podstawow� domen� działalno�ci Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A.  jest 

produkcja, monta� i serwis kotłów energetycznych. Podstawowym rynkiem, na którym 

Grupa prowadzi sprzeda� swoich usług jest rynek Europy Zachodniej a szczególno�ci 

rynek niemiecki. Grupa w tym zakresie współpracuje z grup� Standardkessel z Niemiec. 

W 2011 roku Grupa planuje dalszy rozwój swojej działalno�ci na rynku polskim głównie                            

w zakresie budowy kotłów i bloków energetycznych szczególnie w zakresie ZTUOK 

oraz biomasy. 

Grupa dla realizacji tego celu posiada dobr� pozycj�, gdy� ma do�wiadczenia w 

realizacji tego typu obiektów na rynku Europy Zachodniej oraz posiada dost�p do 

technologii. 

Działania Grupy dla wykorzystania odnawialnych �ródeł energii b�d� prowadzone 

szczególnie w kierunku: 

• obserwacji rynku i jego trendu w tym zakresie; 

• utrzymywania kontaktów z klientami; 

• konsultacji i prezentacje techniczne m.in. na konferencjach bran�owych; 

• oferowanie produktu i usługi; 

• realizacja kontraktów. 

Grupa realizowa� b�dzie w 2011 roku kontrakty dla ECO Opole oraz KGHM w trybie 

Generalnego Wykonawcy. 

Grupa zamierza te� uczestniczy� w realizacji planu gospodarki odpadami komunalnymi                  

w Polsce, który obejmuje mi�dzy innymi budow� około 10 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���
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kapitału zakładowego reprezentuj�, cenie nabycia oraz cenie sprzeda
y tych 

udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia  

W minionym roku nie odnotowano nabycia akcji własnych. 

15 Zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania przedsi�biorstwem emitenta  

i jego grup� kapitałow�

Firma Energoinstal SA w roku 2010 kontynuowała prace wdro�eniowe w zakresie 

zintegrowanego systemu SAP ERP wspomagaj�cego procesy zarz�dzania, nie tylko w 

Spółce Matce, ale w całej Grupie Kapitałowej.  We wszystkich Spółkach Zale�nych 

zostały wdro�one moduły FI, CO i AA celem kontroli fanansowo-ksi�gowej, a przede 

wszystkim celem usprawnienia i przyspieszenia konsolidacji wyników wszystkich 

podmiotów wchodz�cych w skład Grupy oraz ujednolicenia dla stosowanych przez 

Spółki Grupy Kapitałowej zasad  rachunkowo�ci w zakresie planu kont. 

Firma Energoinstal w 2010 roku rozpocz�ła równie� proces wdro�enia modułu 

konsolidacyjnego, którego start produktywny zaplanowany jest na 15 maja 2011. 

Spółka Matka w roku 2010 w Spółkach zale�nych koncentrowała si� nie tylko na 

wdra�aniu jednolitych zasad ksi�gowo�ci, ale równie� na polityce bud�etowej, kadrowej 

oraz zakupowej. 

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  

z 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 notach obja�niaj�cych nr 40-40.1 Skonsolidowanego Sprawozdania 
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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 notach obja�niaj�cych nr 35-

35.2 Skonsolidowanego 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 

Nie s� Grupie 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 zakoczeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego 

W roku 2010 nie wyst�piły  zdarzenia istotnie wpływaj�ce na działalno�� Grupy, 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 Grupie 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�. 
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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 

24 Informacje o dacie zawarcia i szczegółach umowy z podmiotem uprawnionym 

do badania sprawozda finansowych.  

a. Nazwa podmiotu uprawnionego do badania: Kancelaria Porad Finansowo - 

Ksi�gowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczona odpowiedzialno�ci�, 40-954 

Katowice, ul. Floriana 15, wpisana do Rejestru Przedsi�biorców prowadzonego 

przez S�d Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sadowego pod numerem KRS - 0000109170, NIP 954-21-13-633 

b. Data zawarcia umowy o dokonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2010: 25 czerwiec 2010 r. 

c. Ł�czna warto�� wynagrodzenia nale�nego lub wypłaconego za badanie i przegl�d 

jednostkowego sprawozdania finansowego dotycz�cego 2010 roku: 29.500,00 PLN. 

d. Ł�czna warto�� wynagrodzenia nale�nego lub wypłaconego za badanie i przegl�d 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotycz�cego 2010 roku: 33.000,00 

PLN. 

e. Data i warto�� umów o dokonanie badania sprawozdania finansowego za 2010 rok 

spółki zale�nej ZEC Energoservice Sp. z o.o. : 07 lipca 2010 rok na ł�czn� warto��

12.300 zł . 

f. Data i warto�� umów o dokonanie badania sprawozdania finansowego za 2010 rok 

spółki zale�nej Interbud-West Sp. z o.o.; 25 czerwca 2010 rok na ł�czn� warto��

20.000 zł . 

g. Data i warto�� umów o dokonanie przegl�du sprawozdania finansowego za 2010 

rok spółek zale�nych Energoinstal Sp. z o.o. oraz ZBM Bielsko-Biała Sp. z o.o.; 25 

czerwca 2010 rok na ł�czn� kwot� 16.800 zł  
















