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A . INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. WST�P 

Energopol - Południe S.A. w Sosnowcu jest Spółk� Akcyjn� działaj�c� od 1 kwietnia 1993r., 
zarejestrowan� w S�dzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS 0000143061. 

Przedmiotem działalno�ci Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalno�ci budowlanej, 
produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególno�ci: 
 

- produkcja budowlano-monta�owa w zakresie robót ziemno-in�ynieryjnych, makroniwelacja 
terenu, robót �elbetowych, wyburzeniowych oraz remontów dróg 

- wynajem sprz�tu budowlanego  i burz�cego wraz z obsług� operatorsk� 

- usługi transportu technologicznego 

- remonty �rodków sprz�towych i transportowych 

 

Spółk� kieruje trzyosobowy Zarz�d w składzie: 

- Lech Tomasz Tomkowski   - Prezes Zarz�du 

- Marian Musialik                  - Wiceprezes Zarz�du 

- Jan Mike - Wiceprezes Zarz�du  

 

Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2006 r.  został sporz�dzony zgodnie ze znowelizowan� 
Ustaw� o Rachunkowo�ci, Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 19 pa�dziernika 2005r. 
zmieniaj�cym rozporz�dzenie w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów warto�ciowych ( Dz.U. 209 poz. 1744) a Spółka nie stosowała zabiegów 
ksi�gowych, maj�cych na celu sztuczne poprawianie wizerunku sytuacji finansowej.  
 
 
II. ZASADY RACHUNKOWO�CI – zostały opisane w Raporcie Rocznym za rok 2005 i nie 
uległy zmianie. 
 
Sprawozdanie za pierwszy kwartał 2006r. sporz�dzone zostało w sposób zapewniaj�cy 
porównywalno�� danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za 
pierwszy kwartał roku obrotowego. 
 
W I  kwartale br. utworzono rezerwy na podatek dochodowy w wysoko�ci 37 tys. zł 
Zmniejszyły  si�  aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwot� 132 tys. zł. 
Nie dokonano aktualizacji nale�no�ci. 
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III. OPIS ISTOTNYCH DOKONA� 
 
Pierwszy kwartał 2006r., Spółka zako�czyła  bardzo dobrym, jak na t� por� roku i najlepszym od 
wielu lat wynikiem. Wypracowała przychody w wysoko�ci 15.116 tys. zł, w tym 5.991 tys. zł                
w marcu i zamkn�ła ten okres zyskiem netto w wysoko�ci 1.191 tys. zł w uj�ciu kwartalnym. 
 
Wielko�ci te spowodowały, �e po I kwartale roku rentowno�� sprzeda�y w Spółce wyniosła a� 
7,9% , przy ujemnej rentowno�ci w wysoko�ci 17,1 % w I kwartale 2005r.  
 
 
Po 3 miesi�cach wyniki Spółki kształtuj� si�  nast�puj�co: 

- przychody ze sprzeda�y:  15.116 tys. zł 

* działalno�� budowlana  13.832 tys. zł  

* działalno�� sprz�towo – transportowa   1.170 tys. zł 

- wynik na sprzeda�y :          909 tys. zł 

- wynik brutto: zysk brutto                  1.365 tys. zł  

- wynik netto : zysk netto        1.191 tys. zł 

 

W analogicznym okresie roku poprzedniego, tj. po 1 kwartale 2005, Spółka wypracowała 
przychody ze sprzeda�y w wysoko�ci 6.952 tys. zł., co stanowi 43 % wielko�ci tegorocznej oraz 
strat� netto w wysoko�ci 1.187 tys. zł. (- 1.362 tys. zł na sprzeda�y). 
 
W I kwartale Spółka wypracowała zysk netto w wysoko�ci 1.191 tys. zł , co jest zjawiskiem 
nietypowym dla Spółki, działaj�cej w bran�y budowlanej, dla której pierwszy kwartał roku (okres 
zimowy) jest zazwyczaj okresem stagnacji i przestoju na wi�kszo�ci zleceniach. 
 
Rentowno�� netto w I kwartale br. wyniosła 7,9  %,  a rentowno�� na sprzeda�y 6 %, podczas gdy 
w I kwartale roku poprzedniego była na poziomie minus 17,00 % - rentowno�� netto i 19,6 % 
rentowno�� na sprzeda�y.  
 
Na wynik pierwszego kwartału wpływ miały dwie podstawowe działalno�ci Spółki.  
 
Przychody z usług budowlanych wyniosły : 13.832 tys. zł, przy 5.706 tys. zł w I kwartale 2005.  
Przychody z działalno�ci sprz�towo – transportowej wyniosły  w I kwartale br. 1.170 tys. zł, przy  
1.202 tys. zł w I kwartale 2005.  
 
Przychody ze sprzeda�y usług budowlanych znacz�co odbiegaj� „in plus” od �rednich wielko�ci 
kwartalnych, a w szczególno�ci od �rednich warto�ci dla kwartałów zimowych. 
Jest to głównie efekt zlecenia pozyskanego przez Spółk� w połowie roku 2005, dotycz�cego 
wyburze� Cementowni w Strzelcach Opolskich. Na realizacje tego zlecenie nie miały wypływu 
warunki atmosferyczne, dzi�ki czemu prace rozbiórkowe trwały bez przeszkód. Pozostałe zlecenia 
(takie jak, m.in. budowa drogi ł�cz�cej drogi powiatowe dla Gminy �arów) były przez okres zimy 
praktycznie nieaktywne.  
 
Działalno�� budowlana wypracowała w I kwartale br. zysk w wysoko�ci 1.602 tys. zł.. W I kwartale 
ub.r. poniosła ona strat� w wysoko�ci  965 tys. zł. 
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Trudne warunki zimowe, trwaj�ce od grudnia do marca, miały natomiast zdecydowany wpływ na 
wyniki działalno�ci sprz�towej. Brak robót, wstrzymanie prac drogowych i makroniwelacyjnych w 
tym okresie, skutkował stosunkowo niskimi przychodami i strat� na tej działalno�ci.  
 
Spółka w I kwartale br. odnotowała wzrost przychodów ze sprzeda�y z działalno�ci budowlanej w 
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 142 %, natomiast w działalno�ci sprz�towej 
zanotowano lekki spadek o 3 %.  
 
Po I kwartale bie��cego roku wysoko�� kosztów bezpo�rednich wyniosła w Spółce  10.779 tys. zł, 
przy 4.998 tys. zł w pierwszym kwartale 2005 r., co jest wynikiem wzrostu sprzeda�y. 
Wielko�� kosztów bezpo�rednich przypadaj�ca na 1 mln zł przychodów ze sprzeda�y wyniosła               
w roku bie��cym 718 tys. zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego 723 tys. zł.  
 
W kosztach bezpo�rednich, dominuj� nast�puj�ce pozycje : materiały podstawowe (stanowi�ce             
65% cało�ci kosztów bezpo�rednich, głównie jako wynik realizacji zlecenia wyburzeniowego) 
podwykonawstwo i paliwo. 
 
W pierwszym  kwartale br Spółka poniosła koszty stałe na poziomie 3.312 tys. zł, przy 3.277 tys. zł 
w roku ubiegłym.  
Nieznaczny wzrost kosztów stałych, to przede wszystkim efekt zwi�kszonej amortyzacji, w 
zwi�zku z zakupem kilku nowych �rodków trwałych, jako inwestycji odtworzeniowych. 
 
Głównym partnerem Spółki na chwil� obecn� jest Spółka Góra�d�e Cement SA . 
 
W zwi�zku z przyrostem przychodów, nast�pił wzrost stanu nale�no�ci i zobowi�za� w porównaniu 
z analogicznym okresem 2005 r. 
Na koniec marca br. Spółka wykazała w pozycji nale�no�ci 10.612 tys. zł, z czego 6.747 tys. zł z 
tytułu dostaw i usług. 
W wy�ej wymienionej ogólnej kwocie nale�no�ci, nale�no�ci niewymagalne stanowi� 78 % .  
 
Stan zobowi�za� na koniec marca wynosił : dla zobowi�za� krótkoterminowych – 7.596 tys. zł, w 
tym 4.208 tys. zł z tytułu dostaw i usług, dla zobowi�za� długoterminowych (z tytułu leasingu)– 
1.513 tys. zł  
W zobowi�zaniach krótkoterminowych kwota 779 tys. zł stanowi zobowi�zania do jednego roku z 
tytułu leasingu. 
 
W analogicznym okresie roku poprzedniego stan nale�no�ci wynosił 11.147 tys. zł (w tym 6.430              
z tytułu dostaw i usług), stan zobowi�za� – 5.242 tys. zł (w tym z tytułu dostaw i usług 2.871 tys. 
zł) oraz 897 tys. zł  w zobowi�zaniach długoterminowych. 
 
W porównaniu z okresem I kwartału roku 2005 skróceniu uległ �redni cykl spłaty zobowi�za�, 
który na koniec marca 2006 r. wyniósł 25 dni, przy 37 w roku poprzednim oraz cykl �ci�gania 
nale�no�ci, który wyniósł 40 dni, przy 83 dniach w roku poprzednim. 
 
Relacja  nale�no�ci do zobowi�za�, w tym cykle ich obiegu jest charakterystyczn� cech� Spółki, 
jako �redniego podmiotu, głównie wyst�puj�cego jako podwykonawca du�ych spółek.   
Z jednej strony podmioty �wiadcz�ce usługi na rzecz Spółki wymagaj� przedpłat lub krótkich 
terminów płatno�ci za dostarczane materiały, paliwo a mniejsi podwykonawcy oczekuj� krótkich 
terminów płatno�ci, ze wzgl�du na swoje niewielkie mo�liwo�ci kredytowania. Z drugiej strony, 
generalni wykonawcy – du�e spółki – narzucaj� dłu�sze terminy zapłaty za wykonywane przez 
Spółk� usługi,  przerzucaj�c koszty finansowania na Spółk�. 
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Relacja pomi�dzy nale�no�ciami i zobowi�zaniami ma równie� swoje przeło�enie na wska�niki 
płynno�ci.  
Na koniec marca wska�nik bie��cy wyniósł 2,93, wska�nik szybki 2,83. Po I kwartale ubiegłego 
roku było to odpowiednio: 2,48 i 2,40. 
  
Wska�niki te potwierdzaj� dobr� sytuacj� płatnicz� Spółki, dzi�ki czemu Spółka utrzymuje 
odzyskany wizerunek dobrego płatnika. 
 
Dobr� sytuacj� Spółki i brak zagro�enia dla jej istnienia potwierdza równie� wska�nik Altmana, 
który dla Spółki wyniósł 3,55 (wg danych na koniec roku 2005). 
 
Dobra płynno�� Spółki to wynik ogólnej poprawy na rynku, zmniejszenie zatorów płatniczych ale 
przede wszystkim pozyskanych dobrych kontraktów o du�ej rentowno�ci i szybkim przepływie 
�rodków, sprawnemu zarz�dzaniu i wła�ciwemu wykorzystaniu maj�tku. 
 
Dzi�ki temu na koniec marca Spółka wykazuje 10.902 tys. zł wolnych �rodków pieni��nych, które 
przeznaczy na akwizycj� oraz finansowanie przyszłych kontraktów. 
 
W utrzymywaniu dziennej płynno�ci Spółki wspomagaj�cy jest kredyt w rachunku bie��cym              
w wysoko�ci 1.000 tys. zł, który Spółka posiada w BG� SA O/ Katowice.  
  
Bank Gospodarki �ywno�ciowej w Katowicach  jest równie� wystawc� gwarancji płatno�ci na 
kwot� 1 mln zł, której Beneficjentem jest firma Góra�d�e Cement SA. Gwarancja   zabezpiecza 
rozliczenia finansowe pomi�dzy Spółk� a Beneficjentem przy realizacji zlecenia rozbiórkowego 
Cementowni Strzelce Opolskie. 
 
W I kwartale Spółka podpisała 2 nowe umowy leasingowe z BRE Leasing na zakup 5 MANów oraz 
na zakup koparki g�sienicowej. Umowa leasingowa na zakup MAN’ów zrealizowana zostanie               
w lipcu br., umowa dotycz�ca koparki – w kwietniu br. 
 
Spółka terminowo reguluje swoje zobowi�zania zarówno wobec ZUS, US, pracowników                     
jak i  banku i firm leasingowych. 
 
Formy finansowania działalno�ci Spółki zostały uwzgl�dnione w Zestawieniu przepływów 
finansowych.   
Zestawienie to przedstawia dodatnie przepływy z działalno�ci operacyjnej oraz z działalno�ci 
finansowej. 
Ujemna warto�� przepływów z działalno�ci inwestycyjnej jest wynikiem zakupów mniejszych 
jednostek sprz�towych (jako odtworzenia najstarszych jednostek) oraz modernizacji . 
 
Na działalno�� finansow� wpływ miał zaci�gni�ty kredyt w BG� oraz leasing. 
 
Ogólna sytuacja Spółki zarówno ekonomiczna, jak i finansowa w I kwartale 2006 r. była bardzo 
dobra.   
 
Maj�c na uwadze bie��c� sytuacj�, wykonywane kontrakty oraz prowadzone negocjacje odno�nie 
nowych zlece� Spółka powinna utrzyma� przez cały rok dodatni wynik finansowy. 
 
 
 
 


