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1. Wybrane dane finansowe 
 

półrocze 2011                     
okres od 01-01-2011                 

do 30-06-2011

półrocze 2010                     
okres od 01-01-2010                

do 30-06-2010

półrocze 2011                     
okres od 01-01-2011                 

do 30-06-2011

półrocze 2010                     
okres od 01-01-2010                

do 30-06-2010

Przychody ze sprzedaży 43 175                 40 324                 10 883                 10 071                 
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 41 941                 38 765                 10 572                 9 681                   
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (684)                     1 140                   (172)                     285                      
Zysk (strata) brutto 1 038                   2 643                   262                      660                      
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 726                      2 098                   183                      524                      
Zysk (strata) na działalności zaniechanej -                           -                           -                           -                           
Zysk (strata) netto 726                      2 098                   183                      524                      
Całkowity dochód netto za okres 726                      2 098                   183                      524                      
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 077                   (2 496)                  1 028                   (623)                     
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 445)                  4 078                   (1 120)                  1 018                   
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 188)                (244)                     (4 332)                  (61)                       
Przepływy pieniężne netto, razem (17 556)                1 338                   (4 425)                  334                      
Średnia ważona ilość akcji 11 100 000          11 100 000          11 100 000          11 100 000          
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,07 0,19 0,02 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,07 0,19 0,02 0,05

POZYCJE BILANSOWE
półrocze 2011                     

okres od 01-01-2011                 
do 30-06-2011

2010 rok narastająco                    
okres od 01-01-2010                

do 31-12-2010

półrocze 2011                     
okres od 01-01-2011                 

do 30-06-2011

2010 rok narastająco                    
okres od 01-01-2010                

do 31-12-2010

Aktywa, razem 115 447               135 950               28 959                 34 328                 
Zobowiązania długoterminowe 6 974                   10 264                 1 749                   2 592                   
Zobowiązania krótkoterminowe 45 068                 63 007                 11 305                 15 910                 
Kapitał własny 63 405                 62 679                 15 905                 15 827                 
Kapitał akcyjny 44 400                 44 400                 11 137                 11 211                 
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,71 5,65 1,43 1,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,71 5,65 1,43 1,43

 WYBRANE DANE FINANSOWE

 w tys. PLN w tys. EUR
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2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. PLN) za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. 

AKTYWA 30.06.2011 31. 12. 2010 30.06.2010

A.  Aktywa trwałe 23 151          24 098          26 650          
1. Rzeczowe aktywa trwałe 16 877          18 778          19 435          
2. Wartość firmy
3. Wartości niematerialne 230               175               72                 
4. Nieruchomości inwestycyjne
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności 
6. Długoterminowe aktywa finansowe 475               464               434               
7. Należności długoterminowe
8. Kaucje zatrzymane długoterminowe 456               659               854               
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 113            4 022            5 855            
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe 92 296          111 852        65 677          
1. Zapasy 385               485               594               
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 25 067          37 862          17 598          
3. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe 1 392            1 239            2 204            
4. Należności z tytułu podatku dochodowego 72                 619               
5. Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 15 516          9 893            14 941          
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 689               498               729               
8. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 000            39                 
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 44 247          61 803          28 953          
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży oraz związane z działalnoścą zaniechaną
Aktywa razem         115 447         135 950           92 327 

PASYWA 30.06.2011 31. 12. 2010 30.06.2010

A.  Kapitał własny 63 405          62 679          59 298          
1. Kapitał podstawowy 44 400          44 400          44 400          
2. Kapitał zapasowy 8 179            8 285            9 303            
3. Kapitał rezerwowy 10 100          
4. Akcje własne ( wielkość ujemna)
5. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
6. Zyski zatrzymane 4 321            3 497            
7. Zysk/strata netto 726              5 673           2 098           
B. Zobowiązania długoterminowe 6 974            10 264          7 138            
1.   Rezerwy długoterminowe 237               221               212               
2.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 855            3 452            4 831            
3.   Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 4 406            
4.   Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 402               594               
5.   Zobowiązania długoterminowe
6.   Kaucje otrzymane długoterminowe 1 882            1 783            1 501            

C. Zobowiązania krótkoterminowe 45 068          63 007          25 891          
1.   Rezerwy krótkoterminowe 230               286               674               
2.   Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 12 288          24 494          
3.   Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 594               341               389               
4.   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 26 355          30 058          21 277          
5.   Kaucje otrzymane krótkoterminowe 1 041            1 336            1 139            
6.   Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
7.   Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 509               1 687            259               
8.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 051            4 805            2 153            

Pasywa razem 115 447        135 950        92 327           
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3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. PLN) za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
(wariant kalkulacyjny)

II  kwartał 2011               
od 01.04.2011                 
do 30.06.2011

półrocze 2011               
od 01.01.2011                  
do 30.06.2011

II  kwartał 2010               
od 01.04.2010                
do 30.06.2010

półrocze 2010               
od 01.01.2010                  
do 30.06.2010

I. Przychody ze sprzedaży 32 552 43 175 21 024 40 324                 

II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 31 747 41 941 18 980 38 765                 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 805 1 234 2 044 1 559

III. Koszty sprzedaży

IV. Koszty ogólnego zarządu 987 1 821 997 1 983                   

Zysk (strata) netto ze sprzedaży -182 -587 1 047 -424

V. Pozostałe przychody 147 326 389 1 886                   

VI Pozostałe koszty 325 423 318 322                      

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -360 -684 1 118 1 140

VII. Przychody finansowe 1 135 2 144 227 1 547                   

VIII. Koszty finansowe 196 422 -50 44                        

IX.
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności 

Zysk (strata) brutto 579 1 038 1 395 2 643

X. Podatek dochodowy 313 312 -400 545                      

Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej 266 726 1 795 2 098

Zysk / strata na działalności zaniechanej

Zysk (strata) netto za okres 266 726 1 795 2 098

XI. Inne całkowite dochody netto

Całkowity dochód netto za okres 266 726 1 795 2 098
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4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. PLN) za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
półrocze 2011               
od 01.01.2011                  
do 30.06.2011

półrocze 2010               
od 01.01.2010                  
do 30.06.2010

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) brutto 1 038              2 643              
II. Korekty razem 3 039              (5 139)             

1.
Udział w zyskach (stratach) netto jedostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności

2. Amortyzacja 1 405              1 512              
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 121                 (31)                  
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 240                 131                 
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (59)                  (1 582)             
6. Zmiana stanu rezerw (40)                  (29)                  
7. Zmiana stanu zapasów 100                 76                   

8. Zmiana stanu należności i kaucji zatrzymanych 7 222              (4 130)             

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (5 077)             3 996              

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (945)                (5 701)             

11. Utrata wartości aktywów finansowych
12. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony 72                   619                 
13. Inne korekty z działalności operacyjnej

III. Przepływy pieni ężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 4 077              (2 496)             
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 11 097            4 149              
1. Odsetki otrzymane 115                 
2. Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży
3. Dywidendy otrzymane od podmiotów zależnych
4. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (udziały) 10                   
5. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych  dostępnych do sprzedaży
6. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 982                 4 139              
7. Spłata pożyczek krótkoterminowych podmiotom powiązanym 10 000            

II. Wydatki 15 542            71                   
1. Nabycie aktywów finansowych 
2. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 542                 71                   
3. Nabycie wartości niematerialnych 
4. Inwestycje w nieruchomości
5. Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 15 000            
6. Inne wydatki

III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (4 445)             4 078              
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy -                      
1. Wpływy z emisji akcji zwykłych
2. Wpływ z emisji obligacji zamiennych na akcje
3. Otrzymane kredyty i pożyczki (kredyt w rachunku bieżącym)
4. Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym

II. Wydatki 17 188            244                 
1. Odsetki 427                 32                   
2. Spłata kredytów i pożyczek 16 612            
3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 149                 212                 
4. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
5. Nabycie akcji własnych

III. Przepływy pieni ężne netto z działalności finansowej (I-II) (17 188)           (244)                
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (17 556)           1 338              
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym (17 556)           1 338              

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego 61 803            27 615            
G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F+/-E) 44 247            28 953            

- o ograniczonej możliwości dysponowania
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5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) 

Kapitał 
własny 
ogółem

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał 

podstawowy
Kapitał 

zapasowy
Kapitał 

rezerwowy
Zyski 

zatrzymane

Zysk / strata 
z roku 

bieżącego
Razem

Saldo na dzień 01.01.2011 roku           44 400             8 285                     -             9 994                     -           62 679           62 679 
Zmiany zasad rachunkowości                     -                     - 
Korekty błędów podstawowych                     -                     - 
Bilans otwarcia po zmianach           44 400             8 285                     -             9 994                     -           62 679           62 679 
Przejście na MSR/MSSF (z zaokrągleń)
Bilans otwarcia wg MSR/MSSF           44 400             8 285                     -             9 994                     -           62 679           62 679 
Zmiany w kapitale własnym:                     -              (106)           10 100           (9 994)                726                726                726 
Zysk/ strata za rok obrotowy                726                726                726 
Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)              (106)           10 100           (9 994)                    -                    - 
w tym: przeznaczenie na kapiał rezerwowy - wykup 
akcji własnych

        (10 100)           10 100                    -                    - 

w tym: niepodzielony zysk za 2010 rok oraz zyski 
zatrzymane dot. przejścia na MSR

            9 994           (9 994)

Inne całkowite dochody netto                    -                     - 
Całkowite dochody ujęte w okresie                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     - 
Stan na dzień 30.06.2011 roku           44 400             8 179           10 100                     -                726           63 405           63 405 

Kapitał 
własny 
ogółem

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał 

podstawowy
Kapitał 

zapasowy
Kapitał 

rezerwowy
Zyski 

zatrzymane

Zysk / strata 
z roku 

bieżącego
Razem

Saldo na dzień 01.01.2010 roku           44 400             5 599                     -             7 003                     -           57 002           57 002 
Zmiany zasad rachunkowości                     -                     - 
Korekty błędów podstawowych                     -                     - 
Bilans otwarcia po zmianach           44 400             5 599                     -             7 003                     -           57 002           57 002 
Przejście na MSR/MSSF (z zaokrągleń)                    4                    4                    4 
Bilans otwarcia wg MSR/MSSF           44 400             5 599                     -             7 007                     -           57 006           57 006 
Zmiany w kapitale własnym:                     -             2 686                     -           (2 686)             5 673             5 673             5 673 
Zysk/ strata za rok obrotowy             5 673             5 673             5 673 
Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)             2 686           (2 686)                    -                    - 
w tym: dot. zbycia środków trwałych                    -                    - 
w tym: z podziału zysku za 2009 rok             2 686           (2 686)
Inne całkowite dochody netto                    -                     - 
Całkowite dochody ujęte w okresie                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     - 
Stan na dzień 31.12.2010 roku           44 400             8 285                     -             4 321             5 673           62 679           62 679 

Kapitał 
własny 
ogółem

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał 

podstawowy
Kapitał 

zapasowy
Kapitał 

rezerwowy
Zyski 

zatrzymane

Zysk / strata 
z roku 

bieżącego
Razem

Saldo na dzień 01.01.2010 roku           44 400             5 599                     -             7 003                     -           57 002           57 002 
Zmiany zasad rachunkowości
Korekty błędów podstawowych

Bilans otwarcia po zmianach           44 400             5 599                     -             7 003                     -           57 002           57 002 
Przejście na MSR/MSSF
Bilans otwarcia wg MSR/MSSF           44 400             5 599                     -             7 003                     -           57 002           57 002 
Zmiany w kapitale własnym:                     -             3 704                     -           (3 506)             2 098             2 296             2 296 
Zysk/ strata za rok obrotowy             2 098             2 098             2 098 
Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)             3 704           (3 506)                198                198 
w tym: dot. zbycia środków trwałych             1 018              (820)                198                198 
w tym: z podziału zysku za 2009 rok             2 686           (2 686)
Inne całkowite dochody netto                    -                     - 
Całkowite dochody ujęte w okresie                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     - 
Stan na dzień 30.06.2010 roku           44 400             9 303                     -             3 497             2 098           59 298           59 298 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.
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6. Informacje ogólne 
 

„ENERGOPOL - POŁUDNIE” S.A. w Sosnowcu jest Spółką Akcyjną działającą                        
od 1 kwietnia 1993 roku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód                       
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000143061. 
W 1998 roku Spółka została dopuszczona do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie, a debiut giełdowy przypadł na 6 listopada 1998 roku. Wielkość 
kapitału akcyjnego według wartości nominalnej wynosi 44.400.000 PLN i dzieli się na 
11.100.000 akcji zwykłych na okaziciela. 
 
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej 
produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności: 
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 
- produkcja budowlano-montażowa w zakresie robót ziemno-inżynieryjnych, wodociągowych                  
i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót żelbetowych, wyburzeniowych oraz budowa                  
i remonty dróg, 
- przemysłowe budownictwo kubaturowe, 
- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, 
- usługi transportu technologicznego. 
 
Działalność produkcyjna realizowana jest przez wydział budowlany oraz wydział sprzętu                     
i transportu, które zlokalizowane są w Sosnowcu, a także oddział budowlany w Wałbrzychu. 
 
Spółką kieruje Zarząd w składzie : 

- Jacek Taźbirek   - Prezes Zarządu 
- Piotr Jakub Kwiatek   - Wiceprezes Zarządu  

 
 

7. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zmiany stosowanych zasad 
(polityki) rachunkowo ści 

 
Sprawozdanie śródroczne za I półrocze 2011 zostało sporządzone zgodnie                                        
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku  w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) oraz 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi 
Interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej. 
 
Emitent prowadzi księgi rachunkowe wg MSR/MSSF od 01.01.2010 roku, zgodnie 
z Uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 
grudnia 2009 roku (raport bieżący nr 84/2009). 
Datą przejścia na stosowanie standardów MSR/MSSF jest dzień 1 stycznia 2009 roku. 
Pierwszym sprawozdaniem finansowym Spółki, sporządzonym zgodnie z MSSF było 
sprawozdanie za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku. 
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Sprawozdanie za I półrocze 2011 roku sporządzone zostało w sposób zapewniający 
porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla analogicznych okresów roku 
poprzedniego z zastosowaniem tych samym zasad (polityki) rachunkowości i metod 
obliczeniowych.  

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez okres nie 
krótszy niż rok od dnia bilansowego. Ustalając zdolność do kontynuowania działalności 
Zarząd zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą uwzględnił informacje dostępne na dzień 
sporządzenia sprawozdania. 

Sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są w języku polskim i walucie polskiej 
w tysiącach złotych. 

Spółka na dzień 30 czerwca 2011 roku nie jest jednostką dominującą. 

Spółka na dzień 30 czerwca 2011 roku nie jest jednostką zależną. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

8. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 
 

Aktywa i pasywa wycenia się w okresach kwartalnych na dzień sporządzenia sprawozdania 
(Raportu) w sposób następujący: 

Wartości niematerialne są wyceniane według modelu kosztu (cena nabycia lub koszt 
wytworzenia) pomniejszonego o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy 
z tytułu utraty wartości. 

Rzeczowe aktywa trwałe są wyceniane według modelu kosztu (cena nabycia lub koszt 
wytworzenia) pomniejszonego  o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu 
utraty wartości. 

Środki trwałe są amortyzowane liniowo począwszy od miesiąca, w którym środek trwały jest 
dostępny do użytkowania, do końca miesiąca, w którym: 
- następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową 

(lub określoną z góry wartością końcową w momencie wycofania z użytkowania) lub, 
-   postawiono środek trwały w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono jego niedobór. 
 
Na dzień przejścia na MSR/MSSF Spółka dokonała wyceny środków trwałych wg wartości 
godziwej, dokonanej przez rzeczoznawcę w oparciu o założenia rynkowe. Zwiększenie lub 
zmniejszenie wartości wynikające z przeszacowania ujęte zostało jednorazowo na dzień 
przejścia na MSR/MSSF w pozycji: „zyski zatrzymane”. 
Na dzień przejścia na MSR/MSSF Spółka dokonała analizy okresów amortyzacji środków 
trwałych wg realnego okresu użytkowania tj. oczekiwanego czasu przez jaki dany składnik 
aktywów będzie dostępny do użytkowania przez przedsiębiorstwo oraz uwzględniając 
oczekiwane zużycie fizyczne, utratę przydatności z przyczyn technologicznych, rynkowych 
lub prawnych, co również było przedmiotem oceny przez rzeczoznawcę. 
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Instrumenty finansowe:  

Do instrumentów finansowych zalicza się w szczególności: 

- aktywa finansowe lub zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej 
przez wynik finansowy  - obejmują aktywa i zobowiązania finansowe nabyte głównie 
w celu wygenerowania zysku ze zmiany ceny lub marży, aktywa i zobowiązania 
finansowe zaklasyfikowane do tej grupy oraz instrumenty pochodne (nie 
wykorzystywane jako zabezpieczające), 

- pożyczki i należności własne – nie stanowiące instrumentów pochodnych, aktywa 
finansowe o stałych lub możliwych do określenia płatnościach, nie notowane na 
aktywnym rynku; wyceniane są wg zamortyzowanego kosztu przy użyciu efektywnej 
stopy procentowej, 

- inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności – są to aktywa finansowe, nie 
pochodne ze stałymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz stałym terminem 
zapadalności, co do których Spółka ma zamiar i możliwość utrzymania ich do terminu 
zapadalności; wyceniane są wg zamortyzowanego kosztu przy użyciu efektywnej 
stopy procentowej, 

- aktywa dostępne do sprzedaży - wyceniane są według wartości godziwej, a skutki 
zmian ujmuje się w kapitale własnym. 
 

Zapasy – wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od ich cen 
sprzedaży netto na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące dokonywane są w sytuacji trwałej 
utraty ich wartości użytkowej (np. zniszczenie, zepsucie, uszkodzenie, nieprzydatność, 
kradzież) w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Rozchód zapasów wycenia się wg 
metody FIFO. 

Należności – podlegają aktualizacji po uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich 
zapłaty. Aktualizacja dotyczy zarówno należności przeterminowanych jak,                                        
i nieprzeterminowanych. Zaniechanie odpisu mogą jedynie uzasadniać dodatkowe przesłanki 
stanowiące niewątpliwy dowód prawdopodobnej zapłaty należności przez dłużnika. 

Różnice kursowe dotyczące należności wyrażonych w walutach obcych powstałe pomiędzy 
dniem ujęcia należności w księgach a dniem wyceny lub dniem zapłaty zalicza się 
odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, a dodatnie do przychodów finansowych. 

Spółka wycenia należności długoterminowe z tytułu kaucji gwarancyjnych w zdyskontowanej 
wartości bieżącej przyszłych wpływów środków pieniężnych netto. Należności z tytułu kaucji 
zatrzymanych są prezentowane w osobnej pozycji bilansu: długoterminowe kaucje 
zatrzymane oraz krótkoterminowe kaucje zatrzymane. 
 
Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty - wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne 
stanowią pieniądze (banknoty, monety) oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe 
i zagraniczne, tak w gotówce jak i na rachunku bankowym lub w formie lokaty pieniężnej, 
czeki, weksle obce i inne instrumenty finansowe, jeżeli są one płatne w ciągu 3 miesięcy od 
daty ich wystawienia. 
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Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną - w tej pozycji ujmowana 
jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji 
kontraktów długoterminowych (niedofakturowanie), wycenianych metodą stopnia 
zaawansowania (omówiono w pozycji: przychody z wykonania niezakończonej usługi 
budowlanej). 

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą 
przyszłych okresów sprawozdawczych. 

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich 
rodzajów i zasad określonych przepisami Statutu Spółki. 

Kapitał własny obejmuje: 

- kapitał podstawowy 
- kapitał zapasowy 
- akcje własne (wielkość ujemna) 
- nadwyżkę ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 
- zyski/straty zatrzymane 
- zysk/strata netto 
 
Rezerwy - są to przyszłe zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są 
pewne.  
 
Rezerwy tworzy się w sytuacji kiedy:  
 
- na jednostce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany), wynikający 
z przeszłych zdarzeń, 
- jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków 
zawierających w sobie korzyści ekonomiczne, 
- można dokonać wiarygodnego szacunku rezerwy. 
 
Do rezerw zalicza się głównie: 

- rezerwę na podatek dochodowy od osób prawnych,  
- rezerwę na świadczenia emerytalno – rentowne, nagrody jubileuszowe oraz urlopy, 
- pozostałe rezerwy (w tym na przewidywane straty na kontraktach budowlanych). 
 
Jako pozostałe rezerwy nie są klasyfikowane: 

- odpisy służące aktualizacji wartości aktywów – zmniejszają wartość odpowiedniego aktywa, 
- rezerwy służące ujęciu przypadających na dany okres kosztów działalności operacyjnej;  
wykazywane w pozycji pasywów „krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”, 
- rezerwy służące ujęciu przypadających na dany okres niezafakturowanych kosztów usług 
podwykonawców; wykazywane w pozycji pasywów jako „krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe”. 
 
Zobowiązania - wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty 
z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie 
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innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, 
które wycenia się według wartości godziwej. 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, 
wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako 
krótkoterminowe. 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie 
sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie 
niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski 
na ten dzień. 

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe pomiędzy 
dniem ujęcia zobowiązania w księgach, a dniem wyceny lub dniem zapłaty zalicza się 
odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, a dodatnie do przychodów finansowych. 
W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub 
ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych. 

Spółka wycenia zobowiązania długoterminowe z tytułu kaucji gwarancyjnych 
w zdyskontowanej wartości bieżącej przyszłych wypływów środków pieniężnych netto. 
Zobowiązania z tytułu kaucji otrzymanych są prezentowane w osobnej pozycji bilansu: 
długoterminowe kaucje otrzymane oraz krótkoterminowe kaucje otrzymane. 
 
Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną - w tej pozycji 
ujmowana jest dodatnia różnica przychodów zafakturowanych nad zarachowanymi z tytułu 
realizacji kontraktów długoterminowych (przefakturowanie), wycenianych metodą stopnia 
zaawansowania (omówiono w pozycji: przychody z wykonania niezakończonej usługi 
budowlanej). 

Rozliczenia międzyokresowe bierne (pasywa) są zobowiązaniami przypadającymi do 
zapłaty za dobra lub usługi, które zostały otrzymane/wykonane, ale nie zostały zapłacone, 
zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami należnymi 
pracownikom. Stopień niepewności jest na ogół znacznie mniejszy niż w przypadku rezerw. 

Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się: 
 
- wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na 
mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do ich zafakturowania, 
- koszty premii pracowniczych, 
- inne przyszłe koszty dostawców robót i usług  
 
Rachunek zysków i strat - rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wersji kalkulacyjnej. 

Przychody - przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty 
netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane 
w okresach, których dotyczą. 

Spółka wyłącza przychody z tytułu udziału we wspólnych przedsięwzięciach (konsorcjach), 
zgodnie z MSR 31. 
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Przychody z wykonania niezakończonej usługi budowlanej ustala się proporcjonalnie do 
stopnia zaawansowania usługi. Stopień zaawansowania usługi budowlanej mierzy się: 

- udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu 
w całkowitych kosztach wykonania usługi posługując się ustalanymi dla każdej budowy 
budżetami. 

Przez koszty poniesione rozumie się koszty zafakturowane. W przypadku jednego kontraktu              
(Ujsoły – kontrakt 390), ze względu na jego odmienną specyfikę, za koszt poniesiony uznaje 
się podpisane na koniec okresu sprawozdawczego, podpisane przez obie strony – protokoły 
częściowego wykonania robót. 

Jeżeli stopień zaawansowania niezakończonej usługi nie może być na dzień bilansowy 
ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych 
w danym okresie kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie 
w przyszłości przez Zamawiającego jest prawdopodobne. 

Zasady te stosuje się do wszystkich niezakończonych umów, bez względu na ich wartość 
z wyjątkiem takich, których umowny okres realizacji nie przekracza 6 m-cy. 

Koszty - Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie 
kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty 
bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. 

Spółka wyłącza koszty z tytułu udziału we wspólnych przedsięwzięciach (konsorcjach). 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki 
w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji 
wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, 
grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn itp. 

- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia 
inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad 
ujemnymi, dodatniej wyceny i rozliczenia transakcji walutowych typu forward itp. 

- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 
inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, ujemnej wyceny 
i rozliczenia transakcji walutowych typu forward itp. 

Opodatkowanie: 

Wynik finansowy brutto korygują: 

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 

- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie 
z przepisami podatkowymi. 
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Podatek dochodowy odroczony: 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych 
wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do 
odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy 
uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich 
różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego w przyszłości. 

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem 
rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 
sprawozdawczego. 
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9. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych 
 

 

Do końca I półrocza 2011 roku rzeczowe aktywa trwałe spadły realnie w stosunku do końca 
roku 2010 o 10 %, co spowodowane jest głównie bieżącą amortyzacją i sprzedażą.  

Wartości niematerialne wzrosły realnie o 31% w stosunku do końca 2010 roku, w związku                
z zakupionym oprogramowaniem komputerowym (nowy system ERP). 

Krótkoterminowe aktywa finansowe na koniec I półrocza 2011 roku wynoszą 5 000 tys. PLN 
i dotyczą udzielonej pożyczki. W dniu 4 maja 2011 r. „Energopol – Południe” S.A. działając 
jako pożyczkodawca zawarła umowę pożyczki z Multico Sp. z o.o. w łącznej kwocie 15 000 
tys. PLN. Do końca I półrocza 2011 roku pożyczkobiorca spłacił pożyczkę w wysokości 
10 000 tys. PLN, a do zakończenia przeglądu sprawozdania finansowego, spłacono pożyczkę 
w pełnej wysokości (pożyczka zawarta była na warunkach rynkowych – oprocentowanie 
Wibor 3M + 2%). 

Do końca I półrocza 2011 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
odnotowały wzrost realnie o 27% (zwiększenie o kwotę 1 091 tys. PLN.), stan rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego zwiększył się realnie o 41% w porównaniu z końcem 
roku 2011 (zwiększenie o kwotę 1 403 tys. PLN). 

Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (biernych)  na koniec I półrocza 2011 
roku, zmniejszył się o kwotę 754 tys. PLN w porównaniu do końca roku 2010 i wyniósł 
4 051 tys. PLN (realny spadek o 16%). Główną pozycję stanowi tu wartość wykonanych 
(protokoły odbioru), a niezafakturowanych na rzecz jednostki usług (podwykonawstwo).  

Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną na dzień 30.06.2011 roku 
zwiększyły się w porównaniu do końca 2010 roku i wyniosły 15 516 tys. PLN. Jest to 
spowodowane głównie tym, iż większość kontraktów jest w fazie początkowej i generuje  
koszty, natomiast zafakturowanie tych usług, zgodnie z zawartymi umowami nastąpi                          
w późniejszym okresie. 
Natomiast zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną na dzień 
30.06.2011 roku wyniosły 509 tys. PLN i uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 
 
Do końca I półrocza 2011 roku Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość 
składników aktywów w wysokości 218 tys. PLN (należności). Do końca I półrocza 2011 roku 
Spółka rozwiązała odpisy aktualizujące wartość należności na kwotę 179 tys. PLN. 

 

10. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy 
raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 

 

Za I półrocze 2011 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 43 175 tys. 
PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 40 324 tys. PLN 
(realny wzrost o 7% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego).  
Przychody uzyskane w samym II kwartale 2011 roku wyniosły 32 552 tys. PLN, co jest 
spowodowane głównie sezonowym charakterem wykonywanych usług, dla których znaczny 
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wzrost następuje i w II kwartale roku. Strata ze sprzedaży wyniosła za I półrocze 2011 roku              
(-) 587 tys. PLN (za I półrocze 2010 roku strata na poziomie (-) 424 tys. PLN). 
 
Wynik na działalności operacyjnej na koniec I półrocza 2011 roku wyniósł   (-) 684 tys. PLN 
(za I półrocze 2010 roku:  zysk w wysokości 1 040 tys. PLN - spowodowany był głównie 
zyskiem ze sprzedaży zbędnego sprzętu). 
 
Na działalności finansowej spółka osiągnęła zysk na poziomie 1 722 tys. PLN.| 
(w roku ubiegłym 1 503 tys. PLN) co jest spowodowane głównie rozliczeniem transakcji 
walutowych oraz uzyskanymi odsetkami z lokat i udzielonej pożyczki. 
 
Do końca I półrocza 2011 roku Spółka wypracowała zysk brutto na poziomie 1 038 tys. PLN.  
W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości  
 2 643 tys. PLN. 
 
Po obciążeniu wyniku brutto podatkiem (odroczonym) Spółka uzyskała do końca 
I półrocza 2011 roku zysk netto w wysokości 726 tys. PLN.  W analogicznym okresie roku 
ubiegłego Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 2 098 tys. PLN, co było spowodowane                
w dużym stopniu zyskiem ze sprzedaży środków trwałych (sprzedaż zbędnego majątku                        
w I połowie 2010 roku). 
 
Stan należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności na 
koniec I półrocza 2011 roku zmniejszył się w stosunku do stanu z końca roku (słata) i wyniósł 
25 067 tys. PLN (przy 37 862 tys. PLN na koniec 2010 roku).  
 
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na 
koniec I półroczu 2011 roku również spadł i wyniósł 26 355 tys. PLN, podczas gdy na koniec 
2010 roku wynosił odpowiednio 30 058 tys. PLN.  

Zobowiązania długoterminowe dotyczą rezerw długoterminowych (świadczenia 
pracownicze), rezerwy na podatek odroczony, leasingu oraz kaucji otrzymanych i na koniec               
I półrocza 2011 roku wyniosły 6 974 tys. PLN, a w analogicznym okresie roku poprzedniego 
7 138 tys. PLN. 
W I półroczu 2011 roku Spółka nie zawarła żadnych umów leasingowych. 

Poziom środków pieniężnych zwiększył się realnie o 53% względem analogicznego okresu 
poprzedniego roku i wynosi na koniec I półrocza 2011 roku 44 247 tys. PLN (na koniec 
I półrocza 2010 wynosił 28 953  tys. PLN). 
 
Spółka spłaca swoje zobowiązania handlowe w terminie.  
 
Spółka terminowo reguluje także zobowiązania wobec pracowników, ZUS, Urzędu 
Skarbowego oraz innych instytucji. Sytuacja płynnościowa Spółki jest stabilna.  
 
Spółka posiada limity finansowe w instytucjach finansowych na realizację kontraktów na 
łączną kwotę 174,3 mln PLN.  
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Informacja o zawartych umowach w I półroczu 2011 roku:  
 
 
Umowy w których emitent występuje jako Zleceniobiorca:  
 
 

Lp. Nazwa kontraktu
Wartość budżetowa 

netto                                    
w tys. PLN 

Nazwa Zamawiającego

Wartość robót 
wykonanych do 

30.06.11 r.                                  
w tys. PLN

Termin 
zakończenia

1. Modernizacja Sieci Kanalizacji
Ogólnospławnej wŻmigrodzie kontrakt
nr JRP - 10/2011

14 670 Przedsiębiorstwo Gospodarki 
komunalnej "Dolina Baryczy"

- 20 miesięcy od daty 
rozpoczęcia. 

2. Budowa i modernizacja Systemu
Gospodarki Wodno-Ściekowej - ZWiK
Andrychów

13 988 ZWiK Andrychów 171 36 miesiecy od daty 
podpisania umowy.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociągowej do osiedla Miasto-
Ogród w Parzniewie - Gmina Brwinów

4 042 Gmina Brwinów - 10 miesięcy od daty 
rozpoczęcia. 

4. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej 
w aglomeracji Strzelce Opolskie

5 524 Strzeleckie Wodociagi i 
Kanalizacja sp.z o.o

- 20 miesięcy od daty 
rozpoczęcia. 
Rozpoczęcie II 
kwartał 2013 r.

5.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach 
Projektu ”Ochrona wód dorzecza 
Górnej Odry w zlewni oczyszczalni 
ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu 
Śląskim” – ETAP II, część III”

13 721 PWiK Spz.o.o. Wodzisław Śl. - 27 miesięcy od daty 
rozpoczęcia.
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Główni klienci 
 

Lp. Odbiorcy Nazwa i rodzaj robót 

Wartość 
przychodów ze 
sprzedaży w               

I półroczu 2011 
roku 

  w tys. PLN 

Udział   

w sprzedaży 
ogółem   

% 

1. 

 

2. 

 

3. 

  

4. 

 

5. 

 

6. 

Gmina Myślenice 

 

ALSTOM Power Sp. z o.o. 

 

Związek Międzygminny 
Żywiec  

 

PWK Wodzisław 

 

Gmina Sośnicowice 

 

Pozostali 

budowa sieci kanalizacyjnej  

 

roboty ziemne, sieciowe, tunele kablowe 

 

budowa sieci kanalizacyjnej w gminie 
Ujsoły 

 

budowa sieci kanalizacyjne 

 

uporządkowanie gospodarki ściekowej 

 

9 355 

 

4 956 

 

5 093 

 

 

2 044 

 

2 093 

 

19 634 

 

16,5 % 

 

15,9 % 

 

8,2 % 

 

 

5,7% 

 

5,6 % 

 

48,1 % 

Ogółem 43 175 100 % 

 

Największymi zleceniodawcami w I półroczu 2011 roku byli:  Gmina Myślenice oraz ALSTOM 
Power Sp. z o.o. 
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11. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 
Wpływ na wyniki finansowe Spółki w I półroczu 2011 roku miały głównie realizowane 
rentowne kontrakty, jak również nadal restrukturyzowana działalność związana z wynajmem 
maszyn i urządzeń budowlanych dla których Spółka stopniowo odzyskuje rynek wśród 
wiarygodnych płatników i poprawia parametry finansowej działalności. 
 
W I półroczu 2011 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające 
znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki. 
 
 

12. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności 
w prezentowanym okresie 

 
Do końca I półrocza 2011 roku Spółka odczuwała negatywne skutki związane 
z sezonowością działalności, spowodowane panującymi warunkami atmosferycznymi                    
– niższą aktywnością w okresie zimowym (do końca marca 2011 roku), co jest 
charakterystyczne dla branży budowlanej.  
 
 

13. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych 
papierów wartościowych 

 

W I półroczu 2011 roku Spółka nie przeprowadzała emisji ani spłaty nie udziałowych                      
i kapitałowych papierów wartościowych. 
 
W I półroczu 2011 roku podjęto Uchwałę dotyczącą wykupu kapitałowych papierów 
wartościowych (akcji) „Energopol – Południe” S.A.  
 
W związku z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" 
S.A.  podjętą w dniu 21 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji 
własnych spółki "Energopol-Południe" S.A., utworzenia kapitału rezerwowego w celu 
nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych oraz 
uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu 
spółek handlowych (Raport bieżący nr 33/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku), Zarząd 
"Energopol - Południe" S.A. podjął uchwałę nr 1/06/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku                   
w sprawie uchwalenia i podania do publicznej wiadomości Program Skupu Akcji Własnych 
realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki (Raport bieżący nr 37/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku).   
 
Program Skupu Akcji Własnych („Program”) dotyczy akcji Spółki ("Akcje Własne") 
notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany"). 
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Podstawę prawną Programu Skupu Akcji Własnych stanowią art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 
2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z dyrektywą 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. "w sprawie wykorzystywania poufnych 
informacji i manipulacji na rynku" wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE NR 2273/2003)              
z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego                
i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów 
finansowych." 
 
W opinii Zarządu Spółki realizacja Programu Skupu Akcji Własnych uzasadniona jest 
aktualną sytuacją panującą na Rynku Regulowanym i przyczyni się do podwyższenia 
wartości rynkowej akcji Spółki, ponadto pozwoli na korzystne dla akcjonariuszy Spółki 
przeznaczenie środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, nie wypłaconych w 
ramach dywidendy z zysków wygenerowanych w latach poprzednich. Decyzję w przedmiocie 
ostatecznego celu nabycia Akcji Własnych tj. ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału 
własnego lub dalszej odsprzedaży, Zarząd Spółki podejmie po zakończeniu Programu Skupu 
Akcji Własnych, w terminach określonych przepisami prawa, w zależności od sytuacji 
panującej na Rynku Regulowanym. 
 

Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia 
Uchwały ZWZA Spółki do dnia 30 września 2011 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania 
środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. 
 
Zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu „Energopol – Południe” S.A. Zarząd Spółki 
może: 
 a) zrezygnować z przeprowadzenia Programu Skupu Akcji Własnych, 
 b) zakończyć Program Skup Akcji Własnych przed upływem zakreślonego terminu. 
 
Spółka nabywać będzie Akcje Własne w pełni pokryte, na poniższych zasadach: 
1) Łączna liczba Akcji Własnych nabywanych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych 

nie przekroczy 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji Własnych. Spółka nie posiada 
nabytych uprzednio Akcji Własnych, w związku z czym określona powyżej liczba Akcji 
Własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych stanowić będzie, nie 
więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki. 

2) Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy 
kwoty 10.000.000 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych). 

3) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie 
anonimowym na Rynku Regulowanym. Akcje Własne skupowane w ramach Programu 
Skupu Akcji Własnych mogą być również nabywane w transakcjach pakietowych. 

4) Cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, 
przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, niezależnego obrotu 
akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta 
sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 10,00 zł za 
jedną Akcję Własną. 

5) Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z 
kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać 
przeznaczona do podziału. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Spółkę z kwot 
zgromadzonych na kapitale rezerwowym "Kapitały na nabycie Akcji Własnych", 
utworzonym na podstawie Uchwały ZWZA Spółki. 
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6) Z uwagi na niską płynność akcji Spółki, Spółka planuje nabywać Akcje Własne, po 
uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazaniu do publicznej wiadomości 
informacji o takim zamiarze, w ilości nie przekraczającej dziennie 50 % (słownie: 
pięćdziesiąt procent) odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu obrotów akcjami 
Spółki na Rynku Regulowanym w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia 
(Raport bieżący nr 39/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku). 

7) Informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w ramach Programu Skupu 
Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez 
Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających 
przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem iż, Zarząd podawać będzie do publicznej 
wiadomości:  

a) po upływie każdego dnia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych: ilość Akcji 
Własnych nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu Akcji Własnych oraz 
ich średniej ceny,  

b) po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych: zbiorcze, szczegółowe 
sprawozdanie z jego realizacji. 

 
Program Skupu Akcji Własnych („Program”) rozpoczął się w dniu 4 lipca 2011 roku, a jego 
realizacja trwać będzie nie krócej niż 60 dni. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 
30 września 2011 r. Realizacja skupu akcji własnych odbywa się z zachowaniem 
obowiązujących przepisów prawa oraz uchwał organów statutowych Spółki. W celu 
zapewnienia przejrzystości procesu oraz równego dostępu wszystkich akcjonariuszy do 
realizacji wykupu wybrany został Dom Maklerski, który działając na podstawie umowy 
zawartej ze spółką, dokonywał będzie skupu akcji „Energopol - Południe” S.A. wyłącznie na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w imieniu własnym, na rachunek 
Emitenta. 
 

14. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy 
 

W I półroczu 2011 roku Spółka nie wypłacała ani nie deklarowała wypłaty dywidendy. 

 

15. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta 
 

Nie było zmian w strukturze gospodarczej Spółki, w tym zmian w wyniku połączenia 
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, 
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 
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16. Najważniejsze zdarzenia w okresie, które wystąpiły po dniu 30 czerwca 2011 
roku mogące mieć znaczący wpływ na przyszłe wyniki finansowe. 

 
W dniu 1 lipca 2011 roku Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą                           
w Warszawie Aneks nr 2 do Porozumienia o współpracy z dnia 09.07.2010 r. w zakresie 
finansowania Spółki przez Bank. W ramach niniejszego porozumienia zawierane będą przez 
Spółkę w przyszłości umowy kredytu obrotowego oraz transakcje zabezpieczające ryzyko 
kursu walut. 
 
W ramach zawartego Aneksu nr 2 do Porozumienia o współpracy z dnia 09.07.2010 r. 
podwyższeniu uległa łączna kwota limitu z kwoty 21.000.000 PLN do kwoty 24.300.000 
PLN, przy czym do 22.000.000 PLN z przeznaczeniem na kredyty obrotowe do 12 m-cy                     
i 2.300.000 PLN z przeznaczeniem na limit skarbowy na 6 m-cy. Zabezpieczenie, które 
Spółka ustanowi na rzecz Banku z tytułu przyznanego limitu pozostają bez zmian (Raport 
bieżący nr 42/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku). 
 
W dniu 28 lipca 2011 roku Zarząd "Energopol-Południe" S.A. otrzymał informację, iż na 
podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 
dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez "Energopol-Południe" S.A.                     
w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC objętych Kontraktem 
nr 7.2B "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice, 
Czechów, Wrotków w Lublinie" w ramach Projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Cena 
ofertowa brutto wynosi 13.804.613,08 PLN. 
Termin zakończenia niniejszej Umowy wyznacza się nie później niż na dzień 30.09.2015 r. 
(Raport bieżący nr 62/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku). 
 
W dniu 28 lipca 2011 roku Zarząd "Energopol-Południe" S.A. zawarł umowę z Gminą 
Miastem - Płock w imieniu Konsorcjum firm, w składzie: 
1. „Energopol-Południe" S.A. – Lider Konsorcjum, 
2. Firma Remontowo-Budowlana "Lipowski" s.j. Mieczysław i Grzegorz Lipowscy z siedzibą 
w Płocku – Partner Konsorcjum, na realizację Kontraktu pn. "Budowa ulicy Granicznej - II 
etap (pomiędzy ulicami Otolińska i Wyszogrodzka)" zlokalizowanej w Płocku, realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 
2013, Priorytet III – Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. 
Projekt będzie dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
Wartość umowy brutto wynosi: 14.898.768,60 PLN. Termin zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (Raport bieżący nr 63/2011                    
z dnia 28 lipca 2011 roku). 
 
W dniu 2 sierpnia 2011 roku Zarząd "Energopol-Południe" S.A. powziął informację, iż na 
podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., dokonało wyboru 
jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez "Energopol-Południe" S.A. w postępowaniu 
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przetargowym dotyczącym zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC objętych Kontraktem nr 5B "Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak                            
w Lublinie" w ramach Projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia                        
w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
Cena ofertowa brutto wynosi 14.979.535,55 PLN. Termin zakończenia niniejszej Umowy 
wyznacza się nie później niż na dzień 04.05.2015 r. (Raport bieżący nr 68/2011 z dnia                      
2 sierpnia 2011 roku). 
 
W dniu 5 sierpnia 2011 roku Zarząd "Energopol-Południe" S.A powziął informację, iż na 
podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., dokonało wyboru 
jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez "Energopol-Południe" S.A. w postępowaniu 
przetargowym dotyczącym zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych 
wg standardów warunków kontraktowych FIDIC dla Kontraktu 22B: "Przebudowa i budowa 
sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonu: Wieniawa Lublinie" w ramach 
Projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 
w Lublinie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  
Cena ofertowa brutto wynosi 34.648.291,93 PLN. 
Termin zakończenia niniejszej Umowy wyznacza się nie później niż na dzień 30.09.2015 r. 
(Raport bieżący nr 73/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku). 
 
 
Spółka informuje, iż po dniu 30 czerwca 2011 roku do dnia sporządzenia sprawozdania nie 
wystąpiły inne zdarzenia, nieujęte w niniejszym sprawozdaniu, które mogłyby w znaczący 
sposób wpłynąć na jej przyszłe wyniki finansowe. 
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17. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych 
 

Pozycje pozabilansowe (w tys. PLN) za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

Pozycje pozabilansowe 30.06.2011 31. 12. 2010 30.06.2010

1. Należności warunkowe              8 772              8 679              8 780 
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)                    -                      -                      -   
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- wekslowe
- inne
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu )              8 772              8 679              8 780 
- otrzymanych gwarancji i poręczeń              8 772              8 679              8 780 
- wekslowe
- inne
2. Zobowiązania warunkowe            31 849            20 047            30 355 
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu )                    -                      -                      -   
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- wekslowe
- inne
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu )           31 849            20 047            30 355 
- udzielonych gwarancji i poręczeń            31 849            20 047            30 225 
- wekslowe
- inne                 130 
3. Inne (z tytułu)                    -                      -                      -   
Pozycje bilansowe razem:           (23 077)           (11 368)           (21 575) 

Stan należności warunkowych z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz 
gwarancji usunięcia wad i usterek na 30 czerwca 2011 roku wyniósł 8 772 tys. PLN. 

Stan zobowiązań warunkowych z tytułu gwarancji wadialnych, gwarancji należytego 
wykonania kontraktu oraz gwarancji usunięcia wad i usterek na 30 czerwca 2011 roku 
wyniósł 31 849 tys. PLN.  

Gwarancje wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia 
wad i usterek wykazywane w zobowiązaniach warunkowych wystawiane są na podstawie 
umów generalnych zawartych z: TU Allianz Polska S.A., PZU S.A., TU Ergo Hestia S.A., 
Generali TU S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Pekao S.A. 
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18. Informacja dotycząca segmentów działalności 
 

Informacje na temat segmentów działalności Spółka prezentuje w podziale na segmenty 

branżowe.  

 

W „Energopol - Południe” S.A. działalność podzielono na 2 segmenty branżowe: 

• segment A - działalność budowlano - montażowa, 

• segment B - działalność sprzętowa (tj. Wydział Sprzętu i Transportu). 

 
Podział działalności na poszczególne segmenty został dokonany poprzez kwalifikację 
poszczególnych obszarów działalności jednostki. 
 
Segmenty branżowe za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

A B wyłączenia Ogółem

Sprzedaż na zewnątrz 39 113 4 062 43 175

Sprzedaż między segmentami 1 130 1 130

Koszty sprzedaży zewnętrznej 36 401 5 540 41 941

Koszty sprzedaży między 
segmentami

1 130 1 130

1 582 -348 1 234

1 821

326

423

2 144

422

1 038

312

726

Nie przypisane do segmentów 
Koszty nieprzypisane (koszty ogólnego zarządu, sprzedaży)

Rodzaj asortymentu

Przychody ze sprzedaży

Koszty segmentu 

Wynik segmentu

Zysk (strata) netto 

przychody operacyjne 

koszty operacyjne 

przychody finansowe

koszty finansowe

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy
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19. Kursy PLN / EUR  za I półrocze 2011 i 2010 roku 
 
Użyte do przeliczeń wybranych danych finansowych za I półrocze 2011 roku średnie kursy 
NBP EUR/PLN: 

sty-11 31.01.2011 3,9345
lut-11 29.02.2011 3,9763
mar-11 31.03.2011 4,0119
kwi-11 29.04.2011 3,9376
maj-11 31.05.2011 3,9569
cze-11 30.06.2011 3,9866

średni kurs EUR/PLN dla I półrocza 2011 r.: 3,9673 
 
Użyte do przeliczeń wybranych danych finansowych za I półrocze 2010 roku średnie kursy 
NBP EUR/PLN: 

sty-10 29.01.2010 4,0616
lut-10 26.02.2010 3,9768
mar-10 31.03.2010 3,8622
kwi-10 30.04.2010 3,9020
maj-10 31.05.2010 4,0770
cze-10 30.06.2010 4,1448

średni kurs EUR/PLN dla I półrocza 2010 r.: 4,0041 
 
Do przeliczeń poszczególnych pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP EUR/PLN 
opublikowany w dniu 30.06.2011 roku, tj. 3,9866 i opublikowany w dniu 30.06.2010 roku: 
4,1448 dla danych za I półrocze 2010 oraz opublikowany w dniu 31.12.2010 roku: 3,9603 dla 
danych na koniec 2010 roku. Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz 
rachunku przepływów finansowych zastosowano kurs, stanowiący średnią arytmetyczną 
średnich kursów NBP opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu 
I półrocza 2011 roku: 3,9673 oraz dla I półrocza 2010 roku: 4,0041. 
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