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1. Podstawowe informacje o Spółce 
 
 
„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. 
 
 

2. Władze Spółki 
 
2.1. Skład osobowy Zarządu: 
 
Osoby wchodzące w skład Zarządu „Energopol – Południe” S.A. w okresie od 1 stycznia 
2011 roku do 30 czerwca 2011 roku i nadal: 

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

 
Do dnia publikacji sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. 
 
2.2. Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz zmiany, które w nich zaszły w ciągu pierwszego 
półrocza 2011 roku. 
 
Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. w okresie od  
1 stycznia 2011 roku do 21 czerwca 2011 roku: 

• Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
• Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
• Katarzyna Ziółek – Sekretarz Rady Nadzorczej, 
• Marcin Strzelczyk – Członek Rady Nadzorczej (rezygnacja w dniu 21 czerwca 2011 

roku), 
• Artur Rawski – Członek Rady Nadzorczej (odwołany w dniu 21 czerwca 2011 roku). 
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W dniu 21 czerwca 2011 roku Pan Marcin Strzelczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji 
członka Rady Nadzorczej Spółki (Raport bieżący nr 32/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku). 
 
W dniu 21 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. odwołało 
ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Rawskiego (Raport bieżący nr 35/2011 z dnia 
21 czerwca 2011 roku) oraz powołało do składu Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” 
S.A. dwóch nowych członków: Pana Jana Pykę oraz Pana Piotra Góralewskiego (Raport 
bieżący nr 34/2011 z dnia 21 czerwca 2011).  
 
Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. w okresie od 21 
czerwca 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku i nadal: 

• Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
• Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
• Katarzyna Ziółek – Sekretarz Rady Nadzorczej, 
• Jan Pyka – Członek Rady Nadzorczej (powołany w dniu 21 czerwca 2011 roku), 
• Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej (powołany w dniu 21 czerwca 2011 

roku). 
 
Do dnia publikacji sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 
 

 
3. Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego 

 
Raport kwartalny za I półrocze 2011 został sporządzony 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 r. do 31 grudnia 2010 r. 
 
Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości zostały opisane w sprawozdaniu finansowym  
za  I półrocze 2011 roku. 
Spółka w I półroczu 2011 roku nie zmieniała zasad ustalania wartości aktywów i pasywów 
oraz pomiaru wyniku finansowego. 
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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. 
 
 
4. Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego 

 
Czynniki ryzyka operacyjnego: 
 
Czynniki zewnętrzne: 
- przedłużająca się zima w 2011, która uniemożliwiała rozwinięcie pełnych frontów robót 

do końca marca, 
- wzrost cen materiałów i surowców co przekłada się na spadek marż i skracanie terminów 

płatności,  
- wahania cen paliw i transportu,  
- wysoka amplituda zmienności kursów, co dodatkowo niepokoi importerów materiałów               

i surowców,  
- kryzys gospodarczy który wymusił spadek inwestycji oraz awersję do ryzyka 

inwestycyjnego, co przełożyło się na spadek inwestycji i wzrost barier dostępu do 
kapitału,  

- wzrost długu publicznego, który ogranicza zdolności inwestycyjne gmin,  
- opóźnienia administracji publicznej w  przygotowywaniu projektów inwestycyjnych, 

(brak wykupionych gruntów oraz brak planu zagospodarowania przestrzennego) przy 
jednoczesnym obligu dotrzymania terminów zakończenia inwestycji powoduje 
drastyczne skrócenie czasu realizacji inwestycji, 

- wewnętrznie niespójne prawo skutkujące wydłużaniem się procesów pozyskiwania 
i realizacji kontraktów, 

- zaostrzenie wymogów gwarancyjnych, co przekłada się na konieczność kalkulacji tego 
ryzyka w trakcie wyceny i procedowania na kontrakcie. 
 

Czynniki wewnętrzne: 
 
- rosnąca fala nierzetelnych płatników za najmu maszyn, co poprzez zaostrzenie kryteriów 

najmu maszyn znacząco ogranicza docelową grupę klientów – spadek popytu, 
- wzrost  cen materiałów oraz wzrost cen na usługi podwykonawców jako konsekwencja 

rosnących wymogów gwarancyjno-ubezpieczeniowych oraz formalnych stawianych 
przez Zamawiającego;  

- ponadprzeciętnie rosnące koszty samodzielnych kosztorysantów oraz samodzielnych 
inżynierów-managerów zdolnych poprowadzić kontrakt – co Spółka równoważy 
programami motywacyjnymi oraz lojalnościowymi, a także na bazie dopracowanej 
struktury organizacyjnej stworzeniem ścieżki kariery. 
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Czynniki ryzyka finansowego: 
 
Ryzyko kursowe 
Spółka kontroluje ryzyko kursowe w aspekcie zabezpieczenia przepływów finansowych, gdyż  
posiadane przez Spółkę transakcje walutowe powiązane są z przyszłymi wpływami                                 
z zabezpieczonych kontraktów budowlanych, Spółka jest i będzie w stanie docelowo 
zbilansować skutki negatywnej wyceny otwartych instrumentów pochodnych, przyszłymi 
wpływami z zabezpieczonych kontraktów budowlanych.  
 
Ryzyko płynności i kredytowe 
Spółka posiada nadpłynność finansową i z tego powodu nie ma żadnych zagrożeń związanych 
z utratą płynności. Niezależnie od nadwyżki, Spółka na bieżąco prowadzi analizę : 

• płynności każdego kontraktu, które są skupione w czterech jednostkach biznesowych, 
celem utrzymania rygoru kosztów oraz zarządzania kapitałem obrotowym, 

• realizacji budżetów kosztów stałych, 
• realizacji budżetów wydziału sprzętu, który zawiera wiele umów na najem sprzętu, 
• dostępności oraz wykorzystania limitów bankowych jako instrumentów 

wspomagających zarządzanie płynnością w krótkim okresie czasu. 
 
Ryzyko ubezpieczeniowe 
Immanentną częścią pozyskiwania kontraktów i ich realizacji jest dostępność limitów 
ubezpieczeń OC i CAR kontraktowego, na poziomach wymaganych przez Zamawiających              
w dokumentacjach przetargowych. Natomiast jako konsekwencja odznak kryzysu                               
w I półroczu 2011 roku, zauważalny jest kilku procentowy wzrost cen składek 
ubezpieczeniowych. Limity Spółka posiada na poziomie zabezpieczającym potrzeby                             
i planowany portfel. 
 
Ryzyko stóp procentowych 
Z uwagi na posiadana nadpłynność Spółka skupia się na efektywnym zarządzaniu 
nadwyżkami pieniężnymi tylko w najbezpieczniejsze instrumenty finansowe. Nie zostały 
podejmowane żadne inne działania w tym obszarze na przestrzeni I półrocza 2011 r. 

 
5. Grupa kapitałowa, konsolidacja sprawozdań 
 
Spółka nie posiada Grupy Kapitałowej i jest podmiotem sporządzającym jednostkowe 
sprawozdania finansowe.  
 
 
6. 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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7. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz 

 
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2011 rok. 

 

8. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień 
przekazania raportu półrocznego oraz wskazanie zmian w strukturze własności 
znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada informacji  
w przedmiocie zmian w pakietach akcji posiadanych przez znaczących akcjonariuszy, Spółka 
nie posiada też informacji na temat innych akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji 
Spółki i 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.  
Z informacji posiadanych przez Spółkę wynika, że w okresie od przekazania przez Spółkę 
ostatniego raportu okresowego za I kwartał 2011 roku (Raport kwartalny Q 1/2011 z dnia 16 
maja 2011 roku) do czasu sporządzenia niniejszego Raportu półrocznego P/2011 nie nastąpiła 
żadna zmiana w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 
akcji Spółki i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji: 
 

Lp. 
Akcjonariusze 

posiadający powyżej 5% 
akcji  

Liczba 
posiadanych 
akcji  (szt.) 

Liczba posiadanych 
głosów na walnym 
zgromadzeniu (szt.) 

Udział  kapitale 
zakładowym (%) 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów                   

na walnym 
zgromadzeniu 

Spółki (%)  

Stan posiadania na dzień przekazania raportu za I kwartał 2011: 

1. 
Zbigniew Jakubas wraz z 
podmiotami zależnymi 3.206.734 3.206.734 28,89 28,89 

2. 
Sezam VIII Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych 

2.032.235 2.032.235 18,31 18,31 

3. 

Fundusze Inwestycyjne 
zarządzane przez ALTUS 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych 

571.650 571.650 5,15 5,15 

Zmiana stanu posiadania akcji od dnia przekazania raportu za I kwartał 2011 do dnia przekazania 
raportu za I półrocze 2011: 
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1. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zale

2. Sezam VIII Fundusz Inwestycyjny Zamkni

3. Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Stan posiadania na dzień przekazania raportu za I

1. 
Zbigniew Jakubas wraz z 
podmiotami zależnymi* 

3.206.734

2. 

Sezam VIII Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów 
Niepublicznych** 

2.032.235

3. 

Fundusze Inwestycyjne 
zarządzane przez ALTUS 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych*** 

571.650***

 
* Pan Zbigniew Jakubas, posiada bezpo
Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Wartico Invest Sp. z o.o. 3.206.734 sztuk akcji, stanowi
kapitale zakładowym Spółki, uprawniają
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Łączna liczba głosów Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zale
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu ob
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z pó
ust. 4 pkt. 1 ww. ustawy: Panią Izabelą
zakładowym Spółki, uprawniających łącznie do wykonywania 3.528.711 głosów, co stanowi 31,79% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki – Raport bie
**  Informacja o nabyciu akcji „Energopol 
Spółki – Raport bieżący nr 74/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku wraz z korekt
roku. 
*** Liczba akcji (w sztukach) posiadanych przez 
Inwestycyjnych została wyliczona na potrzeby niniejszego Sprawozdania przez Spółk
„Energopol – Południe” S.A. i przekroczeniu prz
Funduszy Inwestycyjnych progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 
kwietnia 2011 roku 
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Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi – bez zmian 

Sezam VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – bez zmian 

dzane przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – bez zmian

przekazania raportu za I półrocze 2011: 

3.206.734 3.206.734 28,89 

2.032.235 2.032.235 18,31 

571.650*** 571.650*** 5,15  

* Pan Zbigniew Jakubas, posiada bezpośrednio i pośrednio przez podmioty zależne: Multico Sp. z o.o., Multico
Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Wartico Invest Sp. z o.o. 3.206.734 sztuk akcji, stanowią

kapitale zakładowym Spółki, uprawniających łącznie do wykonywania 3.206.734 głosów, co stanowi 28,89% udziału w 
nym zgromadzeniu Spółki. 

czna liczba głosów Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu art. 4 ust. 15 Ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu ob
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi  zm.) oraz podmiotem okre

 Izabelą Jakubas wynosi 3.528.711 sztuk akcji, stanowiących 31,79% udziału w kapitale 
cych łącznie do wykonywania 3.528.711 głosów, co stanowi 31,79% ogólnej liczby głosów 

Raport bieżący nr 62/2009 z dnia 18 września 2009 roku. 
Informacja o nabyciu akcji „Energopol –Południe” S.A. i przekroczeniu progu 15% głosów na walnym zgromadzeniu 

cy nr 74/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku wraz z korektą raportu nr 74/2010 z dnia 16 listopada 2010 

(w sztukach) posiadanych przez Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez ALTUS Towarzystwo Funduszy 
została wyliczona na potrzeby niniejszego Sprawozdania przez Spółkę. Informacja o nabyciu akcji 

Południe” S.A. i przekroczeniu przez Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez ALTUS Towarzystwo 
progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – Raport bieżący nr 14/2011 z dnia 27 

1. Zbigniew Jakubas wraz z 
podmiotami zale
2. SEZAM VIII FIZ Aktywów 
Niepublicznych
3. Fundusze Inwestycyjne zarz
przez ALTUS TFI
4. Pozostali akcjonariusze

bez zmian 

28,89 

18,31 

5,15 

ne: Multico Sp. z o.o., Multico-Press  
Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Wartico Invest Sp. z o.o. 3.206.734 sztuk akcji, stanowiących 28,89% udziałów 

cznie do wykonywania 3.206.734 głosów, co stanowi 28,89% udziału w 

nymi w rozumieniu art. 4 ust. 15 Ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu 

niejszymi  zm.) oraz podmiotem określonym w art. 87 
cych 31,79% udziału w kapitale 

cznie do wykonywania 3.528.711 głosów, co stanowi 31,79% ogólnej liczby głosów 

głosów na walnym zgromadzeniu 
 raportu nr 74/2010 z dnia 16 listopada 2010 

dzane przez ALTUS Towarzystwo Funduszy 
. Informacja o nabyciu akcji 

dzane przez ALTUS Towarzystwo 
żący nr 14/2011 z dnia 27 

 

1. Zbigniew Jakubas wraz z 
podmiotami zależnymi
2. SEZAM VIII FIZ Aktywów 
Niepublicznych
3. Fundusze Inwestycyjne zarządzane 
przez ALTUS TFI
4. Pozostali akcjonariusze
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9. Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające 
i nadzorujące 

 
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. na dzień przekazania 
Raportu okresowego za I półrocze 2011 roku posiadali następujące ilości akcji:   
 

Organy Spółki Liczba akcji szt. 

Zmiana 
(-) spadek, 
 (+) wzrost, 

 (*) brak zmian 

ZARZĄD 
1. Jacek Taźbirek 8.320 * 
2. Piotr Jakub Kwiatek 8.000 * 
Razem ZARZĄD 16.320 * 
RADA NADZORCZA 
1. Lucjan Noras - * 
2. Marcin Strzelczyk (rezygnacja w dniu 21 czerwca 2011 roku) - * 
3. Katarzyna Ziółek 6.360 * 
4. Waldemar Dąbrowski - * 
5. Artur Rawski (odwołanie w dniu 21 czerwca 2011 roku) - * 
6. Jan Pyka  (powołanie w dniu 21 czerwca 2011 roku) - * 
7. Piotr Góralewski (powołanie w dniu 21 czerwca 2011 roku) - * 
Razem RADA NADZORCZA 6.360 * 
 
 
10. Postępowania toczące się przed sądem i innymi organami 
 
Spółka informuje, iż nie toczą się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań 
albo wierzytelności Spółki, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów 
własnych Spółki. 

 

11. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
Spółka w I półroczu 2011 roku nie zawarła z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji 
na warunkach innych niż rynkowe. 

 

12. Poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji 
 
Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliła gwarancji innemu 
podmiotowi, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów 
własnych Spółki. 
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13. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, 
wyniku finansowego 

 
Za I półrocze 2011 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 43 175 tys. 
PLN tj. realnie o 7% wyższe, niż uzyskane na koniec I półrocza 2010 roku.  
 
Przychody Spółki w I półroczu 2011 roku kształtowały się następująco: 
 

Wartość w tys. PLN Udział %

Roboty budowlano-montażowe 38 122 88,30

Usługi sprzętowo-transportowe 4 062 9,41

Sprzedaż materiałów i towarów 991 2,30

Razem 43 175 100

Wyszczególnienie

I półrocze 2011

 
 
Na przychody Spółki w I półroczu 2011 podstawowy wpływ miała działalność budowlano-
montażowa, której udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł ponad 88% , natomiast udział 
sprzedaży usług sprzętowo – transportowych stanowił ponad 9%. Na koniec I półrocza 2011 Spółka 
zanotowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 1 234 tys. PLN.  
Po naliczeniu kosztów ogólnego zarządu w wysokości 1 821 tys. PLN (przy 1 983 tys. PLN 
za porównywalny okres  I półrocza 2010, Spółka wykazuje stratę ze sprzedaży netto, która 
wyniosła za I półrocze 2011 roku (-) 587 tys. PLN. 
  
Wynik na działalności operacyjnej na koniec I półrocza 2011 roku wyniósł (-) 684 tys. PLN.  
Na działalności finansowej spółka wypracowała zysk na poziomie 1 722 tys. PLN 
(w roku ubiegłym strata na poziomie 1 503 tys. PLN), na który składają się przychody 
z tytułu odsetek od nadwyżki finansowej oraz dodatnie różnice kursowe od zrealizowanych 
instrumentów finansowych. 
 
Do końca I półrocza 2011 roku Spółka uzyskała zysk brutto na poziomie 1 038 tys. PLN. Po 
obciążeniu wyniku brutto podatkiem (odroczonym) Spółka osiągnęła do końca I półrocza 
2011 roku zysk netto w wysokości 726 tys. PLN.   
 
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. Sytuacja 
płynnościowa Spółki jest stabilna.  
 
Spółka na 30.06.2011 roku zatrudniała  167  pracowników, z czego   85   pracowników na 
stanowiskach robotniczych 
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14. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki 
w perspektywie kolejnego półrocza 

 
Spółka skutecznie wdrożyła nową strategię, której efekty widoczne są zarówno w osiąganych 
wynikach, skali generowanej gotówki jak i stałym i systematycznym zwiększaniu portfela 
zleceń. Zarząd planuje kolejne działania w ramach strategii, które w pełni wykorzystają 
zgromadzony i wypracowany potencjał oraz zasoby i szanse jakie dają możliwości 
wykorzystania własnych zasobów. 
 
Celem na cały 2011 rok jest wzrost portfela rentownych kontraktów w branżach, które Spółka 
identyfikuje jako dojrzałe rynki oraz rozwinięcie kwalifikacji w dwóch branżach, które 
Spółka traktuje przyszłościowo. Celem rozszerzenia działalności jest dalsza specjalizacja 
technologiczna i wykonawcza oraz dywersyfikacja ryzyk związanych z działalnością 
podstawową.  
W zbliżającym się okresie oczekujemy rozszerzenia działalności EPL: 

• na nowe obszary geograficzne dzięki rozpoznawanej wysokiej wiarygodności 
płatniczej Spółki w oczach podwykonawców ; 

• o ekspansję w nowe branże dzięki zawiązanym aliansom i pozyskanym specjalistom; 
• o akwizycje w nowe Spółki, które zwiększą potencjał wykonawczy, rozszerzą rynki 

działania oraz otworzą nowe branże. 
• o zaangażowanie spółki w przedsięwzięcia typu project finance.  

 
Przewidujemy, że wpływ na wyniki finansowe w 2011 będą miały:  

• warunki pogodowe, w tym ewentualne powodzie oraz szybkość nastania zimy, 
• sprzyjające tempo redystrybucji środków unijnych, 
• skłonność inwestorów prywatnych do rozpoczynania nowych przedsięwzięć. 

 
Do innych czynników w skali makro zaliczamy: 

• wykorzystanie środków unijnych w celu przyspieszenia i zwiększenia wolumenu 
kontraktów, 

• tempo i zakres uruchamiania inwestycji drogowych i kolejowych, oraz ogłoszonego 
programu cięć inwestycji w tych sektorach. 

 
 
 
 
Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu podpis:……………………………… 
 
 
 
 
 
Piotr Jakub Kwiatek – Wiceprezes Zarządu podpis:……………………………… 
 
Sosnowiec, 10.08.2011 r.  
 


