
RS ENERGOINSTAL S.A.

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny  RS  2014
(rok) 

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

   za rok obrotowy 2014   obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF

w walucie  zł

data przekazania: 2015-03-12

ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

ENERGOINSTAL S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacj i GPW w Warszawie)

40-203 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Roździeńskiego 188d
(ulica) (numer)

+48 032 7357200 +48 032 7357257
(telefon) (fax)

energoinstal@energoinstal.pl www.energoinstal.pl
(e-mail) (www)

6340128877 271076705
(NIP) (REGON)

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

            WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.  zł w tys.  EUR

2014 2013 2014 2013

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i  materiałów 537 121 349 674 128 213 83 038

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 511 16 670 5 135 3 959

 III. Zysk (strata) brutto 20 610 18 312 4 920 4 349

 IV. Zysk (strata) netto 16 699 14 696 3 986 3 490

 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej -23 550 100 444 -5 621 23 853

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestycyjnej -4 851 -6 053 -1 158 -1 437

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -14 121 -14 429 -3 371 -3 427

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -42 522 79 962 -10 150 18 989

 IX. 
Aktywa razem (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i na 
koniec poprzedniego roku obrotowego )

295 315 307 664 69 285 74 186

 X. 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału 
bieżącego roku obrotowego i  na koniec poprzedniego roku 
obrotowego )

142 603 162 345 33 457 39 146

 XI. 
Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku 
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )

19 904 19 103 4 670 4 606

 XII. 
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku 
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )

122 699 143 242 28 787 34 540

 XIII. 
Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego i  
na koniec poprzedniego roku obrotowego )

152 712 145 319 35 829 35 040

 XIV. 
Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału bieżącego roku 
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego )

1 800 1 800 422 434

 XV. Średnioważona liczba akc ji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000

 XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł / EURO) 0,93 0,82 0,22 0,19

 XVII. Rozwodniona liczba akc ji 0 0 0 0

 XVIII. Rozwodniony zysk  na jedną akc ję (w zł  / EURO) 0,00 0 0,00 0

 XIX. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł  / EURO) 8,48 8,07 1,99 1,95

 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł  / EURO) 0,00 0 0,00 0

 XXI. 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w zł  / 
EURO)

0,60 0,30  0,14     0,07    
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Indeks do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
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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, 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. 

Skład osobowy Zarz�du Spółki Akcyjnej ENERGOINSTAL  

Prezes Zarz�du – Michał Wi�cek,  
Wiceprezes Zarz�du – Jarosław Wi�cek, 
Członek Zarz�du – Lucjan Noras. 
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Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki: 

Stanisław Wi�cek - Przewodnicz�cy Rady,  
Władysław Komarnicki - Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, 
Jan Pyka- Członek Rady Nadzorczej, 
Henryk Kawalski - Członek Rady Nadzorczej, 
Artur Olszewski – Sekretarz Rady Nadzorczej. 

Zgodnie z definicj� grupy kapitałowej podanej w MSSF 10 w skład Grupy ENERGOINSTAL S.A. na dzie� 31 grudnia 2014 roku 
wchodziły:   
jednostka dominuj�ca: 
− ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna w Katowicach, 
jednostki zale�ne: 
− Energoinstal Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach, 
− Instal Finanse Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach, 
− Interbud Development Sp. z o.o. z siedzib� w Gorzowie Wielkopolskim, 
− ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. z siedzib� w Czechowicach – Dziedzicach ( w dniu 30.08.2013 roku nast�piło przej�cie 

Spółki Instal „Bielsko” Sp. z o.o.  przez ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o.), 
− 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, 
− GALERIA PIAST Sp. z o.o. z siedzib� w Poznaniu, 
− Eniq Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach (w dniu 02.07.2013 roku zmieniono przedmiot działalno�ci Spółki oraz jej nazw� z 

Instal – Cad Sp. z o.o. na Eniq Sp. z o.o. W dniu 06.08.2013 NZWZ podj�ło uchwał� o podwy�szeniu kapitału o 4.000.000 zł. 
W podwy�szonym kapitale Energoinstal S.A. obj�ł 3800 udziałów o ł�cznej warto�ci nominalnej 1.900.000 zł uzyskuj�c tym 
samym 48,28% udziałów w Spółce). Z uwagi na rozwini�cie działalno�ci spółka została obj�ta konsolidacj� od 01.01.2014 r. 

− Enipro Sp. z o.o. z siedzib� w Gliwicach  (w dniu 03.06.2014 roku zmieniono przedmiot działalno�ci Spółki oraz jej nazw� z 
BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o. o. na Enipro Sp. z o.o. W dniu 25.04.2014 r. Energoinstal S.A. obj�ł 5700 udziałów 
uzyskuj�c tym samym 92,54 % udziałów w Spółce. Z uwagi na rozwini�cie działalno�ci Spółka została obj�ta konsolidacj� od 
01.04.2014 r. 

Zmiana definicji kontroli nie miała wpływu na skład Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. 
Z uwagi na fakt sprzeda�y przez ENERGOINSTAL S.A.  100 % udziałów spółki  Interbud Development Sp. z o. o. firmie 
INTERBUD - WEST Sp. z o.o. oraz nabycia 100 % udziałów przez INTERBUD - WEST Sp. z o.o. w Galerii Piast Sp. z o.o.  w 
ramach Grupy ENERGOINSTAL S.A., zgodnie ze stanem na dzie� 30 czerwca 2014 roku funkcjonuje grupa kapitałowa ni�szego 
szczebla. Z uwagi na nieistotno�� danych finansowych spółki Interbud Development Sp. z o.o.  skonsolidowane dane Grupy ni�szego 
szczebla obejmuj� INTERBUD - WEST Sp. z o.o. oraz Galeri� Piast Sp. z o.o. Jednostki zale�ne zostały skonsolidowane metod�
pełn�. 
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Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.: 

*  w dniu 30.08.2013 roku nast�piło przej�cie spółki Instal „Bielsko” Spółka z o.o. przez ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. 
** udział Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. po�rednio w kapitałach spółek Interbud Development Sp. z o.o. oraz Galeria Piast Sp. 
z o.o. wynosi 66,76 % (bezpo�redni udział Przedsi�biorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD - WEST Sp. z o.o. w 
powy�szych spółkach wynosi 100%). 
*** w dniu 02.07.2013 roku zmieniono przedmiot działalno�ci Spółki oraz jej nazw� z Instal – Cad Sp. z o.o. na Eniq Sp. z o.o. W 
dniu 06.08.2013 NZWZ podj�ło uchwał� o podwy�szeniu kapitału o 4.000.000 zł. W podwy�szonym kapitale Energoinstal S.A. 
obj�ł 3800 udziałów o ł�cznej warto�ci nominalnej 1.900.000 zł uzyskuj�c tym samym 48,28% udziałów w Spółce. Z uwagi na 
rozwini�cie działalno�ci Spółka została obj�ta konsolidacj� od 01.01.2014 r. 
**** w dniu 03.06.2014 roku zmieniono nazw� spółki z BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o. o. na Enipro Sp. z o.o. W dniu 
25.04.2014 r. Energoinstal S.A. obj�ł 5700 udziałów uzyskuj�c tym samym 92,54 % udziałów w Spółce. Z uwagi na rozwini�cie 
działalno�ci Spółka została obj�ta konsolidacj� od 01.04.2014 r.

W dniu 26.11.2014 r. Energoinstal S.A. obj�ł udziały w  spółce Enizo Sp z o.o. z siedzib� w Katowicach, natomiast z dniem 
16.02.2015 r. spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S�dowym.  Spółka rozpocznie działalno�ci w roku 2015. 

ENERGOINSTAL S.A. 

ENERGOINSTAL Sp. z o.o. 
100% 

INSTAL FINANSE Sp. z o.o. 
100% 

ZEC ENERGOSERVICE  

Sp. z o.o. * 100%

Przedsi�biorstwo Robót 
Remontowych ENERGOREM    

Sp. z o.o.66%       

Przedsi�biorstwo Robót 
Remontowych  EL - GOR    

Sp. z  o.o. 100% 

Przedsi�biorstwo Budowlano–
Usługowe INTERBUD - 
WEST Sp. z o.o. 66,76% 

ENIQ Sp. z o.o.  
(INSTAL CAD SP. z o.o.) 

48,28%***

INTERBUD 
DEVELOPMENT  

Sp. z o. o.  ** 
66,76 % 

GALERIA PIAST  
Sp. z o.o. ** 

66,76 % 

ENIPRO Sp. z o.o.  (BES -
Kraftwerksanlagen Sp. z o. o.)

92,54%****
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Wykaz jednostek zale�nych i współzale�nych ENERGOINSTAL S.A. na dzie� 31.12.2014 roku 

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 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) 

Eniq Sp. z o.o. (Instal - Cad  Sp. z o.o.) 

b) siedziba Katowice, ul. Ro�dzie�skiego 190 B 

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 Obrót energi� elektryczn� oraz innymi paliwami 
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 

4 lipca 2002 rok 

h) procent posiadanego kapitału zakładowego 48,28% 
i) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 

48,28% 

a) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy 
prawnej) 

Interbud Development  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 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% 

a) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy 
prawnej) 

ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o 
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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 100 % 
i) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 

100 % 

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) 

ENIPRO Sp. z o. o. (BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o. o. )* 

b) siedziba Gliwice, ul. Wyczółkowskiego 23 

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 

Realizacja projektów budowlanych zwi�zanych ze wznoszeniem budynków, 
działalno�� usługowa zwi�zana z przygotowaniem do druku, introligatorstwo i 

podobne usługi, działalno�� zwi�zana z oprogramowaniem i doradztwem w 
zakresie informatyki 

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 

29 sierpnia 2008 roku   

h) procent posiadanego kapitału zakładowego 92,54 %
i) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 

92,54 % 

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 
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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 % 

a) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy 
prawnej) 

GALERIA PIAST  Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

b) siedziba 61-763 Pozna�,  ul. Wroniecka 21/3 

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

Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
S�dowego nr KRS 0000273695 

d) przedmiot działalno�ci 
Realizacja projektów budowlanych zwi�zana ze wznoszeniem budynków oraz 

wynajem, zarz�dzanie i po�rednictwo w obrocie nieruchomo�ciami. 
e) charakter dominacji Spółka zale�na 

f) zastosowana metoda konsolidacji Pełna 

g) data obj�cia kontroli / data od której 
wywierany jest znacz�cy wpływ 

03.04.2012 

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

66,76 % 

* w dniu 02.07.2013 roku zmieniono przedmiot działalno�ci Spółki oraz jej nazw� z Instal – Cad Sp. z o.o. na Eniq Sp. z o.o. W dniu 
06.08.2013 NZWZ podj�ło uchwał� o podwy�szeniu kapitału o 4.000.000 zł. W podwy�szonym kapitale Energoinstal S.A. obj�ł 
3800 udziałów o ł�cznej warto�ci nominalnej 1.900.000 zł uzyskuj�c tym samym 48,28% udziałów w Spółce. Z uwagi na 
rozwini�cie działalno�ci Spółka została obj�ta konsolidacj� od 01.01.2014 r. 
** w dniu 03.06.2014 roku zmieniono przedmiot działalno�ci Spółki oraz jej nazw� z BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o. o. na Enipro 
Sp. z o.o. W dniu 25.04.2014 r. Energoinstal S.A. obj�ł 5700 udziałów uzyskuj�c tym samym 92,54 % udziałów w Spółce.  Z uwagi 
na rozwini�cie działalno�ci Spółka została obj�ta konsolidacj� od 01.04.2014 r.

2. Podstawa sporz�dzania skonsolidowanych sprawozda� finansowych 

Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ENERGOINSTAL obejmuj�ce okres dwunastu miesi�cy od 01 stycznia do 31 grudnia 
2014 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 2014 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: Interbud Development  
Sp. z o. o. oraz Instal Finanse Sp. z o.o. 
Dla celów niniejszego raportu okresowego sprawozdania 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 za rok 2014 s� spójne z tymi, 
które zastosowano przy sporz�dzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Za okres porównywalny do okresu obj�tego skonsolidowanym sprawozdaniem, to jest okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, 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 2014 roku, jak równie� dane porównywalne za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r. 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. 

Nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje , które weszły w �ycie w bie��cym okresie:  

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2013 
roku lub pó�niej – w UE najpó�niej dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub pó�niej),  
 MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2013 roku lub 
pó�niej – w UE najpó�niej dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub pó�niej),  
MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” (ma zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2013 roku lub pó�niej – w UE najpó�niej dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 
2014 roku lub pó�niej),  
MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” - wersja z 2011 roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si�
1 stycznia 2013 roku lub pó�niej – w UE najpó�niej dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub pó�niej),  
MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsi�wzi�ciach” - wersja z 2011 roku (ma zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2013 roku lub pó�niej – w UE najpó�niej dla okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub pó�niej),  
Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja: kompensowanie aktywów finansowych i zobowi�za� finansowych” (ma 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub pó�niej),  
Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 „Przepisy przej�ciowe” (maj� zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si�
1 stycznia 2013 roku lub pó�niej – w UE najpó�niej dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub pó�niej),  
Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27„Jednostki inwestycyjne” (maj� zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych 
si� 1 stycznia 2014 roku lub pó�niej),  
Zmiany do MSR 39 „Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowo�ci zabezpiecze�” wydane w dniu 27 czerwca 
2013 roku (maj� zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub pó�niej),  
Zmiany w MSR 36 „Ujawnienia dotycz�ce warto�ci odzyskiwalnej aktywów niefinansowych” wydane 29 maja 2013 roku (maj�
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2014 roku lub pó�niej). 
Przyj�cie powy�szych standardów nie spowodowało znacz�cych zmian w zasadach (polityce) rachunkowo�ci Spółki. Zmiany te nie 
miały równie� istotnego wpływu na przedstawion� sytuacj� finansow� ani na wyniki działalno�ci Spółki.  

Nast�puj�ce nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje, które zostały przyj�te przez UE, ale nie weszły jeszcze w �ycie:  

Zmiany wynikaj�ce z przegl�du MSSF cykl 2010 - 2012 wydane w dniu 12 grudnia 2013 roku (maj� zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lipca 2014 roku lub pó�niej) – w UE najpó�niej dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 
lutego 2015 roku lub pó�niej),  
Zmiany wynikaj�ce z przegl�du MSSF cykl 2011 - 2013 wydane w dniu 12 grudnia 2013 roku (maj� zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lipca 2014 roku lub pó�niej) – w UE najpó�niej dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 
stycznia 2015 roku lub pó�niej),  
Zmiany do MSR 19 „�wiadczenia pracownicze: Programy okre�lonych �wiadcze�: Składki pracownicze” (maj� zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lipca 2014 roku lub pó�niej) – w UE najpó�niej dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych 
si� 1 lutego 2015 roku lub pó�niej),  
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Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty publiczne”, opublikowan� dnia 20 maja 2013 roku (maj�c� zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� dnia 1 stycznia 2014 roku lub pó�niej – w UE maj�ca zastosowanie najpó�niej dla okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� dnia 17 czerwca 2014 roku lub pó�niej).  

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

Nast�puj�ce nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje, które nie zostały zatwierdzone przez UE do stosowania: 

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wydany w dniu 24 lipca 2014 roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si�
1 stycznia 2018 roku lub pó�niej),  
 MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia mi�dzyokresowe” wydany w dniu 30 stycznia 2014 roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub pó�niej),  
MSSF 15 „Przychody z tytułu umów z klientami” wydany w dniu 28 maja 2014 roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2017 roku lub pó�niej),  
Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne: Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalno�ci” wydane w dniu 6 maja 
2014 roku (maj� zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub pó�niej),  
Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” i MSR 38 „Aktywa niematerialne”: Wyja�nienie dopuszczalnych metod amortyzacji; 
wydane w dniu 12 maja 2014 roku (maj� zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub 
pó�niej),  
Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” i MSR 41 „Rolnictwo”: Ro�liny produkcyjne; wydane w dniu 30 czerwca 2014 roku 
(maj� zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub pó�niej),  
Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe: Metoda praw własno�ci w jednostkowym sprawozdaniu finansowym” 
wydane w dniu 12 sierpnia 2014 roku (maj�ce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� dnia 1 stycznia 2016 roku 
lub pó�niej),  
Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” i MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 

przedsi�wzi�ciach”: Transakcje sprzeda�y lub wniesienia aktywów pomi�dzy inwestorem a jego jednostk� stowarzyszon� lub 
wspólnym przedsi�wzi�ciem; wydane w dniu 11 wrze�nia 2014 roku (maj�ce zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych 
si� dnia 1 stycznia 2016 roku lub pó�niej, przy czym termin ten został wst�pnie odroczony, i do dnia publikacji niniejszego 
sprawozdania finansowego nie podj�to decyzji odno�nie terminów, w których b�d� przeprowadzone poszczególne etapy prac 
prowadz�cych do zatwierdzenia niniejszych zmian),  
Zmiany wynikaj�ce z przegl�du MSSF cykl 2012 - 2014 wydane w dniu 25 wrze�nia 2014 roku (maj� zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub pó�niej),  
Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych 

jednostkach” i MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsi�wzi�ciach” Jednostki inwestycyjne: 
Zastosowanie wyj�tku dotycz�cego konsolidacji wydane w dniu 18 grudnia 2014 roku (maj� zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub pó�niej),  
Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozda� finansowych”: Ujawnienia wydane w dniu 18 grudnia 2014 roku (maj� zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2016 roku lub pó�niej).  

Podstawowe informacje finansowe powy�szych  spółek w tysi�cach złotych:  
Interbud Development Sp. z o. o. 31.12.2014 31.12.2013 

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

Przychody finansowe - -

Wynik brutto - -

Wynik netto - -

Suma aktywów 29 44

Kapitał własny 27 28

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 2 16

Instal Finanse Sp. z o.o. 31.12.2014 31.12.2013 

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 908 913

Przychody finansowe - -

Wynik brutto 33 82

Wynik netto 16 66

Suma aktywów 911 906

Kapitał własny 314 298

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 597 608

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. obejmuje sprawozdanie finansowe 
spółki ENERGOINSTAL S.A. oraz sprawozdania finansowe jednostek zale�nych wymienionych poni�ej. 
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Nazwa jednostki SIEDZIBA SPÓŁKI 
Udział w kapitale podstawowym (%) 

31.12.2014 31.12.2013 

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

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

ENIQ Sp. z o.o. * KATOWICE 48,28% 48,28% 

ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o.** 
CZECHOWICE-

DZIEDZICE  
100% 100% 

ENIPRO Sp. z o.o. ( do 03.06.2014 BES 
KRAFTWERKSANLAGEN Sp. z o.o.) *** 

GLIWICE 92,54% 49% 

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

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 

66,76% 66,76% 

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

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 

100% 100% 

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

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 

66% 66% 

* Eniq Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach; w dniu 02.07.2013 roku zmieniono przedmiot działalno�ci Spółki oraz jej nazw� z Instal 
– Cad Sp. z o.o. na Eniq Sp. z o.o. W dniu 06.08.2013 NZWZ podj�ło uchwał� o podwy�szeniu kapitału o 4.000.000 zł. W 
podwy�szonym kapitale Energoinstal SA obj�ł 3800 udziałów o ł�cznej warto�ci nominalnej 1.900.000 zł uzyskuj�c tym samym 
48,28% udziałów w Spółce. Z uwagi na rozwini�cie działalno�ci Spółka została obj�ta konsolidacj� od 01.01.2014 r. 
** Instal „Bielsko” Spółka z o.o. : w dniu 30.08.2013 roku nast�piło przej�cie Spółki Instal „Bielsko” Sp. z o.o. przez ZEC 
ENERGOSERVICE Sp. z o.o. 
***Enipro Sp. z o.o. z siedzib� w Gliwicach; w dniu 03.06.2014 roku zmieniono przedmiot działalno�ci Spółki oraz jej nazw� z BES 
– Kraftwerksanlagen Sp. z o. o. na Enipro Sp. z o.o. W dniu 25.04.2014 r. Energoinstal S.A. obj�ł 5700 udziałów uzyskuj�c tym 
samym 92,54 % udziałów w Spółce. Z uwagi na rozwini�cie działalno�ci Spółka została obj�ta konsolidacj� od 01.04.2014 r. 

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.  

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 



Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL SA 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 

sporz�dzone zgodnie z MSR i MSSF 

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

�

13

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. 
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  �rodków trwałych s� nast�puj�ce: 
• budynki i budowle od 5 do 67 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 odpisywane 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�. 
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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. 

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 przej�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. 
Udziały w jednostkach powi�zanych i pozostałych zalicza si� do aktywów trwałych, o 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.  
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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”.
Rozliczenia mi�dzyokresowe czynne obejmuj� poniesione wydatki stanowi�ce koszty przyszłych okresów oraz przyszłe nale�no�ci z 
wyceny umów długoterminowych na dzie� bilansowy. 

10. Aktywa finansowe krótkoterminowe 

Aktywa finansowe krótkoterminowe obejmuj�: 
• po�yczki, 
• walutowe kontrakty terminowe. 
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� 31.12.2014 roku wyst�puj� kapitały przypadaj�ce na udziały niekontroluj�ce  z uwagi na fakt obj�cia do 31.12.2014r., 
66,76% warto�ci udziałów Przedsi�biorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD – WEST Sp. z o.o., 66% Przedsi�biorstwa 
Robót Remontowych ENERGOREM Sp. z o.o. oraz 66,76% udziałów Galerii Piast Sp. z o.o. oraz obj�cia konsolidacj� spółek: 
ENIQ Sp. z o.o. (48,28 % udziałów ) od dnia 01.01.2014 r. oraz ENIPRO Sp. z o.o. (92,54 % udziałów ) od dnia 01.04.2014 r. 

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. 
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Do pozostałych zobowi�za� klasyfikowane s� rozliczenia mi�dzyokresowe bierne 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 premii i 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 ceny rynkowe warto�ci pieni�dza oraz ryzyka zwi�zanego z danym zobowi�zaniem. 

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. 
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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 trzy 
podstawowe segmenty: dostawy wyrobów, usługi monta�owe w Polsce i w innych pa�stwach, usługi budowlane jak równie�
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, 
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 zostały w oparciu o racjonalne przesłanki przypisane do 
danych segmentów, pozycje przy których nie było mo�liwe takie zakwalifikowanie zostały uj�te w uzgodnieniach. 
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. Opodatkowanie 

Na obowi�zkowe obci��enia wyniku składaj� si�: podatek bie��cy (CIT) oraz podatek odroczony. 
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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. 

26. 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 2014 roku, w wysoko�ci 4,2623 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 2014 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 4,1893 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 
2013 roku, w wys. 4,1472 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 2013 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. 4,2110 zł. 
Najwy�szy i najni�szy kurs EUR w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014: 
- najni�szy kurs euro  wyniósł 4,0998; najwy�szy 4,3138. 
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.  

27. Informacje liczbowe zapewniaj�ce porównywalno�� danych sprawozdania finansowego za okres poprzedni 
z danymi sprawozdania za okres bie��cy 

Dane liczbowe uj�te w sprawozdaniu z całkowitych dochodów i sprawozdaniu z przepływów pieni��nych za okres 01.01.2014 r. – 
31.12.2014 r. s� porównywalne z okresem  01.01.2013 r. – 31.12.2013 r., natomiast dane liczbowe uj�te w  sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej oraz w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym na 31.12.2014  r. s� porównywalne ze stanem na 31.12.2013 r. 

28.  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 

WYBRANE DANE FINANSOWE                                                  
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

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

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, 
towarów i materiałów 

537 121 349 674 128 213 83 038 

II. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 21 511 16 670 5 135 3 959 

III. Zysk (strata) brutto 20 610 18 312 4 920 4 349

IV. Zysk (strata) netto 16 699 14 696 3 986 3 490 

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

(23 550) 100 444 (5 621) 23 853 

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

(4 851) (6 053) (1 158) (1 437) 

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

(14 121) (14 429) (3 371) (3 427) 

VIII. Przepływy pieni��ne netto, razem (42 522) 79 962 (10 150) 18 989 

IX. Aktywa razem  295 315 307 664 69 285 74 186 

X. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania  142 603 162 345 33 457 39 146 

XI. Zobowi�zania długoterminowe  19 904 19 103 4 670 4 606 

XII. Zobowi�zania krótkoterminowe  122 699 143 242 28 787 34 540 

XIII. Kapitał własny  152 712 145 319 35 829 35 040

XIV. Kapitał zakładowy  1 800 1 800 422 434 

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)  

0,93 0,82 0,22 0,19 

XVII. Rozwodniona liczba akcji  - - - - 

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

- - - - 

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

8,48 8,07 1,99 1,95 

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

- - - - 

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

0,60 0,30 0,14 0,07 

  

�redni kurs w okresie Kurs bilansowy 

01.01. - 31.12.2014 4,1893 4,2623 

01.01. - 31.12.2013 4,2110 4,1472 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZ�DZONE ZGODNIE Z MSR I MSS 

IV. SKONSOLIDOWANE  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ             

AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 Numer noty 

A.  Aktywa trwałe (długoterminowe) 104 901 106 250

1. Rzeczowe aktywa trwałe 85 648 85 578 1,1.1,1.2,1.3 
2. Prawo u�ytkowania wieczystego gruntu 8 311 8 311 2 
3. Nieruchomo�ci inwestycyjne 504 521 3 
4. Warto�� firmy 33 33 4 
5. Inne warto�ci niematerialne 1 307 357 5 
6. Długoterminowe aktywa finansowe 2 296 3 752 6,6.1,6.2,6.3 
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 732 6 046 31.3 
8. Długoterminowe nale�no�ci i rozliczenia 
mi�dzyokresowe  

1 070 1 652 7 

B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 190 414 201 414

1. Zapasy 7 286 4 192 8 
2. Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 75 074 63 259 9,9.1,9.2,9.3,37.2 
3. Krótkoterminowe nale�no�ci i rozliczenia 
mi�dzyokresowe  

42 620 23 796 9,9.1,9.2,9.3,37.2 

4. Nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego 975 3 083 10 
5. Walutowe kontrakty terminowe 84 208 11,11.1,11.2, 39 
6. Udzielone po�yczki 305 284 11,11.1,11.2,11.3 
7. �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 64 070 106 592 12 
Aktywa razem 295 315 307 664

PASYWA 31.12.2014 31.12.2013 Numer noty 

A.  Kapitał własny 152 712 145 319

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

139 752 137 973

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 48 027 45 667 14 
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów 616 616 14 
5. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bie��cego 19 113 19 694

II. Kapitały przypadaj�ce na udziały 
niekontroluj�ce 

12 960 7 346

B. Zobowi�zania długoterminowe 19 904 19 103

1. Rezerwy 2 506 2 353 15,15.1,15.2,15.3 
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

4 001 4 057 31.3 

3. Długoterminowe kredyty bankowe i po�yczki 1 805 1 765 16 
4. Pozostałe długoterminowe zobowi�zania finansowe 3 631 3 039 18, 18.1,19, 39 
5. Długoterminowe zobowi�zania i rozliczenia 
mi�dzyokresowe   7 961 7 889 20 

C. Zobowi�zania krótkoterminowe 122 699 143 242

1. Rezerwy 2 502 2 454 15,15.1,15.2,15.3 
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i po�yczki 33 55 17 
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowi�zania finansowe 236 1 196 18,18.1,19, 39 
4. Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 53 786 61 023 20, 20.1, 37.2 
5. Krótkoterminowe zobowi�zania i rozliczenia 
mi�dzyokresowe 

65 671 78 462 20, 20.1, 37.2 

6. Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego 471 52 21 
7. Walutowe kontrakty terminowe - - 38 
Pasywa razem 295 315 307 664
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V. SKONSOLIDOWANE  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

WARIANT KALKULACYJNY 01.01.2014-
31.12.2014 

01.01.2013-
31.12.2013 

Numer noty 

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

537 121 349 674 22,22.1,23,24,37.1 

B.  Koszty sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 490 916 311 846 25,25.1,37.1 

C.  Zysk/strata brutto ze sprzeda�y (A–B) 46 205 37 828 

D.  Koszty sprzeda�y 7 497 3 126 25,25.1 

E.  Koszty ogólnego zarz�du 17 209 17 277 25,25.1,37.3 

F.  Pozostałe przychody 1 536 3 885 26,30 

G.  Pozostałe koszty 1 524 4 640 27 

H.  Zysk/strata z działalno�ci operacyjnej (C-D-E-+F-G) 21 511 16 670 

I.  Przychody finansowe 2 874 3 914 28 

J.  Koszty finansowe 3 775 2 272 29 

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) 20 610 18 312 

M.  Podatek dochodowy 3 911 3 616 31, 31.1,31.2,31.3 

N.  Pozostałe obci��enia zysku brutto - - 

O.  Zysk/strata netto z działalno�ci gospodarczej (L-M) 16 699 14 696 

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

R. Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+P) 16 699 14 696 

      Przypadaj�cy/a na: 16 699 14 696 

      Akcjonariuszy jednostki dominuj�cej 12 926 13 806 

      Udziały niekontroluj�ce 3 773 890 

S. Pozostałe dochody całkowite (171) 58 

1. Składniki, które nie zostan� nast�pnie przeklasyfikowane na 
zyski lub straty

-  -  

2. Składniki, które zostan� nast�pnie przeklasyfikowane na zyski 
lub straty

(171) 58 

- Ró�nice kursowe z wyceny jednostek działaj�cych za granic� 29 32  

- Zyski / Straty aktuarialne z tytułu wyceny �wiadcze�
pracowniczych 

(200) 26 

T. Podatek dochodowy zwi�zany z pozycjami 
prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych 

38 5 

U. Całkowite dochody ogółem 16 566 14 749 

     Przypadaj�ce na: 16 566 14 749 

     Wła�cicieli jednostki dominuj�cej 12 804 13 859 

     Udziały niekontroluj�ce 3 762 890 

01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 

Zysk na jedn� akcj�:   

- podstawowy z wyniku finansowego działalno�ci kontynuowanej 0,93 0,82 

- rozwodniony z wyniku finansowego działalno�ci kontynuowanej - - 

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

- podstawowy z wyniku finansowego za rok obrotowy 0,93 0,82 

- rozwodniony z wyniku finansowego za rok obrotowy - - 
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VII. SKONSOLIDOWANE  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH 

METODA PO�REDNIA 
01.01.2014-
31.12.2014 

01.01.2013-
31.12.2013 

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej 

Zysk/ strata netto 12 926 13 806 

Korekty o pozycje: (36 476) 86 638 

Udziały niekontroluj�ce 3 773 890 

Amortyzacja �rodków trwałych 6 019 6 797 

Amortyzacja warto�ci niematerialnych 156 279 

Zyski/ straty z tytułu ró�nic kursowych 104 (200) 

Koszty i przychody z tytułu odsetek 3 357 2 069 

Przychody z tytułu dywidend (12) (38) 

Zysk/ strata z tytułu działalno�ci inwestycyjnej (488) (627) 

Zmiana stanu rezerw 145 926 

Zmiana stanu zapasów (3 094) 2 541 

Zmiana stanu nale�no�ci i rozlicze� mi�dzyokresowych czynnych (26 311) 17 923 

Zmiana stanu zobowi�za� i rozlicze� mi�dzyokresowych biernych (18 875) 64 391 

Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy (1 117) (8 366) 

Inne korekty (133) 53 

Przepływy �rodków pieni��nych netto z działalno�ci operacyjnej (23 550) 100 444 

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

Wpływy ze sprzeda�y �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych 121 168 

Wpływy ze sprzeda�y inwestycji w nieruchomo�ci - - 

�rodki pieni��ne przyj�te w ramach poł�cze� jednostek 2 885 - 

Wpływy ze sprzeda�y aktywów finansowych - 61 

Wpływy z tytułu odsetek 60 15 

Wpływy z tytułu dywidend 12 38 

Spłaty udzielonych po�yczek 50 15 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i warto�ci niematerialnych  (7 430) (4 446) 

Wydatki na nabycie podmiotów zale�nych i stowarzyszonych (545) (1 904) 

Udzielone po�yczki (4) - 

Przepływy �rodków pieni��nych netto z działalno�ci inwestycyjnej (4 851) (6 053) 

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej 

Wpływy z kredytów i po�yczek 33 55 

Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów 50 - 

Inne wpływy finansowe 455 - 

Spłata kredytów i po�yczek (55) (5 893) 

Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu finansowego (327) (1 033) 

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki (10 845) (5 400) 

Zapłacone odsetki (3 432) (2 154) 

Inne wydatki finansowe - (4) 

Przepływy �rodków pieni��nych netto z działalno�ci finansowej (14 121) (14 429) 

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

(42 522) 79 962 

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

106 592 26 630 

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

64 070 106 592 
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VIII. INNE INFORMACJE OBJA�NIAJ�CE 

Nota 1 Zmiany �rodków trwałych (wg grup rodzajowych)  

01.01.- 31.12.2014 Budynki, budowle �rodki transportu Maszyny, Urz�dzenia Pozostałe Razem

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 72 524 7 095 56 197 9 426 145 242

Zwi�kszenia 3 649 962 1 229 392 6 232

-nabycie 3 649 927 1 180 343 6 099

-nabycie w ramach poł�cze� jednostek 
gospodarczych 

- - 42 13 55

-z tytułu przekwalifikowania warto�ci - - - - -

-inne - 35 7 36 78

Zmniejszenia - 950 280 218 1 448

-zbycie - 304 198 19 521

-z tytułu przekwalifikowania warto�ci - - - - -

-inne - 646 82 199 927

Przypisane do warto�ci zaniechanej - - - - -

Przemieszczenia wewn�trzne(+/-) - - 163 (163) -

Warto�� brutto na koniec okresu 76 173 7 107 57 309 9 437 150 026

Warto�� umorzenia na pocz�tek okresu 15 576 5 228 30 757 7 996 59 557

Zwi�kszenia 1 848 680 3 070 404 6 002

Zwi�kszenia w ramach poł�cze� jednostek 
gospodarczych 

- - 4 1 5

Zmniejszenia - 856 260 177 1 293

Warto�� umorzenia na koniec okresu 17 424 5 052 33 571 8 224 64 271

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

53 - 54 - 107

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 

53 - 54 - 107

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

17 477 5 052 33 625 8 224 64 378

Warto�� netto na koniec okresu 58 696 2 055 23 684 1 213 85 648

01.01.- 31.12.2013 Budynki, budowle �rodki transportu Maszyny, Urz�dzenia Pozostałe Razem

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 70 620 6 305 55 088 9 105 141 118

Zwi�kszenia 1 904 1 047 1 464 530 4 945
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-nabycie 1 904 1 037 1 454 505 4 900

-nabycie w ramach poł�cze� jednostek 
gospodarczych 

- - - - -

-z tytułu przekwalifikowania warto�ci - - - - -

-inne - 10 10 25 45

Zmniejszenia - 257 355 209 821

-zbycie - 250 21 79 350

-z tytułu przekwalifikowania warto�ci - - - - -

-inne - 7 334 130 471

Przypisane do warto�ci zaniechanej - - - - -

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

Warto�� brutto na koniec okresu 72 524 7 095 56 197 9 426 145 242

Warto�� umorzenia na pocz�tek okresu 13 039 4 880 28 053 7 523 53 495

Zwi�kszenia 2 537 552 3 030 662 6 781

Zwi�kszenia w ramach poł�cze� jednostek 
gospodarczych 

- - - - -

Zmniejszenia - 204 326 189 719

Warto�� umorzenia na koniec okresu 15 576 5 228 30 757 7 996 59 557

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

53 - 54 - 107

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 

53 - 54 - 107

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

15 629 5 228 30 811 7 996 59 664

Warto�� netto na koniec okresu 56 895 1 867 25 386 1 430 85 578

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� 31.12.2014 i 
31.12.2013 odpowiednio 2.488.834,31 złotych i 2.967.146,01 złotych. 

W okresie 01.01.–31.12.2014r. nakłady inwestycyjne w zakresie budynków i budowli dotyczyły modernizacji nieruchomo�ci w 
Katowicach na kwot� 30.650,22, modernizacji nieruchomo�ci w Por�bie na kwot� 12.159,20 zł., oraz modernizacji nieruchomo�ci 
w Czechowicach-Dziedzicach na kwot� 205.198,82 zł. W zakresie inwestycji budowy Centrum Handlowego „Manhattan” 
(„Zielona Przysta�”) dokonano nakładów na kwot� 3.401.783,18  zł. Dokonano równie� zakupu maszyn i urz�dze� oraz narz�dzi 
na kwot� 1.522.888,73  zł. oraz �rodków transportowych na kwot� 926.753,79 zł. 

Na dzie� 31.12.2014 r. zobowi�zania z tytułu zakupu �rodków trwałych wyniosły 1.579.636,10 zł. 
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Nota 1.1. Rzeczowe aktywa trwałe (struktura własno�ciowa) 

Rzeczowe aktywa trwałe (struktura własno�ciowa) 31.12.2014 31.12.2013 

a) własne 83 159 82 611

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

2 489 2 967

Razem rzeczowe aktywa trwałe 85 648 85 578

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 2014 poniosła kwot� 1.476,2 tys. zł 
na nakłady inwestycyjne. Pozostałe spółki Grupy wydatkowały 4.623,2 tys. zł. 

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

Warto�� zabezpieczenia (kwota do wysoko�ci 

której ustanowiono zabezpieczenie) 
31.12.2014 31.12.2013 

Hipoteka 163 513 160 823
Zastaw rzeczowych aktywów trwałych 8 842 1 358
Razem 172 355 162 181

Obci��enia na nieruchomo�ciach wg stanu na 31.12.2014r.: 

a) Hipoteka ł�czna do wysoko�ci 144.500.000,00 zł wpisana do KW 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 11 - 
na rzecz PKO BP SA tytułem zabezpieczenia limitu kredytowego wielocelowego.   

b) Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych stanowi�cych lini� technologiczn� „Centrum Innowacyjnych Technologii 
Laserowych” stanowi�cych własno�� Kredytobiorcy na podstawie umowy zastawniczej nr 11/017/13 z dnia 08.10.2013r.na 
kwot� 8.434.616,93 zł. 

c) Hipoteka kaucyjna do kwoty 140.000,00 zł wpisana do KW KA1P/00050141/2, ustanowiona na nieruchomo�ci poło�onej w 
Czechowicach przy ul. E. Orzeszkowej 3, na rzecz MBANK S.A.  tytułem zabezpieczenia wierzytelno�ci wynikaj�cych z 
udzielonych gwarancji. 

d) Hipoteka umowna zwykła na kwot�  1.372.500,00 zł wpisana do KW GW1G/00097885/7 ustanowiona ma nieruchomo�ci 
poło�onej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów. 

e) Zastaw na rzeczowych aktywach trwałych w wysoko�ci 407.081 zł na rzecz Banku Millenium, tytułem zabezpieczenia linii 
kredytowej. 

f) Hipoteka kaucyjna ł�czna do kwoty 2.500.000,00 zł wpisana do KW GW1G/00035753/1, ustanowiona na nieruchomo�ci 
poło�onej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej oraz KW GW1G/00078475/1, ustanowiona na nieruchomo�ci poło�onej w 
Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdy�skich 51, na rzecz MBank SA tytułem zabezpieczenia wierzytelno�ci 
wynikaj�cych z umowy na udzielenie gwarancji bankowych. 

g) Hipoteka kaucyjna ł�czna do wysoko�ci 15.000.000,00 zł wpisana do KW GW1G/00078476/8, ustanowiona na 
nieruchomo�ci poło�onej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdy�skich 51/4 oraz wpisana do KW GW1G/00069222/7 i 
KW GW1G/00042635/0, ustanowiona na nieruchomo�ciach poło�onych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małorolnych - na rzecz 
PKO BP SA tytułem zabezpieczenia limitu kredytowego wielocelowego. 

Wykaz obci��e� na rzeczowych aktywach trwałych według stanu na 31.12.2014r.: 

a) Zastaw rejestrowy na rzeczowych aktywach trwałych stanowi�cych lini� technologiczn� „Centrum Innowacyjnych 
Technologii Laserowych” stanowi�cy własno�� Kredytobiorcy, stanowi�cy zabezpieczenie do umowy w formie linii na 
finansowanie bie��cej działalno�ci zawartej z MBANK S.A. opisanej w nocie 16. 

b) Zastaw na rzeczowych aktywach trwałych w wysoko�ci 407.081 zł na rzecz Banku Millenium, tytułem zabezpieczenia linii 
kredytowej. 

Nota 1.3 Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2014 31.12.2013 

    - grunty  - -

    - budynki i budowle 58 696 56 895

    - �rodki transportu 2 055 1 867

    - urz�dzenia techniczne i maszyny 23 684 25 386

    - inne �rodki trwałe 1 213 1 430

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 85 648 85 578
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Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane pozabilansowo 31.12.2014 31.12.2013 

u�ywane na podstawie umowy najmu, dzier�awy lub innej umowy, w tym 
umowy leasingu, w tym: 7660 7600

    - warto�� gruntów u�ytkowanych wieczy�cie 

Razem rzeczowe aktywa trwałe wykazywane pozabilansowo 7660 7600

Nota 2 Prawo u�ytkowania wieczystego gruntu 

31.12.2014 31.12.2013 

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 8 311 8 279

Zwi�kszenia - 32

- z tytułu nabycia - 32

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

Zmniejszenia - -

- przekazanie - -

- sprzeda� - -

Pó�niejsze aktywowane nakłady - -

Inne  - -

Przemieszczenia wewn�trzne(+/-) - -

Warto�� brutto na koniec okresu 8 311 8 311

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 - -

Warto�� netto na koniec okresu 8 311 8 311

Prawo u�ytkowania wieczystego gruntu, dotyczy gruntów:  

Prawo u�ytkowania wieczystego gruntów dotyczy: 

a) W 2014r. : 
a. Piechowice, ul. �wierczewskiego 11, 
b. Pobierowo, ul. Powsta�ców, 
c. Por�ba, ul. Zakładowa 2, 
d. Gorzów Wielkopolski ul. Podmiejska, 
e. Gorzów Wielkopolski ul. Małorolnych, 
f. Gorzów Wielkopolski ul. Cicha, 
g. Gorzów Wielkopolski ul. Kosynierów Gdy�skich 51, 
h. Gorzów Wielkopolski ul. Kombatantów, 
i. Czechowice – Dziedzice ul. E. Orzeszkowej 3 

b) W 2013r. : 
a. Piechowice, ul. �wierczewskiego 11, 
b. Pobierowo, ul. Powsta�ców, 
c. Por�ba, ul. Zakładowa 2, 
d. Gorzów Wielkopolski ul. Podmiejska, 
e. Gorzów Wielkopolski ul. Małorolnych, 
f. Gorzów Wielkopolski ul. Cicha, 
g. Gorzów Wielkopolski ul. Kosynierów Gdy�skich 51, 
h. Gorzów Wielkopolski ul. Kombatantów, 
i. Czechowice – Dziedzice ul. E. Orzeszkowej 3 

Wycena: 

• Piechowice – warto�� godziwa ustalona w oparciu o wycen� rzeczoznawcy maj�tkowego Roberta Karlickiego z dnia 
08.08.2005 r., warto�� z operatu szacunkowego wynosiła 200.630,97 zł; 

• Pobierowo -  nieruchomo�� zlokalizowana w Pobierowie nie została wyceniona przez biegłego rzeczoznawc�. Ze wzgl�du 
na znikomy wpływ w/w nieruchomo�ci na prowadzon� przez  Spółk� działalno�� przyj�to, �e warto�� okre�lona przez 
Urz�d Miasta Gryfice stanowi�ca podstaw� do obliczenia opłaty za u�ytkowanie wieczyste (616.600,00 zł) stanowi jej 
warto�� godziw�; 
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• 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 

• Gorzów Wielkopolski –nieruchomo�� poło�ona przy ul. Kombatantów, warto�� według ceny nabycia wynosi 3.911.468,20 
zł 

• Czechowice – Dziedzice - warto�� ustalona w oparciu o wycen� rzeczoznawcy maj�tkowego Romana Palucha  z dnia 24 
wrze�nia 2008, warto�� z operatu wynosi 1.478.000,00 zł (grunt o warto�ci 114.000,00 sprzedany w dniu 14.02.2012r.) 

Prawo u�ytkowania wieczystego gruntu nie podlega amortyzacji. 

Nota 3 Nieruchomo�ci inwestycyjne 

  01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 639 639

Korekta warto�ci brutto na pocz�tek okresu - -

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 639 639

Zwi�kszenia - -
- z tytułu przekwalifikowania  - -

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

Zmniejszenia - -

-zbycie - -

Pó�niejsze aktywowane nakłady - -

Przemieszczenia wewn�trzne(+/-) - -

Warto�� brutto na koniec okresu 639 639

  

Warto�� umorzenia na pocz�tek okresu 118 102

zwi�kszenia z tytułu przekwalifikowania - -

Zwi�kszenia 17 16

Zmniejszenia - -

Warto�� umorzenia na koniec okresu 135 118

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 504 521

W roku 2014 spółka INTEBUD – WEST Sp. z o. o. uzyskała przychody z dzier�awy nieruchomo�ci inwestycyjnej w kwocie   
30.700,00 zł. 

Nota 4 Warto�	 firmy 

01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 33 33

Zwi�kszenia - -

Zmniejszenia - -

-zbycie - -

Warto�� brutto na koniec okresu 33 33

Korekta z tytułu ró�nic kursowych - -

Pozostałe korekty - -

Warto�� brutto na koniec okresu po 

uwzgl�dnieniu korekt 
33 33

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  - -
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na koniec okresu 

Warto�� netto na koniec okresu 33 33

Nota 5 Zmiany warto�ci niematerialnych (z wył�czeniem warto�ci firmy) w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 

01.01.-31.12.2014 
WNI wytworzone we własnym zakresie Pozostałe WNI 

Razem WNI Patenty, znaki 

firmowe, prace 

rozwojowe

Inne WNI

Patenty, znaki 

firmowe, prace 

rozwojowe

Inne WNI

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 10 - 211 3 608 3 829

Zwi�kszenia 872 - 96 143 1 111

- z tytułu nabycia 872 - 96 138 1 106

-z prac rozwojowych prowadzonych we 

własnym zakresie 
- - - - -

-nabycie w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 
- - - 5 5

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

Zmniejszenia - - - - -

-likwidacja - - - - -

-zbycie - - - - -

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

Przeklasyfikowane do kategorii przeznaczonych 
do sprzeda�y /przeznaczonych do zbycia  

- - - - -

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

Warto�� brutto na koniec okresu 882 - 307 3 751 4 940

Warto�� umorzenia na pocz�tek okresu - - 136 3 336 3 472

Zwi�kszenia - - - 156 156

- nabycie w ramach poł�cze� jednostek 
gospodarczych 

- - - 5 5

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

Zmniejszenia - - - - -

Warto�� umorzenia na koniec okresu - - 136 3 497 3 633

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 

- - 136 3 497 3 633

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

Warto�� netto na koniec okresu 882 - 171 254 1 307

01.01.-31.12.2013 

WNI wytworzone we własnym zakresie Pozostałe WNI 

Pozostałe WNI Patenty, znaki 

firmowe, prace 

rozwojowe

Inne WNI

Patenty, znaki 

firmowe, prace 

rozwojowe

Inne WNI

Warto�� brutto na pocz�tek okresu - - 211 3 394 3 605

Zwi�kszenia 10 - - 214 224

- z tytułu nabycia 10 - - 214 224

-z prac rozwojowych prowadzonych we 
własnym zakresie 

- - - - -

-nabycie w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 
- - - - -

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

Zmniejszenia - - - - -
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-likwidacja - - - - -

-zbycie - - - - -

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

Przeklasyfikowane do kategorii przeznaczonych 
do sprzeda�y /przeznaczonych do zbycia  

- - - - -

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

Warto�� brutto na koniec okresu 10 - 211 3 608 3 829

Warto�� umorzenia na pocz�tek okresu - - 136 3 057 3 193

Zwi�kszenia - - - 279 279

- nabycie w ramach poł�cze� jednostek 
gospodarczych 

- - - - -

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

zmniejszenia - - - - -

Warto�� umorzenia na koniec okresu - - 136 3 336 3 472

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 

- - 136 3 336 3 472

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

Warto�� netto na koniec okresu 10 - 75 272 357

Głównym składnikiem warto�ci niematerialnych netto na 31 grudnia 2014 roku s� patenty i licencje.  

Nota 6 Długoterminowe aktywa finansowe  

31.12.2014 31.12.2013 

a) od jednostek powi�zanych 638 2 044

 - udziały lub akcje 638 2 044

 - po�yczki - -

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 658 1 708

 - udziały lub akcje*  320 320

 - po�yczki 112 208

 - lokaty 1 226 1 180

Długoterminowe aktywa finansowe 2 296 3 752

c) odpisy aktualizuj�ce warto�� 3 302 3 362
Długoterminowe aktywa finansowe 

brutto 
5 598 7 114

W dniu 02.04.2010 jednostka dominuj�ca ENERGOINSTAL S.A. zawarła umow� po�yczki z Przemysławem Pozorskim na kwot�
607.500,00 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 r. Na dzie� 31.12.2014 r. nale�no�� długoterminowa z tytułu udzielonej 
po�yczki wynosiła 107.500,00 zł. Oprocentowanie po�yczki nie odbiega od rynkowego. 
Dnia 01.07.2014 jednostka zale�na Enipro sp. z o.o. zawarła umow� po�yczki z Tomaszem Nowackim na kwot� 4.228,00 zł. 
Termin spłaty upływa z dniem 30.06.2016 r. Na dzie� 31.12.2014 r. nale�no�� długoterminowa z tytułu udzielonej po�yczki 
wynosiła 4.228,00 zł. Oprocentowanie po�yczki nie odbiega od rynkowego. 
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Nota 6.1 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych brutto (według grup rodzajowych) 

31.12.2014 31.12.2013 

a) stan na pocz�tek okresu  7 114 5 279

b) zwi�kszenia (z tytułu) 569 1 953

   - udziały lub akcje 519 1 900

   - po�yczki 4 -

   - lokaty 46 53

c) zmniejszenia (z tytułu) 2 085 118

   - udziały lub akcje 1 985 18
   - przekwalifikowanie  po�yczki do 
krótkoterminowej 

100 100

d) stan na koniec okresu 5 598 7 114

   - udziały lub akcje 4 260 5 726

   - po�yczki 112 208

   - lokaty 1 226 1 180

Nota 6.2 Udziały i inne aktywa finansowe ( struktura walutowa) 

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

Z ograniczon� zbywalno�ci� 31.12.2014 31.12.2013 

    a) akcje i udziały (warto�� bilansowa): 958 2 364

        - korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) (1 466) -

        - warto�� na pocz�tek okresu 5 726 482

        - warto�� według cen nabycia 4 260 5 726

    b) inne - wg grup rodzajowych (warto�� bilansowa): 1 338 1 388

        - korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres) (50) -

        - warto�� na pocz�tek okresu 1 388 -

        - warto�� według cen nabycia  1 338 1 388

Warto�� według cen nabycia, razem 5 598 7 114

Warto�� na pocz�tek okresu, razem 3 752 1 917

Korekty aktualizuj�ce warto�� (za okres), razem (1 456) 53

Warto�� bilansowa, razem 2 296 3 752

Posiadane przez Grup� Kapitałow�  udziały lub akcje : 
a) od jednostek powi�zanych  - na 31.12.2014r. i 31.12.2013r. ENERGOINSTAL S.A. posiadał udziały w 

nast�puj�cych jednostkach powi�zanych: 
• warto�� brutto udziałów: 

 – na 31.12.2014r.: 638.400,00 zł.:  

a/ Instal Finanse Spółka z o.o.: 69.000,00 zł (100% udziału w kapitale) 
b/ Interbud Development Sp. z o. o.: 50.400,00 zł (66,76% udziału w kapitale) 
b Enizo Sp. z o. o.: 519.0000,00 zł (51,9% udziału w kapitale, natomiast dnia 16.02.2015 spółka została zarejestrowana w 
Krajowym Rejestrze S�dowym ) 

– na 31.12.2013r.: 2.103.900,00 zł:  

31.12.2014 31.12.2013 

a) w walucie polskiej 5 598 7 114

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 

5 598 7 114
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a/ Instal Finanse Spółka z o.o.: 69.000,00 zł (100% udziału w kapitale) 
b/ Eniq Spółka Spółka z o.o. (Instal - Cad Spółka z o.o.): 1.960.000,00 zł (48,28% udziału w kapitale) 
c/ Interbud Development Sp. z o. o.: 50.400,00 zł (66,76% udziału w kapitale) 
d/ BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o.o.: 24.500,00 zł (49% udziału w kapitale) 

• odpisy aktualizuj�ce:  
-  na 31.12. 2014r. w zwi�zku z obj�ciem spółki  Eniqe Spółka z o.o., (Instal - Cad Spółka z o.o.) odpis 
aktualizuj�cy w kwocie 60.000,00 został odwrócony,   
-  na 31.12. 2013r. wykazano odpis aktualizuj�cy na kwot� 60.000,00 zł. utworzony na 100% warto�ci 
udziałów w spółce Eniqe Spółka z o.o., (Instal - Cad Spółka z o.o.),   

• warto�� netto udziałów –31.12.2014r.: 638.400,00 zł; oraz 31.12.2013r.: 2.043.900,00 zł. 
b) od pozostałych jednostek -  na  koniec 31.12.2014 r. wykazano warto��  udziałów jakie Grupa  posiada w WRJ Sp. z 

o.o. w Siemianowicach �l�skich, Agencji Rozwoju Regionalnego – Gorzów Wielkopolski, Sudecko – Pomorskim 
Towarzystwie Dróg – Jelenia Góra, PROCHEM-ZACHÓD Sp. z o.o. - Słubice; a na 31.12.2012 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, Sudecko – Pomorskim Towarzystwie Dróg – 
Jelenia Góra 
• warto�� brutto akcji/udziałów

– na 31.12.2014r.: 3.622.000,00 zł:  

a/  3.290.000,00 zł udziały WRJ Sp. z o. o. 
b/ 10.000,00 zł udziały w Agencja Rozwoju Regionalnego – Gorzów Wielkopolski 
c/ 2.000,00 zł udziały w Sudecko – Pomorskie Towarzystwo Dróg – Jelenia Góra 

       d/ 320.000,00 zł udziały w PROCHEM-ZACHÓD Sp. z o.o. - Słubice (20% udziału w kapitale) 

– na 31.12.2013r.: 3.622.000,00 zł:  

a/  3.290.000,00 zł udziały w WRJ Sp. z o. o. 
b/ 10.000,00 zł udziały w Agencja Rozwoju Regionalnego – Gorzów Wielkopolski 
c/ 2.000,00 zł udziały w Sudecko – Pomorskie Towarzystwo Dróg – Jelenia Góra 
d/ 320.000,00 zł udziały w PROCHEM-ZACHÓD Sp. z o.o. - Słubice (20% udziału w kapitale) 
• odpisy aktualizuj�ce:

- wykazano na 31.12.2014r. odpisy aktualizuj�ce na kwot� 3.302.000,00 zł, w tym  3.290.000,00 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 Sudecko – Pomorskie Towarzystwo Dróg – Jelenia Góra. 
- wykazano na 31.12.2013r. odpisy aktualizuj�ce na kwot� 3.302.000,00 zł, w tym  3.290.000,00 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 Sudecko – Pomorskie Towarzystwo Dróg – Jelenia Góra. 

• warto�� netto akcji/udziałów wyniosła na 31.12.2014r.: 320 000,00 zł; a na 31.12.2013r.: 320 000,00.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. : 297.732,76 złotych na 31.12.2014 roku, 

� Interbud Development Sp. z o. o.: 26.967,90 złotych na 31.12.2014 r.

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 Sudecko –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 320.000,00 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. 
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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 

aktualizuj�c
ych zapasy 

uj�te jako 

pomniejszen

ie tych 

odpisów w 

okresie 

Kwoty 

odpisów 

warto�ci 

zapasów 

uj�tych w 

okresie 

jako 

koszt  ( - )

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 

zabezpieczenie 

zobowi�za�

01.01. – 31.12.2014 

Materiały 3 215 1 086 2 114 27 42 2 129 40 008 1 086 -
Półprodukty i 
produkty w 
toku 

6 431 6 200 89 3 145 231 192 010 6 200 -

Produkty 
gotowe 

- - - - - - 30 826 - -

Towary* - - - - - - 228 072 - -

RAZEM 9 646 7 286 2 203 30 187 2 360 490 916 7 286 -

01.01. – 31.12.2013 

Materiały 2 949 835 2 070 34 78 2 114 84 327 835 -
Półprodukty i 
produkty w 
toku 

3 442 3 353 174 95 10 89 198 348 3 353 -

Produkty 
gotowe 

- - - - - - 29 147 - -

Towary 4 4 - - - - 24 4 -

RAZEM 6 395 4 192 2 244 129 88 2 203 311 846 4 192 -

* w pozycji towary uj�ta została warto�� obrotu energi� elektryczn�  

W okresie obj�tym sprawozdaniem, czyli 01.01.-31.12.2014r. utworzony został odpis na zalegaj�ce zapasy materiałów i produktów 
w toku w kwocie 186.783,74 zł oraz odwrócenie odpisu w kwocie 29.552,09 zł. Na zapasach według stanu na 31.12.2014 r. nie s�
ustanowione zabezpieczenia. 

Nota 9 Krótkoterminowe nale�no�ci i rozliczenia mi
dzyokresowe 

31.12.2014 31.12.2013 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług: 77 624 65 406

   - cz��� długoterminowa 1 513 1 590
   - cz��� krótkoterminowa  76 111 63 816
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług  od jednostek powi�zanych: 3 11

   - cz��� długoterminowa - -
   - cz��� krótkoterminowa 3 11
Przedpłaty: 7 764 7 037

   - cz��� długoterminowa - -
   - cz��� krótkoterminowa 7 764 7 037
Pozostałe nale�no�ci: 9 415 7 708

   - cz��� długoterminowa - -
   - cz��� krótkoterminowa 9 415 7 708
Pozostałe nale�no�ci od jednostek powi�zanych: - 6

   - cz��� długoterminowa - -
   - cz��� krótkoterminowa - 6
Rozliczenia mi�dzyokresowe czynne: 30 790 14 481

   - cz��� długoterminowa 1 050 1 652
   - cz��� krótkoterminowa 29 740 12 829

RAZEM WARTO�	 BRUTTO 125 596 94 649

Odpisy z tytułu utraty warto�ci nale�no�ci na pocz�tek okresu 5 942 3 709

Kwoty odwrócenia odpisów z tytułu utraty warto�ci nale�no�ci  125 1 209
Odpisy z tytułu utraty warto�ci nale�no�ci uj�te w trakcie okresu 1 015 3 442
Odpisy z tytułu utraty warto�ci nale�no�ci na koniec okresu 6 832 5 942

RAZEM WARTO�	 NETTO 118 764 88 707
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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) 

31.12.2014 31.12.2013 

a) w walucie polskiej 98 419 73 846

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 27 177 20 803

b1. jednostka/waluta    EURO 6 332 5 014

      tys. zł  26 990 20 793

b2. jednostka/waluta    USD - 1

      tys. zł  - 2

b3. jednostka/waluta    HUF 40 40

      tys. zł  1 1

b5. jednostka/waluta    RON 67 8

      tys. zł  63 7

B6. jednostka/waluta    CZK 803 -

      tys. zł  123 -

Nale�no�ci krótkoterminowe, razem 125 596 94 649

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: 
31.12.2014 31.12.2013 

a) do 1 miesi�ca 53 088 43 087

b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 12 260 12 596

c) powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 154 442

d) powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 2 268 523

e) powy�ej 1 roku 1 500 1 590

f) nale�no�ci przeterminowane 8 357 7 179

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 77 627 65 417

g) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług  2 553 2 158

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 75 074 63 259
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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: 
31.12.2014 31.12.2013 

a) do 1 miesi�ca 4 112 3 787

b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy 706 416

c) powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy 9 743

d) powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku 1 015 57

e) powy�ej 1 roku 2 515 2 176

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)  8 357 7 179

f) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane  

2 553 2 145

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  5 804 5 034

Na dzie�  31.12.2014 r. nale�no�ci obj�te cesj�, stanowi�ce zabezpieczenie wierzytelno�ci bankowych wyniosły 29.693.618,63 zł. 

Saldo długoterminowych rozlicze� mi�dzyokresowych na dzie� 31.12.2014 wyniosło 1.049.524,76 zł. Na kwot� t� składaj� si�: 
długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe z tytułu ubezpieczenia kontraktów w kwocie 256.014,46 zł, z tytułu gwarancji w 
kwocie 792.079,76 zł, z tytułu usług informatycznych w kwocie 1.429,72 zł oraz pozostałe rozliczenia mi�dzyokresowe w kwocie 
0,82 zł.   

Saldo długoterminowych rozlicze� mi�dzyokresowych na dzie� 31.12.2013r. wyniosło 1.651.983,78 zł. Na kwot� t� składaj� si�: 
długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe z tytułu ubezpieczenia kontraktów w kwocie 316.834,62 zł, oraz z tytułu gwarancji w 
kwocie 1.322.560,96 zł, oraz pozostałe rozliczenia mi�dzyokresowe w kwocie 12.588,20 zł.   

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe obejmuj� głównie przychody z wyceny kontraktów długoterminowych. Stan ich na 
koniec 2014 roku wyniósł 25.136.236,98 złotych a na 31.12.2013 roku – 9.028.502,99 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: 31.12.2014 roku – 2.933.688,74 złotych i 31.12.2013 roku – 1.990.194,51 złotych. Wydatki zwi�zane z 
ubezpieczeniami maj�tkowymi na dzie� 31.12.2014 roku – 984.438,01 złotych, a na 31.12.2013 roku – 1.053.120,80 złotych.
Nierozliczone koszty usług obcych na koniec 2014 roku – 345.652,63 złotych, a na 31.12.2013 roku – 521.163,91 złotych.
Nast�pn� pozycj� w rozliczeniach mi�dzyokresowych stanowi� koszty oddziałów w Niemczech i Holandii, które na koniec 2014 
roku wyniosły 1.018,00 złotych, a na 31.12.2013 roku – 15.494,56 złotych.  Wydatki na prowizje od gwarancji bankowych według 
stanu na  31.12.2014 roku oraz 31.12.2013 roku wynosiły odpowiednio: 146.348,09 złotych oraz 103.951,69 złotych. Kwoty 
kosztów pozostałych kształtowały si� według stanu na  31.12.2014 roku oraz 31.12.2013 roku odpowiednio 192.216.72 złotych 
oraz 116.263,63 złotych. 

Nota 10 Nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego 

31.12.2014 31.12.2013 

Nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego  975 3 083

Razem 975 3 083

Nota 11 Krótkoterminowe aktywa finansowe 

31.12.2014 31.12.2013 

a) od jednostek powi�zanych - -

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 389 492

 - udziały lub akcje - -

 - po�yczki 305 284

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 84 208

Krótkoterminowe aktywa finansowe 389 492

c) odpisy aktualizuj�ce warto�� - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe brutto 389 492

Krótkoterminowe aktywa finansowe – na pozycj� t� składaj� si� : 
31.12.2014r.: 

• 304.585,17 zł – po�yczka udzielona Przemysławowi Pozorskiemu na kwot� 607.500 zł.,  nale�no�� krótkoterminowa z 
tytułu udzielonej po�yczki wynosiła 304.585,17 zł. wraz z zarachowanymi odsetkami w kwocie 14962,84 zł. 
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• 83.781,47 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 38. 

31.12.2013r. : 
• 284.040,55 zł – po�yczka udzielona Przemysławowi Pozorskiemu na kwot� 607.500 zł.,  nale�no�� krótkoterminowa z 

tytułu udzielonej po�yczki wynosiła 239.622,33 zł. wraz z zarachowanymi odsetkami w kwocie 44.418,22 zł. 
• 208.009,25 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 39. 

Nota 11.1 Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych (według grup rodzajowych) 

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych (według 

grup rodzajowych) 
01.01.-31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 

a) stan na pocz�tek okresu  492 176

b) zwi�kszenia (z tytułu) 131 316
 - udziały lub akcje - -
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - 185
 - odsetki od po�yczki 31 31
 - przekwalifikowanie z  po�yczki długoterminowej 100 100
c) zmniejszenia (z tytułu) 234 -
 - spłata udzielonej po�yczki 110 -
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 124 -
 - udziały lub akcje - -
d) stan na koniec okresu 389 492

 - udziały lub akcje - -
 - po�yczki 305 284
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 84 208

Nota 11.2 Udziały i inne aktywa finansowe ( struktura walutowa) 

Udziały i inne aktywa finansowe ( struktura walutowa) 31.12.2014 31.12.2013 

a) w walucie polskiej 389 492

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

Papiery warto�ciowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 

finansowe, razem 
389 492

Nota 11.3 Udzielone po�yczki krótkoterminowe 

Na dzie� 31.12.2014 nale�no�� krótkoterminowa z tytułu udzielonej w dniu 02.04.2010 ENERGOINSTAL S.A. po�yczki panu 
Przemysławowi Pozorskiemu wraz z zarachowanymi odsetkami wynosiła 304.585,17 zł. 

Nota 12 �rodki pieni
�ne i ekwiwalenty 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 31.12.2014 31.12.2013 

�rodki pieni��ne w banku i w kasie 64 070 106 592

Lokaty krótkoterminowe - -

Razem, w tym: 64 070 106 592

�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 2014 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 
01.01.2014-

31.12.2014 

01.01.2013-

31.12.2013 

Na pocz�tek okresu 18 000 000 18 000 000

Na koniec okresu 18 000 000 18 000 000

Nota 13.2 Wykaz akcjonariuszy posiadaj�cych w dniu 31.12.2014 roku, co najmniej 5% liczby głosów 

Wykaz akcjonariuszy  posiadaj�cych w dniu 12.03.2015 roku, co 

najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Ilo��
posiadanych 

akcji 

% 

posiadanego 

kapitału 

Ilo��
posiadanych 

głosów na 

WZA 

% 

posiadanych 

głosów  

W.A.M. Sp. z o.o. 11 146 320 61,92 11 146 320 61,92 

Jarosław Wi�cek 910 581 5,06 910 581 5,06 

Michał Wi�cek 909 000 5,05 909 000 5,05 

Razem 12 965 901 72,03 12 965 901 72,03 

W okresie obj�tym sprawozdaniem Jednostka dominuj�ca nie była w posiadaniu akcji własnych. 

W okresie 06.11.2014.-12.03.2015 roku (od przekazania raportu za III kwartał 2014 roku do dnia przekazania niniejszego raportu) 
W.A.M. Sp. z o.o. – podmiot zale�ny od Stanisława Wi�cka Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej Spółki Energoinstal S.A. nabył 
15762 akcje emitenta. 

Nota 14 Kapitały rezerwowe, zapasowe i kapitały z aktualizacji wyceny 

01.01.-31.12.2014 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 
44 705 973 (11) - 616 - - 46 283

Zmiany zasad (polityki) 
rachunkowo�ci 

- - - - - - - -

Saldo na pocz�tek 

okresu po korektach 

(po przekształceniu) 

44 705 973 (11) - 616 - - 46 283

Zyski/ straty aktuarialne - (187) - - - - - (187)

Odpis kapitału z 
aktualizacji wyceny – 
sprzeda� �rodków 
trwałych 

- - - - - - - -

Z podziału zysku  2 398 51 - - - - - 2 449

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

- - - - - - - -

Umorzenie udziałów za 
wynagrodzeniem 

- -

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

- - 29 - - - - 29

Podatek dochodowy 
zwi�zany z pozycjami 
prezentowanymi w 
kapitale lub 
przeniesionymi z kapitału

- 36 - - - - - 36

Korekty konsolidacyjne 33 - - - - - - 33

Saldo na koniec okresu 47 136 873 18 - 616 - - 48 643
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01.01.-31.12.2013 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 
35 680 858 (43) - 616 - - 37 111

Zmiany zasad (polityki) 
rachunkowo�ci 

- - - - - - - -

Saldo na pocz�tek 

okresu po korektach 

(po przekształceniu) 

35 680 858 (43) - 616 - - 37 111

Zyski/ straty aktuarialne - 25 - - - - - 25

Odpis kapitału z 
aktualizacji wyceny – 
sprzeda� �rodków 
trwałych 

- - - - - - - -

Z podziału zysku  9 025 99 - - - - - 9 124

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

- - - - - - - -

Umorzenie udziałów za 
wynagrodzeniem 

(4) (4)

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

- - 32 - - - - 32

Podatek dochodowy 
zwi�zany z pozycjami 
prezentowanymi w 
kapitale lub 
przeniesionymi z kapitału

- (5) - - - - - (5)

Korekty konsolidacyjne - - - - - - - -

Saldo na koniec okresu 44 705 973 (11) - 616 - - 46 283

Nota 15 Rezerwy 

01.01.2014 - 31.12.2014 Rezerwy na 

naprawy 

gwarancyjne 

Rezerwy 

restrukturyzacyjne

Rezerwy na 

�wiadczenia 

pracownicze i tym 

podobne 

Pozostałe 

rezerwy 

Razem 

Warto�� na  pocz�tek okresu, w tym: 1 366 - 2 544 897 4 807

Krótkoterminowe na pocz�tek okresu - - 1 557 897 2 454

Długoterminowe na pocz�tek okresu 1 366 - 987 - 2 353

Zwi�kszenia 208 - 675 15 898

-utworzone w czasie roku/zwi�kszenie 

istniej�cych 
208 - 675 15 898

-nabyte w ramach poł�cze� jednostek 
gospodarczych 

- - - - -

Zmniejszenia 202 - 166 329 697

-wykorzystane w ci�gu roku 122 - 159 - 281

-rozwi�zane, ale niewykorzystane 80 - 7 329 416

Korekta stopy dyskontowej - - - - -

Warto�� na koniec okresu, w tym: 1 372 - 3 053 583 5 008

Krótkoterminowe na koniec okresu - - 1 919 583 2 502

Długoterminowe na koniec okresu 1 372 - 1 134 - 2 506
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01.01.2013 - 31.12.2013 Rezerwy na 

naprawy 

gwarancyjne 

Rezerwy 

restrukturyzacyjne

Rezerwy na 

�wiadczenia 

pracownicze i tym 

podobne 

Pozostałe 

rezerwy 

Razem 

Warto�� na  pocz�tek okresu, w tym: 1 152 - 2 720 747 4 619

Krótkoterminowe na pocz�tek okresu - - 1 678 747 2 425

Długoterminowe na pocz�tek okresu 1 152 - 1 042 - 2 194

Zwi�kszenia 214 - 260 544 1 018

-utworzone w czasie roku/zwi�kszenie 
istniej�cych 

214 - 260 544 1 018

-nabyte w ramach poł�cze� jednostek 

gospodarczych 
- - - - -

Zmniejszenia - - 436 394 830

-wykorzystane w ci�gu roku - - 347 150 497

-rozwi�zane, ale niewykorzystane - - 89 244 333

Korekta stopy dyskontowej - - - - -

Warto�� na koniec okresu, w tym: 1 366 - 2 544 897 4 807

Krótkoterminowe na koniec okresu - - 1 557 897 2 454

Długoterminowe na koniec okresu 1 366 - 987 - 2 353

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, 
� nagrody jubileuszowe (wył�cznie w Przedsi�biorstwie Robót Remontowych ENERGOREM Sp. z o.o. ) 

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 2014 roku, 
opracowane w dniach: 28 stycznia 2015 roku dla ENERGOINSTAL S.A., 02 lutego  2015 roku dla  Przedsi�biorstwa Robót 
Remontowych ENERGOREM Sp. z o.o., 21 stycznia 2015 roku  dla Przedsi�biorstwa Robót Remontowych EL - GOR Sp. z o.o., 26 
stycznia 2015 roku dla Przedsi�biorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD - WEST Sp. z o.o.  oraz  04 lutego  2015 roku dla 
ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. Dla spółki ENIPRO Sp. z o.o. z uwagi na rozpocz�cie działalno�ci szacunki rezerw z tytułu 
odpraw emerytalnych i rentowych oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy dokonane zostały we własnym zakresie. 

Zmiany zobowi�za� netto z tytułu okre�lonych �wiadcze�: 

  Odprawy Nagrody Razem 

Warto�� na pocz�tek  okresu: 974 113 1 087

   Krótkoterminowe na pocz�tek okresu 38 62 100

   Długoterminowe na pocz�tek okresu 936 51 987

Koszty zatrudnienia 97 8 105

   - koszty bie��cego zatrudnienia 97 8 105

   - koszty przyszłego zatrudnienia - - -

Odsetki netto od zobowi�zania netto 40 4 44

Zyski / straty aktuarialne 201 (1) 200

Wypłacone �wiadczenia (101) (58) (159)

Warto�� rezerw na koniec okresu, w tym: 1 211 66 1 277

   Krótkoterminowe na koniec okresu 77 66 143

   Długoterminowe na koniec okresu 1 134 - 1 134

Analiza wra�liwo�ci: 

  Zmiana zało�enia Wzrost Spadek 

Stopa dyskontowa +/- 1,0% (58) 62

Stopa wzrostu wynagrodze� +/- 1,0% 129 (113)

Wska�nik rotacji +/- 1,0% (42) 46
Prawdopodobie�stwo 
inwalidztwa 

+/- 0,5% 4 2
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Warto�� rezerwy z tytułu 31.12.2014 31.12.2013 

Odpraw emerytalnych 1 159 927 

Odpraw rentowych 52 47 

Nagrody jubileuszowe 66 113 

Niewykorzystanych urlopów 1 776 1 457 

Razem 3 053 2 544 

Podstawowe zało�enia aktuarialne 
zastosowane przy ustalaniu 
wysoko�ci zobowi�za� z tytułu 
�wiadcze� pracowniczych: 

31.12.2014 31.12.2013 

Stopa dyskontowa 2,5% 4,2% 

Wska�nik rotacji zatrudnienia model Multiple Decrement model Multiple Decrement 

Przewidywana stopa zwrotu z 
aktywów 

Stopa przyszłego wzrostu płac* 2,5% 3,0% 

*w ENERGOINSTAL S.A. stopa wzrostu wynagrodzenia została ustalona na poziomie 2,5%; dla Przedsi�biorstwa Budowlano – 
Usługowego INTERBUD - WEST Sp. z o.o., Przedsi�biorstwa Robót Remontowych EL - GOR Sp. z o.o., ZEC ENERGOSERVICE 
Sp. z o. o. stopa wzrostu wynagrodzenia została ustalona na poziomie 2,0%; a dla Przedsi�biorstwa Robót Remontowych 
ENERGOREM Sp. z o.o. stopa ta została ustalona na poziomie 1,5%. 

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 24-36 miesi�cy, 
� na roboty budowlane 5 lat, 
� na pozostałe instalacje, dostaw� urz�dze� według wska�nika producenta (nie krótszy ni� 12 miesi�cy). 

ENERGOINSTAL S.A. tworzy rezerw� na przewidywane naprawy gwarancyjne produktów sprzedanych w oparciu  
o poziom napraw gwarancyjnych. Zało�enia zastosowane do obliczenia rezerwy na naprawy gwarancyjne 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 i dostaw zawartych w kontraktach monta�owych krajowych.  

Nota 15.3 Pozostałe rezerwy 

Pozostałe rezerwy obejmuj� rezerwy na odszkodowanie dla zleceniodawców w kwocie 583.193,43 złotych. W roku 2014 rozwi�zane 
zostały rezerwy na odszkodowania oraz na zobowi�zania podatkowe w kwocie 329.130,96 złotych. 
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Nota 16 Kredyty i po�yczki długoterminowe 

Stan na 31.12.2014 

Długoterminowe Termin spłaty na pocz�tek  okresu na koniec okresu 

ELEKTRA PLUS Sp. z o.o.  1 320 000,00 zł – po�yczka 
(odsetki na 31.12.2012 – 405.821,00 zł) 

* 1 765 1 805 

Suma 1 765 1 805 

*Termin spłaty opisany poni�ej  

a) Umowa po�yczki zawarta z Elektr� Plus Sp. z o.o. z siedzib� w Poznaniu

W dniu 16.04.2008r. Spółka Galeria Piast Sp. z o.o. podpisała z Elektr� Plus Sp. z o.o. z siedzib� w Poznaniu umow� po�yczki na 
kwot� 2 800 000,00 zł. Aneksem nr.4 z dnia 29.02.2012  po�yczki została pomniejszona do kwoty 1 320 000,00 zł. (pomniejszenie o 
1 480 000,00 zł. uwarunkowane zakupem przez PBU Interbud West Sp. z o.o. udziałów spółki Galeria Piast Sp. z o.o.)  przy 
oprocentowaniu 3% w okresie od udzielenia do spłaty po�yczki. Zgodnie z § 2 aneksu nr.4 spłata po�yczki nast�pi: 50% po�yczki w 
ci�gu 3 miesi�cy od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na u�ytkowanie oraz  50% po�yczki w ci�gu 3 lat od dnia uzyskania 
prawomocnego pozwolenia na u�ytkowanie, natomiast zgodnie z § 3 aneksu spłata odsetek nast�pi jednorazowo 90 dni po całkowitej 
spłacie po�yczki. 

Nota 17 Kredyty i po�yczki krótkoterminowe 

Stan na 31.12.2014 

Krótkoterminowe Termin spłaty na pocz�tek  okresu na koniec okresu 

PKO BP S.A.  2.000.000,00 zł – kredyt w rachunku 
bie��cym 

28-02-2017 - -

Kredyt balonowy na zakup samochodu Citroen Berlingo 
udzielony przez Banque PSA Finance S.A. z siedzib� w 
Pary�u (Francja) działaj�cy poprzez Banque PSA Finance 
S.A Oddział w Polsce 

03-03-2015 - 33

VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. - 54.750,00zł 
kredyt promocyjny niekonsumencki 

16-07-2014 55 -

Suma 55 33

Na 31.12.2014 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 S.A. 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 16 kwietnia 2014r. został podpisany aneks 
nr 12 do umowy, na mocy którego limit został zwi�kszony do kwoty 220.000.000,00 zł.  
W ramach limitu spółka mo�e korzysta� z kredytu w rachunku bie��cym do kwoty 10.000.000,00 zł, z kredytu obrotowego 
odnawialnego do wysoko�ci 40 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie kontraktu nr 145/2013 zawartego ze Spółk� Energetyczn�
"Jastrz�bie" SA na "budow� kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB w EC Zofiówka w SEJ SA o nocy zainstalowanej brutto około 
75 Mwe" oraz kontraktu nr PI/U/45/2011 zawartego z JSW Koks SA, z akredytyw dokumentowych oraz kredytu obrotowego 
odnawialnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatno�ci wynikaj�cych z otwieranych przez PKO BP SA akredytyw 
dokumentowych do wysoko�ci 45 mln zł, z gwarancji bankowych oraz kredytu obrotowego odnawialnego z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie płatno�ci wynikaj�cych z wystawionych przez PKO BP SA gwarancji bankowych do wysoko�ci 150 mln zł..  
Udost�pniona jest mo�liwo�� elastycznego przechodzenia pomi�dzy sublimatami.   
Limit został udzielony do 15 kwietnia 2017 r. 
Zabezpieczeniem spłaty wierzytelno�ci banku, zwi�zanych z wykorzystaniem limitu s�: weksle własne in blanco Spółki, hipoteka 
ł�czna do wysoko�ci 144.500.000,00 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 11, cesja 
praw z polisy ubezpieczeniowej dla w/w nieruchomo�ci, przelew wierzytelno�ci z umowy nr 145/2013 zawartej ze Spółk�
Energetyczn� „Jastrz�bie” SA oraz z umowy nr PI/U/45/2011 zawartej z JSW Koks SA.  Dodatkowo, Spółka poddała si� egzekucji 
prowadzonej przez bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 
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b) Umowa w formie Linii na finansowanie bie��cej działalno�ci zawarta z MBANK S.A. 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. 
Dnia 23 wrze�nia 2011r. spółka podpisała aneks nr 3 na mocy którego zwi�kszono limit do wysoko�ci 8.000.000,00 zł, a aneksem nr 
5 z 30 sierpnia 2012r. wprowadzono dodatkowy sublimit w postaci akredytyw do wysoko�ci 8.000.000,00 zł.  
W ramach limitu zostały ustalone sublimity produktowe w postaci kredytu w rachunku bie��cym, gwarancji bankowych oraz 
akredytyw.  
W dniu 8 pa�dziernika 2013r. podpisano kolejny aneks nr 7 zwi�kszaj�cy wysoko�� limitu do 20.000.000,00 zł. 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 20.000.000,00 zł na nieruchomo�ci poło�onej w 
Katowicach przy Al. Ro�dzie�skiego 188D, wpisanej do ksi�gi wieczystej KW nr 48709,  prowadzonej przez S�d Rejonowy 
Katowice-Wschód w Katowicach, cesja praw  z polisy ubezpieczeniowej dla wymienionej nieruchomo�ci, zastaw rejestrowy na 
rzeczach ruchomych stanowi�cych lini� technologiczn� „Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych” stanowi�cych własno��
Kredytobiorcy.

c) Umowa o limit wierzytelno�ci zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib� w Warszawie

W dniu 20 marca 2014 r. ENERGOINSTAL S.A. zawarł z Raiffeisen Bank Polska SA umow� limitu wierzytelno�ci, na podstawie 
której bank udzielił limitu w kwocie 5.000.000,00 zł.  
W ramach limitu spółka mo�e korzysta� z gwarancji bankowych, z zastrze�eniem, �e suma aktualnie wystawionych gwarancji 
płatno�ci nie mo�e przekroczy� kwoty 3.000.000,00 zł. 
Limit został udzielony do dnia 30 marca 2018 r. 
Zabezpieczeniem spłaty wierzytelno�ci banku, zwi�zanych z wykorzystaniem limitu jest pełnomocnictwo do rachunku bie��cego i 
innych rachunków kredytobiorcy. 
�

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

W dniu 09.07.2014 r. P.B.U. „Interbud-West” Sp. z o.o. zawarł z mBank( dawniej BRE BANK) S.A.  aneks nr 5 do umowy ramowej 
nr 31/020/09/GX o udost�pnienie linii na gwarancje bankowe do kwoty 9.000.000,00 PLN. Limit przyznany został do 30.06.2020 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 tytułu niniejszej umowy jest; 
kaucja pieni��na zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy Nr 31/003/11 zawartej w dniu 29.09.2011 r. do dnia 14.07.2019 r., hipoteka 
kaucyjna ł�czna 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 wy�ej wymienionych nieruchomo�ci.  

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

W dniu 21.03.2014 r. P.B.U. „Interbud-West” Sp. z o.o. zawarł z PKO BP S.A. Aneks nr 2 do umowy  nr 17 1020 1954 0000 7102 
0115 6868 kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dn. 04.03.2011 r. w kwocie 15.000.000,00 PLN z przeznaczeniem 
12.000.000,00 PLN na gwarancje bankowe oraz 3.000.000,00 PLN na kredyt w rachunku bie��cym, z czego na dzie� 31.12.2014 
został uruchomiony kredy w rachunku bie��cym w kwocie 2.000.000,00 PLN. Limit przyznany został do 28.02.2017 r. Linia na 
gwarancje bankowe ma charakter odnawialny. Linia na gwarancje 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. 
Linia na kredyt w rachunku bie��cym przeznaczona na realizacj� bie��cych płatno�ci. Zabezpieczeniem wierzytelno�ci banku z 
tytułu niniejszej umowy jest: hipoteka kaucyjna ł�czna w kwocie 15.000.000,00 PLN na nieruchomo�ciach poło�onych w Gorzowie 
Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdy�skich 79 oraz przy ul. Małorolnych wpisana do ksi�g wieczystych: KW GW1G/00078476/8, KW 
GW1G/00042635/0, KW GW1G/00069222/7.  
Dodatkowo zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow� oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej w/w 
nieruchomo�ci.  

f) Umowa kredytu w formie limitu kredytowego  zawarta z Bankiem Millennium S.A. z siedzib� w Warszawie

  

W dniu 31.07.2007r. PRR Energorem Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Millenium S.A. umow� kredytu w formie limitu kredytowego na 
r-ku bie��cym. Warto�� udzielonego limitu to 500 000 zł. 
W dniu 16.05.2014 roku Spółka PRR Energorem Sp. z o.o. podpisała aneks nr A7/107/07/308/03 na mocy którego zwi�kszono limit 
do 800 000 złotych. Limit został udzielony do dnia 10.05.2015r. 
W dniu 13.07.2010r. Spółka PRR Energorem Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Millenium umow� o limit na gwarancje bankowe w 
wysoko�ci 550 000 zł. 
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Dnia 16.05.2014 roku Spółka podpisała aneks nr  A4/1405/10/424/03 na mocy którego utrzymano w/w limit w wysoko�ci 1200 000 
zł.- limit udzielony do dnia 15.05.2015 roku. 
Zabezpieczeniem spłaty wierzytelno�ci banku zwi�zanych z wykorzystaniem limitu jest zastaw rzeczowych aktywów trwałych na 
kwot� 407 081 złotych. 

g) Umowa ramowa o współpracy w zakresie transakcji terminowych i pochodnych zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z 

siedzib� w Warszawie

W dniu 01.04.2014r Eniq Sp. z o.o. zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib� w Warszawie umow� ramow� o współpracy w 
zakresie transakcji terminowych i pochodnych. Warto�� udzielonego limitu to 2.100 000 PLN. O�wiadczenie o poddaniu si�
egzekucji w wys. 3.150 000 PLN zawarta w dniu 01.04.2014r. Umowa uruchomienia automatycznych lokat Overnight zawarta w 
dniu 08.09.2014r. 

Nota 18 Zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego- przyszłe minimalne opłaty leasingowe oraz warto�	 bie��ca 

minimalnych opłat leasingowych netto 

31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013

Minimalne opłaty Warto�� bie��ca 

minimalnych opłat

Minimalne opłaty Warto�� bie��ca 

minimalnych opłat

w okresie do 1 roku 1 749 236 1 874 1 196

w okresie od 1 roku do 5 lat 6 189 240 3 713 3 039

w okresie powy�ej 5 lat 13 518 3 391 - -

Razem 21 456 3 867 5 587 4 235

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: 

� 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 30 dni 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. .  

� GetinLeasing 

Umowa zawarta na okres 3 lat. W przypadku opó�nienia we wnoszeniu opłat leasingowych, Leasingodawca jest uprawniony do 
naliczania odsetek umownych w wysoko�ci odsetek maksymalnych za ka�dy dzie� zwłoki oraz mo�e podejmowa� na koszt 
leasingobiorcy, wszelkie prawem dozwolone czynno�ci, maj�ce na celu wyegzekwowanie zaległych zobowi�za�. Umowa mo�e 
zosta� wypowiedziane przez Leasingodawc� ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego regulowania płatno�ci 
przez Leasingobiorc�, gdy przedmiot leasingu zostanie oddany do u�ywania osobie trzeciej lub gdy Leasingobiorca stał si�
niewypłacalny. 

� Europejski Fundusz Leasingowy SA  

Umowa zawarta została na okres 4 lat. Zabezpieczeniem  umowy leasingowej jest weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow�. W 
przypadku opó�nienia w zapłacie którejkolwiek z opłat leasingowych w ustalonym terminie Leasingobiorca zobowi�zany jest do 
zapłaty odsetek w podwójnej ustawowej wysoko�ci, a Leasingodawca ma prawo do rozwi�zania umowy bez wypowiedzenia oraz do 
natychmiastowego przej�cia sprz�tu jak równie� do za��dania zapłaty odszkodowania z tytułu rozwi�zania umowy w wysoko�ci 
sumy pozostałych opłat i kwoty równej cenie sprzeda�y sprz�tu wynikaj�cej z harmonogramu finansowego, powi�kszonych o koszty 
windykacji sprz�tu w ryczałtowo ustalonej wysoko�ci 20% ł�cznej warto�ci tych opłat i kwoty równej cenie sprzeda�y.  

� Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.  

Umowa zawarta na okres 4 lat. W przypadku opó�nienia we wnoszeniu opłat leasingowych, Leasingodawca jest uprawniony do 
naliczania odsetek umownych w wysoko�ci odsetek maksymalnych za ka�dy dzie� zwłoki oraz mo�e podejmowa� na koszt 
leasingobiorcy, wszelkie prawem dozwolone czynno�ci, maj�ce na celu wyegzekwowanie zaległych zobowi�za�. Umowa mo�e 
zosta� wypowiedziane przez Leasingodawc� ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego regulowania płatno�ci 
przez Leasingobiorc�, gdy przedmiot leasingu zostanie oddany do u�ywania osobie trzeciej lub gdy Leasingobiorca stał si�
niewypłacalny.  
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� Millennium Leasing sp. z  o.o 

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.   

� m Leasing sp. z o.o.  

�

Zabezpieczeniem  umowy leasingowej jest weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow�.  
Finansuj�cy ma prawo wypowiedzie� umow� leasingu z skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Korzystaj�cy opó�nia si� w 
zapłacie co najmniej jednej raty leasingowej, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu zapłaty, nie krótszego ni� 7 dni, nie 
opłacenia składki ubezpieczeniowej, zło�enia przez korzystaj�cego wniosku o upadło�� i inne opisane w Rozdziale X Wyga�ni�cie i 
wypowiedzenie umowy leasingu w Ogólnych Warunkach Leasingu w przypadku rozwi�zania umowy Korzystaj�cy zobowi�zany jest 
do zwrotu przedmiotu leasingu oraz zapłacenia warto�ci zdyskontowanej, tj. sumy nie zapłaconych rat leasingowych 
zdyskontowanych na dzie� rozwi�zania umowy. 

� IMPULS – LEASING Polska  Sp. z  o.o. 

Umowa leasingu operacyjnego zawarta na okres 4 lat.  
Zabezpieczeniem umowy leasingowej jest weksel „in blanco” wraz z deklaracj� wekslow�. 
Z tytułu zwłoki płatno�ci rat leasingowych Korzystaj�cy zobowi�zany jest do zapłaty odsetek w wysoko�ci odsetek za zwłok� przy 
regulowaniu zobowi�za� podatkowych, naliczanych od dnia nast�pnego po dacie wymagalno�ci do dnia wpływu płatno�ci na 
rachunek Finansuj�cego zaległej raty leasingu lub innej płatno�ci. Odsetki za zwłok� b�d� uiszczane przez Korzystaj�cego bez 
wezwania, wraz z płatno�ci� wymagalnej nale�no�ci. Z tytułu niewykonania obowi�zków wynikaj�cych z Umowy Leasingu , 
Finansuj�cy ma prawo obci��y� Korzystaj�cego nast�puj�cymi  karami umownymi : 1%  warto�ci przedmiotu leasingu za ka�dy 
dzie� opó�nienia zwrotu przedmiotu leasingu. Korzystaj�cemu nie przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy Leasingu w 
trakcie jej trwania. 

Nota 18.1 Pozostałe zobowi�zania finansowe 

31.12.2014 31.12.2013 
Zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego 3 867 4 235 
 - cz��� długoterminowa 3 631 3 039 
 - cz��� krótkoterminowa 236 1 196 
Zobowi�zania z tytułu walutowych transakcji terminowych - - 
 - cz��� długoterminowa - - 
 - cz��� krótkoterminowa - - 
Razem 3 867 4 235 

Nota 19 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 18.692,20 zł. 

� ALD Automotive Polska Sp. z o.o.  

Umowa zawarta na okres 3 lat. Zabezpieczeniem  umowy leasingowej jest weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow�. W razie 
zwłoki trwaj�cej ponad 14 dni w pełnej zapłacie opłat, Leasingodawca wystosuje do do Leasingobiorcy ponaglenie z oznaczeniem 
dodatkowego 7 dniowego terminu zapłaty. W przypadku nie uregulowania pełnej nale�no�ci w terminie wskazanym w ponagleniu, 
Leasingodawca ma prawo do rozwi�zania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Je�eli Leasingobiorca odst�pi od umowy b�d�
zło�y o�wiadczenie o rozwi�zaniu umowy, zobowi�zany b�dzie do zapłaty kary umownej 25% sumy rat leasingowych pozostałych 
do zako�czenia okresu leasingu. 
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Nota 20 Zobowi�zania i rozliczenia mi
dzyokresowe 

31.12.2014 31.12.2013 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług: 53 678 60 869

   - cz��� długoterminowa 7 562 6 662

   - cz��� krótkoterminowa 46 116 54 207

Zobowi�zania od jednostek powi�zanych: 108 154

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 108 154

Przedpłaty: 47 166 53 563

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 47 166 53 563

Pozostałe zobowi�zania: 10 235 12 264

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 10 235 12 264

Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów: 9 393 14 909

   - cz��� długoterminowa 7 961 7 889

   - cz��� krótkoterminowa 1 432 7 020

Rozliczenia mi�dzyokresowe bierne: 6 838 5 615

   - cz��� długoterminowa - -

   - cz��� krótkoterminowa 6 838 5 615

Razem 127 418 147 374

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 31.12.2014  oraz 31.12.2013 wynosz� odpowiednio 9.019.875,08 złotych oraz 
10.088.920,00 złotych. 
Zobowi�zania z tytułu wynagrodze� na 31.12.2014 oraz 31.12.2013 wynosz� odpowiednio: 2.505.144,27  złotych oraz 2.420.072,27  
złotych. 
Rozliczenia mi�dzyokresowe bierne obejmuj� rezerwy na przewidywane, nie zafakturowane koszty oraz zarachowane premie dla 
zarz�dów  i wynosz� na 31.12.2014  4.332.506,55 złotych a na 31.12.2013  3.194.698,87 złotych. 
Pozostałe zobowi�zania dotyczyły przede wszystkim zobowi�za� z tytułu zakupów inwestycyjnych oraz zobowi�za� z tytułu 
potr�ce� składek pracowniczych i innych rozrachunków z pracownikami, oraz zobowi�zania wobec akcjonariuszy z tytułu 
dywidendy. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów na 31.12.2014 wynosz� 9.392.790,11 zł. Obejmuj� one w kwocie 7.772.478,66 zł   
otrzymane dofinansowanie na Laserowe Centrum Innowacyjne oraz otrzymane dofinansowanie w kwocie 455.000,00 zł. do prac 
zwi�zanych z opracowaniem technologii spawania laserem; przychody uznawane s� proporcjonalnie do amortyzacji �rodków 
trwałych w cz��ci ich dofinansowania. Kolejna znacz�ca pozycja rozlicze� mi�dzyokresowy przychodów wynosi 1.006.574,97 zł. i 
dotyczy korekty przychodów ze sprzeda�y, które zostan� osi�gni�te w przyszłych okresach , a wynikaj� z wyceny umów o budow�. 
Pozostała kwota  158.736,48 zł.  obejmuje dochody z tyt. sprzeda�y �rodków trwałych, a przyj�tych jako leasing operacyjny- 
uznawanych w przychody proporcjonalnie w czasie trwania umowy.   
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Nota 20.1 Zobowi�zania krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) 

Zobowi�zania krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) 31.12.2014 31.12.2013 

a) w walucie polskiej 116 320 135 743

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 11 098 11 631

b1. jednostka/waluta    EURO 2 600 2 804

      tys. zł  11 082 11 629

b2. jednostka/waluta    DKK - -

      tys. zł  - -

b3. jednostka/waluta  USD - -

      tys. zł - -

b4. jednostka/waluta    HUF - -

      tys. zł  - -

b5. jednostka/waluta    RON 9 2

      tys. zł  9 2

b6. jednostka/waluta    CZK 36 2
      tys. zł  5 -
b7. jednostka/waluta    CHF 1 -
      tys. zł  2 -
Zobowi�zania krótkoterminowe, razem 127 418 147 374

Nota 21 Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego 

31.12.2014 31.12.2013 

Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego  471 52

Razem 471 52

Nota 22 Przychody ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów- struktura rzeczowa 

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

01.01.2013-31.12.2014 01.01.2012-31.12.2013 

 a)  produkty 43 411 39 647

 b)  usługi 254 009 309 666

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, razem 297 420 349 313

 - w tym: od jednostek powi�zanych 88 74

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

01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 

 a)  towary 239 454 -

 b)  materiały 247 361

Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów, razem 239 701 361

 - w tym: od jednostek powi�zanych 3 6

Nota 22.1 Przychody ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów – struktura geograficzna 

Przychody ze sprzeda�y produktów (struktura terytorialna) 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 

a) kraj 241 425 271 511

b) eksport 55 995 77 802

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, razem 297 420 349 313

 - w tym: od jednostek powi�zanych 88 74

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

01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 

a) kraj 190 503 325

b) eksport 49 198 36

Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów, razem 239 701 361

 - w tym: od jednostek powi�zanych 3 6
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Głównymi odbiorcami usług i towarów w roku 2014 były firmy polskie. Najwi�ksza warto�� usług oraz towarów została sprzedana 
na rynku krajowym, który to stanowił najwi�kszy rynek zbytu, około 80% przychodów ze sprzeda�y.  
Przychody ze sprzeda�y w 2014 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o około 53,6%, głownie poprzez rozwini�cie 
nowego segmentu sprzeda�y, to jest obrotu energi� elektryczn� ( aktywowanie i objecie konsolidacj� spółki Eniq Sp. z o. o.).   
Grupa bazuje na umowach z wiarygodnymi krajowymi kontrahentami b�d�cymi liderami bran�y energetycznej i przemysłowej b�d�
zawartych z długoletnimi partnerami zagranicznymi, 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 w umowach sprzeda�y nie przewidziano zwrotu towarów przez klienta tylko wymian� urz�dze� na nowy, wolny od 
wad oraz usuni�cie usterki. Zasady udzielania gwarancji przez ENERGOINSTAL S.A. opisano w nocie dotycz�cej rezerw. 

Nota 23 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 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.  

Segmenty sprawozdawcze (według produktów i usług) 

01.01.2014 - 
31.12.2014 

 Działalno�� kontynuowana  

 Razem 
działalno��

kontynuowana 
Działalno��
zaniechana 

Działalno��
ogółem  DOSTAWY MONTA


USŁUGI 
BUDOWLANE

OBRÓT 
ENERGI� POZOSTAŁE  

 Przychody    
 Sprzeda� na rzecz 
klientów 
zewn�trznych  43 411 200 092 45 894 239 455 8 269 537 121 - 537 121

 Sprzeda� mi�dzy 
segmentami  2 922 18 242 41 - 1 740 22 945 - 22 945

 Przychody 
segmentu ogółem  46 333 218 334 45 935 239 455 10 009 560 066 - 560 066

Koszty sprzeda�y 
zewn�trznej 38 715 175 720 41 616 228 072 6 793 490 916 - 490 916

Koszty sprzeda�y 
mi�dzy segmentami 2 853 18 193 41 - 1 531 22 618 - 22 618

Koszty sprzeda�y i 
ogólnozakładowe 2 616 13 423 3 143 4 686 838 24 706 - 24 706

 Przychody z tytułu 
odsetek  - 19 342 50 - 411 - 411
 Koszty z tytułu 
odsetek  - 69 292 85 - 446 - 446
 Inne istotne 
pozycje 
przychodów i 
kosztów  - -1 001 8 7 - -986 - -986
 Zysk/ strata 
segmentu 
sprawozdawczego  2 149 9 947 1 193 6 669 847 20 805 - 20 805
 Podatek 
dochodowy i 
pozostałe 
obci��enia wyniku - 282 552 1 219 - 2 053 - 2 053

 Zysk/strata netto za 
rok obrotowy  2 149 9 665 641 5 450 847 18 752 - 18 752

W okresie od 01.01. – 31.12. 2014 r. nast�piło aktywowanie i objecie konsolidacj� spółki Eniq Sp. z o. o. oraz rozwini�cie nowego 
segmentu sprzeda�y,  to jest obrotu energi� elektryczn�.
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01.01.2013 - 31.12.2013 
 Działalno�� kontynuowana   Razem 

działalno��
kontynuowana 

 Działalno��
zaniechana 

Działalno��
ogółem   DOSTAWY  MONTA
  USŁUGI 

BUDOWLANE  POZOSTAŁE  

 Przychody    
 Sprzeda� na rzecz klientów 
zewn�trznych  39 647 227 425 75 048 7 554 349 674

-
349 674

 Sprzeda� mi�dzy segmentami  2 033 8 872 2 528 372 13 805 - 13 805

 Przychody segmentu ogółem  41 680 236 297 77 576 7 926 363 479 - 363 479

Koszty sprzeda�y zewn�trznej 37 623 196 778 69 760 7 685 311 846 - 311 846
Koszty sprzeda�y mi�dzy 
segmentami 1 949 8 931 2 528 300 13 708 - 13 708
Koszty sprzeda�y i 
ogólnozakładowe 2 666 14 254 3 039 444 20 403 - 20 403

 Przychody z tytułu odsetek  - 39 125 - 164 - 164

 Koszty z tytułu odsetek  - 74 127 - 201 - 201
 Inne istotne pozycje 
przychodów i kosztów  - (1 923) 419 - (1 504) - (1 504)
 Zysk/ strata segmentu 
sprawozdawczego  (558) 14 376 2 666 (503) 15 981 - 15 981
 Podatek dochodowy i 
pozostałe obci��enia wyniku - 614 436 - 1 050 - 1 050
 Zysk/strata netto za rok 
obrotowy  (558) 13 762 2 230 (503) 14 931 - 14 931

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

Przychody  
 01.01.2014 - 
31.12.2014 

 01.01.2013 - 
31.12.2013 

 Ł�czne przychody segmentów sprawozdawczych  560 066 363 479

 Wył�czenia przychodów z tytułu transakcji mi�dzy segmentami  (22 945) (13 805)

 Przychody grupy kapitałowej  537 121 349 674

 Zysk lub strata  
01.01.2014 - 
31.12.2014 

01.01.2013 - 
31.12.2013

 Ł�czny zysk lub strata segmentów sprawozdawczych  18 752 14 931

 Wył�czenie zysków z tytułu transakcji mi�dzy segmentami  (327) (97)

 Kwoty nieprzypisane:  

 pozostałe przychody nieprzypisane  3 799 4 969

 pozostałe koszty nieprzypisane  (3 667) (2 541)

Podatek dochodowy nieprzypisany (1 858) (2 566)

Zysk/strata netto za rok obrotowy 16 699 14 696

Pozostałe przychody nieprzypisane w okresie 01.01. – 31.12.2014 r.  obejmuj� kwoty nie zwi�zane bezpo�rednio z wyodr�bnionymi 
segmentami operacyjnymi, mi�dzy innymi otrzymane odsetki  bankowe i handlowe w kwocie 1.179.795,71 zł., nadwy�k� dodatnich 
ró�nic kursowych w kwocie 1.238.281,15 zł., przychody z tytułu sprzeda�y maj�tku trwałego w kwocie 46.467,26 zł., otrzymane 
dotacje w kwocie  414.131,43 zł., odpisane umorzone zobowi�zania w kwocie 242.676,29 zł., otrzymane odszkodowania i zwroty 
kosztów s�dowych – 239.240,66 zł., rozwi�zane odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci  w kwocie 90.789,11 zł, oraz rozwi�zane rezerwy na 
odszkodowania i zobowi�zania podatkowe w kwocie 323.039,96 zł. 
Pozostałe koszty nieprzypisane w okresie 01.01. – 31.12.2014 r. obejmuj� kwoty nie zwi�zane bezpo�rednio z wyodr�bnionymi 
segmentami operacyjnymi, mi�dzy innymi odsetki w kwocie 3.329.651,46 zł., odpisy aktualizuj�ce zapasy materiałów i produktów w 
toku w kwocie 186.763,74 zł., odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci w kwocie 92.001,58 zł., oraz koszty post�powania s�dowego  w 
kwocie 55.949,00 zł.  

Pozostałe przychody nieprzypisane w okresie 01.01. – 31.12.2013 r.  obejmuj� kwoty nie zwi�zane bezpo�rednio z wyodr�bnionymi 
segmentami operacyjnymi, mi�dzy innymi otrzymane odsetki  bankowe i handlowe w kwocie 1.402.613,77 zł., nadwy�k� dodatnich 
ró�nic kursowych w kwocie 2.234.774,25 zł., przychody z tytułu sprzeda�y maj�tku trwałego w kwocie 58.218,75 zł., przychody z 
tytułu sprzeda�y udziałów w kwocie 44.099,43 zł.,  otrzymane dotacje w kwocie  414.131,40 zł., odpisane umorzone zobowi�zania w 
kwocie 43.650,38 zł., otrzymane kary w kwocie – 470.438,25 zł.,  otrzymane odszkodowania i zwroty kosztów s�dowych – 
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94.192,01 zł., rozwi�zane odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci  w kwocie 58.155,48 zł oraz rozwi�zane odpisy aktualizuj�ce zapasy  w 
kwocie 128.677,64 zł.  
Pozostałe koszty nieprzypisane w okresie 01.01. – 31.12.2013 r. obejmuj� kwoty nie zwi�zane bezpo�rednio z wyodr�bnionymi 
segmentami operacyjnymi, mi�dzy innymi odsetki w kwocie 2.070.206,20 zł., odpisy aktualizuj�ce zapasy materiałów i produktów w 
toku w kwocie 87.650,50 zł., odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci w kwocie 122.744,86 zł., koszty post�powania s�dowego  w kwocie 
146.833,11 zł., koszty napraw zwi�zane z otrzymanym odszkodowaniem w kwocie 61.672,31 zł. oraz zapłacone odszkodowania w 
kwocie 34.440,00 zł. 

Pozostałe istotne pozycje  
01.01.2014- 
31.12.2014 

01.01.2013 - 
31.12.2013 

 Przychody z tytułu odsetek                                  

 Ł�czne warto�ci segmentów sprawozdawczych  411 164

 Korekty  1 178 864

 Ł�czne warto�ci jednostki/ grupy kapitałowej  1 589 1 028

 Koszty z tytułu odsetek  

 Ł�czne warto�ci segmentów sprawozdawczych  446 201

 Korekty  3 329 2 070

 Ł�czne warto�ci jednostki/ grupy kapitałowej  3 775 2 271

Informacje dotycz�ce produktów i usług w latach 2014 i 2013 

01.01.2014 - 
31.12.2014 

01.01.2013 - 
31.12.2013

 Rodzaj produktu lub usługi  
 Przychody uzyskane 

od klientów 
zewn�trznych  

Przychody uzyskane 
od klientów 

zewn�trznych

Elementy kotła 36 143 33 536

Palniki kotłowe  3 748 4 641

Silniki elektryczne  774 889

Pozostałe produkty 8 706 7 774

Usługi projektowe 2 063 -

Usługi budowlane  45 894 75 048

Usługi monta�owe  200 092 227 425

Razem  produkty i usługi 297 420 349 313

Informacje dotycz�ce obszarów geograficznych 

Przychody w okresie 
 Działalno�� kontynuowana  

Razem działalno��
kontynuowana

 POLSKA   NIEMCY  AUSTRIA  POZOSTAŁE  

01.01.2014 - 31.12.2014 454 965 69 825 9 867 25 409 560 066

01.01.2013 - 31.12.2013 285 853 49 137 13 217 15 272 363 479

Informacje o głównych klientach 

01.01.2014- 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013

  
Przychody 

Segment 
operacyjny 

Przychody 
Segment 

operacyjny 
IRGIT IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD 
TOWAROWYCH S.A. 

167 105 OBRÓT ENERGIA - 
OBRÓT 

ENERGI	
SPÓŁKA ENERGETYCZNA 
„JASTRZ
BIE” S.A. 

89 187 MONTA� 477 MONTA�

KOKSOWNIA PRZYJA� S.A. 48 818 MONTA� 127 354 MONTA�
ECC EUROPEAN COMMODITY 
CLEARING 

23 320 OBRÓT ENERGIA - 
OBRÓT 

ENERGIA 
EXAA ABWICKLUNGSSTELLE FUR 
ENERGIEPRODUKTE AG 

16 027 OBRÓT ENERGIA - 
OBRÓT 

ENERGIA 

PSE S.A. 
14 052 OBRÓT ENERGIA - 

OBRÓT 
ENERGIA 

OTE A.S. 
9 832 OBRÓT ENERGIA - 

OBRÓT 
ENERGIA 

TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. 
9 070 OBRÓT ENERGIA - 

OBRÓT 
ENERGIA 

STANDARDKESSEL GMBH 6 566 MONTA� 6 828 MONTA�
KGHM POLSKA MIED� S.A. 2 049 MONTA� 28 312 MONTA�
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STANDARDKESSEL GMBH 1 938 DOSTAWY 5 953 DOSTAWY 

DIP SPÓŁKA  Z O.O. 
1 704 

USŁUGI 
BUDOWLANE 

30 717 
USŁUGI 

BUDOWLANE 

BORNE FURNITURE SP. Z O.O. 
- 

USŁUGI 
BUDOWLANE 

26 628 
USŁUGI 

BUDOWLANE 

Nota 24 Umowy o budow


31.12.2014 31.12.2013 

Ł�czna kwota poniesionych kosztów 213 968 266 346

Ł�czna kwota uj�tych zysków i strat 24 810 29 675

Kwota otrzymanych zaliczek 44 562 50 784

Kwota kaucji - -

Kwota nale�no�ci od klientów z tytułu prac wynikaj�cych z umów 79 882 61 299

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

Przychody z wyceny 21 713 (6 972)

Przychody zrealizowane 217 065 302 993

Przychody razem 238 778 296 021

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 spółki, 
dla celów niniejszego sprawozdania, uj�to kontrakty o warto�ci powy�ej 100 tys. zł.  

W okresie 01.01.-31.12.2014 r. Grupa ENERGOINSTAL S.A. wykonywała nast�puj�ce znacz�ce kontrakty budowlane w kraju i za 
granic�: 

• KGHM Polska Mied� Spółka Akcyjna z siedzib� w Lubinie – 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 PLN netto; 

• KGHM Polska Mied� Spółka Akcyjna z siedzib� w Lubinie – budowa „pod klucz” w systemie Generalnego 

Wykonawcy nowego Bloku Gazowo-Parowego o mocy elektrycznej w warunkach ISO ok. 45 MWe i mocy cieplnej ok. 40 

MWt opalanego gazem w KGHM Polska Mied� S.A. w Głogowie, w bezpo�rednim s�siedztwie istniej�cej 

elektrociepłowni EC-3 Głogów. Warto�� przedmiotu podstawowego kontraktu wynosi 137 820 510 PLN netto plus 

dodatkowe aneksy, przy czym udział ENERGOINSTAL S.A. w kontrakcie podstawowym wynosi 38.335.000 PLN netto, 

oraz 2.622.100 PLN netto z tytułu przej�tego zakresu po konsorcjancie BUDUS S.A.; 

W zwi�zku z ogłoszeniem w dniu 4 grudnia 2012 upadło�ci likwidacyjnej firmy BUDUS S.A. pozostali członkowie konsorcjum 

przej�li do realizacji pozostały po upadłym konsorcjancie zakres prac. Zakres został przej�ty solidarnie ze spółk� Elektrobudowa 

S.A. na koszt i ryzyko BUDUS S.A. Spółka dokonała stosownej rewizji bud�etu projektu zarówno po stronie przychodów jak i 

kosztów.  

  

• JSW Koks SA. – realizacja przedsi�wzi�cia inwestycyjnego o nazwie: Budowa bloku energetycznego, na zasadzie 

„Budowy Kompletnego Obiektu pod klucz” – o warto�ci: 222.590.180 PLN netto; 

• Alstom Power Systems GmbH – modyfikacja �cian bocznych konstrukcji stalowej na budowie Karlsruhe o warto�ci: 

2.991.814 EUR;  

• Hutrem Serwis Sp. z o.o. – wykonanie remontów kotła  o warto�ci: 782.367 PLN netto; 

• Arsenal Andritz Energy & Environment GmbH – wykonanie kotłów wodnych o warto�ci: 1.760.075 EUR; 

• Zauner Anlagentechnik GmbH – monta� kotłów wodnych o warto�ci: 1.834.123 EUR; 
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• Standardkessel Baumgarte Service Sisseln Szwajcaria – dostawa i monta� cz��ci kotła o warto�ci 848.495 EUR 

• Spółka Energetyczna „Jastrz�bie” S.A. – budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto 

około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A. o warto�ci  netto 507.840.000 PLN; 

• ArcelorMittal Poland S.A. – modernizacja kotła o warto�ci 5 919 406 PLN netto; 

• Mannheim ALSTOM Boiler Deutschland GmbH – dotyczy robót serwisowych na budowie Mannheim o warto�ci 

1.566.612 EUR;   

• Standardkessel Baumgarte Service Bayern Antwerpen – dostawa i monta� cz��ci do remontu kotła o warto�ci 915.824 

EUR;  

• Standardkessel GmbH Flensburg – wykonanie, dostawa cz��ci ci�nieniowej kotła i ruroci�gów oraz monta� o ł�cznej 

warto�ci 2.456.977 EUR. 

• Gmina 
ary – budowa Szkoły Podstawowej nr 2 w �arach na warto�� 8.599.600,98 PLN  

• 22 DIP Sp. z o.o. 1 FOUND 3.Projekt Sp. Komandytowa w Warszawie - budowa Marcredo Center Szczecin na warto��

32.113.854,62 PLN  

• DDB Auto Bogacka Sp. j. w Szczecinie - budowa Salonu samochodowego z serwisem na warto�� 6.221.822,19 PLN  

• Siemens Sp. z o.o. w Warszawie - budowa nowego bloku gazowo-parowego oddział Elektrociepłownia Gorzów Wlkp. na 

warto�� 18.481.815,00 PLN  

• Starke Wind Rzepin Sp. z o.o. w Gorzowie - budowa dróg dla projektu: Construction of the Rzepin Wind Farm na 

warto�� 13.690.311,00 PLN   

• Olsa Poland Sp. z o.o. w Kostrzynie n/O - adaptacja pomieszcze� na biura na warto�� 252.438,79 PLN  

• Olsa Poland Sp. z o.o. w Kostrzynie n/O - rozbudowa zakładu produkcyjnego na warto�� 3.959.800,00 PLN  

• ICT Poland Sp. z o.o. w Kostrzynie n/O  - rozbudowa zakładu produkcyjnego w Kostrzynie n/O na warto�� 6.193.000,00 

PLN  

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - remonty planowe- bran�a cieplno-mechaniczna turbinowa-

wymiana ruroci�gów odwodnie� ECII, o warto�ci 166.956 PLN;  

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - remont planowy- bran�a cieplno mechaniczna kotłowa, o warto�ci 

937.500 PLN;  

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - remonty planowe- bran�a cieplno-mechaniczna turbinowa- remont 

turbiny, o warto�ci 660.000 PLN;  

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - remont turbin T4 i T5 na terenie EC Gorzów, o warto�ci 397.500 

PLN;  

• PGNIG - wykonanie przewo�nej instalacji do zatłaczania wody technologicznej dla KRNiGZ D�bno o warto�ci 210.000 

PLN

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – remont Bloku Gazowo-Parowego na terenie EC Gorzów, o 

warto�ci 324 000 PLN;  

• PWPT Poster Sp. z o.o. – prace remontowe przy turbozespole LANG w Arctic Paper Kostrzyn S.A., o warto�ci 100 000 

PLN; 

• PGNIG O/Zielona Góra – monta� za�lepek KRNIGZ D�bno, o warto�ci 295 810 PLN 

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A – remont planowy, remont kotła odzysknicowego, o warto�ci 

174 000 PLN 

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A – remont planowy, dostawa materiałów na K101, o warto�ci 

130 102,26  PLN 

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A – remont planowy, bran�a cieplno mechaniczna kotłowa – ruroci�g 

warciany o warto�ci 66 031  PLN 



Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL SA 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 

sporz�dzone zgodnie z MSR i MSSF 

� � �

�

56

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A – remont planowy, bran�a cieplno mechaniczna kotłowa –remont 

WP-70 o warto�ci 235 000 PLN 

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A – wymiana stropu kotła K101, o warto�ci 670.000  PLN 

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A - Modernizacja odwodnie� i odpowietrze� kotła nr 8 oraz 

ruroci�gów wody zasilaj�cej kotłów nr 8 i 6 w Elektrowni Dolna Odra, o warto�ci 1 390.000 PLN  

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A – przygotowanie do rewizji wewn�trznej dozorowej i próby 

ci�nieniowej podgrzewaczy 1B, 2B, 3B wraz z remontem wkładu rurowego podgrzewacza 3B w El. Pomorzany o warto�ci 

352 000 PLN 

• PUP Gotech Sp.z o.o. – prace �lusarsko spawalnicze dla zadania przył�czy nowych linii ruroci�gowych- budowa nowego 

bloku gazowo parowego w EC Gorzów o warto�ci 77.350 PLN  

• REMECH Grupa Remontowo – Inwestycyjna Sp. z o.o. Police - Przygotowanie do rewizji UDT i naprawa 

podgrzewaczy wysokopr��nych 8XW1-3 w Elektrowni Dolna  Odra 127.000 PLN 

• DIMARK OIL & GAS sp. z o.o. z siedzib� w Złotkowie- wykonanie Robót na terenie Kopalni Ropy Naftowej i 

Gazu Ziemnego D�bno (KRNiGZ D�bno), realizowanych w ramach Inwestycji, tj. zadania inwestycyjnego pn.: 

„Odsalanie ropy naftowej KRNiGZ D�bno i nawadnianie BMB”- 340.000 PLN  
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• �*+,-.��/012-�����/0345-6�/*2*�1��56789:�A<HGAB�ABG9B69B8E6I���8�EF5:8GAB����"����%*/**�����96::8�

• �*+,-.��/012-�����/0345-6�/*2*�1��56789:�F57F:;5C�JK8L;� 	$*��8�EF5:8GAB���""��(''/**�����96::8�

• �*+,-.��/012-�����/0345-6�/*2*�1��78>659B<FAIF�<6M@8N;�EC7B699BLOE�AB6@NF��8�EF5:8GAB��"���**/**����96::8��

• �*+,-.��/012-�����*7-8/90�1�@5<6PK=>C�B�56789:C�F57F:;5C�8�EF5:8GAB��'��***/**�����96::8�

• ���
	:��1��ECL89F9B6�LKF@�@8EB6:5<F��8�EF5:8GAB���"��*'�����96::8�

• �0./90��-3*.;��1���78>659B<FAIF�7FPBM:5FKB�A8��8�EF5:8GAB�%�*�***/**�����96::8�

• �0./90��-3*.;��1���J;>8EF�B9M:FKFAIB�8><CML;�AB6@NF�.�L8A<OE�8�EF5:8GAB���**�***/**�����96::8��

• <,+1*��-80.���*=*1->1��1��789:FQ�@87@�E8>C��:FK8EF��8KF�8�EF5:8GAB����*�"**/**�����96::8�

• 	*.+3/��?;,*+3/94�	*.+=*97+,/.@��1��A�-�-��1��M;E9BA6�9F:858E6�1�>E;>REBPF58E6��8�EF5:8GAB���***�***/**�����96::8�

• 	*.+3/��?;,*+3/94�	*.+=*97+,/.@��1��A�-�-��1��F;:8LKFE�>8�E;KLF9B<FAIB�EHQC�P;78ECAD��8�EF5:8GAB�����**�***/**�����

96::8�

• 	*.+3/��?;,*+3/94�	*.+=*97+,/.@��1��A�-�-��1��F;:8LKFE��>8�E;KLF9B<FAIB�EHQC�P;78ECAD���S$/�$��8�EF5:8GAB����'$�***/**�

����96::8�

• �	
���-3*.;��1��@8>N=A<69B6�M:F98EBMLF�>8�B9M:FKFAIB��8�EF5:8GAB��""%��*�/**�����96::8��

• �
����������1�A�-�-��1���@5FA6�9F�B9M:FKFAIB��F5FLMCK69;��8�EF5:8GAB��%�*�***/**�����96::8�

• 
/9B03/.�<>C����
+47,/*��1��ECL89F9B6���M<:���@B6AC���8�EF5:8GAB��"""�'��/(������96::8��

• BSPiR EPK Katowice - projekty wykonawcze bran�: budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej oraz gospodarki remontowej, 

materiały wsadowe do projektu budowlanego zamiennego, dokumentacje powykonawcz� i pełnienie nadzorów autorskich 

w zakresie układu magazynowania popiołu oraz układu magazynowania sorbentu dla inwestycji pn.: „Budowa 

kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto min 75 MWe w EC Zofiówka w Spółce 

Energetycznej „Jastrz�bie” S.A.” o warto�ci 750.000,00 PLN  
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Nota 25 Koszty rodzajowe 

Koszty rodzajowe
01.01.2014-
31.12.2014 

01.01.2013 – 
31.12.2013 

Amortyzacja �rodków trwałych 6 019 6 797

Trwała utrata warto�ci aktywów trwałych - -

Amortyzacja warto�ci niematerialnych 156 279

Koszty �wiadcze� pracowniczych 53 586 63 990

Zu�ycie surowców i materiałów pomocniczych 51 073 96 429

Koszty usług obcych 176 655 155 224

Koszty podatków i opłat 2 688 2 112

Zmiana stanu produkcji i produkcji w toku (5 923) 3 008

Pozostałe koszty  3 115 4 040

Razem koszty rodzajowe 287 369 331 879

Koszty marketingu i dystrybucji 7 497 3 126

Koszty ogólnego zarz�du 17 209 17 277

Koszty sprzedanych produktów 262 663 311 474

Koszty sprzedanych  towarów i materiałów 228 253 372

Razem  515 622 332 249

Nota 25.1 Koszty �wiadcze� pracowniczych 

Koszty �wiadcze� pracowniczych 01.01.2014-
31.12.2014 

01.01.2013 – 
31.12.2013 

Koszty wynagrodze� 43 692 52 955

Koszty ubezpiecze� społecznych 7 481 8 697

Koszty �wiadcze� emerytalnych - -

Inne �wiadczenia po okresie zatrudnienia - -

Inne koszty �wiadcze� pracowniczych 2 413 2 337

Koszty �wiadcze� pracowniczych w formie akcji własnych - -

Razem 53 586 63 989

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� 31.12.2014 i 31.12.2013 roku wynosił odpowiednio: 225.463,24 złotych i 240.385,23 złotych.  

Rezerwa na odprawy emerytalne i zaległe urlopy zostały szczegółowo opisane w nocie dotycz�cej rezerw. 

Nota 25.2 Koszty prac badawczych i rozwojowych  

 01.01.2014 – 31.12.2014 01.01.2013 – 31.12.2013 
Amortyzacja - - 

Zu�ycie surowców i materiałów 
pomocniczych  

- - 

Koszty usług obcych  - - 

Pozostałe koszty 11 11 

Razem 11 11 
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Nota 26 Pozostałe przychody 

Pozostałe przychody  01.01.2014 – 
31.12.2014

01.01.2013 – 
31.12.2013

Dotacje rz�dowe 414 414

Zysk ze sprzeda�y rzeczowych aktywów trwałych 75 140

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci zapasów 30 129

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

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci nale�no�ci 91 479

Otrzymane kary i grzywny 25 2 247

Odszkodowania i refundacje 103 107

Zwrot kosztów s�dowych 137 38

Rozwi�zanie rezerwy na odszkodowania 23 244

Rozwi�zanie rezerwy na dodatkowe zobowi�zania podatkowe 306

Przychody z tytułu otrzymanych zwrotów za szkolenia 10 29

Odpisane zobowi�zania umorzone i przedawnione 243 44

Pozostałe 79 14

Razem 1 536 3 885

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 otrzymanych dotacji, zysk ze sprzeda�y 
�rodków trwałych, odwrócenie odpisów aktualizuj�cych z tytułu utraty warto�ci zapasów i nale�no�ci, otrzymane i zarachowane 
kary, odszkodowania i refundacje, zwrot kosztów s�dowych, oraz odpisane zobowi�zania. 
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. 

Nota 27 Pozostałe koszty 

Pozostałe koszty 01.01.2014 – 
31.12.2014 

01.01.2013 – 
31.12.2013 

Rezerwa na koszty z tytułu roszcze� - 587

Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci zapasów 187 88

Darowizny 8 11

Odpisy na roszczenia sporne, odpisy na nale�no�ci 1 015 3 442

Odpisane nale�no�ci - 244

Koszty z tytułu zapłaconych odszkodowa� 161 1

Koszty napraw dotycz�ce otrzymanych odszkodowa� 74 65

Koszty post�powania s�dowego  64 158

Pozostałe 15 44

Razem 1 524 4 640

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, odpisane nale�no�ci, poniesione koszty z tytułu 
zapłaconych odszkodowa� oraz koszty post�powania s�dowego. 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. 

Nota 28 Przychody finansowe 

Przychody finansowe 01.01.2014 – 31.12.2014 01.01.2013 – 31.12.2013 

Przychody z tytułu odsetek, w tym: 1 589 1 567

a) bankowe 1 265 643

b) od po�yczek 30 32

c) handlowe 294 70

d) bud�etowe - 822

Przychody z dywidend 12 38

Przychody z inwestycji - 44

Zyski z tytułu ró�nic kursowych 1 240 2 235

Prowizja za por�czenie - -

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych warto�� po�yczki - 30

Otrzymane skonta, rabaty 33 -

Razem 2 874 3 914
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Do przychodów finansowych klasyfikowane s� przychody z tytułu odsetek, zobowi�za� odsetkowych przedawnionych  
i anulowanych, otrzymanej dywidendy, nadwy�ka dodatnich ró�nic kursowych nad ujemnymi oraz otrzymane skonta.  

Nota 29 Koszty finansowe 

Koszty finansowe 01.01.2014– 31.12.2014 01.01.2013 – 31.12.2013 

Koszty odsetek, w tym dotycz�ce: 15 35

a) kredytów bankowych 6 35

b) innych po�yczek 9 -

Odsetki dla kontrahentów, w tym: 17 77

a) handlowe 7 61

b) bud�etowe 10 16

Koszty finansowe z tytułu umów leasingu 1 529 849

Koszty z tytułu zdyskontowania zobowi�za� powy�ej 12 miesi�cy 280 -

Prowizje od kredytów i gwarancji 1 890 1 269

Udzielone skonta finansowe - 1

Odsetki od �wiadcze� pracowniczych 44 41

Odsetki od dywidendy - -

Razem 3 775 2 272

Do kosztów finansowych klasyfikowane s� koszty z tytułu wykorzystywania zewn�trznych �ródeł finansowania, odsetki płatne z 
tytułu umów leasingu finansowego, kredytów i po�yczek oraz prowizje od kredytów i gwarancji bankowych. 
Koszty odsetek dotycz�ce kredytów bankowych wynosiły na koniec 2014 roku 5.667,61 złotych, a w roku 2013: 35.389,70 złotych 
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego obejmuj� odsetki wynikaj�ce z umowy. 

Nota 30 Dotacje pa�stwowe 

W dniu 29 listopada 2012r.  została zawarta umowa o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego nr PBS1/A5/13/2012 w 
ramach Programu Bada� Stosowanych pomi�dzy Narodowym Centrum Bada� i Rozwoju a Politechnik� �l�sk� (Wydział In�ynierii  
W dniu 29 listopada 2012r.  została zawarta umowa o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego nr  PBS1/A5/13/2012 w 
ramach Programu Bada� Stosowanych pomi�dzy Narodowym Centrum Bada� i Rozwoju a Politechnik� �l�sk� (Wydział In�ynierii 
Materiałowej i Metalurgii) b�d�cym liderem konsorcjum zgodnie z umow� z dnia 12.03.2012 nr 74/RM3/RR8/2012 o ustanowienie 
konsorcjum w celu zło�enia oferty i realizacji Projektu. 
Zgodnie z powy�sz� umow� o ustanowienie Konsorcjum, partnerami konsorcjum jest Instytut Spawalnictwa                           i 
ENERGOINSTAL S.A. 

Przedmiotem umowy jest wykonanie Projektu pt.:  "Technologia spawania laserem rur o�ebrowanych ze stali austenitycznych i 
stopów niklu przeznaczonych do pracy w kotłach o parametrach nadkrytycznych i ultranadkrytycznych " 
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Bada� i Rozwoju oraz okre�lenie praw i obowi�zków Stron Umowy zwi�zanych z 
realizacj� w/w Projektu.  

Zgodnie z harmonogramem wykonywania projektu zał�czonego do Umowy nr PBS/A5/12/2012 termin realizacji prac 
wykonywanych przez ENERGOINSTAL S.A. powinien  zako�czy� si� nie pó�niej ni� 30.11.2014 r.   

Całkowity koszt realizacji Projektu przez ENERGOINSTAL S.A. kształtuje si� na poziomie 700.000,00 zł, z czego dofinansowanie
wynosi 455.000,00 zł i stanowi 65% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych. 
W dniu 17.01.2014 spółka otrzymała zaliczk� w wysoko�ci 100% dofinansowania w/w projektu tj. w kwocie 455.000,00 zł.  

Do dnia 31.12.2014 r. w ramach w/w umowy spółka poniosła nakłady w wysoko�ci 871.626,41 zł. W ramach prac rozwojowych 
zaprojektowano, wykonano i przetestowano prototypy rur o�ebrowanych spawanych laserowo ze stali austenitycznych i stopów niklu 
przed ich wdro�eniem do produkcji przemysłowej. Przeprowadzone prace pozwoliły na realizacj� celu rozwojowego przez 
opracowania wytycznych technologii laserowego spawania rur o�ebrowanych ze stali austenitycznych i stopów niklu oraz okre�lenie 
ich wła�ciwo�ci u�ytkowych w zastosowaniach w kotłach przemysłowych o parametrach nadkrytycznych i supernadkrytycznych. 
Efektem tych prac jest uzyskanie certyfikowanych technologii laserowego spawania rur o�ebrowanych ze stali austenitycznych i 
stopów niklu. W roku 2015 w zwi�zku z rozpocz�ciem produkcji przemysłowej przy u�ycie powy�szych technologii nakłady zostan�
aktywowane i amortyzowane. Przewidywany okres ekonomicznej u�yteczno�ci 10 lat. 
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Nota 31 Podatek dochodowy 

Nota 31.1 Główne składniki obci��enia / uznania podatkowego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 

01.01.2014– 31.12.2014 01.01.2013 – 31.12.2013 

Bie��cy podatek dochodowy 3 615 2 181 

- bie��ce obci��enie z tytułu podatku dochodowego 3 577 2 181 

- korekty dotycz�ce bie��cego podatku dochodowego z lat ubiegłych 38 

Odroczony podatek dochodowy 296 1 435 
- obci��enie/uznanie z tytułu podatku odroczonego dotycz�ce powstania i 
odwracania si� ró�nic przej�ciowych 

296 1 435 

Obci��enie/uznanie podatkowe wykazane jako  zyski i straty, w tym: 3 911 3 616 

- przypisane działalno�ci kontynuowanej 3 911 3 616 

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 dotyczyło zysków aktuarialnych z oszacowania rezerw na 
�wiadczenia pracownicze. 

Nota 31.2 Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem z 
podatkiem dochodowym wykazanym jako zyski i straty 

01.01.2014 – 
31.12.2014 

01.01.2013 – 
31.12.2013 

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem z działalno�ci kontynuowanej 20 610 18 312

Zysk/strata przed opodatkowaniem z działalno�ci zaniechanej - -

Korekty konsolidacyjne 3 521 1 586

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem  24 131 19 898

Stawka podatkowa (w %)  19 19

Obci��enie podatkowe według zastosowanej stawki podatkowej 4 585 3 781

Ró�nice pomi�dzy wynikiem brutto a podstaw�  opodatkowania  (3 263) (7 199)

Koszty nie stanowi�ce kosztów uzyskania przychodów 46 841 34 388

Koszty podatkowe nie stanowi�ce kosztów bilansowych 50 070 84 437

Przychody podatkowe nie stanowi�ce przychodów bilansowych 31 761 64 498

Przychody bilansowe nie stanowi�ce przychodów podatkowych 31 795 21 648

Odliczenia straty 241 1 725

Odliczenia od dochodu 1 650 1 515

Wył�cznie strat spółek 368 183

Wynik  podatkowy 19 345 9 642

Obci��enie/uznanie podatkowe wykazane w zyskach i stratach 3 675 1 832

Podatek dochodowy Oddziały Niemcy, Holandia, Rumunia (98) 349

Korekty dotycz�ce bie��cego podatku dochodowego z lat ubiegłych 38 -

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

Obci��enie/uznanie podatkowe wykazane w zyskach i stratach  3 615 2 181

Nota 31.3 Odroczony podatek dochodowy 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Zyski i straty 

  31.12.2014 31.12.2013
Przej�cie 

spółek 
01.01.2014-
31.12.2014 

01.01.2013-
31.12.2013 

Rezerwa  z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 
�rodki trwałe 3 747 3 449 - 298 295
Niewymagalne nale�no�ci z wyceny 
kontraktów długoterminowych 

38 2 - 36 (16)

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

3 - - 3 -

Nale�no�ci - ró�nice kursowe 67 - - 67 (3)

Zobowi�zania - ró�nice kursowe - 36 - (36) 35
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Naliczone odsetki 130 192 - (62) 53

Wycena walutowych instrumentów 
finansowych 

16 40 - (24) 36

Zarachowane, nie otrzymane 
odszkodowania 

- 338 - (338) 338

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

4 001 4 057 - (56) 738

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 
Odpis aktualizuj�cy udziały, �rodki 
trwałe 

323 323 - - -

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

2 6 - (4) (23)

Nale�no�ci 117 139 - (22) 22

Nale�no�ci - ró�nice kursowe 2 28 - (26) (66)

Zobowi�zania - 1 - (1) 1

Zobowi�zania - ró�nice kursowe 29 2 - 27 1

Rezerwa na �wiadczenia pracownicze 837 576 - 261 59

Pozostałe rezerwy 404 488 - (84) 154

Zapasy 448 419 - 29 (7)
Wynagrodzenia wypłacone w 
nast�pnym roku 

643 512 - 131 85

Wycena  kontraktów 
długoterminowych 

2 347 3 129 - (782) (890)

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

335 311 - 24 (24)

Strata podatkowa mo�liwa do 
odliczenia 

- - - - (126)

Nie zapłacone faktury kosztowe 212 117 - 95 117
Aktywa brutto z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

5 699 6 051 - (352) (697)

Obci��enie/uznanie z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego 

296 1 435

W okresie obj�tym raportem wyst�piły aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od zysków aktuarialnych ustalonych w 
zwi�zku z oszacowaniem �wiadcze� pracowniczych odniesionych na kapitał rezerwowy z tytułu w kwocie (-) 38.059,00 zł. 

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. 

Nota 32 Rodzaj oraz kwoty zmian warto�ci szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich 
okresach, które wywieraj� istotny wpływ na bie��cy okres roczny 

Sporz�dzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF wymaga od Zarz�du Spółki u�ycia ocen i szacunków, 
które maj� wpływ na stosowane zasady rachunkowo�ci oraz wykazywane aktywa, pasywa, przychody oraz koszty.  

Szacunki i zwi�zane z nimi zało�enia opieraj� si� o do�wiadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste 
wyniki mog� odbiega� od przyj�tych warto�ci szacunkowych. 
Podstawowe os�dy i szacunki dokonane w procesie stosowania zasad rachunkowo�ci i maj�ce najwi�kszy wpływ na warto�ci uj�te w 
sprawozdaniu finansowym obejmowały: 

- Ujmowanie przychodów 

Poszczególne Spółki w Grupie stosuj� metod� procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych. 
Stopie� zaawansowania usługi mierzy si� udziałem kosztów poniesionych do cało�ci szacowanych kosztów kontraktu. Wyceny 
bie��cego stopnia zaawansowania kontraktów ujmuje si� na kontach rozlicze� mi�dzyokresowych przychodów i kosztów. 

- Stawki amortyzacyjne 

Wysoko�� stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywalnego okresu ekonomicznej u�yteczno�ci składników 
rzeczowego maj�tku trwałego oraz warto�ci niematerialnych. Grupa weryfikuje przewidywane okresy u�ytkowania ekonomicznego 
składników pozycji rzeczowych aktywów trwałych na koniec ka�dego rocznego okresu sprawozdawczego. 
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- Wycena rezerw z tytułu �wiadcze� pracowniczych 

Rezerwy z tytułu �wiadcze� pracowniczych zostały oszacowane za pomoc� metod aktuarialnych, które bazuj� na przyj�tych przez 
aktuariusza zało�eniach. 

- Składniki aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Poszczególne Spółki Grupy rozpoznaj� składniki aktywów z tytułu podatku odroczonego bazuj�c na zało�eniu, �e w przyszło�ci 
zostanie osi�gni�ty zysk podatkowy pozwalaj�cy na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w 
przyszło�ci mogłoby spowodowa�, �e zało�enie to stałoby si� nieuzasadnione. 

Informacje o zmianach pozycji uj�tych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na które mogły mie� wpływ os�dy i szacunki w 
stosunku do ko�ca 2013 r. przedstawione zostały poni�ej: 

  31.12.2014 31.12.2013 zmiana 

Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów: 12 601 11 614 987

    - �rodki trwałe 107 107 -

    - inwestycje długo- i krótkoterminowe 3 302 3 362 (60)

    - zapasy 2 360 2 203 157

    - nale�no�ci długo- i krótkoterminowe 6 832 5 942 890

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 732 6 046 (314)

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 4 001 4 057 (56)

Rezerwy: 5 008 4 807 201

    - na naprawy gwarancyjne 1 372 1 366 6

    - na �wiadczenia pracownicze i tym podobne: 3 053 2 544 509

        - odprawy emerytalne i rentowe 1 211 974 237

        - urlopy 1 776 1 457 319

        - nagrody jubileuszowe 66 113 (47)

    - pozostałe rezerwy: 583 897 (314)

        - rezerwy na odszkodowania i roszczenia 583 897 (314)

Wycena kontraktów długoterminowych: 24 129 2 475 21 654

    - rozliczenia mi�dzyokresowe czynne 25 136 9 028 16 108

    - rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów (1 007) (6 553) 5 546

Nota 33 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: 

-  31.12.2014r.:      01.01.14r.- 31.12.14r. (365 dni) – 18.000.000 szt. akcji    
�rednia wa�ona liczba wyemitowanych akcji zwykłych wynosi  18.000.000 szt. 

-  31.12.2013r.:      01.01.13r.- 31.12.13r. (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�: 
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  01.01.2014-
31.12.2014 

01.01.2013-
31.12.2013 

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

12 926 13 806

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 12 926 13 806
Zysk/strata netto przypadaj�cy na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do 
obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedn� akcj�

12 926 13 806

  01.01.2014-
31.12.2014 

01.01.2013-
31.12.2013 

�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�  

- -

 Zysk na jedn� akcj�: 01.01.2014-
31.12.2014 

01.01.2013-
31.12.2013 

- podstawowy z wyniku finansowego działalno�ci kontynuowanej 0,72 0,82
- rozwodniony z wyniku finansowego działalno�ci kontynuowanej - -

Nota 34 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� 31.12.2014 roku zatwierdzone uchwał� nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoinstal S.A. z dnia 
16.05.2014 r. dywidendy z akcji zwykłych w kwocie 10.800.000,00 zł. zostały wypłacone. 

Na dzie� 31.12.2014 roku zatwierdzone uchwał� nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Przedsi�biorstwa 
Robót Remontowych „ENERGOREM” Sp. z o.o. z dnia 16.04.2014 r. dywidendy z udziałów w kwocie 44.746,71 zł. zostały 
wypłacone. 

Nota 35 Niepewno�	 kontynuacji działalno�ci 

Na dzie� 31.12.2014 r. nie wyst�puje niepewno�� co do kontynuacji działalno�ci Grupy Kapitałowej.  

Nota 36 Poł�czenie jednostek gospodarczych 

W dniu 31 marca 2014 roku Spółka ENERGOINSTAL S.A. nabyła 255 udziałów w Spółce Enipro Sp. z o.o. (BES-
Krawtwerksanlagen Sp. z o.o.) w kwocie 25.658,00 zł obejmuj�c kontrol� 100,00% udziałów w kapitale i 100,00% w ogólnej liczbie 
głosów, natomiast w dniu 25 kwietnia 2014 roku w wyniku podwy�szenia kapitału w Spółce Enipro Sp. z o.o. Spółka 
ENERGOINSTAL S.A. nabyła 5700 udziałów w Spółce Enipro Sp. z o.o. w kwocie 570.000,00 zł.  i tym samym obejmuj�c kontrol�
92,54 % udziałów w kapitale i 92,54 % w ogólnej liczbie głosów. Z uwagi na rozwini�cie działalno�ci Spółka została obj�ta 
konsolidacj� od 01.04.2014 r. 

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

Enipro Sp. z o.o. (BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o. o.)* 

01.04.-31.12.2014 
okres obj�ty 
konsolidacj�

01.01.-31.03.2014 
okres przed 

obj�ciem 
konsolidacj�

01.01.-31.12.2013 
okres przed 

obj�ciem 
konsolidacj�     

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 2 404 1 7

Przychody finansowe - - -

Wynik brutto (405) - -

Wynik netto (390) - -

Suma aktywów 1 907 50 56

Kapitał własny 280 50 50

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 1 627 - 6

* w dniu 03.06.2014 roku zmieniono nazw� spółki z BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o. o. na Enipro Sp. z o.o. W dniu 25.04.2014 r. 
Energoinstal S.A. obj�ł 5700 udziałów uzyskuj�c tym samym 92,54 % udziałów w Spółce. Z uwagi na rozwini�cie działalno�ci 
Spółka została obj�ta konsolidacj� od 01.04.2014 r.
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Eniq Sp z o.o. ** 

01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013 
okres przed 

obj�ciem 
konsolidacj�   

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 238 274 1 185

Przychody finansowe 57 23

Wynik brutto 6 662 (494)

Wynik netto 5 443 (494)

Suma aktywów 12 792 4 632

Kapitał własny 8 992 3 551

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 3 800 1 081

** w dniu 02.07.2013 roku zmieniono przedmiot działalno�ci Spółki oraz jej nazw� z Instal – Cad Sp. z o.o. na Eniq Sp. z o.o. W 
dniu 06.08.2013 NZWZ podj�ło uchwał� o podwy�szeniu kapitału o 4.000.000 zł. W podwy�szonym kapitale Energoinstal S.A. obj�ł 
3800 udziałów o ł�cznej warto�ci nominalnej 1.900.000 zł uzyskuj�c tym samym 48,28% udziałów w Spółce. Z uwagi na rozwini�cie 
działalno�ci Spółka została obj�ta konsolidacj� od 01.01.2014 r. 

Poni�ej podstawowe informacje pozostałych spółek zale�nych obj�tych konsolidacj� w tysi�cach złotych: 

Galeria Piast Sp. z o.o. 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2013  

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 14 225

Przychody finansowe - -

Wynik brutto (80) (96)

Wynik netto (80) (96)

Suma aktywów 15 827 15 422

Kapitał własny 11 884 11 964

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 3 943 3 458

Energoinstal Sp. z o.o. 01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013  

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 4 003 2 825

Przychody finansowe - -

Wynik brutto 55 63

Wynik netto 45 52

Suma aktywów 678 521

Kapitał własny 314 322

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 364 199

ZEC  ENERGOSERVICE Sp. z o.o. 01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013 

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 21 661 17 365

Przychody finansowe 39 108

Wynik brutto 1 204 1 463

Wynik netto 951 1 351

Suma aktywów 14 176 14 930

Kapitał własny 9 433 9 938

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 4 743 4 992

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

01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013 

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 57 573 78 134

Przychody finansowe 368 195

Wynik brutto 2 878 2 722

Wynik netto 2 326 2 286

Suma aktywów 49 558 45 405

Kapitał własny 21 342 19 012

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 28 216 26 393
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Przedsi�biorstwo Robót Remontowych EL-GOR Sp. z o.o. 01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013  

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 6 225 3 523

Przychody finansowe 12 34

Wynik brutto 1 040 674

Wynik netto 839 541

Suma aktywów 3 492 2 716

Kapitał własny 2 456 2 146

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 1 036 570

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

01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013  

Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi 13 257 13 674

Przychody finansowe 3 4

Wynik brutto 887 585

Wynik netto 707 477

Suma aktywów 5 649 4 844

Kapitał własny 3 595 3 056

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 2 054 1 788

Nota 37 Transakcje z podmiotami powi�zanymi 

Na dzie� 31 grudnia 2014 roku w skład jednostek powi�zanych wchodziły: 
� Energoinstal Sp. z o.o., 
� Instal Finanse Sp. Z o. o., 
� Interbud DEVELOPMENT Sp. z o. o., 
� Eniq Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach (w dniu 02.07.2013 roku zmieniono przedmiot działalno�ci Spółki oraz jej nazw� z 

Instal – Cad Sp. z o.o. na Eniq Sp. z o.o.), 
� ZEC Energoservice Sp. z o. o. ( w dniu 30.08.2013 roku nast�piło przej�cie Spółki Instal „Bielsko” Sp. z o.o. przez ZEC 

ENERGOSERVICE Sp. z o.o.), 
� Przedsi�biorstwo Budowlano – Usługowe INTERBUD –WEST Sp. z o.o., 
� Energorm Sp. z o.o. (Przedsi�biorstwo Robót Remontowych), 
� EL-GOR Sp. z o.o. (Przedsi�biorstwo Robót Remontowych), 
� Enipro Sp. z o.o. z siedzib� w Gliwicach (w dniu 03.06.2014 roku zmieniono nazw� spółki z BES – Kraftwerksanlagen Sp. 

z o. o. na Enipro Sp. z o.o.), 
� Stanisław Wi�cek (działalno�� gospodarcza), 
� Instytut Optymalizacji Technologii Sp. z o.o. (Artur Olszewski – współwła�ciciel i Sekretarz Rady Nadzorczej 

ENERGOINSTAL S.A.), 
� Galeria Piast Sp. z o.o., 
� W.A.M. Sp. z o.o. (Stanisław Wi�cek – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A., Jarosław Wi�cek – 

Wiceprezes Zarz�du ENERGOINSTAL S.A. i Michał Wi�cek - Prezes Zarz�du ENERGOINSTAL S.A. – współwła�ciciele 
spółki) 

� Władysław Komarnicki (działalno�� gospodarcza) – ( Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL 
S.A. Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej  Przedsi�biorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD - WEST Sp. z o.o.). 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe spółki ENERGOINSTAL S.A. oraz sprawozdania 
finansowe jednostek zale�nych wymienionych poni�ej. 

Nazwa jednostki 
Udział w kapitale (%) 

Siedziba 31.12.2014 31.12.2013 

ENERGOINSTAL Spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci�

Katowice 100% 100% 

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

100% 100% 

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

Gorzów 
Wielkopolski

66,76% 66,76% 

EL-GOR  Spółka z ograniczon� Gorzów 100% 100% 
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odpowiedzialno�ci� Wielkopolski

ENERGOREM Spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci�

Gorzów 
Wielkopolski

66% 66% 

GALERIA PIAST Spółka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci�

Pozna� 66,76% 66,76% 

ENIQ Sp. z o.o.  Katowice 48,28% 48,28% 

ENIPRO Sp. z o.o. ( do 03.06.2014 BES 
KRAFTWERKSANLAGEN Sp. z o.o.)  

Gliwice 92,54% 49% 

Nota 37.1 Kwoty transakcji zawartych z podmiotami powi�zanymi  

Podmiot powi�zany 
Sprzeda�  Zakupy  

01.01.2014-
31.12.2014 

01.01.2013-
31.12.2013 

01.01.2014-
31.12.2014 

01.01.2013-
31.12.2013 

Jednostka dominuj�ca 1 117 316 25 721 15 410 
Podmioty wywieraj�ce 
znacz�cy wpływ 

- - - - 

Jednostki zale�ne 23 276 19 104 3 512 8 128 
Jednostki stowarzyszone - 3 - 6 
Wspólne przedsi�wzi�cia, w 
których jednostka (dominuj�ca) 
jest wspólnikiem 

- - - - 

Kluczowi członkowie kadry 
kierowniczej jednostki 
(dominuj�cej) 

4 862 4 121 22 - 

Pozostałe podmioty powi�zane - - - - 
Razem 29 255 23 544 29 255 23 544 

Nota 37.2 Kwoty rozrachunków z podmiotami powi�zanymi 

Podmiot powi�zany 
Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych

Zobowi�zania wobec podmiotów 
powi�zanych 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Jednostka dominuj�ca 756 22 6 817 2 380
Podmioty wywieraj�ce 
znacz�cy wpływ 

- - - -

Jednostki zale�ne 7 806 2 954 1 763 595

Jednostki stowarzyszone - - - 7
Wspólne przedsi�wzi�cia, w 
których jednostka (dominuj�ca) 
jest wspólnikiem 

- - - -

Kluczowi członkowie kadry 
kierowniczej jednostki 
(dominuj�cej) 

19 6 1 -

Pozostałe podmioty powi�zane - - - -
Razem 8 581 2 982 8 581 2 982

Nota 37.3 Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej 

  
01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013 

Krótkoterminowe 
�wiadczenia pracownicze 

2 415 2 239

�wiadczenia po okresie 
zatrudnienia 

- -

Pozostałe �wiadczenia 
długoterminowe 

- -

�wiadczenia z tytułu 
rozwi�zania stosunku pracy 

- -

�wiadczenia pracownicze w 
formie akcji własnych 

- -

Razem 2 415 2 239

Transakcje ze Stanisławem Wi�ckiem, akcjonariuszem i Przewodnicz�cym Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. wyniosły po 
stronie zakupów ENERGOINSTAL S.A.  netto: 
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� w okresie 01-12.2014                                                 4.686.107,25 złotych, 
� w okresie 01-12.2013   4.061.189,25 złotych. 

Przedmiotem transakcji były usługi dzier�awy. 

Transakcje z Instytutem Optymalizacji Technologii Sp. z o.o., (Artur Olszewski – współwła�ciciel instytutu i Sekretarz Rady 
Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A.) wyniosły po stronie zakupów ENERGOINSTAL S.A.  netto: 

� w okresie 01-12.2014 35.000,00 złotych, 
� w okresie 01-12.2013 60.000,00 złotych. 

Transakcje z W.A.M. p. z o.o. (Stanisław Wi�cek – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A., Jarosław Wi�cek – 
Wiceprezes Zarz�du ENERGOINSTAL S.A. i Michał Wi�cek - Prezes Zarz�du ENERGOINSTAL S.A. – współwła�ciciele spółki ) 
wyniosły po stronie sprzeda�y ENERGOINSTAL S.A.  netto: 

� w okresie 01-12.2014                 13.354,80 złotych, 
� w okresie 01-12.2013                          0,00 złotych. 

Przedmiotem transakcji były usługi dzier�awy. 

Transakcje z W.A.M. p. z o.o. (Stanisław Wi�cek – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A., Jarosław Wi�cek – 
Wiceprezes Zarz�du ENERGOINSTAL S.A. i Michał Wi�cek - Prezes Zarz�du ENERGOINSTAL S.A. – współwła�ciciele spółki ) 
wyniosły po stronie zakupów ENERGOINSTAL S.A.  netto: 

� w okresie 01-12.2014                 16.000,00 złotych, 
� w okresie 01-12.2013                          0,00 złotych. 

Przedmiotem transakcji był najem. 

Transakcje z Władysławem Komarnickim – Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. Przewodnicz�cy 
Rady Nadzorczej  Przedsi�biorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD - WEST Sp. z o.o. wyniosły po stronie sprzeda�y 
Przedsi�biorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD - WEST Sp. z o.o.  netto: 

� w okresie 01-12.2014                   8.739,31 złotych, 
� w okresie 01-12.2013                   4.398,28 złotych. 

Przedmiotem transakcji były usługi najmu. 

Transakcje z Władysławem Komarnickim – Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. Przewodnicz�cy 
Rady Nadzorczej  Przedsi�biorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD - WEST Sp. z o.o. wyniosły po stronie zakupów 
Przedsi�biorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD - WEST Sp. z o.o.  netto: 

� w okresie 01-12.2014               124.609,47 złotych, 
� w okresie 01-12.2013               144.184,00 złotych. 

Przedmiotem transakcji były usługi po�rednictwa handlowego. 

Nota 38 Polityka zarz�dzania ryzykiem 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa 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. 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 19,6 % udziałem przychodów z eksportu w przychodach ogółem Grupa 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, których udział w przychodach ogółem  
w okresie 01.01.-31.12.2014 r. stanowił 5,8 %. Kontrakty eksportowe dotycz�ce dostaw produktów Grupa zabezpiecza poprzez 
zawieranie kontraktów terminowych typu FORWARD. 
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 
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oraz płatno�ci zaliczek. Grupa 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  
w rachunku bie��cym. Grupa Energoinstal S. A. 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 39 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: 

31.12.2014 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 - 660 - - 1 145 - 1 805

Oprocentowanie zmienne 
- zobowi�zania z 

tytułu leasingu 
finansowego 

236 186 11 17 26 3 391 3 867

- kredyty w rachunku 
bie��cym 

- - - - - - -

- kredyty bankowe  33 - - - - - 33

31.12.2013 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 - 660 - - 1 105 - 1 765

Oprocentowanie zmienne 
- zobowi�zania z 

tytułu leasingu 
finansowego 

1 196 1 308 1 487 244 - - 4 235

- kredyty w rachunku 
bie��cym 

- - - - - - -

- kredyty bankowe  55 - - - - - 55

Na 31.12.2014 Spółka posiada zawarte transakcje typu FORWARD na ł�czn� kwot� 982tys.EUR. Terminy realizacji transakcji 
przypadaj� w styczniu 2015, a  �redniowa�ony kurs realizacji wynosi 4,1787. Dokonana na dzie� bilansowy wycena instrumentów do 
ich warto�ci godziwej zamyka si� kwot�  +84 tys. zł. 
Zawarte przez Spółk� kontrakty terminowe typu forward maj� na celu zabezpieczenie przyj�tego do bud�etu kontraktu kursu 
walutowego w zakresie dostaw eksportowych ( zabezpieczenie sprzeda�y waluty ) oraz zakupów towarów i usług wyra�onych w 
walutach obcych w ramach projektów realizowanych w Generalnym wykonawstwie ( zabezpieczenie zakupu waluty ), 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 lub 
spłaty zobowi�za� wynikaj�cych z realizowanych przez spółk� kontraktów. Spółka nigdy nie spekulowała na walutach, a wolumen 
zawartych transakcji nie przekroczył jej ekspozycji w walucie obcej w danym okresie.  
Zdaniem Spółki warto�� instrumentów finansowych (poza udziałami w jednostkach powi�zanych) wyra�ona w sprawozdaniu 
finansowym odzwierciedla ich warto�� godziw�. 
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Nota 39.1  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 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 jednostki dominuj�cej dotycz�c� mo�liwych zmian kursów 
wymiany walut obcych.  
Zdaniem Zarz�du jednostki dominuj�cej 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.  

W celu ukazania faktycznego wpływu waha� kursu na sprawozdanie finansowe, do oblicze� w zakresie Oddziałów w analizie 
uwzgl�dniono jedynie ich wynik finansowy. 

ANALIZA WRA�LIWO�CI NA DZIE� 31 GRUDNIA 2014 

AKTYWA I ZOBOWI�ZANIA        

FINANSOWE 
WARTO�� NARA�ONA 

NA RYZYKO  EUR/PLN 

  +10% -10% 

   PLN RZiS KAPITAŁ RZiS KAPITAŁ 

       

NALE�NO�CI Z TYTUŁU  14 100 1 410  -1 410

DOSTAW I USŁUG      
       

�RODKI PIENI��NE 32 861 3 286  -3 286

       

ROZRACHUNKI 7 926 793  -793

WEWN�TRZZAKŁADOWE      

       

POCHODNE INSTRUMENTY  84 417  -420

FINANSOWE       

       

ZOBOWI�ZANIA Z TYTUŁU 9 810 981  -981

DOSTAW I USŁUG      
       

WYCENA KONTRAKTÓW -121 113  -113

       

WYNIKI ODDZIAŁÓW  1 027 103   -103   

       

WPŁYW NA RACHUNEK       

ZYSKÓW I STRAT    7 103  - 7 106

PRZED OPODATKOWANIEM       

       
WPŁYW NA KAPITAŁ 

WŁASNY     7 103  -7 106

PRZED OPODATKOWANIEM            
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ANALIZA WRA�LIWO�CI NA DZIE� 31 GRUDNIA 2013 

AKTYWA I ZOBOWI�ZANIA        

FINANSOWE 
WARTO�� NARA�ONA 

NA RYZYKO  EUR/PLN 

  +10% -10% 

   PLN RZiS KAPITAŁ RZiS KAPITAŁ 

       

NALE�NO�CI Z TYTUŁU  16 551 1 655  -1 655

DOSTAW I USŁUG      
      

�RODKI PIENI��NE 4 593 459  -459
       

ROZRACHUNKI 14 180 1 418  -1 418

WEWN�TRZZAKŁADOWE      

       

POCHODNE INSTRUMENTY  208 -512  595

FINANSOWE       

       

ZOBOWI�ZANIA Z TYTUŁU 10 932 1 093  -1 093

DOSTAW I USŁUG       
       

WYCENA KONTRAKTÓW 28 457  -457

       

WYNIKI ODDZIAŁÓW  731 73   -73   

       

WPŁYW NA RACHUNEK       

ZYSKÓW I STRAT    4 324  - 4 241

PRZED OPODATKOWANIEM       

       
WPŁYW NA KAPITAŁ 

WŁASNY     4 324  -4241

PRZED OPODATKOWANIEM            

Nota 40 Zobowi�zania warunkowe 

  31.12.2014 31.12.2013 

 1. Zobowi�zania warunkowe  201 669 222 366

 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 )  201 669 222 366

 - udzielonych gwarancji i por�cze� * 198 688 194 825

 - wekslowe  2 981 27 541

 - inne - -

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

 2. Inne - -
- nie uznane roszczenia skierowane przez kontrahenta na drog�

post�powania s�dowego 
- - 

   - 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 
 Pozycje pozabilansowe razem  201 669 222 366

* Dodatkowe zabezpieczenie wystawionych gwarancji bankowych stanowi� cesje wierzytelno�ci z kontraktów: 
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- kontrakt z SEJ SA o warto�ci 507.840.000 zł netto – pozostała warto�� cesji 29.693.618,63 zł brutto (24.141.153,36 zł netto)
Główn� pozycj� zabezpiecze� na maj�tku stanowi� zobowi�zania z tytułu zaci�gni�tych kredytów bankowych oraz udzielonych 
przez bank gwarancji.  

W zobowi�zaniach warunkowych w kwocie 177.978 tys. zł zawarte s� por�czenia cywilnoprawne w postaci dwóch gwarancji 
korporacyjnych wystawionych za Enipro Sp. z o.o. na rzecz BSPiR Energoprojekt Katowice. 

Wystawione gwarancje kooperacyjne: 

Nazwa                      
Data                                               

wystawienia 
Wa�no��
gwarancji 

Kwota Waluta   Beneficjent 

ENERGOINSTAL 02-09-2014 14-10-2016 112 500,00 PLN zwrotu zaliczki
BSPiR 

Energoprojekt 
Katowice 

ENERGOINSTAL 02-09-2014 14.11.2019 119 925,00 PLN 
nale�yte wyk, 
wady+usterki 

BSPiR 
Energoprojekt 

Katowice 

Główn� pozycj� zabezpiecze� na maj�tku stanowi� zobowi�zania z tytułu zaci�gni�tych kredytów bankowych oraz udzielonych 
przez bank gwarancji. 
Na dzie� 31 grudnia 2013 roku nie wyst�powały zobowi�zania z tytułu por�cze�. Na dzie� 31 grudnia 2014 roku Spółka posiadała 
por�czenie wg prawa cywilnego w kwocie 3.150 tys. zł dotycz�ce zawartej Umowy Ramowej o Współpracy w zakresie Transakcji 
Terminowych i Pochodnych oraz Umowy Dodatkowej Transakcji Walutowych zawartej pomi�dzy Eniq Sp. z o.o., a Raiffeisen Bank 
Polska S.A.  

W zwi�zku opó�nieniami w realizacji jednego z cz��ciowych etapów na jednej z realizowanych przez Energoinstal SA inwestycji, 
Inwestor naliczył kar� umown� w wysoko�ci 1.585 tys zł.  
Ze wzgl�du na fakt, i� Energoinstal SA odrzuca zasadno�� przesłanej noty została ona odesłana bez ksi�gowania.  

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 roku. 
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 41 Informacje o wynagrodzeniach, nagrodach i korzy�ciach wypłaconych lub nale�nych osobom 

zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym Emitenta 

Wysoko�� wynagrodze� członków Zarz�du Emitenta w okresie 01-12.2014 zawiera poni�sza tabela: 

Imi� i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2014 

do 31.12.2014) 

Michał Wi�cek  Prezes Zarz�du 420 000,00

Jarosław Wi�cek  Wiceprezes Zarz�du 420 000,00

Lucjan Noras Członek zarz�du 264 000,00

Razem   1 104 000,00
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Wysoko�� wynagrodze� członków Zarz�du w okresie 01-12.2013 zawiera poni�sza tabela: 

Imi� i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2013 

do 31.12.2013) 

Michał Wi�cek  Prezes Zarz�du 420 000,00

Jarosław Wi�cek  Wiceprezes Zarz�du 420 000,00

Lucjan Noras Członek zarz�du 264 000,00

Razem   1 104 000,00

Wysoko�� wynagrodze� członków Rady Nadzorczej w 2014 roku przedstawia poni�sza tabela: 

Imi� i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2014 do 31.12.2014) 

Stanisław Wi�cek* Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej  150 000,00
Władysław Komarnicki** Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej  30 000,00

Jan Pyka ** Członek Rady Nadzorczej 30 000,00

Artur Olszewski ** Sekretarz Rady Nadzorczej 30 000,00

Kawalski Henryk ** Członek Rady Nadzorczej 30 000,00

Razem   270 000,00

* Stanisław Wi�cek- - wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej wyniosło 30.000,00 zł. Wynagrodzenie ze 

stosunku pracy wyniosło 120 000,00  zł.  

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

Wysoko�� wynagrodze� członków Rady Nadzorczej w 2013 roku przedstawia poni�sza tabela: 

Imi� i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2013 do 31.12.2013) 

Stanisław Wi�cek* Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej  123 333,33
Kowalski Andrzej ** Członek Rady (do 27.10.2013 ) 24 673,91
Władysław Komarnicki** Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej i 

Sekretarz Rady Nadzorczej ) 
30 000,00

Jan Pyka ** Członek Rady Nadzorczej (od 18.12.2013) 1 000,00

Artur Olszewski ** Członek Rady Nadzorczej 30 000,00

Kawalski Henryk ** Członek Rady Nadzorczej 30 000,00

Razem   239 007,24

* Stanisław Wi�cek- - wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej wyniosło 30.000,00 zł. Wynagrodzenie ze 

stosunku pracy wyniosło 93 333,33  zł.  

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

Nota 41.1 Informacje o wynagrodzeniach, nagrodach i korzy�ciach wypłaconych lub nale�nych osobom 
zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym Emitenta w jednostkach podporz�dkowanych 

Wysoko�� wynagrodze� osób zarz�dzaj�cych Emitenta w okresie 01.01.-31.12.2014 zawiera poni�sza tabela: 
Imi� i nazwisko Funkcja 

we władzach Emitenta 

Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2014 do 31.12.2014) 

Lucjan Noras Członek zarz�du 6 304,35

Jarosław Wi�cek  Wiceprezes Zarz�du 2 000,00

Razem - 8 304,35

    

Wysoko�� wynagrodze� osób zarz�dzaj�cych Emitenta w okresie 01.01.-31.12.2013 zawiera poni�sza tabela: 
Imi� i nazwisko Funkcja 

we władzach Emitenta 

Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2013 do 31.12.2013) 

Lucjan Noras Członek zarz�du 12 516,13

Razem - 12 516,13

Wysoko�� wynagrodze� osób nadzoruj�cych Emitenta w okresie 01.01.-31.12.2014 zawiera poni�sza tabela: 
Imi� i nazwisko Funkcja 

we władzach Emitenta 

Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2014 do 31.12.2014) 

Stanisław Wi�cek  
Przewodnicz�cy Rady 

Nadzorczej 66 000,00

Razem - 66 000,00
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Wysoko�� wynagrodze� osób nadzoruj�cych Emitenta w okresie 01.01.-31.12.2013 zawiera poni�sza tabela: 
Imi� i nazwisko Funkcja 

we władzach Emitenta 

Wynagrodzenie w złotych (od 01.01.2013 do 31.12.2013) 

Stanisław Wi�cek  Przewodnicz�cy Rady 
Nadzorczej 67 145,82

Razem - 60 000,00

Nota 41.2 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 - - - - - - 412 412 

Rady 
Nadzorczej 

- - - - - - - - 

Razem - - - - - - 412 412 

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� 31.12.2014 r. nale�no�� z tytułu udzielonej po�yczki wynosiła       
412 085,17 zł. Oprocentowanie po�yczki nie odbiega od rynkowego. 

Nota 42 Informacja o przej
tym zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A., z podziałem na grupy 

zawodowe 

  

za okres od 

01.01.2014roku do 

31.12.2014roku 

za okres od 

01.01.2013 roku do 

31.12.2013roku 

Ogółem, z tego: 808 903 

–  pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) 232 224 

–  pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) 516 607 

–  uczniowie - - 

–  osoby wykonuj�ce prac� nakładcz� - - 

–  osoby korzystaj�ce z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 60 72 

Nota 43 Informacje o znacz�cych zdarzeniach, dotycz�cych lat ubiegłych, uj
tych w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym za bie��cy okres 

Znacz�ce zdarzenia dotycz�ce lat ubiegłych nie wyst�piły w bie��cym okresie. 

Nota 44 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 inne zdarzenia dotycz�ce lat ubiegłych, które nie zostały uj�te w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Nota 45 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%. 
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Nota 46 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 47 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 2014 roku, w stosunku do roku 2013 nie dokonano zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowo�ci.  

Nota 48 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 
25 Sprawozdania z działalno�ci Grupy Kapitałowej. 

Nota 49 Dokonanie korekty bł
dów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 

finansowych na sytuacj
 maj�tkow� i finansow�, płynno�	 oraz wynik finansowy i rentowno�	 Grupy 

Kapitałowej 

Nie dokonano korekty bł�dów. 

     

Podpisy Członków Zarz�du: 

Michał Wi�cek - Prezes Zarz�du     …………………….. 
        Podpis 

Jarosław Wi�cek - Wiceprezes Zarz�du    ……………………… 

        Podpis 

Lucjan Noras - Członek Zarz�du                    ……………………… 

        Podpis 

El�bieta Kowalska  - Główny Ksi�gowy                     …………………….. 
                                                                                              Podpis 

Katowice, 12 marca 2015 r. 
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1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ.  
 
 
1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE.  
 
Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. jest Spółka ENERGOINSTAL S.A. 
 
Firma:  ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Katowice 

Adres:  Al. Roździeńskiego 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 

 
 
 
Według stanu na dzień 31.12.2014 roku w skład Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. wchodzą 
następujące Spółki: 
 

• ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o.            100% udziałów 

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

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

• PRR ENERGOREM Sp. z o.o.        66% udziałów 

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

• ENIQ Sp. z o.o.       48,28% udziałów 

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

• ENIPRO Sp. z o.o.      92,54% udziałów 

� GALERIA PIAST Sp. z o.o.     66,76% udziałów pośrednio 

� INTERBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o.    66,76% udziałów pośrednio 

� ENIZO Sp. z o.o. *      51,9% udziałów 

 

* w dniu 20 listopada 2014 roku aktem notarialnym została zawiązana spółka ENIZO  

Sp. z o.o. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 16.02.2015 roku. 
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1.2. OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNO ŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ.  

 
 

Oferta Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. obejmuje dostarczanie kompleksowych 

rozwiązań w wytwarzaniu, montażu i serwisie urządzeń przeznaczonych dla energetyki przemysłowej  

i zawodowej oraz zakładów przemysłowych, petrochemicznych, motoryzacyjnych, hutniczych 

i spożywczych.  

Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A. specjalizuje się w produkcji kotłów i urządzeń 

kotłowych, w których poszczególne materiały opałowe w postaci ciekłej, gazowej bądź stałej 

(biomasa, odpady komunalne, węgiel), w optymalny sposób przekształcane są w żądaną formę 

energii. Jednostka dominująca jest jednym z największych producentów kotłów energetycznych   

w Polsce oraz znanym i cenionym partnerem na rynku zagranicznym. 

Grupa ENERGOINSTAL S.A. prowadzi jako Generalny Realizator Inwestycji lub Generalny 

Wykonawca kompleksowo (pod klucz) realizację obiektów dla energetyki i przemysłu. 

Realizuje również zlecenia montażowe, instalacyjne oraz remontowe w zakładach 

przemysłowych. Oferta firmy wzbogacona jest o obsługę serwisową instalacji, obróbkę cieplną 

materiałów tworzących produkt globalny, jak również usługi własnego laboratorium oraz ośrodek 

szkoleniowy dla podmiotów zewnętrznych.  

W bieżącym roku obrotowym konsolidacją został objęty nowy podmiot w Grupie – spółka Eniq 

Sp. z o.o. Ze względu na znaczny wpływ nowego podmiotu zarówno na strukturę, jak i wielkość 

osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży wydzielony został w tym celu osobny segment 

działalności – obrót energią elektryczną.     

 
1.3. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH   

I USŁUGACH.  

 
Oferta produktowa Grupy ENERGOINSTAL S.A. skupia się na branży energetycznej, a także 

na branży budowlano-przemysłowej.  

 

Obszar działalno ści Grupy: 

Grupa realizuje przedsięwzięcia w trybie Generalnego Realizatora i pod „Klucz” obejmujące: 

- projektowanie, 

- produkcję, 

- montaż, 

- uruchomienie, 

- serwis, 

- roboty budowlane, 

- hurtowy obrót energią elektryczną 
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Grupa produkuje:  

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

a w szczególności: 

� Kotły odzysknicowe  w układach parowo – gazowych elektrowni.  

� Kotły na biopaliwa. 

� Kotły fluidalne. 

� Kotły do utylizacji odpadów komunalnych.  

� Kotły węglowe. 

� Kotły gazowo – olejowe. 

� Palniki olejowo – gazowe do kotłów  dla palników kotłowych. 

� Stacje regulacyjno-pomiarowe gazowe i olejowe. 

� Rury ożebrowane z żebrem ciągłym i nacinanym spawanym na całej długości żebra – 

spawane laserem. 

� Elementy kotłów w tym ściany membranowe spawane hybrydowo metodą MAG + laser. 

� Rury claddingowane. 

� Urządzenia do odpylania spalin. 

� Konstrukcje stalowe wraz z projektowaniem. 

� Kanały powietrza i spalin. 

� Zbiorniki ciśnieniowe. 

� Przewody wentylacyjne i odpylające. 

� Nietypowe urządzenia przemysłowe. 

 

Montuje i remontuje: 

� Kotły parowe. 

� Kotły wodne.  

� Kompletne kotłownie.  

� Budynki i obiekty przemysłowe. 

� Instalacje i urządzenia ochrony środowiska. 

� Instalacje technologiczne kotłowni, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjne, 

wody lodowej, instalacje wodne i gazowe w obiektach przemysłowych 

oraz infrastruktury komunalnej. 

� Techniczne wyposażenie budynków.  

� Instalacje technologiczne dla przemysłu.        

� Instalacje i produkty ze stali szlachetnych w przemyśle spożywczym, chemicznym 

i budownictwie. 

� Instalacje wentylacji, klimatyzacji i odpylania. 

� Izolacje termiczne.  

� Izolacje akustyczne.  

� Zabezpieczenia antykorozyjne. 
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Grupa ENERGOINSTAL S.A. posiada możliwość realizacji dużych i skomplikowanych robót,  

co wyróżnia ją na tle konkurencji. Grupa zapewnia pełną obsługę techniczną wraz z przekazaniem 

inwestorowi gotowego obiektu spełniającego wymagania odbiorowe. Generalne Wykonawstwo  

i Generalna Realizacja Inwestycji obiektów przemysłowych prowadzone przez Grupę 

ENERGOINSTAL S.A., obejmuje kompleksowe czynności w tym obszarze, w tym projektowania, 

produkcji i montażu kotłów, rurociągów oraz całych instalacji palnikowych, konstrukcji budynków 

kotłowni, instalacji oczyszczania spalin i izolacji termicznych. Grupa poprzez swoją Spółkę 

INTERBUD-WEST Sp. z o.o. realizuje roboty budowlano-montażowe w Generalnym Wykonawstwie  

w różnych technologiach i systemach w zakresie budownictwa:  

� przemysłowego, 

� inżynieryjnego, 

� ogólnego, 

� prac konserwatorskich. 

W szczególności w tym zakresie Grupa specjalizuje się w wykonawstwie obiektów produkcyjno – 

magazynowych oraz użyteczności publicznej. 

 

1.4.  ZASADNICZE RYNKI ZBYTU ZWI ĄZANE Z DZIAŁALNO ŚCIĄ GRUPY. 

 

Głównym rodzajem prowadzonej przez Grupę ENERGOINSTAL S.A. działalności jest 

produkcja, montaż i serwis kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz kompleksowe 

wykonawstwo instalacji przemysłowych. Rynek ten jest uzależniony w dużym stopniu od popytu 

przedsiębiorstw działających w innych sektorach. Na rynek działalności Grupy ENERGOINSTAL S.A. 

największy wpływ mają sektor przedsiębiorstw użyteczności publicznej (w tym sektor energetyczny 

obejmujący elektrownie i elektrociepłownie), przemysł hutniczy i przemysł petrochemiczny. 

 Grupa działa na rynku krajowym i za granicą. Kontrakty realizowane jako Generalny 

Wykonawca, a także usługi budowlane Grupa realizuje w Polsce, natomiast kontrakty produkcyjno-

montażowe realizuje głównie w Niemczech oraz innych krajach Unii Europejskiej. Rynek 

pozaeuropejski to wyłącznie dostawy produktów Firmy. 

 

1.5.  INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA.  

 
Struktura geograficzna zakupów  materiałowych i usług w 2014 roku uległa istotnej zmianie  

w zakresie importu w porównaniu do roku 2013. Oprócz dotychczasowego importu z Niemiec i Czech 

w 2014 roku głównym dostawcą stał się rynek austriacki. Większość zakupów – powyżej 50%, 

dokonywana była jednak na rynku krajowym. 
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Najważniejszymi dostawcami materiałów i usług w 2014 roku były następujące firmy: Andritz 

Energy&Environment z Austrii – wartość zakupów: 28.850.000 PLN, co stanowiło 15% zakupów 

ogółem oraz Siemens Czechy – wartość zakupów: 9.328.000 PLN z 4% udziałem w zakupach, którzy 

zaopatrywali budowy bloków EC Zofiówka oraz Koksowni Przyjaźń w elementy turbozespołu oraz 

elementy kotła fluidalnego, a także dostawcy z Niemiec (0,94% wartości netto zakupów ogółem).  

Między emitentem, a wymienionymi dostawcami nie występują powiązania kapitałowe. 
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2. ORGANIZACJA  

 

2.1.  POSIADANE PRZEZ GRUPĘ ODDZIAŁY.  
 

 Spółka ENERGOINSTAL S.A. posiada dwa oddziały zagraniczne: 

� ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna Oddział Przedsiębiorstwa Schoenefeld. 

 Siedziba Oddziału: Republika Federalna Niemiec, Land Brandenburg,  

 Konigs Wusterhausen, 12529 Schoenefeld, Am Dorfanger 1. 

 NIP: DE187459600 

 

� ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna. 

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

 NIP: NL 8146.34.217 B.01 

 
 
2.2.  SCHEMAT ORGANIZACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ.  
 

Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A. na dzie ń 31.12.2014 roku:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                  

 

               

                                                                               

         

  

 

ENERGOINSTAL S.A. 

ENERGOREM 
 Sp. z o.o. 

 

ENIQ Sp. z o.o.  
 

 
INSTAL FINANSE Sp. z o.o. 

EL-GOR 
Sp. z o.o. 

 

48,28% 

66% 

100 % 100 % 

100 % 

 
ENERGOINSTAL Sp. z o.o. 

ZEC ENERGOSERVICE  
Sp. z o.o. 

100 % 

PBU INTERBUD-WEST  
 Sp. z o.o. 

66,76 % 92,54 % 

 
ENIPRO Sp. z o.o. 

 

INTERBUD 
DEVELOPMENT  

Sp. z o.o. 

100 % 100 % 

GALERIA  
PIAST 

 Sp. z o.o. 

51,9 % 

 
ENIZO Sp. z o.o.* 
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* w dniu 20.11.2014 roku aktem notarialnym została zawiązana spółka pod firmą ENIZO Sp. z o.o.,  

w której ENERGOINSTAL S.A. objął 51,9% udziałów. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 

Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 16.02.2015 roku pod 

numerem: 0000541855. Kluczowym przedmiotem działalności spółki będą usługi montażu izolacji przemysłowej 

na urządzeniach kotłowych, kanałach, rurociągach i armaturze. Rozszerzeniem działalności firmy mają być 

również prace w zakresie budowy obmurzy kotłów. W toku dalszego rozwoju spółka planuje również nawiązanie 

współpracy ze firmami izolacyjnymi z innych krajów w zakresie dostawy wykwalifikowanej siły roboczej. Prezesem 

Zarządu spółki jest Paweł Szajner. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 

2014 roku obejmuje sprawozdanie finansowe spółki ENERGOINSTAL S.A. oraz sprawozdania 

finansowe jednostek zależnych wymienionych poniżej. 

 

Nazwa jednostki 
Udział w kapitale (%) 

Siedziba  31.12.2013r. 31.12.2014r. 

ENERGOINSTAL Sp. z o.o.  Katowice 100% 100% 

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

100% 100% 

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

Gorzów 
Wielkopolski 

66,76% 66,76% 

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

Gorzów 
Wielkopolski 100% 100% 

Przedsi ębiorstwo Robót Remontowych 
ENERGOREM Sp. z o.o.  

Gorzów 
Wielkopolski 

66% 66% 

Galeria Piast Sp. z o.o.  Poznań 66,76% 66,76% 

ENIQ Sp. z o.o.   Katowice 48,28% 48,28% 

ENIPRO Sp. z o.o. 
 (BES – Kraftwerksanlagen Sp. z o. o. )* Gliwice 49% 92,54% 

 

* w dniu 03.06.2014 roku zmieniono przedmiot działalności Spółki oraz jej nazwę z BES – Kraftwerksanlagen Sp. 

z o. o. na Enipro Sp. z o.o. W dniu 25.04.2014 roku ENERGOINSTAL S.A. objął 5700 udziałów uzyskując tym 

samym 92,54 % udziałów w Spółce.  Z uwagi na rozwinięcie działalności Spółka została objęta konsolidacją od 

01.04.2014 r. 

 

W 2014 roku Grupa nastawiła się na dalszy jej rozwój. Przekształcono  Biuro Projektowe 

funkcjonujące w ramach struktur organizacyjnych ENERGOINSTAL S.A. w nową Spółkę pod nazwą 

ENIPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Jest to spółka w perspektywie zatrudniająca do około 50 

osób. Rozszerzenie działalności o projektowanie sprawia, że oferta Grupy, jest jedyną tak 

kompleksową ofertą w naszym kraju. Potencjał Grupy pozwala na samodzielne projektowanie, 

wytwarzanie, montowanie kompletnych obiektów energetycznych wraz z instalacjami towarzyszącymi. 
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W najbliższym czasie zakładamy wzmożoną promocję oferty Biura. Jesteśmy przekonani, że już  

w niedługim czasie, pojawią się wymierne efekty tej nowej inicjatywy. 

 

ENERGOINSTAL Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188 d, wpisana  

do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000195149. 

W  okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco: 

 od dnia 01.01.2014 roku do dnia 10.07.2014 roku: 

� Lucjan Noras – Członek Zarządu,  

� Mariusz Woźnica – Członek Zarządu 

od dnia 10.07.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku:  

� Jacek Sadowski – Prezes Zarządu,  

� Mariusz Woźnica – Członek Zarządu 

Oferta firmy zawiera wykonanie usług montażowo – spawalniczych ze stali węglowych oraz 

metali kolorowych, na terenie wyznaczonym przez zleceniodawcę, jak również opracowanie  

i wdrażanie technologii spawalniczych. Działalność ENERGOINSTAL Sp. z o.o. obejmuje także 

instalacje kotłowni i wymiennikowni.  

 

ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o.  z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach,  

ul. E. Orzeszkowej 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000038971. 

W  okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco: 

� Bogdan Kit – Prezes Zarządu,  

� Mariusz Woźnica – Członek Zarządu 

Podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja, montaż i remonty kotłów wodnych  

i parowych, urządzeń dźwigowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, hal przemysłowych  

i magazynowych, wymienników ciepła, rurociągów technologicznych, uzdatnianie wody                            

i oczyszczanie ścieków.   

 

INSTAL FINANSE Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188 d, wpisana do 

rejestru KRS pod numerem 0000129650. 

W  okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco: 

� Artur Sikora – Prezes Zarządu,  

� Lucjan Noras – Członek Zarządu 

Firma zajmuje się obsługą rachunkową i księgową większości spółek grupy kapitałowej 

ENERGOINSTAL S.A. Jej działalność obejmuje usługi finansowo-księgowe oraz windykację i obrót 

wierzytelnościami. 

Spółka została wyłączona z konsolidacji z uwagi na nieistotność jej danych finansowych  

dla obrazu stanu majątkowego i wyniku finansowego Grupy. 
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ENIQ Sp. z o.o.   z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 190b, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134655. 

Kluczowym obszarem działalności biznesowej ENIQ Sp. z o.o. jest handel hurtowy energią 

elektryczną.  

Spółka obecnie dokonuje obrotu energią na: 

� Towarowej Giełdzie Energii SA (Polska – giełda) - do lutego 2014 za pośrednictwem 

brokera Trigon SA, od marca 2014 na własny rachunek stając się pełnoprawnym 

członkiem TGE  

� OTE, a.s.  (Czechy – giełda) 

� EPEX Spot (Niemcy – giełda)  

� Energy Exchange Austria (Niemcy – giełda) 

Władze Spółki w okresie objętym sprawozdaniem kształtowały się następująco: 

od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.04.2014 roku: 

� Mariusz Woźnica – Prezes Zarządu  

� Piotr Lelątko – Członek Zarządu  

� Adam Leśniak – Członek Zarządu  

� Tomasz Ogrodowski – Członek Zarządu 

� Izabela Śliwa-Kus – Członek Zarządu  

od dnia 30.04.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku: 

� Mariusz Woźnica – Prezes Zarządu  

 

PBU INTERBUD-WEST Sp. z o.o.   z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kosynierów 

Gdyńskich 51, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152748. 

W okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco: 

� Jacek Sowiński – Prezes Zarządu. 

Podstawowym przedmiotem działalności 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 wykończeniowych.  

 

PRR EL – GOR Sp. z o.o.  z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Energetyków 6, wpisana  

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153436.  

W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki kształtowały  się następująco: 

� Andrzej Świderski – Prezes Zarządu, 

� Danuta Malewicz-Żak – Członek Zarządu 

Działalność spółki to prace związane z budową rurociągów przesyłowych sieci rozdzielczych, 

linii telekomunikacyjnych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, a także naprawa i konserwacja 

urządzeń elektrycznych.  
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PRR ENERGOREM Sp. z o.o.  z siedzibą Gorzowie Wielkopolskim, ul. Energetyków 6, wpisana  

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180907. 

W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki kształtowały się następująco: 

od dnia 01.01.2014 roku do dnia 03.09.2014 roku: 

� Przemysław Pozorski – Prezes Zarządu, 

� Wiesław Mülke – Wiceprezes Zarządu 

od dnia 03.09.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku: 

� Przemysław Pozorski – Prezes Zarządu. 

Przedmiotem działalności spółki są remonty obiektów i urządzeń energetycznych takich jak: kotły 

pyłowe, rusztowe, gazowe, wodne, parowe oraz wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych  

i rurociągów. 

 

ENIPRO Sp. z o.o.   z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 23, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000314299. 

W dniu 31 marca 2014 roku ENERGOINSTAL S.A. nabył 51% udziałów w spółce BES – 

Krafwerksanlagen Sp. z o.o. obejmując kontrolą 100% udziałów w kapitale.  

Następnie w dniu 17.04.2014 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BES – 

Kraftwerksanlagen Sp. z o.o. dokonało:  

- zmiany nazwy spółki na ENIPRO Sp. z o.o., 

- zmiany przedmiotu działalności spółki, 

- podniesienia kapitału zakładowego spółki do 670 tys. zł w którym ENERGOINSTAL S.A. objął 

92,54% udziałów. 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest projektowanie instalacji energetycznych. 

W okresie objętym sprawozdaniem władze spółki kształtowały się następująco: 

od dnia 01.01.2014 roku do dnia 01.04.2014 roku: 

� Jörg Eckardt – Członek Zarządu, 

� Czesław Grenda – Członek Zarządu 

od dnia 01.04.2014 roku do dnia 17.04.2014 roku: 

� Dariusz Jędrychowski – Prezes Zarządu, 

� Czesław Grenda – Członek Zarządu 

od dnia 17.04.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku: 

� Dariusz Jędrychowski – Prezes Zarządu. 

 

 

GALERIA PIAST Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Wroniecka 21; wpisana do rejestru 

sądowego pod numerem KRS 0000273695 została nabyta (100% udziałów) przez spółkę zależną 

Interbud-West Sp. z o.o. 3 kwietnia 2012 roku. 

W  okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki do kształtowały się następująco: 

� Jacek Sowiński – Członek Zarządu,  

� Grzegorz Lewandowski – Członek Zarządu. 
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Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest realizacja projektów budowlanych związanych  

ze wznoszeniem budynków oraz wynajem, zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a 

obecnie realizacja inwestycji pod nazwa Budowa Centrum Handlowego „Manhattan”. 

 

INTERBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów 

Gdyńskich 51; wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS0000297680. 

W  okresie objętym sprawozdaniem władze Spółki kształtowały się następująco: 

� Grzegorz Lewandowski – Członek Zarządu. 

Przedmiotem działalności spółki jest zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny 

rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami 

oraz zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. 

Spółka została wyłączona z konsolidacji z uwagi na nieistotność jej danych finansowych  

dla obrazu stanu majątkowego i wyniku finansowego Grupy. 

 
 
2.3. STAN POSIADANIA AKCJI EMITENTA I UDZIAŁÓW W SP ÓŁKACH 
POWIĄZANYCH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA. 
 
Kapitał zakładowy ENERGOINSTAL S.A. na dzień 31.12.2014 roku wynosił 1.800.000,00 zł i dzielił 

się na 18.000.000 akcji serii A, B, C i D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi bez uprzywilejowania, co do uczestnictwa w podziale 

zysku. 

 

Stan posiadanych akcji ENERGOINSTAL S.A. i udziałów w jednostce powiązanej, osób 

zarządzających i nadzorujących, przedstawia się następująco: 

Akcjonariusze Sprawowana funkcja  
w ENERGOINSTAL S.A . 

 
Ilość posiadanych akcji 
ENERGOINSTAL S.A. 

na 31.12.2014 roku 

Procentowy 
udział  

w ogólnej 
liczbie głosów 

 
W.A.M. Sp. z o.o.*  
 

Spółka zależna od Stanisława 
Więcka Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej 

 
11 146 320 

 
61,92% 

 
Jarosław Wi ęcek 
 

 
Wiceprezes Zarządu 
 

 
910 581 

 
5,06% 

    
Michał Wi ęcek 
 

Prezes Zarządu 
 

909 000 
 

5,05% 

 
 
* Udziałowcy W.A.M. Sp. z o.o.: 
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Udziałowcy Sprawowana funkcja  
w ENERGOINSTAL S.A . 

 
Ilość posiadanych 

udziałów w W.A.M. Sp. z 
o.o. 

 na 31.12.2014 roku 

Procentowy 
udział  

w ogólnej 
liczbie głosów 

 
Stanisław Wi ęcek 

 
Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

 
2 057 988 

 
99,99% 

 
Jarosław Wi ęcek 
 

 
Wiceprezes Zarządu 
 

 
5 

 
0,0002% 

    
Michał Wi ęcek 
 

Prezes Zarządu 
 

5 
 

0,0002% 

 
 
 

2.4. ZASOBY PERSONALNE  
 
Poniższa tabela pokazuje średni stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w roku 2013  

i 2014. 

 

 
Średnie 

zatrudnienie 
pracowników  

 

ROK 2013 ROK 2014 

 
903 

 
808 

Pracownicy 
umysłowi 

Pracownicy 
produkcyjni 

Urlopy 
wychowawcze/ 

bezpłatne 

Pracownicy 
umysłowi 

Pracownicy 
produkcyjni 

Urlopy 
wychowawcze/ 

bezpłatne 

224 607 72 232 516 60 

 
 
 

3. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA ORAZ DZIAŁANIA 
PODEJMOWANE W GRUPIE W 2014 ROKU.  
 
3.1. WAŻNIEJSZE SPRAWY PODEJMOWANE UCHWAŁAMI ZARZ ĄDU  

 

Do najważniejszych uchwał podjętych w 2014 roku przez Zarząd ENERGOINSTAL S.A. należy 

zaliczyć uchwały dotyczące: 

 

� Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.05.2014 roku; 

� Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

ENERGOINSTAL S.A. za 2013 roku; 

� Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu  

z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2013 rok; 
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� Wniosku Zarządu ENERGOINSTAL S.A., co do podziału zysku netto Spółki za 2013 rok; 

� Wprowadzenia zmian w schemacie organizacyjnym Spółki. 

 

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej spółki 

ENERGOINSTAL S.A., na których podjęto piętnaście uchwał. 

 
 
 
3.2. ISTOTNE  UMOWY DLA DZIAŁALNO ŚCI GRUPY.  
 
 
 

3.2.1. KONTRAKTY ZAWARTE W ROKU 2014. 

 

 W minionym roku zawarto następująco kontrakty: 

 

• Standardkessel GmbH Flensburg 

– wykonanie, dostawa części ciśnieniowej kotła i rurociągów oraz montaż o łącznej wartości 

2.456.977,43 EUR netto              

• Andritz Energy & Environment GmbH Siekierki 

      – dostawa części kotła o wartości 4.897.284,00 PLN netto      

• Andritz Energy & Environment GmbH Mjölby Szwecja  

             – dostawa części kotła o wartości 1.186.968 EUR netto  

• DDB AUTO Bogacka Sp. Jawna  

– budowa salonu sprzedaży i serwisu Mercedesa w Gorzowie Wielkopolskim o wartości 

5.500.000 PLN  netto  

• SIEMENS Sp. z o.o. 

– roboty budowlane na zadaniu PN. Budowa nowego bloku gazowo parowego dla EC Gorzów 

Wlkp o wartości 18.481.815 PLN netto  

• PGE Oddział Elektrociepłownia Gorzów S.A. 

– bieżące utrzymanie ruchu (branża elektryczna i AKPiA) o wartości  975.731,33 PLN netto  

• PGE Oddział Elektrociepłownia Gorzów S.A. 

– dotyczy mieszalników wapna (modernizacja AKPiA w oparciu o sterownik mikroprocesory 

wraz z transmisją danych sieci WIAS) o wartości 1.339.287,96 PLN netto  

• PGE Oddział Elektrociepłownia Gorzów S.A. 

– dot. remontu planowego (branża elektryczna i AKPiA) o wartości 1.115.822,99 PLN netto 

• Elektrociepłownia Gorzów S.A. 

– dotyczy remontów planowych w branży cieplno-mechanicznej kotłowej o wartości 

1.470.000,00 PLN netto 

• Elektrociepłownia Gorzów S.A. 
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– dotyczy remontów planowych w branży cieplno-mechanicznej kotłowej o wartości 

1.351.500,00 PLN netto 

• Eltur-Serwis Sp. z o.o. 

– dotyczy remontów bieżących w zakresie turbinowym o wartości 1.311.630,00 PLN netto 

• Eltur-Serwis Sp. z o.o. 

– dotyczy remontów bieżących w zakresie kotłowym o wartości 1.313.360,00 PLN netto 

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 

– modernizacja odwodnień i odpowietrzeń kotła nr 8 oraz rurociągów wody zasilającej kotłów 

nr 8 i 6 o wartości 1.390.000,00 PLN netto 

• Starke Wind Rzepin Sp. z o.o. 

– budowa dróg dojazdowych stałych i tymczasowych Fermy Wiatrowej Rzepin o wartości 

13.479.311,00 PLN netto 

• ICT Poland Sp. z o.o. 

– rozbudowa zakładu przemysłowego ICT w Kostrzynie nad Odrą, Pakiet nr 1 – roboty 

przygotowawcze o wartości 6.193.025,45 PLN netto 

• Olsa Poland Sp. z o.o. 

– rozbudowa zakładu Olsa w Kostrzynie nad Odrą, Pakiet nr 1 o wartości 3.900.000,00 PLN 

netto 

• Manuli Hydraulics Manufacturing Sp. z o.o. 

– wykonanie suwnic natorowych dwudźwigowych o wartości 1.000.000,00 PLN netto 

• Manuli Hydraulics Manufacturing Sp. z o.o. 

– wykonanie autoklaw do wulkanizacji węży gumowych ø 900 o wartości 1.100.000,00 PLN 

netto 

• Tauron Ciepło Sp. z o.o. ZW Bielsko-Biała 

– remont urządzeń pomocniczych w EC2 o wartości 1.204.840,00 PLN netto 

• Tauron Ciepło Sp. z o.o. ZW Bielsko-Biała 

– remont części ciśnieniowej w EC2 o wartości 1.399.160,00 PLN netto 

•  ArcelorMittal Poland S.A.  

– modernizacja kotła o wartości 5.919.406,00 PLN netto 

• Polimex-Mostostal S.A.  

– instalacja DeNOx dla kotłów EC PKN Orlen w Płocku o wartości 2.883.750,00 PLN netto  

• Andritz Energy & Environment GmbH  Szwecja Värtaverket 

– produkcja części ciśnieniowych kotła o wartości 2.210.300,37 EUR netto   

• Standardkessel GmbH Speyside  

- wykonanie, dostawa części ciśnieniowej kotła i rurociągów o  wartości 1.065.388,00 EUR 

netto  

• Andritz Energy & Environment GmbH Zofiówka  

 - dostawa części kotła o wartości 1.494.086,60 EURO netto      

• ALSTOM Boiler Deutschland GmbH Stuttgart  

– montaże na kotłach w Mannheim o wartości: 1.566.612,48 EURO netto 
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• Standardkessel Baumgarte Service GmbH Sisseln  

- montaż kotła i konstrukcji w Sisseln o wartości:  390.820,00 EUR netto 

• VALMET POWER OY TAMPERE Węgry 

- dostawa elementów ciśnieniowych kotła o wartości: 662.380 EUR netto 

• NEW Energy Services B.V. HENGELO Holandia 

- roboty serwisowe o wartości: 605.952,00 EUR netto 

• NEM Energy b.v. B.U. Nem, Industrial and Utility Boilers - Hengelo, Holandia 

- dostawa 2 kotłów – Moerdijk o wartości: 758.539,44 EUR netto 

• Standardkessel Baumgarte Service GmbH   Buchmann-Anweiler 

- montaże na kotle o wartości: 477.624,00 EUR netto 

• Entropie Heizungssysteme GmbH München Niemcy-  Petersburg 

- dostawa ścian membranowych o wartości: 294.000,00 EUR netto 

• Standardkessel Baumgarte Service GmbH Antwerpia Belgia 

- remont kotłowni o wartości: 791.954,00 EUR netto  

• emc Germany Branch Niemcy - Arabia Saudyjska 

- dostawa ścian membranowych do kotłów o wartości: 371.200 EUR netto 

• Kiel-Unic Energieanlagen GmbH  Niemcy 

- dostawa rur ożebrowanych wraz z modułami o wartości: 804.040,00 EUR netto 

• S.C. ROMRADIATOARE S.A. Brasov Rumunia  

- dostawa rur ożebrowanych o wartości: 286.573,00 EUR netto  

  

 

 

3.2.2. KONTRAKTY REALIZOWANE W ROKU 2014. 

 

Grupa ENERGOINSTAL w roku 2014 realizowała następujące znaczące kontrakty: 

 

• Standardkessel GmbH Flensburg 

– wykonanie, dostawa części ciśnieniowej kotła i rurociągów oraz montaż o łącznej wartości 

2.456.977,43 EUR netto               

• Andritz Energy & Environment GmbH Siekierki 

      – dostawa części kotła o wartości 4.897.284,00 PLN netto      

• Andritz Energy & Environment GmbH Mjölby Szwecja  

             – dostawa części kotła o wartości 1.186.968 EUR netto  

• DDB AUTO Bogacka Sp. Jawna  

– budowa salonu sprzedaży i serwisu Mercedesa w Gorzowie Wielkopolskim o wartości 

5.500.000 PLN netto  

• SIEMENS Sp. z o.o. 

– roboty budowlane na zadaniu PN. Budowa nowego bloku gazowo parowego dla EC Gorzów 

Wlkp o wartości 18.481.815 PLN netto  
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• PGE Oddział Elektrociepłownia Gorzów S.A. 

– bieżące utrzymanie ruchu (branża elektryczna i AKPiA) o wartości  975.731,33 PLN netto  

• PGE Oddział Elektrociepłownia Gorzów S.A. 

– dotyczy mieszalników wapna (modernizacja AKPiA w oparciu o sterownik mikroprocesory 

wraz z transmisją danych sieci WIAS) o wartości 1.339.287,96 PLN 

• PGE Oddział Elektrociepłownia Gorzów S.A. 

– dot. remontu planowego (branża elektryczna i AKPiA) o wartości 1.115.822,99 PLN netto 

• Elektrociepłownia Gorzów S.A. 

– dotyczy remontów planowych w branży cieplno-mechanicznej kotłowej o wartości 

1.470.000,00 PLN netto 

• Elektrociepłownia Gorzów S.A. 

– dotyczy remontów planowych w branży cieplno-mechanicznej kotłowej o wartości 

1.351.500,00 PLN netto 

• Eltur-Serwis Sp. z o.o. 

– dotyczy remontów bieżących w zakresie turbinowym o wartości 1.311.630,00 PLN netto 

• Eltur-Serwis Sp. z o.o. 

– dotyczy remontów bieżących w zakresie kotłowym o wartości 1.313.360,00 PLN netto 

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 

– modernizacja odwodnień i odpowietrzeń kotła nr 8 oraz rurociągów wody zasilającej kotłów 

nr 8 i 6 o wartości 1.390.000,00 PLN netto 

• Starke Wind Rzepin Sp. z o.o. 

– budowa dróg dojazdowych stałych i tymczasowych Fermy Wiatrowej Rzepin o wartości 

13.479.311,00 PLN netto 

• ICT Poland Sp. z o.o. 

– rozbudowa zakładu przemysłowego ICT w Kostrzynie nad Odrą, Pakiet nr 1 – roboty 

przygotowawcze o wartości 6.193.025,45 PLN netto 

• Olsa Poland Sp. z o.o. 

– rozbudowa zakładu Olsa w Kostrzynie nad Odrą, Pakiet nr 1 o wartości 3.900.000,00 PLN 

netto 

• Manuli Hydraulics Manufacturing Sp. z o.o. 

– wykonanie suwnic natorowych dwudźwigowych o wartości 1.000.000,00 PLN netto 

• Manuli Hydraulics Manufacturing Sp. z o.o. 

– wykonanie autoklaw do wulkanizacji węży gumowych ø 900 o wartości 1.100.000,00 PLN 

netto 

• Tauron Ciepło Sp. z o.o. ZW Bielsko-Biała 

– remont urządzeń pomocniczych w EC2 o wartości 1.204.840,00 PLN netto 

• Tauron Ciepło Sp. z o.o. ZW Bielsko-Biała 

– remont części ciśnieniowej w EC2 o wartości 1.399.160,00 PLN netto 

• KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
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– budowa „pod klucz” w systemie Generalnego Wykonawcy nowego Bloku Gazowo-Parowego 

o mocy elektrycznej w warunkach ISO ok. 45 MWe i mocy cieplnej ok. 40 MWt opalanego 

gazem w KGHM Polska Miedź S.A. w Głogowie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 

elektrociepłowni EC-3 Głogów , za wykonanie całości Przedmiotu Kontraktu wartość wynosi: 

137.820.510,02 PLN netto 

• KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

– budowa „pod klucz” w systemie Generalnego Wykonawcy nowego Bloku Gazowo-Parowego 

o mocy elektrycznej w warunkach ISO ok. 45 MWe i mocy cieplnej ok. 40 MWt opalanego 

gazem w KGHM Polska Miedź S.A. w Polkowicach, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 

elektrociepłowni EC-2 Polkowicach , za wykonanie całości Przedmiotu Kontraktu wartość 

wynosi: 97.030.650,86 PLN netto 

• KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  

– wykonanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis dwóch jednakowych turbozespołów 

parowych – budowa Bloków Gazowo-Parowych w EC Głogów i EC Polkowice o wartości: 

42 944 000,00 PLN netto  

• JSW Koks S.A. 

 – realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie: Budowa bloku energetycznego, na 

zasadzie „Budowy Kompletnego Obiektu pod klucz”–o wartości: 222.590.180,00 PLN netto  

•  Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.  

- budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 

MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A. o wartości  507.840.000,00 PLN netto    

•  ArcelorMittal Poland S.A.  

– modernizacja kotła o wartości 5.919.406,00 PLN netto 

• Polimex-Mostostal S.A.  

– instalacja DeNOx dla kotłów EC PKN Orlen w Płocku o wartości 2.883.750,00 PLN netto  

• Zauner Anlagetechnik GmbH Arsenal Austria  

– montaż kotłów wodnych o wartości 1.834.123 EUR netto     

• Andritz Energy & Environment GmbH  Szwecja Värtaverket 

– produkcja części ciśnieniowych kotła o wartości 2.210.300,37 EUR netto  

• Standardkessel GmbH Speyside  

- wykonanie, dostawa części ciśnieniowej kotła i rurociągów o  wartości 1.065.388,00 EUR 

netto  

• Andritz Energy & Environment GmbH Zofiówka  

 - dostawa części kotła o wartości 1.494.086,60 EURO netto      

• ALSTOM Boiler Deutschland GmbH Stuttgart  

– montaże na kotłach w Mannheim o wartości: 1.566.612,48 EURO netto 

• Standardkessel Baumgarte Service GmbH Sisseln  

- dostawa części kotła o wartości 379.638,60 EUR netto   

• Standardkessel Baumgarte Service GmbH Sisseln  

- montaż kotła i konstrukcji w Sisseln o wartości:  390.820,00 EUR netto 
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• VALMET POWER OY TAMPERE Węgry 

- dostawa elementów ciśnieniowych kotła o wartości: 662.380 EUR netto  

• NEW Energy Services B.V. HENGELO Holandia 

- roboty serwisowe o wartości: 605.952,00 EUR netto 

• NEM Energy b.v. B.U. Nem, Industrial and Utility Boilers, Hengelo, Holandia 

- dostawa 2 kotłów – Moerdijk o wartości: 758.539,44 EUR netto 

• Standardkessel Baumgarte Service GmbH   Buchmann-Anweiler 

- montaże na kotle o wartości: 477.624,00 EUR netto 

• Entropie Heizungssysteme GmbH München Petersburg Rosja 

- dostawa ścian membranowych o wartości: 294.000,00 EUR netto 

• Standardkessel Baumgarte Service GmbH Antwerpia Belgia 

- remont kotłowni o wartości: 791.954,00 EUR netto  

• S.C. ROMRADIATOARE S.A. Brasov - Rumunia  

- dostawa rur ożebrowanych o wartości: 286.573,00 EUR netto 

• Galeria Piast Sp. z o.o. 

- zaprojektowanie i budowa Centrum Handlowego Zielona Przystań w Gorzowie 

Wielkopolskim o wartości: 54.179.300,00 PLN netto 

• Gmina Żary 

- budowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach o wartości: 8.522.00,00 PLN netto 

• 22 DIP Sp. z o.o. 1 FOUND 3, Projekt Sp. K. 

- budowa Marcredo Center Szczecin o wartości: 32.113.854,62 PLN netto 

  

 

 

3.3. POZOSTAŁE WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 ROKU 

 

Pozostałe ważne wydarzenia w okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły.   

 
4. OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU   
KORPORACYJNEGO ZA 2014 ROK. 
 
 
4.1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZ YJĘTEGO 
PRZEZ ENERGOINSTAL S.A.  
 

ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte  

w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, którego pełna treść znajduje się  

na stronie http://corp-gov.gpw.pl/lad_corp.asp 
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4.2. ODSTĄPIENIA OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU 
KORPORACYJNEGO. 
 

� Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2008 z dnia 8.01.2008 roku, Spółka nie stosuje zasady 

ładu korporacyjnego  z pkt II.1.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która mówi o 

tym, iż na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z 

działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów.  
 

Ponieważ w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, nie jest możliwe uwzględnienie ich 

pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej. 

 
 

� W raporcie bieżącym nr 8/2009 z dnia 9.02.2009 roku ENERGOINSTAL S.A. podał również,  

że nie będzie stosowana zasada określona w pkt 2 części II „Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW” odnośnie zapewnienia funkcjonowania strony internetowej w języku 

angielskim, w zakresie wskazanym w części II pkt 1 wymienionej wyżej regulacji.  
 

Spółka na swojej stronie internetowej  w języku angielskim prezentuje tylko wybrane dokumenty  

i materiały korporacyjne i to w węższym zakresie, aniżeli wynikającym z zasady II pkt 2 DPSN.  

W ocenie Zarządu Spółki, decyzja ta nie wpływa negatywnie na jakość komunikacji z inwestorami,  

a pozwoliła Spółce uniknąć dodatkowych obciążeń organizacyjnych i finansowych. 
 

 

 
 

� W raporcie bieżącym nr 1/2013 (EBI) z dnia 4.04.2013 roku Spółka poinformowała o tym,  

że nie będzie stosowała wymienionych poniżej zasad ładu korporacyjnego, zawartych  

w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącym załącznik  

do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

z dnia 21 listopada 2012 roku: 

 

Cześć I. 

W Spółce nie będzie stosowana zasada określona w pkt 12 części I „Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW” odnośnie zapewnienia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście  

lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania się 

walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

Według opinii Zarządu akcjonariat Spółki charakteryzuje się małym rozproszeniem, a przebieg 

dotychczasowych Walnych Zgromadzeń nie wskazuje na potrzebę zapewnienia wykonywania prawa 

głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
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Część II. 

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. informuje, że w Spółce nie będzie również stosowana zasada 

określona w pkt 9a części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” odnośnie rejestrowania 

przebiegu obrad i upubliczniania go na własnej stronie internetowej. 

 

W ocenie Zarządu dotychczasowy sposób dokumentowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia 

jest wystarczający i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Podjęte przez Walne Zgromadzenie 

uchwały są upubliczniane w raportach bieżących  wysyłanych na GPW i zamieszczane na stronie 

internetowej Spółki. 

 

Część IV. 

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. informuje także, że w Spółce nie będzie stosowana zasada określona 

w pkt 10 części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” odnośnie transmitowania obrad 

Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz zapewnienia dwustronnej komunikacji w czasie 

rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego 

Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. 

 

Decyzję swą Zarząd motywuje małym rozproszeniem akcjonariatu i dotychczasowymi 

doświadczeniami w zakresie przebiegu Walnych Zgromadzeń, które nie wskazują na potrzebę 

wprowadzenia takich rozwiązań. W ocenie Zarządu przyjęte zasady zwoływania i przeprowadzania 

Walnych Zgromadzeń Spółki są zgodne z przepisami prawa, Regulaminem Walnego Zgromadzenia 

ENERGOINSTAL S.A. i Statutem Spółki. Zapewniają akcjonariuszom możliwość udziału w obradach  

Walnego Zgromadzenia i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu,  

co w wystarczający sposób zabezpiecza interesy wszystkich akcjonariuszy.  

Odnośnie Części I Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW- Rekomendacji, Spółka odnośnie 

punktu 5 i 9 zajmuje następujące stanowisko: 

 

Pkt 5 odnośnie zasad wynagrodzeń- ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej należy  

do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zaś ustalanie wynagrodzeń Zarządu leżą w kompetencji 

Rady Nadzorczej. Wysokość wynagradzania Członków Zarządu wynika z zakresów ich obowiązków, 

kompetencji i uzyskiwanych wyników ekonomicznych. 

Wynagradzanie kadry zarządzającej najwyższego szczebla przebiega w sposób transparentny  

i odbywa się w oparciu o uzyskiwane wyniki finansowe Spółki i wkład  pracy poszczególnych osób. 

 

Pkt 9 dotyczący zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej- 

Członkowie Zarządu wybierani są przez Radę Nadzorczą, zaś Członkowie Rady Nadzorczej 

powoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W obu przypadkach decyzje, co do wyboru 

poszczególnych Członków, podejmowane są w sposób niezależny i w oparciu o kompetencje 

prezentowanych kandydatów. 
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4.3. SYSTEMY  KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM  
W ODNIESIENIU DO SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH ENERGOINSTAL S.A. 
 
 

Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. jest odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie 

systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych  

ENERGOINSTAL S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy ENERGOINSTAL 

S.A.  

Do pełnej obsługi finansowo-księgowej zarówno jednostki dominującej – Spółki 

ENERGOINSTAL S.A., jak również większości Spółek zależnych została powołana spółka zależna 

INSTAL – FINANSE Sp. z o.o. W Spółce tej pracują wykwalifikowani pracownicy, którzy realizują 

obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania jednostkowych oraz skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych wszystkich Spółek wchodzących w skład Grupy ENERGOINSTAL S.A. 

W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem proces sporządzania jednostkowych  

i skonsolidowanych sprawozdań finansowych realizowany jest w drodze obowiązujących w Spółce 

procedur. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby 

finansowo-księgowe pod nadzorem Działu Głównego Księgowego Spółki ENERGOINSTAL S.A.,  

a następnie przekazywane do akceptacji przez Zarząd. 

Nadzór nad procesem elektronicznego przekazywania raportów rocznych i śródrocznych sprawuje 

Główny Księgowy Spółki ENERGOINSTAL S.A. 

Spółka na bieżąco monitoruje i wdraża zmiany wprowadzane w przepisach i regulacjach 

zewnętrznych w zakresie wymogów sprawozdawczości giełdowej. 

Podstawą sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGOINSTAL S.A.  

są księgi rachunkowe prowadzone w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 

Finansowej, natomiast jednostkowe sprawozdania finansowe pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej 

ENERGOINSTAL S.A. sporządzane są w oparciu o Polskie Standardy Rachunkowości. 

Księgi rachunkowe jednostki dominującej są prowadzone przy użyciu programu finansowo-

księgowego SAP R/3, który zapewnia podstawowe potrzeby informacyjne dla rachunkowości 

finansowej i zarządczej od dnia 01 stycznia 2008 roku. Księgi rachunkowe Spółek zależnych są 

prowadzone w oparciu o systemy finansowo-księgowe takie jak: SAP R/3 oraz Symfonia. Systemy te 

zapewniają agregowanie danych w pożądanych przekrojach. 

Spółki Grupy ENERGOINSTAL S.A. stosują jednolite zasady rachunkowości zatwierdzone przez 

zarządy wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy. 

 

4.4. AKCJONARIUSZE POSIADAJ ĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO 
ZNACZNE PAKIETY AKCJI. 
 

Zestawienie akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji na dzień 31.12.2014 roku 
przedstawia się następująco: 
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Struktura 

akcjonariatu  
(powy żej 5%) 

 
Liczba akcji 

Procentowy 
udział w kapitale 

zakładowym 

 
Liczba głosów 

Procentowy 
udział w ogólnej 
liczbie głosów  

na WZ 
W.A.M. Sp. z o.o. 
(podmiot zależny od 
Stanisława Więcka) 
 

11 146 320 61,92% 11 146 320 61,92% 

Jarosław Więcek 
 

910 581 5,06% 910 581 5,06% 

Michał Więcek 
 

909 000 5,05% 909 000 5,05% 

  Razem:  12 965 901 72,03% 12 965 901 72,03% 
 
 
 
 

 
4.5. POSIADACZE PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH DAJĄCYCH SPECJALNE 
UPRAWNIENIA KONTROLNE ORAZ OGRANICZENIA ODNO ŚNIE 
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU I PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNO ŚCI. 
 

W Spółce nie występują papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne,  

nie ma też żadnych ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu oraz przenoszenia prawa własności.  

 
 
4.6. ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ. 
 

Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. Na wniosek 

Prezesa Zarządu Rada powołuje pozostałych członków Zarządu, lub powołuje ich z własnej inicjatywy. 

Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem 

kadencji Zarządu. 

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień 

zastrzeżonych przez prawo lub statut dla pozostałych władz Spółki. W stosunkach wewnętrznych 

Zarząd może wykonywać zarządzanie spółką poprzez Dyrektora Generalnego. Tryb działania Zarządu 

określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza w 

drodze uchwały Rada Nadzorcza. 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu  

lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. 

Zarządowi przysługuje prawo ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie 

Spółki lub jego zorganizowanej części. 

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę 

w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub 

więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. 

Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenia na zasadach 

określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy. 
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Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, 

określa zatwierdzony w 2007 roku Regulamin Zarządu Spółki ENERGOINSTAL S.A., którego tekst 

jest dostępny na stronie internetowej spółki. 

Decyzję o emisji akcji Spółki podejmuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy większością 3/4 

oddanych głosów. Decyzję o wykupie akcji podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie  

z Kodeksem Spółek Handlowych. 

 
 
 
4.7. ZASADY ZMIAN STATUTU  ENERGOINSTAL S.A. 
 

Zmiany statutu następują  w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością  

3/4 oddanych głosów.  

Uchwały w przedmiocie zmian statutu zwiększające świadczenia akcjonariuszy  

lub uszczegóławiające prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody 

wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 

 
 
 
 
4.8. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO Z ASADNICZE 

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 określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki 

ENERGOINSTAL S.A. uchwalony w dniu 10.07.2010 roku (dostępny na stronie internetowej spółki). 

Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 434 Kodeksu Spółek 

Handlowych (prawo poboru). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się  

na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału akcyjnego. Akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej 5% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw 

w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone 

sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostały zwołane na podstawie art. 400 KSH 

wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie 

rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia 

uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych 

akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek poparty przez co najmniej 75% głosów Walnego 

Zgromadzenia. 
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4.9. SKŁAD OSOBOWY ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW 
ZARZĄDZAJĄCYCH  I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. 

 
Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej w 2014 roku przedstawiał się następująco: 

 

Skład Zarz ądu Spółki ENERGOINSTAL S.A. w 2014 roku: 

Michał Więcek – Prezes Zarządu 

Jarosław Więcek – Wiceprezes Zarządu 

Lucjan Noras – Członek Zarządu 

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki ENERGOINSTAL S.A. w  o kresie od 01.01.2014 roku  

do 31.12.2014 roku: 

Stanisław Więcek – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Władysław Komarnicki – Zastępca Przewodniczącego 

Artur Olszewski – Sekretarz Rady Nadzorczej 

Henryk Kawalski – Członek Rady Nadzorczej 

Jan Pyka - Członek Rady Nadzorczej 

 

Sposób działania Rady Nadzorczej i Zarządu oraz ich zasadnicze uprawnienia określa 

zatwierdzony w 2008 roku Regulamin Rady Nadzorczej i zatwierdzony w 2007 roku Regulamin 

Zarządu Spółki ENERGOINSTAL S.A. (oba regulaminy są dostępne na stronie internetowej spółki). 
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5. SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA GRUPY 
KAPITAŁOWEJ ENERGOINSTAL S.A.  
 
 
5.1. ANALIZA PODSTAWOWYCH WIELKO ŚCI EKONOMICZNO- FINANSOWYCH  
 
 
 5.1.1. Struktura przychodów ze sprzeda ży  
 
Poniżej przedstawiono strukturę terytorialną przychodów ze sprzedaży produktów, materiałów i 

towarów. 

 

Sprzeda ż 
w tys. zł 

Udział w % 
 w tys. zł Udział w 

% 2014 2013 
Sprzeda ż kraj 431 928 80,4% 271 836 77,7% 
Sprzeda ż zagranica 105 193 19,6% 77 838 22,3% 

 
 

W strukturze przychodów w roku bieżącym dominują przychody z rynku krajowego. Grupa 

zwiększyła przychody ze sprzedaży na rynku krajowym o 58,89%. Większy udział sprzedaży krajowej  

jest wynikiem na segmencie hurtowej sprzedaży energii elektrycznej przez jedną ze spółek Grupy 

Kapitałowej. Udział rynku krajowego w kolejnych okresach będzie ulegał dalszym wzrostom. 

 Największa wartość produktów na rynku zagranicznym sprzedana została do Niemiec, które to 

stanowią główny rynek w sprzedaży eksportowej.  

 

 

Poziom sprzedaży w podziale na poszczególne grupy produktów, w porównaniu  

do analogicznego okresu roku poprzedniego pokazuje poniższa tabela: 
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Wyszczególnienie 
2014 2013 Odchylenie               

(tys PLN) 
Dynamika  

(tys PLN) (tys PLN) (%) 
Sprzeda ż razem: 537 121 349 674 187 447 53,6% 
montaż  200 092 227 425 -27 333 -12,0% 
wytwarzanie 43 411 39 647 3 764 9,5% 
usługi budowlane 45 894 75 048 -29 154 -38,8% 
obrót energią  239 455   239 455 - 
pozostała działalność 8 269 7 554 715 9,5% 

 

 
Przychody ze sprzedaży w 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu  roku poprzedniego 

wzrosły o 53,6%. Wzrost sprzedaży nastąpił głównie w segmencie obrotu energią  i  jest wynikiem 

objęcia konsolidacją nowego podmiotu w Grupie Kapitałowej – Eniq Sp. z o. o. 

 
 
5.1.2. Koszty działalno ści operacyjnej 
 
Wielkość oraz strukturę kosztów w układzie rodzajowym prezentuje poniższa tabela: 

 

Wyszczególnienie 
2014 Udział 2013 Udział Odchylenie  Dynamika  

tys PLN % tys PLN % tys PLN % 
Koszty działalno ści 
operacyjnej 287 369 100,0% 331 879 100,0% -44 510 -13,4% 

Zużycie materiałów i 
energii 

51 073 17,8% 96 429 29,1% -45 356 -47,0% 

Usługi obce 176 655 61,5% 155 224 46,8% 21 431 13,8% 
Podatki i opłaty 2 688 0,9% 2 112 0,6% 576 27,3% 

Świadczenia pracownicze 
53 586 18,6% 63 990 19,3% -10 404 -16,3% 

Zmiana stanu prod. i 
prod.w toku 

-5 923 -2,1% 3 008 0,9% -8 931 -296,9% 

Amortyzacja 6 175 2,1% 7 076 2,1% -901 -12,7% 

Pozostałe koszty 
rodzajowe 

3 115 1,1% 4 040 1,2% -925 -22,9% 

 
 

Spadek kosztów działalności operacyjnej jest głównie efektem spadku poziomu produkcji w toku oraz 

spadku zużycia materiałów i energii na skutek zmniejszenia się wartości przychodów ze sprzedaży  

w segmencie montażu oraz usług budowlanych. 

Największe pozycje kosztowe to usługi obce, zakupy materiałowe, oraz wynagrodzenia wraz  

z narzutami. Wysoki udział usług obcych oraz zużycia materiałów i energii wynika z realizacji 

kontraktów Energoinstal S.A. na rynku krajowym w formule GW/GRI.  
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Wyszczególnienie 
2014 Udział 2013 Udział Odchylenie  Dynamika  

tys PLN % tys PLN % tys PLN % 
Koszty działalno ści operacyjnej 515 622 100,0% 332 249 100,0% 183 373 55,2% 

Koszty marketingu i dystrybucji 
7 497 1,5% 3 126 0,9% 4 371 139,8% 

Koszty ogólnego zarządu 17 209 3,2% 17 277 5,2% -68 -0,4% 
Koszty sprzedanych produktów 262 663 50,9% 311 474 93,7% -48 811 -15,7% 

Koszty sprzedanych  towarów i 
materiałów 

228 253 44,3% 372 0,1% 227 881 61258,3% 

 

Koszt własny sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów w 2014 roku wyniósł 490.916 tys. zł, 

co przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 537.121 tys. zł przyniosło Grupie zysk brutto ze 

sprzeda ży w wysokości + 46.205 tys. zł,  po uwzględnieniu sumy kosztów sprzedaży i kosztów 

ogólnego zarządu zysk ze sprzeda ży wyniósł + 21.499 tys. zł.  
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5.1.3. Wyniki finansowe Grupy 

Wyniki z działalno ści Spółki 01.01.14-31.12.14 01.01.13-31.12.13 
Zysk brutto ze sprzedaży  46 205 37 828 

Zysk ze sprzedaży 21 499 17 425 

EBITDA 30 560 27 659 

EBIT 24 385 20 583 

Zysk z działalności gospodarczej=zysk brutto 20 610 18 312 

Zysk netto 16 699 14 696 
 

Grupa w 2014 roku wypracowała zysk netto  na poziomie + 16.699 tys. zł. 

Na wynik ten miały istotny wpływ następujące zdarzenia: 

-  wzrost przychodów ze sprzedaży o +187.447 tys. zł tj. o 53,6 % 

-  wzrost zysku z działalności operacyjnej o +4.841  tys. zł 

-  spadek  wyniku na działalności finansowej o -2.543 tys. zł  

 

 Główną pozycję przychodów finansowych stanowiła dodatnia nadwyżka różnic kursowych              

(+ 1.240 tys. zł.) oraz otrzymane odsetki bankowe (+ 1.265 tys. zł). W zakresie kosztów finansowych 

główną pozycję stanowią koszty z tytułu umów leasingu w wysokości 1.529 tys. zł oraz prowizje od 

kredytów i gwarancji w wysokości 1.890 tys. zł  
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5.2. Podstawowe wska źniki finansowe 

 
5.2.1. Struktura aktywów 

 
Struktura aktywów 31.12.2014 31.12.2013 
Aktywa trwałe 35,5% 34,5% 

Zapasy 2,5% 1,4% 
Należności i rozliczenia międzyokresowe 40,2% 29,4% 
Inwestycje krótkoterminowe 21,8% 34,7% 
 
Struktura aktywów wynika ze specyfiki działalności Grupy i realizowanych kontraktów. 

Charakterystyczny jest niewielki udział zapasów w ogólnej wartości aktywów ( realizacja kontraktów 

dostawczych w dużej mierze z materiałów inwestora ) oraz wysoki poziom należności oraz rozliczeń 

międzyokresowych.  

 
 
5.2.2. Kapitał obrotowy i zapotrzebowanie na kapita ł obrotowy 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Kapitał obrotowy 63 714 54 116 

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy -5 404 -56 215 

Saldo netto środków obrotowych (1-2) 69 118 110 331 
 

Grupa w 2014 roku osiągnęła bezpieczny dodatni poziom kapitału obrotowego, co gwarantuje 

zachowanie płynności finansowej Grupy i utrzymanie bezpiecznej struktury finansowania. 

 
5.2.3. Wskaźniki płynno ści 
 
Wskaźniki płynno ści 31.12.2014 31.12.2013 
Wskaźnik płynności bieżącej 1,60 1,51 

Wskaźnik płynności szybkiej 1,54 1,47 
Wskaźnik natychmiastowej wypłacalności 0,54 0,80 
 
 

Wskaźniki płynności w 2014 roku są na zadowalającym poziomie, zapewniającym stabilną sytuację 

płatniczą Grupy. Z wysokości powyższych wskaźników wynika, że ryzyko utraty płynności finansowej 

oraz niedoboru środków finansowych jest bardzo ograniczone, a majątek obrotowy w pełni pokrywa 

zobowiązania bieżące Grupy.  

 
5.2.4. Wskaźniki zadłu żenia – wspomagania finansowego 
 
Wskaźniki zadłu żenia 31.12.2014 31.12.2013 
wskaźnik zadłużenia aktywów 42,1% 45,0% 
wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 40,2% 43,5% 
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 88,9% 100,4% 
udział kapitału własnego w finansowaniu 
majątku 47,3% 44,8% 
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Wskaźników zadłużenia utrzymują na stabilnym, choć nieco niższym poziomie do okresu 

poprzedniego.   

 
 
5.2.5. Wskaźniki sprawno ści działania 
 
Cykle rotacji w dniach 01.01.14-31.12.14 01.01.13-31.12.13 
Rotacja należności handlowych 51 41 
Rotacja zobowiązań 
handlowych 135 47 
Rotacja zapasów 7 3 
 
Wysoki wskaźnik rotacji należności wynika ze specyfiki realizowanych kontraktów, gdzie rzeczywiste 

fakturowanie nie zawsze pokrywa się z płatnościami. Zapisy kontraktów przewidują płatności etapowe 

i często wymagają spełnienia dodatkowych warunków. Dodatkowo kontrakty krajowe realizowane  

w formule GW/GRI podlegają fakturowaniu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

projektu, co powoduje często skokowy wzrost poziomu należności na dzień bilansowy.  

Metodologia wyliczania wskaźnika rotacji należności oraz zobowiązań traktuje odpowiednio przedpłaty 

otrzymane od odbiorców jako należności handlowe, a zaliczki wypłacone na poczet dostaw jako 

zobowiązania handlowe. 

Wysoki poziom zobowiązań handlowych wynika zatem ze znacznego udziału wypłaconych zaliczek na 

poczet dostaw w ogólnym poziomie zobowiązań. 

Ze względu na znaczną istotność powyższych pozycji w bilansie na dzień 31.12.2014 roku Grupa 

poniżej prezentuje drugą wersję wskaźników rotacji – zdaniem Spółki bardziej adekwatną do jej 

sytuacji - odpowiednio z wyłączeniem otrzymanych przedpłat  jak i wypłaconych zaliczek na poczet 

dostaw. 

 
Cykle rotacji w dniach 01.01.14-31.12.14 01.01.13-31.12.13 
Rotacja należności handlowych 46 37 
Rotacja zobowiązań 
handlowych 38 15 
 
 
5.2.6. Wskaźniki rentowno ści 
 
Wskaźniki rentowno ści 01.01.14-31.12.14 01.01.13-31.12.13 
ROA-rentowność aktywów  5,7% 4,8% 

ROE-rentowność kapitału 
11,9% 

10,7% 
Rentowność sprzedaży brutto 8,6% 10,8% 
Rentowność sprzedaży    4,0% 5,0% 
Rentowność EBITDA 5,7% 7,9% 

Rentowność EBIT 4,5% 5,9% 

Rentowność brutto 3,8% 5,2% 

Rentowność netto 3,1% 4,2% 
 

Rentowność sprzedaży brutto w roku 2014 kształtuje się na stabilnym dodatnim poziomie. 
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5.2.7. Przepływy środków pieni ężnych  

 
Rachunek przepływów środków pieniężnych w ramach trzech sfer działalności kształtuje się 

następująco:  

 

Przepływy środków pieni ężnych 31.12.2014 31.12.2013 

  w tys. zł w tys. zł 

A. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 
-23 550 100 444 

B. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
-4 851 -6 053 

C. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 
-14 121 -14 429 

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto -42 522 79 962 
 

W 2014 roku nastąpił spadek środków pieniężnych Grupy w zakresie działalności operacyjnej 

głównie poprzez zmianę stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych (-18.875 tys. zł.) 

oraz zmianę stanu należności  i rozliczeń międzyokresowych czynnych (-26.311 tys. zł.), z drugiej 

jednak strony wygenerowanie dodatniego wyniku finansowego Grupy (+16.566 tys. zł.) i amortyzacji    

(+6.175 tys. zł.). Ujemny poziom środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w 2014 roku jest 

wynikiem wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (-7.430 tys. zł) oraz wydatków na 

nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych (-545 tys. zł). Ujemny przepływ z działalności 

finansowej jest spowodowany głównie wypłatą dywidendy (-10.845 tys. zł) oraz zapłatą odsetek   

(-3.432 tys. zł). 

 



Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2014 rok 

Strona 33 

5.3.   Informacje o zaci ągni ętych kredytach, o umowach po życzek, z 
uwzgl ędnieniem terminów ich wymagalno ści, oraz o udzielonych por ęczeniach, 
gwarancjach i umowach ubezpieczenia 
 

• Na dzień 31.12.2014 roku, Grupa posiadała następujące umowy kredytowe: 

Nazwa Banku Rodzaj kredytu Termin 
spłaty 

Kwota 
w tys. 

zł  
Waluta  

Saldo 
zadłu żenia 
na dzień 

31.12.2014 

Zabezpieczenie 

PKO BP S.A. w rachunku 
bieżącym 

28-02-2017 2 000 PLN 0 

- weksel in blanco  
- hipoteka kaucyjna do wys. 
12 mln zł 
- przelew wierzytelności z 
umowy ubezpieczenia                                         

Banque PSA 
Finance SA  

Kredyt 
balonowy 

03-03-2015 33 PLN 33 
- weksel in blanco  
 

RAZEM   2 033  33  

 

• Na dzień 31.12.2014 roku, Grupa posiadała następujące umowy pożyczki: 

Nazwa Pożyczkodawcy Termin 
spłaty 

Kwota 
w tys. 

zł  
Waluta  

Saldo 
zadłu żenia 
na dzień 

31.12.2014 

Zabezpieczenie 

ELEKTRA PLUS Sp. z o.o.   
 
* 
 

1 320 PLN 
 

1 805 
 

- 

RAZEM  1 320  1 805  

 
*Termin spłaty opisany w nocie 15  skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

� Zobowiązania pozabilansowe z tytułu gwarancji na dzień 31.12.2014 roku: 
 
Łączna wartość wystawionych  gwarancji na dzień 31.12.2014 roku, wynosi  195.538 tys. zł. 

Rodzaj gwarancji: 

- gwarancje dobrego wykonania,  

- gwarancje płatności, 

- gwarancje zwrotu zaliczki 

- gwarancje przetargowe 

Gwarancje bankowe udzielane są na podstawie limitów przyznanych Grupie.  

Na dzień 31.12.2014 roku łączna wartość zobowiązań Grupy z tytułu wystawionych weksli 

stanowiących zabezpieczenie wyniosła 2.981 tys. zł.  
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� W zobowiązaniach warunkowych w kwocie 198.688 tys. zł zawarte są poręczenia 

cywilnoprawne w postaci dwóch gwarancji korporacyjnych wystawionych za Enipro Sp. z o.o. 

na rzecz BSPiR Energoprojekt Katowice.  

 
Wystawione gwarancje korporacyjne: 
 

Nazwa                      Data                                                  
wystawienia 

Ważność 
gwarancji Kwota Waluta    Beneficjent 

ENERGOINSTAL 02-09-2014 14-10-2016 112 500,00 PLN zwrotu zaliczki 
BSPiR 

Energoprojekt 
Katowice 

ENERGOINSTAL 02-09-2014 14.11.2019 119 925,00 PLN należyte wyk, 
wady+usterki 

BSPiR 
Energoprojekt 

Katowice 

 
 

� Na dzień 31.12.2014 roku, Grupa posiada poręczenie wg prawa cywilnego w kwocie 3.150 

tys. zł dotyczące zawartej Umowy Ramowej o Współpracy w zakresie Transakcji 

Terminowych i Pochodnych oraz Umowy Dodatkowej Transakcji Walutowych zawartej 

pomiędzy Eniq Sp. z o.o., a Raiffeisen Bank Polska S.A. 

 
� Istotne umowy ubezpieczenia zawarte przez Grupę Emitenta w roku 2014 prezentuje 

poniższa tabela: 

 
Lp.  Rodzaj polisy Charakterystyka Suma ubezp. 

1 
Ubezpieczenie 

odpowiedzialno ści cywilnej 
(OC) 

Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt 

30.000.000,00 PLN 

2 
Ubezpieczenie cargo krajowe 

lądowe 
Ubezp. rzeczy w krajowym przewozie drogowym, 

kolejowym, lotniczym lub śródlądowym 
500.000,00 PLN 

3 
Ubezpieczenie cargo 

międzynarodowe l ądowe, 
kolejowe i lotnicze 

Ubezp. rzeczy w międzynarodowym przewozie lądowym, 
kolejowym, lotniczym 

500.000,00 PLN 

4 
Ubezpieczenie kompleksowe 

przedsi ębiorstw od wszystkich 
ryzyk 

dot: ubezpieczenia budynków i budowli, środków trwałych, 
środków obrotowych, mienia niskocennego, miania osób 

trzecich, gotówki 
158.927.821,30 PLN 

5 
Ubezpieczenie utraty zysku w 

skutek wszystkich ryzyk 
Utrata zysku brutto poniesiona przez Ubezpieczonego w 

okresie odszkodowawczym  
30.000.000,00 PLN 

6 
Ubezpieczenie ryzyk 

budowlano - monta żowych 

Ubezp. mienia od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 
wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i 

niespodziewanym 

kontrakty do max 
warto ści 

pojedy ńczego 
kontraktu 20 mln 

PLN 

7 
Ubezpieczenie maszyn i 
urządzeń od uszkodze ń maszyny i urządzenia 30.390.286,00 PLN 
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8 
Ubezpieczenie sprz ętu 

elektronicznego  
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

przenośnego, stacjonarnego, dane, nośniki danych 
elektroniczne przetwarzanie danych 

1.003.716,19 PLN 

9 
Ubezpieczenie robót 

budowlano-monta żowych wszystkie ryzyka budowlano-montażowe  214.590.180,00 PLN 

10 OC projektanta 

OC z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta 
lub inż..budowlanego  pod kontrakt "Budowa 

kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy 
zainstalowanej brutto 75 Mwe w EC Zofiówka W Spółce 

Energetycznej "Jastrzębie" SA 

10.000.000,00 PLN 

11 
Ubezpieczenie 

odpowiedzialno ści cywilnej 
(OC) 

OC z tytułu prowadzenia działalności gosp. Lub 
użytkowania mienia OC za produkt pod kontrakt "Budowa 

kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy 
zainstalowanej brutto 75 Mwe w EC Zofiówka W Spółce 

Energetycznej "Jastrzębie" SA 

50.000.000,00 PLN 

12 
Ubezpieczenie 

odpowiedzialno ści cywilnej 
(OC) 

Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt 

4 500 000 PLN 

13 
Ubezpieczenie maszyn i 
urządzeń od uszkodze ń maszyny i urządzenia 105 000 PLN 

14 
Ubezpieczenie 

odpowiedzialno ści cywilnej 
(OC) 

Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt 

3000000 PLN 

15 
Ubezp.pojazdów 

mechanicznych od utraty 
zniszczenia lib uszkodzenia 

AC, OC, NNW 76609 PLN 

16 
Ubezpieczenie mienia od 

wszystkich ryzyk dot. maszyn i urządzeń 1535787 PLN 

17 
Ubezpieczenie 

odpowiedzialno ści cywilnej 
(OC) 

Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
lub użytkowania mienia z włączeniem OC za produkt 

10 000 000,00 PLN 

18 
Ubezpieczenie wszystkich 

ryzyk budowy (CAR) 

Ubezpiecznie wszystkich ryzyk budowy - umowa 
generalna obrotowa w zakresie wszystkich ryzyk 

związanych z realizacją umów o roboty budowlane 
70 000 000,00 PLN 

19 
Ubezpieczenie mienia od 

wszystkich ryzyk dotyczy ubezpieczenia budynków i budowli 4 691 140,00 PLN 

20 
Ubezpieczenie mienia od 

wszystkich ryzyk 
dotyczy ubezpieczenia budynków i budowli - klauzula 

przepięć i przetężeń 
55 000 000,00 PLN 

21 
Ubezpieczenie mienia od 

wszystkich ryzyk 
dotyczy elektronicznego przetwarzania danych i sprzętu 

biurowego 
176 364,43 PLN 

22 
Ubezpieczenie maszyn i 
urządzeń od uszkodze ń maszyny i urządzenia 140 000,00 PLN 

23 
Ubezpieczenie środków 

transportu 

dotyczy ubezpieczenia wszystkich pojazdów 
mechanicznych stanowiących własność w zakresie OC, 

AC. NW 

OC 2.500.000,00 EUR 
+ 500.000,00 EUR 

AC 320.500,00 PLN 
NNW 147.000,00 PLN 

24 OC projektanta odpowiedzialność cywilna zawodowa 10 000 000,00 PLN 

 
 

� W 2014 roku Grupa Emitenta nie udzielała pożyczek na rzecz podmiotów zewnętrznych.  

 
 

� Pożyczki udzielone przez Emitenta wg stanu na dzień 31.12.2014 roku. 
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6. INFORMACJA NA TEMAT INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH GRU PY. 
 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa należą środki pieniężne, 

kredyt bankowy, udziały i akcje, leasing finansowy oraz instrumenty finansowe zabezpieczające 

przed ryzykiem kursowym. Głównym celem tych instrumentów jest pozyskanie środków 

finansowych na działalność Grupy oraz zabezpieczenie planowanych poziomów marż na 

realizowanych kontraktach. Grupa posiada także inne instrumenty finansowe, do których należą 

należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które jednak powstają bezpośrednio w toku 

prowadzonej działalności. 

Na dzień 31.12.2014 roku Grupa posiada zawarte transakcje typu FORWARD na łączną 

kwotę 982 tys. EUR. Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadają w styczniu 2015 

roku, a  średnioważony kurs realizacji wynosi 4,1787. Dokonana na dzień bilansowy wycena 

instrumentów do ich wartości godziwej zamyka się kwotą  +84 tys. zł . 

Zawarte przez Grupę kontrakty terminowe typu forward mają na celu zabezpieczenie 

przyjętego do budżetu kontraktu kursu walutowego w zakresie dostaw eksportowych, oraz 

zakupów towarów i usług wyrażonych w walutach obcych w ramach projektów realizowanych 

Generalnym Wykonawstwie, a tym samym osiągnięcie planowanych marż na realizowanych 

kontraktach. Terminy realizacji oraz wolumen zawieranych transakcji koresponduje  

z harmonogramem realizacji oraz spływu należności z kontraktów eksportowych, oraz terminów 

zapłat do podwykonawców i dostawców. Grupa nigdy nie spekulowała na walutach, a wolumen 

zawartych transakcji nie przekroczył jej ekspozycji w walucie obcej w danym okresie. Transakcje 

zawierane są w sytuacji umacniania się złotego i groźby realizacji ujemnych marż na kontraktach 

w przypadku kontynuacji trendu umacniającego rodzimą walutę. 

 
 

7. OCENA WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZ ĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI 
FINANSOWYMI,  ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ ZE 
ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGRO ŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT 
PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJ ĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGRO ŻENIOM. 
 

 

Grupa wykazuje prawidłową strukturę finansowania, zapewniającą utrzymanie płynności 

finansowej na bezpiecznym poziomie.  

Grupa posiada zdolność do wywiązywania się ze spłaty swoich zobowiązań, co potwierdzają 

wskaźniki płynności, stabilny poziom wskaźnika rotacji zobowiązań, dodatni poziom kapitału 

obrotowego. 

 

Lp. Data 
umowy  

Kwota 
pożyczki 

Waluta Termin 
spłaty  

Pożyczkobiorca Podmiot 

1. 02.04.2010 607.500 PLN 31.07.2016 Przemysław Pozorski niepowiązany 
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8. CZYNNIKI I ZDARZENIA, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKT ERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY 
WPŁYW NA DZIAŁALNO ŚĆ EMITENTA I WYNIKI Z DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ. 
 

W omawianym okresie roku 2014, wystąpiły następujące czynniki mające istotny wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe: 

-   utworzony został odpis aktualizujący wartość należności w łącznej wysokości 1.015 tys. zł. 

m.in. od P.B.O. SKOBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Global Resource B.V. oraz 

FlexmenTech XS. 

 
9. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI  
W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW  
NA DANY ROK.  

 

Grupa ENERGOINSTAL S.A. nie publikowała prognozy wyników na rok 2014. 

 
10. OCENA MOŻLIWOŚCI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI 
KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKO ŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW,  
Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ 
DZIAŁALNO ŚCI. 

 

Prowadzone są działania zmierzające do pozyskania finansowania zewnętrznego dla 

inwestycji prowadzona przez spółkę pośrednio zależną Galeria Piast Sp. z o.o. pod nazwą Budowa 

Centrum Handlowego „Manhattan” w Gorzowie Wielkopolskim.   

W pozostałych przypadkach Grupa posiada zdolność finansowania realizowanych obecnie 

projektów inwestycyjnych. Inwestycje te realizowane są przy wykorzystaniu środków własnych. 

11. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.  
 

W roku 2014 Spółka ENERGOINSTAL S.A. kontynuowała prace związane z wykorzystaniem 

spawania laserowego do wytwarzania elementów dla energetyki. W ramach tych badań realizowano 

projekt w konsorcjum z Politechniką Śląską i Instytutem Spawalnictwa pt: "Technologia spawania 

laserem rur ożebrowanych ze stali austenitycznych i stopów niklu przeznaczonych do pracy w kotłach 

o parametrach nadkrytycznych i ultranadkrytycznych". W wyniku realizacji tego projektu opracowano  

innowacyjną technologię spawania laserowego rur ożebrowanych ze stali austenitycznych i stopów 

niklu. Technologie te zostały kwalifikowane przez jednostki notyfikowane. 

Równocześnie w roku 2014 firma uzyskała patent europejski w zakresie hybrydowego 

spawania paneli ścian szczelnych oraz zakończyła procedurę objęcia ochroną patentową technologii 

spawania hybrydowego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej, w wyniku czego uzyskano 

kolejne dwa patenty. 
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12. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGRO ŻEŃ. 
 

Do najistotniejszych czynników ryzyka zaliczyć można: 

� duża konkurencja na krajowym rynku energetycznym, a także rosnąca konkurencja za strony 

firm zrzeszonych w grupach kapitałowych realizujących kompleksowe inwestycje, 

� ryzyko związane z warunkami i procedurami rozstrzygania przetargów  

(duża konkurencja cenowa), 

� czynniki związane z zatrudnieniem, a także utrzymaniem wysoko wykwalifikowanej kadry,  

w tym głównie spawaczy, monterów, 

� wstrzymanie środków na finansowanie modernizacji sektora energetycznego, 

� wahania kursów walut, 

� niestabilna sytuacja na światowych rynkach paliw i surowców. 

 

13. KLIENCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  ENERGOINSTAL S.A.   
 

Kontrahentami Grupy ENERGOINSTAL S.A. są firmy realizujące obiekty energetyczne, 

kompleksowe ich modernizacje jak również modernizacje kotłowni i instalacji w różnych gałęziach 

gospodarki.  

 

- na rynku zagranicznym:  

� ANDRITZ Energy  & Environment GmbH 

� NEM Energy b.v. B.U. Nem Industrial and Utility Boilers 

� STANDARDKESSEL  GMBH 

� MEHLDAU U. STEINFATH Feuerungstechnik GmbH 

� STANDARDKESSEL BAUMGARTE SERVICE GmbH 

� Valmet Power Oy 

� ALSTOM Boiler Deutschland GmbH Stuttgart  

 

- na rynku krajowym:  

� Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. 

� Była Koksownia Przyjaźń S.A. , obecnie JSW KOKS S.A. 

� ArcelorMittal Poland S.A. 

� Polimex-Mostostal S.A.  

� KGHM Polska Miedź S.A. 

� GEA  

� SIEMENS Sp. z o.o. 

� OLSA Poland Sp. z o.o. 

� ICT Kostrzyn Sp. z o.o. 

� PGE GiEK. 

� Tauron Ciepło Sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała 

� Manuli  Hydraulics Manufacturing  Sp. z o.o. 
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14. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNO ŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ. 

 

Podstawową domeną działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.  jest produkcja, 

montaż i serwis kotłów energetycznych, Generalne Wykonawstwo obiektów energetycznych, a także 

wykonawstwo obiektów produkcyjno – magazynowych oraz obiektów użyteczności publicznej. Grupa 

działa na rynku krajowym i za granicą. Kontrakty realizowane jako Generalny Wykonawca, a także 

usługi budowlane, Grupa realizuje w Polsce, natomiast kontrakty produkcyjno-montażowe realizuje 

głównie w krajach Unii Europejskiej. Grupa na rynku zagranicznym współpracuje  głównie  z firmą 

Andritz z Austrii oraz grupą Standardkessel Baumgarte z Niemiec. Obecnie rozwija również 

współpracę z firmą NEM  oraz VALMET. 

W 2015 roku Grupa planuje dalszy rozwój swojej działalności na rynku polskim, głównie                            

w zakresie budowy kotłów i bloków energetycznych.  

Grupa dla realizacji tego celu posiada dobrą pozycję, gdyż ma doświadczenie w realizacji tego 

typu obiektów na rynku Europy Zachodniej oraz posiada dostęp do odpowiednich technologii. 

Działania Grupy dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą prowadzone szczególnie 

w kierunku: 

• obserwacji rynku i jego trendu w tym zakresie, 

• utrzymywania kontaktów z klientami, 

• konsultacji i prezentacje techniczne m.in. na konferencjach branżowych, 

• oferowania produktu i usługi, 

• realizacji kontraktów. 

 

 Energoinstal S.A. realizować będzie w 2015 roku kontrakty dla Spółki Energetycznej 

„Jastrzębie” S.A. i JSW KOKS S.A. (dawniej Koksownia Przyjaźń SA), oczekiwać będzie na 

uruchomienie realizacji projektu WZK Victoria S.A. oraz ubiegać się o realizacje inwestycji dla firmy 

Orlen w GK Rafineria Trzebinia  i SFW Gliwice. 

Ponadto ENERGOINSTAL S.A. starać się będzie głównie o pozyskanie zleceń w zakresie 

wykonawstwa  w różnych projektach w przeważającej większości w obszarze kotłów. 

Spółka zamierza podejmować dalsze próby uczestnictwa w realizacji Planu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Polsce, poprzez realizacje zleceń prefabrykacyjno-montażowych w obszarze 

nowobudowanych spalarni śmieci. 

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH,  
A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTO ŚCI NOMINALNEJ,  
ZE WSKAZANIEM, JAK Ą CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJ Ą, CENIE 
NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDA ŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU  
ICH ZBYCIA.  

 

W minionym roku nie odnotowano nabycia akcji własnych. 
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16. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZ ĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 
EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOW Ą. 

 

W 2014 roku nie dokonano istotnych zmian w zasadach zarządzania Emitentem i Grupą 

Kapitałową. 

17. WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MI ĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZ ĄDZAJĄCYMI, 
PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA  
Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WA ŻNEJ PRZYCZYNY LUB ZWOLNIENIE NAST ĘPUJE  
Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE. 

 

Nie zawarto tego typu umów między emitentem a osobami zarządzającymi. 

 
18. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZY ŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH  
Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH WYPŁACONYCH LUB NALE ŻNYCH OSOBOM 
ZARZĄDZAJĄCYM ORAZ NADZORUJĄCYM DZIAŁALNO ŚĆ EMITENTA. 

 

Wartość wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2014 roku przedstawione  

są w notach objaśniających nr 41 i 41.1 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. 

 
19. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH P RZEZ EMITENTA  
LUB JEDNOSTK Ę OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH 
WARUNKACH NIŻ RYNKOWE. 
 

Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych. 

 

20. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH  
PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOG Ą W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY  
W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWY CH AKCJONARIUSZY.  

  

Nie są Grupie znane umowy w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany  

w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

21. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJ ĄCE NA DZIAŁALNO ŚĆ EMITENTA, JAKIE NAST ĄPIŁY  
PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBROTOWEGO, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAW OZDANIA 
FINANSOWEGO. 

 

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które 

nie zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

22. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ 
SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNIE W STOSUNKU DO EMIT ENTA, WRAZ Z OPISEM 
TYCH UPRAWNIEŃ. 

 

Nie występują w Grupie papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne  

w stosunku do emitenta. 

 

23. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH. 

      

Programy akcji pracowniczych w Spółce nie występują. 
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24. TOCZĄCE SIĘ POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA 
POSTĘPOWANIA ARBITRA ŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. 

 

W 2014 roku emitent nie prowadził postępowania przed sądem, organem właściwym  

dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań ani też 

wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% 

kapitałów własnych emitenta, a nadto dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań  

lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi  co najmniej  10% kapitałów własnych emitenta. 

 

 

25. INFORMACJE O DACIE ZAWARCIA I SZCZEGÓŁACH UMOWY  Z PODMIOTEM 
UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH.  
 

a)  Nazwa podmiotu uprawnionego do badania: Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr 

Piotr Rojek Sp. z o.o., 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 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: 16 lipca 2014 roku. 

c) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd 

jednostkowego sprawozdania finansowego dotyczącego 2014 roku: 31.000PLN. 

d) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczącego 2014 roku: 40.000 PLN.. 

e) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd 

sprawozdań finansowych spółek zależnych dotyczących 2013 roku: 56.000 PLN. 

f) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego z innych tytułów, dotyczącego 

2013 roku: 0 PLN.  

g) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd 

jednostkowego sprawozdania finansowego dotyczącego 2013 roku: 30.900 PLN. 

h) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczącego 2013 roku: 29.200 PLN. 

i) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego za badanie i przegląd 

sprawozdań finansowych spółek zależnych dotyczących 2013 roku: 69.900 PLN. 

j) Łączna wartość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego z innych tytułów, dotyczącego 

2013 roku: 0 PLN.  
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Podpisy Członków Zarz ądu:  
 
 
 
 
 
 

Michał Więcek  Prezes Zarządu      ……………………..  
         Podpis 
 
 
 

Jarosław Więcek   Wiceprezes Zarządu  …………………….. 
         Podpis 
 
 
        

Lucjan Noras   Członek Zarządu  …………………….. 
         Podpis 
 
 
 
 
 
 

Katowice, 12 marca 2015 roku 
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Katowice, 12 marca 2015 roku 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

ubiegły 2014 rok był dla Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. kolejnym rokiem pełnym 

wyzwań, wytężonej pracy, jak i nowych doświadczeń. Sukcesywnie realizowana przez Grupę 

strategia zaowocowała osiągnięciem zamierzonych celów. Ponadto w minionym roku Grupa 

Kapitałowa konsekwentnie powiększała udział w rynku krajowym oraz uczestniczyła  

w projektach, związanych z energetyką i przemysłem w ramach Generalnej Realizacji 

Inwestycji i Generalnego Wykonawstwa.  

 W obszarze ww. działań w zakresie Generalnego Wykonawstwa kontynuowane były 

przez Grupę prace w ramach największego w historii Grupy kontraktu zawartego w 2013 

roku ze Spółką Energetyczną „Jastrzębie” S.A. na „Budowę kogeneracyjnego bloku 

fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka SEJ S.A.”  

o wartości 507.840.000,00 zł netto oraz przy realizacji zleceń na rzecz KGHM Polska Miedź 

S.A., dotyczących Budowy pod klucz nowych Bloków Gazowo-Parowych o mocy 

elektrycznej w warunkach ISO ok. 45 MWe i mocy cieplnej ok. 40 MWt opalanych gazem  

w Głogowie i Polkowicach, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących elektrociepłowni EC-3 

Głogów i EC-2 Polkowice, o wartości odpowiednio 137.820.510,02 zł netto i 97.030.650,86 

netto. 

Ponadto w 2014 roku Grupa Kapitałowa kontynuowała również prace w zakresie 

Generalnej Realizacji Inwestycji w ramach kontraktu z JSW Koks S.A., przedmiotem którego 

jest Budowa bloku energetycznego na zasadzie Budowy Kompletnego Obiektu pod klucz”  

o wartości 222.590.180,00 zł netto. 

W ramach Grupy Kapitałowej prężnie funkcjonowała spółka Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Usługowe „Interbud-West” Sp. z o.o. Spośród wszystkich wykonywanych przez 

nią prac na szczególną uwagę zasługują zawarte i realizowane następujące kontrakty: dla 

firmy Siemens Sp. z o.o. dotyczący budowy nowego bloku gazowo-parowego Oddział 

Elektrociepłownia Gorzów Wielkopolski na kwotę 18.481.815,00 zł netto oraz dla spółki 

Starke Wind Rzepin Sp. z o.o., przedmiotem którego jest budowa dróg dojazdowych stałych  

i tymczasowych Fermy Wiatrowej Rzepin o wartości 13.479.311,00 zł netto. 
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Wskazać należy w tym miejscu, że realizacja powyższych kontraktów umożliwiła 

wykorzystanie w pełni mocy produkcyjnych spółek wchodzących w skład Grupy, co miało 

pozytywny wpływ na dalszy ich rozwój i pozyskanie nowych doświadczeń. Jest ona również 

najlepszym potwierdzeniem zaangażowania, profesjonalizmu i rzetelności wykonywanych 

prac, a także dowodem na to, że inwestorzy podjęli słuszną decyzję, powierzając realizację 

ww. inwestycji Grupie Kapitałowej Energoinstal S.A.  

 Grupa Kapitałowa nie skupiała się jedynie na rynku krajowym. Miniony rok obfitował 

również w zagraniczne realizacje inwestycji. Przeważająca większość zleceń zawartych  

w 2014 roku pochodziła od inwestorów spoza granic Polski, na czele z Standardkessel GmbH 

i Andritz Energy & Environment GmbH. Na uwagę zasługuje gównie ten drugi kontrahent,  

z którym prężnie rozwija się współpraca. 

Zapotrzebowanie na usługi Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. w 2014 roku, a przy 

tym wypracowane uznanie wśród inwestorów, wyrobiona marka oraz jakość, spowodowały 

pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w Centrum Innowacyjnych Technologii 

Laserowych Energoinstal S.A. w Porębie, k. Zawiercia. Ten innowacyjny na skalę światową 

projekt cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem klientów, których wolą jest otrzymanie 

produktu na najwyższym poziomie z wykorzystaniem najnowszych stosowanych tam 

technologii laserowych, które w 2014 roku zostały dodatkowo objęte europejską ochroną 

patentową. 

W zakresie badań, jak i nowych technologii w ramach Grupy firma Energoinstal S.A. 

również nie spoczęła na laurach. Kontynuowano prace związane z wykorzystaniem spawania 

laserowego do wytwarzania elementów dla energetyki. W ramach tych badań zrealizowano 

projekt w konsorcjum z Politechniką Śląską i Instytutem Spawalnictwa pt: "Technologia 

spawania laserem rur ożebrowanych ze stali austenitycznych i stopów niklu przeznaczonych 

do pracy w kotłach o parametrach nadkrytycznych i ultranadkrytycznych". W wyniku tego 

projektu opracowano  innowacyjną technologię spawania laserowego rur ożebrowanych ze 

stali austenitycznych i stopów niklu. 

Jesteśmy pełni optymizmu, że obrany przez Grupę Kapitałową Energoinstal S.A. 

kierunek przynosi wymierne rezultaty, a ich efekty nie umykają uwadze inwestorom z rynku 

giełdowego, którzy doceniają utrzymujący się na stabilnym poziomie kurs akcji.  

W ubiegłym roku po raz kolejny została wypłacona akcjonariuszom Spółki 

Energoinstal S.A. dywidenda, w dwukrotnej wysokości przypadającej na każdą akcję, tj. 0,60 

zł, w porównaniu do roku 2013, co było możliwe dzięki osiągniętym przychodom  

i wpracowanemu zyskowi. 
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Niezależnie od powyższego, zgodnie z przyjętą w Grupie Kapitałowej strategią, 

rozwinięto spółkę ENIPRO Sp. z o.o., której zadaniem jest działalność projektowa, w oparciu 

o wykorzystanie wieloletniego dorobku naukowo-technicznego oraz zdobytego 

doświadczenia wyspecjalizowanych inżynierów z branż: budowlanej, energetycznej, 

budowlano-instalacyjnej, elektrycznej, automatycznej AKPIA i mechanicznej. Rozszerzenie 

działalności o projektowanie instalacji energetycznych sprawia, że oferta Grupy, jest jedyną 

kompleksową ofertą w Polsce. Potencjał Grupy pozwala na samodzielne projektowanie, 

wytwarzanie, montowanie kompletnych obiektów energetycznych wraz z instalacjami 

towarzyszącymi. Mając to na uwadze zakładamy zintensyfikowaną promocję oferty Biura 

Projektowego, co w niedługim czasie powinno znaleźć przełożenie na wymierne efekty tej 

inicjatywy w postaci nowych zleceń. 

W ramach Grupy Kapitałowej w 2014 roku dynamicznie rozwinęła się również spółka 

ENIQ Sp. z o.o., będąca koncesjonowanym podmiotem obrotu energią elektryczną, 

zajmującym się handlem hurtowym energią elektryczną. Firma działa na rynku współpracując 

przede wszystkim z giełdami energii, innymi spółkami obrotu oraz wytwórcami. 

Ponadto w dniu 20.11.2014 roku aktem notarialnym została zawiązana spółka pod 

firmą ENIZO Sp. z o.o., w której kontrolny pakiet udziałów posiada Energoinstal S.A. 

Kluczowym przedmiotem działalności tej spółki w ramach Grupy Kapitałowej Energoinstal 

S.A. będą usługi montażu izolacji przemysłowej na urządzeniach kotłowych, kanałach, 

rurociągach i armaturze. Rozszerzeniem działalności firmy mają być również prace  

w zakresie budowy obmurzy kotłów. W toku dalszego rozwoju spółka planuje również 

nawiązanie współpracy ze firmami izolacyjnymi z innych krajów w zakresie dostawy 

wykwalifikowanej siły roboczej. 

Spoglądając w przyszłość pod kątem bieżącego roku i perspektyw rozwoju 

działalności, podkreślenia wymaga fakt, iż pomimo wypełnienia portfela zleceń w znaczącym 

stopniu, Grupa Kapitałowa Energoinstal S.A. prowadzi w dalszym ciągu intensywne 

działania, mające na celu pozyskanie kolejnych lukratywnych kontraktów, koncentrując się 

głównie na organizowanych postępowaniach przetargowych.  

Grupa Kapitałowa zamierza dodatkowo podejmować dalsze próby uczestnictwa w realizacji 

Planu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, poprzez realizacje zleceń 

prefabrykacyjno-montażowych w obszarze nowobudowanych spalarni śmieci. 

W 2015 roku planujemy dalszy rozwój wchodzących w skład Grupy spółek. 

Dysponujemy odpowiednimi mocami produkcyjnymi, wiodącą pozycją na rynku 

energetycznym, kompleksową ofertą, a przede wszystkim innowacyjnymi technologiami, 

które wciąż są rozwijane, a którymi nie może się pochwalić konkurencja.  
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Szanowni Państwo, reasumując powyższe rozważania wskazujemy, że działania 

podjęte przez ostatni okres stanowią dowód na to, że Grupa Kapitałowa Energoinstal S.A. to 

ugruntowany, pewny i prężnie funkcjonujący organizm, ukierunkowany na realizację jasno 

określonych celów. Podmiot działający zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach 

zagranicznych, doceniony przez wielu inwestorów, którzy powierzyli Grupie Kapitałowej 

Energoinstal S.A. wykonanie inwestycji wartych wiele milionów złotych. Profesjonalizm, 

rzetelność i ciężka praca zaprocentowała zaufaniem, jakim zostaliśmy obdarzeni nie tylko 

przez kontrahentów, ale również przez Was – Akcjonariuszy.  

W tym miejscu w imieniu Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. pragniemy serdecznie 

Państwu podziękować za dotychczasową obecność w ramach Grupy, jako jej właściciele. 

Ważnym jest również to, że stale doceniacie kondycję Grupy, jej sukcesywny rozwój  

i osiągane wyniki.  

Z wyrazami szacunku 

 

Jarosław Więcek 

Wiceprezes Zarządu 



 

Katowice,  12 marca 2015 roku 

 

 

 

Oświadczenie Zarz ądu ENERGOINSTAL S.A.  
dotycz ące skonsolidowanego rocznego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
 

 

 

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. oświadcza, że zgodnie z naszą najlepszą  

wiedzą roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 

ENERGOINSTAL S.A. i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie  

z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają one w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Grupy 

Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.  

Zarząd oświadcza również, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 

ENERGOINSTAL S.A.  zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji 

Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

 
 
Podpisy Członków Zarządu: 
 
 
 
 
Michał Więcek -  Prezes Zarządu   …………………….. 

podpis 
 
 
 
Jarosław Więcek  -  Wiceprezes Zarządu  …………………….. 

podpis 
 
 
 
Lucjan Noras  -  Członek Zarządu   …………………….. 

podpis 

 



Katowice,  12 marca 2015 roku 

 

 

 

Oświadczenie Zarządu ENERGOINSTAL S.A. 
dotyczące podmiotu uprawnionego do badania  

sprawozdań finansowych 
 

 
 

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony  

do badania sprawozdań finansowych – „Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych”  

dr Piotr Rojek Sp. z o.o., dokonujący badania rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 

2014 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz 

biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

zawodowymi. 

 

            
 
Podpisy Członków Zarządu: 
 
 
 
 
Michał Więcek -  Prezes Zarządu   …………………….. 

podpis 
 
 
 
Jarosław Więcek  -  Wiceprezes Zarządu  …………………….. 

podpis 
 
 
 
Lucjan Noras  -  Członek Zarządu   …………………….. 

podpis 


