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1. Informacje ogólne o Spółce 
 

Informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu obejmują okres sprawozdawczy od 
01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. i zostały one podane zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz według Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości określonych w tych standardach. Zasady te szczegółowo 
przedstawiono w Sprawozdaniu Finansowym za I półrocze 2006 r. 

Historia Spółki 
Energomontaż-Południe S.A. na rynku budownictwa energetycznego działa już od 

ponad 50 lat. To pozwoliło na ukształtowanie firmy, gdzie tradycja i doświadczenie splata się 
z nowoczesnością produkcji i wysoką jakością świadczonych usług.  

Firma powstała w styczniu 1952r. pod nazwą Zakład Montażu Elektrowni 
"Energomontaż", w celu budowy polskiej energetyki. Od początku swego istnienia 
Energomontaż zajmował się montażem urządzeń, konstrukcji stalowych i orurowania 
prowadzonym w ramach wykonywania nowych inwestycji energetycznych i przemysłowych.  

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych "Energomontaż-Południe" miał 
najsilniej rozwinięty dział montażu turbin i maszyn wirujących. Drugą specjalnością był 
montaż kotłów, rurociągów wysokoprężnych zbiorników i urządzeń pomocniczych w 
elektrowniach. Do 1957 roku przedsiębiorstwo było wykonawcą części mechanicznej 
wszystkich polskich elektrowni wodnych. Firma uczestniczyła we wszystkich większych 
inwestycjach energetycznych w południowo -wschodniej Polsce.  

Do najważniejszych obiektów należą elektrownie zawodowe: Łaziska, Jaworzno II i 
III, Połaniec, Rybnik, Siersza, Turów, Bełchatów; elektrownie wodne: Dychów, Czchów, 
Koronowo, Tresna, Solina, Myczkowice, Włocławek, Głębinów, Porąbka Żar, Czorsztyn; 
elektrociepłownie: Bielsko-Biała, Kraków-Łęg, Będzin, Zabrze, Gliwice, Tychy, Rzeszów-
Załęże; elektrownie przemysłowe: Hut Katowice, Sendzimira, Ostrowiec, Częstochowa, 
Browarów Żywiec, Tychy, Zakładów Rafineryjnych Czechowice, Zakładów Chemicznych 
Oświęcim. W swojej ponad 50-letniej działalności Energomontaż-Południe SA brał udział w 
montażu 219 kotłów energetycznych, 100 turbin parowych, czterech turbin gazowych, 40 
turbin wodnych, 163 elektrofiltrów i filtrów workowych. 

W 1953 roku nastąpił podział przedsiębiorstwa na Energomontaż-Południe i na 
Energomontaż-Północ natomiast w 1969 roku z Energomontażu-Południe wydzielono 
Energomontaż – Zachód.  

Od 1963 roku we współpracy z centralami handlu zagranicznego, a od 1988 roku jako 
samodzielny eksporter, firma dostarcza swoje wyroby i świadczy usługi poza granicami kraju. 
Najodleglejsze budowy znajdowały się w: Indiach, Botswanie i Chinach. 

W 1992 roku nastąpiło przekształcenie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 
Zasadniczy wpływ na rozwój firmy miały jej prywatyzacja i związana z nią restrukturyzacja. 
W 1995 roku Spółkę sprywatyzowano kapitałowo - inwestorem strategicznym została 
Fabryka Kotłów Rafako SA. 

Od 1997 r. Spółka realizuje duże inwestycje inżynieryjne w systemie Generalnego 
Wykonawstwa, oferując klientowi kompleksową realizację kontraktów począwszy od 
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opracowania dokumentacji technicznej, prefabrykacji urządzeń przez dostawę, montaż, 
szkolenie załogi, rozruch wraz z eksploatacją w okresie próbnym, aż do serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

Istotnym elementem wzmacniającym pozycję konkurencyjną Spółki jest terminowa i 
nienaganna jakościowo realizacja zleceń. W maju 1997 roku firma uzyskała, jako jedna z 
pierwszych w branży, Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9002 wydany przez TÜV 
Cert Rheinland. 

Pomyślna koniunktura w przemyśle energetycznym, osiąganie coraz lepszych 
wyników finansowych oraz rozwój Spółki skłoniły Zarząd Energomontażu-Południe SA do 
podjęcia decyzji o wprowadzeniu akcji Spółki do publicznego obrotu. Debiut na 
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych miał miejsce 13 listopada 1997 r. 

W latach kolejnych Spółka podnosiła jakość wykonywanych usług poprzez zdobywanie 
nowych uprawnień i certyfikatów; między innymi w 2001 roku uzyskanie certyfikatu AQAP 
120 a w 2003 roku uzyskanie certyfikatu ISO 9001: 2000 

 

2. Informacje o podstawowych produktach, towarach i 
usługach 

 
Działalność Spółki w okresie sprawozdawczym obejmowała: 

1. Produkcję podstawową (budowlano – montażową) – prowadzoną w 3 Oddziałach: 
Łaziska, Kraków - Jaworzno, Maszyn Wirnikowych. Podstawowym obszarem działań 
w jej ramach są usługi w zakresie montaży, modernizacji i remontów: 

- kotłów energetycznych, 

- elektrofiltrów i filtrów workowych, 

- maszyn przepływowych: turbin parowych, gazowych i wodnych, 
sprężarek i wentylatorów, 

- urządzeń do nawęglania, 

- instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, 

- układów odpopielania, 

- konstrukcji stalowych wsporczych i technologicznych, 

- kominów stalowych, 

- rurociągów. 

2. Generalne wykonawstwo realizowane od 1996 roku, w zakresie obejmującym 
projektowanie, dostawy i montaż we wszystkich branżach, szkolenie załogi i rozruch. 

3. Produkcję przemysłową, wykonywaną w Zakładzie Produkcji Przemysłowej w 
Będzinie – Łagiszy. Zakres wytwarzanych wyrobów obejmuje: 

- konstrukcje stalowe wsporcze i dźwignicowe, 

- kanały powietrza i spalin, 

- wielkogabarytowe zasuwy i przepustnice powietrza i spalin, 
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- systemy by-passowe połączeń turbin gazowych z kotłami 
odzysknicowymi, 

- kominy stalowe, 

- elementy filtrów workowych i elektrofiltrów, 

- stalowe konstrukcje hal i budynków, 

- zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, 

- elementy i prefabrykację rurociągów.  

Spółka posiada odpowiednie uprawnienia dozorowe do produkcji elementów 
ze stali węglowych i stopowych.  

4. Działalność handlową – wykonywaną przez Oddział Obrotu Towarowego, przychody 
ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2006 roku stanowią ponad 10 %. przychodów 
ogółem Spółki. Obejmuje ona handel hurtowy wyrobami stalowymi, sprzedawanymi 
odbiorcom zewnętrznym oraz Oddziałom Spółki, będąc dla nich źródłem tańszych 
materiałów potrzebnych do realizacji kontraktów. 

5. Działalność developerska - Energomontaż-Południe S.A jest 100% właścicielem 
spółki celowej powołanej dla realizacji przedsięwzięcia developerskiego we 
Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 55. 

Na działce o powierzchni  13134 m2 powstanie obiekt mieszkalno – usługowo - biurowy o 
powierzchni mieszkalnej 14000m2, biurowej 7000m2 oraz 800m2 powierzchni lokali 
użytkowych. Inwestycja usytuowana jest w atrakcyjnym punkcie w niewielkiej odległości od 
powstającego dużego centrum handlowo rozrywkowego.  

Obserwowane ożywienie i poprawa koniunktury na rynku usług budowlanych stanowią 
przesłanki dla uznania, że ryzyko niepowodzenia inwestycji dla części mieszkaniowej jest 
minimalne. Obecnie sprzedano ok. 50 % powierzchni przeznaczonej na ten cel. 

Przyspieszenie wzrostu gospodarczego, sąsiedztwo Niemiec i związane z tym inwestycje 
kapitału zagranicznego pozwalają sadzić, że popyt na powierzchnie biurowe we Wrocławiu 
będzie wzrastał i budowane powierzchnie biurowe zostaną wynajęte. 

Polski rynek nieruchomości w porównaniu z innymi rynkami państw należących do Unii 
Europejskiej jest niedoszacowany. Spodziewać się można, że w wyniku prawdopodobnego 
procesu wyrównywania cen rynek będzie znajdował się w trendzie wzrostowym przez 
najbliższe lata. 

Energomontaż-Południe S.A. posiada duże doświadczenie w realizacji dużych kontraktów 
i prowadzenia generalnego wykonawstwa. Realizacja budowy przez Spółkę gwarantuje 
sprawne jej prowadzenie co ogranicza ryzyko projektu. Projekty podobnego typu będą 
realizowane. 

 

6. Działalność laboratoryjno-badawcza i szkoleniowa 
Ośrodek Laboratoryjno - Badawczy posiada bogate doświadczenie w dziedzinie badań 

nieniszczących i niszczących materiałów najnowszej generacji używanych w energetyce i 
innych gałęziach przemysłu, gdzie stosowane są konstrukcje stalowe o wysokim poziomie 
technicznym. Badania wykonywane zgodnie ze standardami krajowymi i europejskimi. OLB 
działa w oparciu o system jakości spełniający wymagania normy PN EN 17025. Ośrodek 
Laboratoryjno - Badawczy w kooperacji z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Ministerstwa 
Gospodarki, działa w krajowym systemie certyfikacji personelu badań nieniszczących, 
posiadając akredytację UDT-CERT na przeprowadzanie kursów szkoleniowych w metodzie 
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RT1,2 i 3. Dodatkowo posiada poświadczenie UDT-CERT nr CP/NDT/Sz/2/2002 na 
przeprowadzanie egzaminów certyfikujących personel dla metody badawczej RT1, 2 i 3 
zgodnie z wymaganiami normy PN EN 473. Ośrodek Laboratoryjno - Badawczy posiada 
wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę kierowniczą wykonującą badania. Personel 
NDT posiada certyfikaty wg EN 473 nadane przez UDT-CERT oraz TÜV CERT. 

Jako jeden z niewielu podmiotów w kraju oferuje badania rurociągów liniowych w terenie 
przy użyciu sprzętu automatycznego Crawler C-TEC C 400 i przewoźnego laboratorium 

Centrum Szkoleniowe jest wpisane do ewidencji prowadzonej przez Miasto Katowice na 
podstawie przepisów o systemie oświaty jako niepubliczna placówka kształcenia 
ustawicznego pod numerem 6/2001 z dnia 26 lipca 2001 roku. 

Realizację szkoleń finansowanych ze środków publicznych umożliwia wpis do rejestru 
instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.  

Podstawowymi kierunkami działalności są:  
• kształcenie w systemie kursowym  
• praktyczna nauka zawodu  
• weryfikacje uprawnień  
• specjalistyczne usługi spawalnicze  
• komisje egzaminacyjne  

7. Usługi dźwigowe i inne 
Energomontaż Południe S.A. oferuje usługi związane z urządzeniami dźwigowymi: 

wynajmuje je, montuje, naprawia, remontuje, dokonuje przeglądów i konserwacji do czego 
posiada stosowne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. 

Dodatkowo wynajmuje sprzęt budowlany i narzędzia w szczególności urządzenia 
spawalnicze i elektronarzędzia wszystkich typów, rodzajów i asortymentu.  
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Sprzedaż wyrażona wartościowo: 
  % udziału 
  

I półrocze 
2005 

I półrocze 
2006 

Dynamika 
06/05 05 06 

Produkcja montażowa 17 224 23 175 134,5 33,7 40,7 
GW  4 713 4 550 96,5 9,2 8,0 
Produkcja przemysłowa 7 875 7 044 89,4 15,4 12,4 

w tym: eksport 7 296 4 321 59,2 14,3 7,6 
Usługi i sprzedaż. towarów i materiałów 10 153 7 720 76,0 19,9 13,6 
Razem sprzedaż produkcji krajowej 39 965 38 168 95,5 78,2 67,1 
Eksport usług montażowych 11 116 14 385 129,4 21,8 25,3 

Razem działalność operacyjna 51 081 56 874 111,3 100,0 100,0 

Tab.1 Sprzedaż wyrażona wartościowo (w tys. zł) 
 
 
Sprzedaż wyrażona ilościowo: 

Ze względu na specyfikę działalności Spółki, której głównym przedmiotem 
działalności są usługi, przedstawienie sprzedaży w sposób ilościowy jest możliwe jedynie w 
przypadku produkcji przemysłowej oraz w przypadku sprzedaży towarów i materiałów. 
 

I półrocze 2006          
01.01-30.06 2006 Jednostka miary / materiał 

ilość j.m wartość 
mb - rury 1 343 23 
Mg – blachy, kształtowniki, profile i inne 2 728 5 512 
Szt. Palenie materiału 326 4 013 
Tab.2 Sprzedaż towarów i materiałów wyrażona ilościowo i wartościowo (w tys. zł) 
 

W przypadku Zakładu produkcji przemysłowej sprzedaż w I półroczu 2006 roku wyniosła 
1006 Mg, z czego 47% przypada na kraj, a 53% to eksport. 
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3. Źródła zbytu 
 

3.1 Podział geograficzny sprzedaży 
 

Poniżej przedstawiamy podział rynków zbytu według struktury geograficznej z podziałem 
na sprzedaż krajową i eksport.  

 
 
  

kraj Sprzedaż % udziału 
śląskie 23 965 63% 
warmińsko - mazurskie 6 676 18% 
małopolskie 505 1% 
dolnośląskie 3 778 10% 
mazowieckie 2 027 5% 
pozostałe 1 219 3% 
Razem kraj 38 169 100% 
Tab.3 Krajowy rynek zbytu (w tys. zł) 
 
   

eksport Sprzedaż % udziału 
Niemcy 16 528 88% 
Norwegia 1 104 6% 
Finlandia 786 4% 
Pozostałe 287 2% 
Razem eksport 18 705 100% 
Tab.4 Zagraniczny rynek zbytu (w tys. zł) 
 
 

Najistotniejszym rynkiem dla Spółki jest rynek krajowy z czego największa sprzedaż 
przypada na województwo śląskie. Dla sprzedaży eksportowej ważnym rynkiem są Niemcy.  
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Struktura geograficzna sprzedaży  -  rynek krajowy
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3.2 Źródła zaopatrzenia 
 
Produkcja przemysłowa Spółki jest zaopatrywana poprzez Oddział Obrotu Towarowego. 
Przedmiotem działalności tego oddziału jest zakup od producentów elementów stalowych, rur 
i innych po cenach konkurencyjnych a następnie sprzedaż produktów odbiorcom 
zewnętrznym i wewnętrznym. W zakresie dostaw blach gorącowalcowanych głównymi 
dostawcami są U.S. Steel Koszyce, s.r.o. (blachy gorące walcowane), niemalże w 90%. W 
zakresie pozostałych wyrobów (kształtowniki, pręty, rury) brak dostawcy strategicznego, 
realizacja odbywa się w oparciu o rejestr dostawców kwalifikowanych. 
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4. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe 
Asortyment I półrocze 2005 I półrocze 2006 Struktrura 05 Struktura 06

Rynek polski 32 669 38 169 64% 67%
Zespoły części maszyn i urz.energetycznych 10 776 18 425 33% 48%
Masz. i urz. dla pozost. gałęzi przemysłu 6 726 10 433 21% 27%
Urządzenia ochrony powietrza 4 891 -559 15% x
Różne konstrukcje 104 2 149 0% 6%
Usługi przemysłowe 1 938 1 052 6% 3%
Usługi nieprzemysłowe 820 925 3% 2%
Sprzedaż towarów i materiałów 7 395 5 744 23% 15%
Usługi GW 19 0 0% 0%
Eksport 18 412 18 705 36% 33%
Zespoły części maszyn i urz.energetycznych 0 53 0% 0%
Masz. i urz. dla pozost. gałęzi przemysłu 7 310 5 371 40% 29%
Usługi przemysłowe 11 102 13 231 60% 71%
Pozostałe 0 49 0% 0%
Razem Eksport + Kraj 51 081 56 874 100% 100%

      Tabela.5 Struktura asortymentowa sprzedaży (w tys. zł.) 

Wyszczególnienie I półrocze 2005 I półrocze 2006 Dynamika    
06 /  05

w  tys. zł :
Aktywa bieżące 50 257 54 007 107%
Pasywa bieżące 36 771 35 898 98%
Zapasy 6 832 7 875 115%
Kapitał obrotowy 6 931 11 272 163%
Sprzedaż netto 51 081 56 874 111%
Średni stan zapasów 8 305 6 864 83%
Średni stan należności 31 991 36 622 114%
Średni stan zobowiązań 27 646 39 299 142%
Kapitał własny 46 079 46 963 102%
Aktywa 93 180 96 384 103%
Zysk ze sprzedaży 5 691 5 034 88%
Zysk brutto 1 004 -602 x
Amortyzacja 1 538 1 611 105%
Zysk netto 578 -1 306 x
Nadwyżka finansowa 2 116 305 14%
Wskaźnik bieżącej płynności fin. 1,37 1,50
Wsk. szybki (krotność) 1,13 1,31
Kapitał obrotowy w dniach obrotu 24,42 35,67
Wsk. rotacji zapasów (krotność) 6,15 8,29
Wsk. cyklu zapasów w dniach 29,27 21,72
Wsk. rotacji należn. (krotność) 1,60 1,55
Wsk. cyklu należn. w dniach 112,73 115,90
Wsk. rotacji zobowiązań (krotność) 1,85 1,45
Wsk. spłacania zobowiązań w dniach 97,42 124,38
Średnioroczny cykl śr. pien. w dn. obrotu 44,58 13,25
Rentowność brutto 2,0% -1,1%
Rentowność netto 1,1% -2,3%
Udz. kapitału własnego w aktywach (wskaźnik 
samofinansowania) 0,49 0,49

Udział zysku i amort. w przychodach 4,98 1,77
Uwaga: przy obliczaniu wskaźników rotacji uwzględniono średni stan poszczególnych składników majątku obrotowego.

     Tab.6 Dynamika podstawowych wielkości finansowych 
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• Poziom wskaźnika bieżącej płynności finansowej uległ poprawie w stosunku do 
okresu poprzedniego i mieści się w granicach obrazujących zachowanie 
równowagi finansowej przedsiębiorstwa. 

• Wskaźnik szybki wzrósł w stosunku do roku poprzedniego.  

• Pozostałe wskaźniki w analizowanym okresie w stosunku do roku poprzedniego 
nie wykazały szczególnych odchyleń 

 
4.1 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na działalność emitenta 

 
Zarząd Spółki, powołany dnia 14.07.2006 roku, prowadzi obecnie działania 

restrukturyzacyjne, których celem jest:  
• wypracowanie podstaw nowej kultury organizacyjnej 
• dostosowanie Spółki do uwarunkowań rynkowych 
• wzrost efektywności i skuteczności działań wszystkich szczebli zarządzania 
W efekcie, z dniem 15.09.2006 roku zmianie uległa dotychczasowa struktura 

organizacyjna Spółki. Korzyści z wprowadzonych zmian to m.in.: 
• Spłaszczenie procesów zarządzania – rozszerzenie funkcji nadzorczej i kontrolnej 

zarządu  
• Przejrzystość struktury organizacyjnej – wyodrębnienie działalności biznesowych 

(zestawienie zysku) 
• Zwiększenie kompetencji kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla 
• Zmniejszenie ilości struktur funkcjonalnych - poprawa komunikacji i elastyczności 

działania 
• Podniesienie rangi nietradycyjnych obszarów działalności Spółki (przedsięwzięcia 

developerskie) 
W toku dalszych prac szczególny nacisk położony zostanie na zmiany w strukturze 

zatrudnienia oraz wdrożenie motywacyjnych systemów wynagradzania. 
 

 
4.2 Perspektywy rozwoju emitenta 

 
1/ Rynek podstawowy – energetyka zawodowa 

a) nowe moce wytwórcze 

Konieczność uruchomienia nowych mocy wytwórczych w ilości określonej dla wariantu 
bazowego „Założeń rozwoju energetyki” na lata 2006-2010 tj. 2666 MWe, wynikająca ze 
współczynnika wzrostu PKB pokrywa się w znacznej mierze z planami inwestycyjnymi 
podmiotów gospodarczych. Wpisują się w to inwestycje w Elektrowniach Bełchatów, 
Łagisza, Pątnów (blok B), Opole, Halemba, Stalowa Wola i innych. 

 
b) głęboka modernizacja technologiczna i proekologiczna  

Rynek usług montażowych dla głębokich modernizacji technologicznych skupia się 
przede wszystkim na blokach 360 MWe w Elektrowniach Bełchatów i Opole.  

Ogólne plany modernizacyjne elektrowni przewidują, w skali kraju, w przedziale 
czasowym lat 2006 - 2010, głęboką modernizację około 50 MWe rocznie. 
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c) energetyka przemysłowa i komunalna 
W energetyce przemysłowej jest do zmodernizowania w różnym stopniu około tysiąca 

obiektów, przede wszystkim w zakresie podwyższenia sprawności i dostosowania do 
wymogów ochrony środowiska.  

d) energetyka oparta o odnawialne źródła energii (OZE) 
 Unia Europejska zakłada, że w 2010 roku 12% energii będzie pochodziło ze źródeł 

odnawialnych. Polska wynegocjowała okres przejściowy w tym zakresie, zgodnie z którym 
może ona wtedy wytwarzać tylko 7,5% energii z tych źródeł. Obecnie pochodzi z nich 2,7% 
(955,9 MW) wytwarzanej w kraju mocy, w 2006 r. jej udział produkcji ma wynosić 3,6 % 

 

2/ Ochrona środowiska 

 W negocjacjach o członkostwo w UE ustalono okresy, w jakich Polska uzyska 
europejskie standardy czystości środowiska. Dotrzymanie zobowiązań będzie wymagać 
zainwestowania do roku 2015 około 120-150 mld zł, w tym około 30,6 mld zł na 
oczyszczalnie ścieków, przy czym według danych Ministerstwa Środowiska, roczne nakłady 
inwestycyjne powinny osiągnąć w roku 2006 poziom 14 mld zł rocznie (łącznie z środkami 
otrzymywanymi z Unii Europejskiej). 

a) ochrona atmosfery 
 W ramach inwestycji w zakresie ochrony powietrza przewiduje się inwestycje rzędu 
15 mld zł w ciągu następnych 10 lat. 

 Z planowanymi inwestycjami (nowe baterie koksownicze) w Koksowniach Przyjaźń 
i Zdzieszowice będzie związana budowa instalacji odpylających.  

b) ochrona wód powierzchniowych 
 Nakłady na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych wynoszą obecnie około 3,5 

mld zł rocznie, łączne potrzeby ocenia się na 31 mld zł.  

 
3/ Inne 

Stabilny wzrost PKB oraz planowane, znaczne inwestycje w wymienionych powyżej 
branżach sprzyjać winny rozwojowi nie tylko podstawowej działalności Spółki, lecz także 
zwiększeniu przychodów z wytwórstwa konstrukcji stalowych oraz rozwojowi w zakresie 
handlu wyrobami hutniczymi. Czynniki te mają także znaczenie dla zwiększenia przychodów 
z działalności usługowej Spółki. Dobra koniunktura w branży budownictwa ogólnego, a także 
doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu we Wrocławiu sprzyjać winny dalszemu 
rozwojowi tej działalności Spółki. 

 
 

5. Umowy znaczące 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka przekazała do publicznej wiadomości następujące 
informacje dotyczące zawarcia znaczących umów z innymi podmiotami: 
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- RB 3/2006 – umowa z Alstom Power Sp. z o.o., przedmiotem umowy są prace 
związane z projektowaniem, pracami budowlanymi i montażem turbozespołu w EC 
Saturn – Świecie. Wartość kontraktu: 11 mln. zł. 

- 4/2006 – szereg umów z BIPROMET S.A., największa umowa ma wartość ponad 
4.300.000 zł, związana jest z pracami przy konstrukcji stalowej hali, wraz z belkami 
przesuwnicowymi. 

- RB 5/2006 – SE „Jastrzębie” S.A., remont układu wody chłodzącej, oraz remont kotła 
ciśnieniowego, łączna wartość umów – ponad 10.800.000 zł. 

- RB 6/2006 – kolejna umowa z PKE S.A., dotyczy prac związanych z wykonaniem 
instalacji podawania biomasy, wartość kontraktu:960.000 zł. 

- RB 7/2006 – umowa zawarta przez spółkę zależną Wica Invest Sp. z o.o. z bankiem 
PKO BP S.A., o wartości 57.000.000 zł., dotyczy finansowania przedsięwzięcia 
budowlanego we Wrocławiu. 

- RB 8/2006 – umowa pożyczki zawarta ze Spółką zależną Wica Invest, łączna wartość 
udzielonych pożyczek w okresie 12 miesięcy wynosi 3.685.000 zł. 

- RB 9/2006 – aneks do umowy znaczącej z podmiotem Alstom Power Sp. z o.o., 
wartość  umowy po podpisaniu aneksu: 6.493.000 zł. 

- RB 15/2006  - umowa podpisana z WROBIS S.A., dotyczy prac budowlanych, 
związanych z realizacją inwestycji we Wrocławiu, wartość umowy: 20.384.750 zł. 

 
 
Umowy podpisane po zakończeniu okresu sprawozdawczego: 
 
- RB 22/2006 – umowa z Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. o wartości 4.080.000 

Euro, dotyczy prac związanych z odnowieniem zdolności energetycznych Elektrowni 
Łagisza. 

- RB 25/2006 – umowa podpisana z VAM Gmbh, o wartości 1.514.430 Euro, 
przedmiotem umowy są roboty budowlano montażowe. 

- RB 26/2006 – aneks do umowy zawartej ze spółką Polimex-Mostostal Siedlce S.A. – 
prace w Koksowni Przyjaźń, wartość umowy: 6.442.172 zł. 

- RB 28/2006 – umowa z PKE S.A. –remont kapitalny kotła w Elektrowni Łaziska, 
wartość umowy wynosi 2.060202 zł (łącznie11 mln zł.) 

- RB 29/2006 – przedmiotem umowy podpisanej z Alstom Power Sp. z o.o. są prace na 
maszynowni w Elektrowni Łagisza, wartość kontraktu: 14.719.899 zł. 

 
W omawianym okresie nie zostały zawarte znaczące umowy dotyczące współpracy, 

kooperacji, ubezpieczenia oraz pomiędzy akcjonariuszami.  
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6. Powiązania organizacyjne i kapitałowe z innymi 
podmiotami 

 
6.1 Powiązania organizacyjne i kapitałowe z innymi podmiotami 

 
Spółka posiada następujące powiązania organizacyjne i kapitałowe ze spółkami zależnymi, 
które zostały objęte konsolidacją: 
 

Lp. Nazwa 

Procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

Zastosowana 
metoda 

konsolidacji 

% posiadanego 
kapitału 

zakładowego 

Udział w 
ogólnej 

liczbie głosów 
na walnym 

zgromadzeniu

1. 
EP Centrum 
Rekreacji 
Sp. z o.o. 

100% pełna 100 100 

2. CK Modus  
Sp. z o.o. 100% pełna 100 100 

3. Wica Invest  
Sp. z o.o. 100% pełna 100 100 

Tab.7 Udziały Spółki w podmiotach zależnych podlegających konsolidacji 
 

Oprócz powyższych Spółka posiada również udziały w jednostkach zależnych, wyłączonych 
z konsolidacji, na które utworzono odpis aktualizacyjny do wysokości posiadanych udziałów: 

- Energomontaż Zachód Sp. z o.o. 
- Open Wrocław Sp z o.o. 

  
Inne powiązania kapitałowe podano w Sprawozdaniu Finansowym w notach 11.2  i 11.3 

oraz nocie11.4 
Energomontaż-Południe S.A. nie jest zależny kapitałowo lub organizacyjnie od innych 
podmiotów. 
 

6.2 Główne inwestycje krajowe i zagraniczne 
 

W okresie sprawozdawczym miały miejsce inwestycje, ich charakter został opisany w 
punkcie 13. 

7. Transakcje z podmiotami powiązanymi  
 

Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały opisane w niniejszym dokumencie, w 
punkcie 5 dotyczącym znaczących umów. Oprócz zdarzenia opisanego w RB 8/2006 Spółka 
nie zawierała umów z podmiotami zależnymi o wartości powyżej 500.000 EUR. 

8. Zaciągnięte kredyty, pożyczki, poręczenia i gwarancje  
Informacje o zdarzeniach zostały zawarte w sprawozdaniu Finansowym, w notach 23.2 i 26.2 
oraz nocie 37. 
 

9. Udzielone pożyczki, kredyty i gwarancje  
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Udzielone przez Spółkę pożyczki zostały zawarte w Sprawozdaniu Finansowym w nocie 
nr 36.1 
 

10. Informacje dotyczące emisji papierów 
wartościowych 

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała emisji papierów 
wartościowych. 
 

11. Prognozy wyników finansowych 
Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych 

 

12. Zarządzanie zasobami finansowymi 
 

Treść I półrocze 2005 I półrocze 2006 

I. Wynik finansowy netto 578 -1 306
II. Korekty o pozycje -5 190 2 161
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 612 855
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 081 -5 320
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 878 3 968
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto -3 815 -497
E. Środki pieniężne na początek I półrocza 5 143 2 948
F. Środki pieniężne na koniec I półrocza 1 328 2 451
 

 
I półrocze     

2005 
I półrocze     

2006 

Pasywa ogółem 93 180 96 384 

-zobowiązania 31 153 35 679 

- rezerwy 7 373 7 383 

-rozliczenia międzyokresowe 8 575 6 359 

= kapitał własny 46 079 46 963 

+ zobowiązania długoterminowe 3 775 6 646 

= kapitał stały 49 854 53 609 

- aktywa trwałe 42 923 42 337 

= kapitał obrotowy 6 931 11 272 

 16



 
12.1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi oraz możliwości wywiązywania 

się ze zobowiązań 
 

Wskaźniki płynności bieżącej oraz szybkiej kształtują się na poziomie uznanym na 
świecie za prawidłowy.  

Spółka nie ma problemów z wywiązywaniem się ze zobowiązań, zaś okresowe, 
wynikające z sezonowości prowadzonej działalności, niedobory środków pieniężnych 
pokrywane są z kredytów bankowych.  
 

12.2 Zagrożenia i działania zapobiegające zagrożeniom finansowym 
 

• Ryzyko walutowe: 
W związku z prowadzoną działalnością Spółka narażona jest na ryzyko zmiany kursu 

EURO/PLN. Energomontaż-Południe S.A. obecnie zabezpiecza swoją pozycję w sposób 
naturalny korzystając z kredytów walutowych oraz równoważąc częściowo należności w 
walucie zobowiązaniami wynikającymi z importu materiałów. Spółka posiada również 
limity na transakcje pochodne dzięki którym może w razie potrzeby dokonać 
odpowiednich transakcji zabezpieczających.  
 
• Ryzyko kredytowe: 

Obecnie Spółka ubezpiecza większość transakcji w jednym z renomowanych 
towarzystw ubezpieczeniowych. W przypadku odmowy objęcia należności danego 
kontrahenta ochroną ubezpieczeniową, każdorazowo podejmowana jest decyzja o jego 
zaakceptowaniu, bądź odrzuceniu przez Spółkę, na podstawie analizy jego kondycji 
finansowej i oceny ewentualnych zabezpieczeń. 
 
• Ryzyko stopy procentowej: 

W chwili obecnej Energomontaż-Południe S.A. nie ubezpiecza się przed ryzykiem 
wzrostu stóp procentowych. Dzieje się tak, dlatego, iż większość zobowiązań 
długoterminowych jest udzielona na zasadach preferencyjnych poniżej stóp rynkowych. 
Kredyty krótkoterminowe mogą być w krótkim okresie spłacone i zamienione na inne 
finansowanie. 
 
• Ryzyko cen towarów: 

Energomontaż-Południe S.A. jest narażony przede wszystkim na ryzyko wzrostu cen 
stali. W celu zabezpieczenia Spółka stara się sporządzać oferty z zapisami pozwalającymi 
na zmianę cen. Pozycja ta jest również w pewnym zakresie zabezpieczona dzięki 
dostępowi do zapasów oddziału Spółki handlującego materiałami hutniczymi. 
 
• Ryzyko związane z płynnością: 

Celem Spółki jest utrzymanie równowagi poprzez dostosowywanie źródeł 
finansowania do wydatków. W związku z tym Spółka finansuje zakupy majątku trwałego 
bądź to z kapitałów własnych, bądź z leasingu, kredytu, czy pożyczek długoterminowych. 
Jednocześnie Spółka posiada limity kredytowe w różnych instytucjach finansowych celem 
obniżenia ryzyka koncentracji. 
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13. Realizacja zamierzeń finansowych 
 
Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne w roku 2006. 

 Inwestycje 
ogółem,     
w tym: 

wartości 
niematerialne i 

prawne 

w rzeczowy 
majątek 
trwały 

inwestycje 
kapitałowe 

na ochronę 
środowiska 

w tys. złotych 
Poniesione w okresie 
sprawozdawczym 1 836 49 1 787 - - 

Planowane w następnym 
okresie sprawozdawczym 3 125,0 - 3 125,0 - - 

Tab.9 Inwestycje planowane i zrealizowane w 2006 r. 
 

W I półroczu 2006 r. nakłady inwestycyjne zostały poczynione na zakup maszyn i 
urządzeń wykorzystywanych do produkcji montażowej oraz środków transportu. 
Zrealizowano również inwestycje w infrastrukturę w postaci: 

- fundamentu pod zbiornik argonu w ZPP Łagisza,  
- modernizacji hali warsztatowej OLB,  
- nowego podtorza suwnicy pomostowej w  ZPP Łagisza.  

Planowane inwestycje na rok 2006 dotyczyć będą głównie zakupu maszyn do obróbki 
skrawaniem, urządzeń spawalniczych i informatycznych. Inwestycje będą również 
obejmowały zakup środków transportu oraz poprawę stanu infrastruktury. 
Planowane inwestycje zostaną pokryte ze środków własnych  oraz leasingu. 

14. Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na 
wynik z działalności za rok obrotowy  

Zagrożenie parametrów ekonomicznych na dwóch kontraktach, rozpoczętych w ubiegłym 
okresie, które są opóźnione. Zarząd prowadzi działania zmierzające do usuwania zagrożeń. 
Zarząd rozpatruje konieczność utworzenia rezerwy na udziały posiadane w spółce KAE 
Namysłów Sp. z o.o. W związku ze zmianami w Zarządzie i koniecznością wypłat 
odszkodowań dla byłych Członków Zarządu w II półroczu Spółka odnotuje wzrost kosztów 
zarządzania.  

15. Charakterystyka wewnętrznych i zewnętrznych 
czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa 

 
15.1 czynniki wewnętrzne i zewnętrzne istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa 

 
Głównym czynnikiem zewnętrznym, istotnym dla rozwoju przedsiębiorstwa są 

realizowane obecnie oraz planowane do realizacji duże inwestycje w regionie. 
Czynniki wewnętrzne warunkujące rozwój Spółki oraz skorzystanie z dobrej koniunktury  
w branży budowlano – montażowej, będące równocześnie jej głównymi słabościami, to:  

- Ograniczony potencjał udzielania wymaganych gwarancji przy dużych kontraktach w 
szczególności w zakresie Generalnego Wykonawstwa 

- Gorsza pozycja w dużych przetargach w porównaniu z podmiotami należącymi do 
dużych grup kapitałowych 

- Brak kompetencji kadry zarządzającej 
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- Wrażliwość struktur organizacyjnych i permanentny brak  efektywności ZPP Łagisza 
 

W tej sytuacji uzasadnione jest przekazywanie wygospodarowanej nadwyżki finansowej na 
cele rozwoju przedsiębiorstwa, a także prowadzenie polityki zmierzającej do pozyskania 
środków z zewnętrznych źródeł finansowania.
 

15.2 Perspektywy rozwoju działalności w roku 2006  
 
Perspektywy rozwoju Spółki omówiono w niniejszym sprawozdaniu w punkcie 4.2 

16. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania 
przedsiębiorstwem 

 
Informacje o zdarzeniu zostały opisane w punkcie 4.1 
 

17. Zmiany w składzie osób zarządzających i 
nadzorujących  

 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 1.01.2006 r.: 

Przewodniczący                                      Bogusław Oleksy 

Z-ca Przewodniczącego                          Marek Czarnota 

Członek                                                   Andrzej Kowalski 

Członek                                                   Wiesław Oleś1 

Członek                                                   Wojciech Sierka 

Członek                                                   Marek Wesołowski 
1 Pan Wiesław Oleś złożył rezygnację (RB 12/2006) 

 

Skład Zarządu na dzień 1.01.2006 r.: 

Prezes Zarządu                                            Jerzy Wcisło 

Członek Zarządu                                         Mirosław Sendek 

Członek Zarządu                                         Stefan Siwicki 

Członek Zarządu                                         Marcin Jochemczak 

Prokurent                                                    Dorota Cieślak 

Decyzją Rady Nadzorczej Energomontażu-Południe S.A. z dniem 7 lutego 2006r. Członek 
Zarządu Pan Stefan Siwicki został odwołany z funkcji Członka Zarządu. Informacja ta została 
podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 2/2006. 
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Na walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2006 r. dokonane zostały 
zmiany w Radzie nadzorczej. Nowe zestawienie członków RN prezentuje poniższe 
zestawienie. 
 
 
Skład Rady Nadzorczej po zmianach w dniu 29 06.2006 (stan na dzień przekazania raportu): 
 

- Sławomir Masiuk     Przewodniczący 

- Bogusław Oleksy     Zastępca 

- Marek Czarnota     Sekretarz 

- Piotr Góralewski     Członek 

- Sławomir Kamiński     Członek 

- Andrzej Kowalski     Członek 

- Marek Wesołowski     Członek 

 

W dniu 14 lipca 2006 r. odwołano oraz powołano nowych członków Zarządu. Informacja o 
wydarzeniu została podana w raporcie bieżącym nr 24/2006. 

Skład Zarządu po zmianach w dniu 14.07.2006 r. (stan na dzień przekazania raportu) 

- Marek Koryciński     Prezes Zarządu 

- Izabela Jakubiec     Członek Zarządu 

- Marcin Jochemczak     Członek Zarządu 

 

Członków Zarządu Energomontażu-Południe S.A. powołuje Rada Nadzorcza na wniosek 
prezesa Spółki. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Ponowne powołanie tej samej osoby na Członka 
Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Prezes 
Zarządu jak i cały Zarząd mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub 
Walne Zgromadzenie. W zakresie emisji lub wykupu akcji decyzję podejmuje Walne 
Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A.  

18. Umowy zawarte z osobami zarządzającymi 
dotyczące rekompensat  

Energomontaż-Południe S.A. posiada 3 umowy zawarte z członkami Zarządu (osobami 
zarządzającymi) przewidujące rekompensatę o brzmieniu: „ W przypadku odwołania członka 
Zarządu z funkcji w Zarządzie Spółki w trakcie kadencji, byłemu członkowi Zarządu 
przysługuje, niezależnie od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie, odprawa w 
wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli z odwołanym członkiem Zarządu 
Spółka zawrze inną umowę o pracę, odprawę wypłaca się w wysokości równej różnicy 
pomiędzy wynagrodzeniem ustalonym na podstawie niniejszej umowy, a wynagrodzeniem 
uzyskanym na podstawie innej umowy ze Spółką. Taką odprawę płaci się przez okres 6 
miesięcy.” 
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19. Wynagrodzenia, nagrody i korzyści osób 
zarządzających i nadzorujących 

Wynagrodzenie osób zarządzających:

Wynagrodzenie 
(w tys. zł) Inne korzyści (w tys. zł.) 

Funkcja  Nazwisko i imię 
 Ubezpieczenie 

OC 
Ubezpieczenie 

na życie 
Prezes Zarządu Jerzy Wcisło 150 2,7 4,2 
Członek Zarządu Mirosław Sendek 108 2,7 4,5 
Członek Zarządu Stefan Siwicki 12 2,7 0,5 
Członek Zarządu Marcin Jochemczak 91,2 2,7 4,1 

Prokurent Dorota Cieślak 47,3 - - 
Tab.10 Wynagrodzenie Zarządu za 6 miesięcy 2006 r. z podziałem na wynagrodzenie zasadnicze oraz 
ubezpieczenia. 
 

W prezentowanym okresie bilansowym Spółka nie wypłaciła żadnych nagród dla osób 
zarządzających. 
 

Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu z tytułu sprawowanych funkcji w 
Energomontażu-Południe S.A. w I półroczu 2006 roku wyniosło 408,5 tys. zł. 

 

Podmiot powiązany Nazwisko i imię  
Funkcja sprawowana 

w podmiocie 
podporządkowanym 

Wynagrodzenie 
wypłacone  
w okresie        

01-06 2006 r. 

CK Modus Sp. z o.o. Marcin Jochemczak Członek Zarządu 3 

CK Modus Sp. z o.o Dorota Cieślak Członek Zarządu 4,5 

Wica Invest Sp. z o.o. Jerzy Wcisło Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

Nie pobierał 
wynagrodzenia 

Wica Invest Sp. z o.o. Mirosław Sendek Członek Rady 
Nadzorczej 

Nie pobierał 
wynagrodzenia 

Tab.11 Wynagrodzenie osób zarządzających z tytułu sprawowanych funkcji w podmiotach podporządkowanych 
(stan na dzień 30.06.2006). 
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Wynagrodzenie osób nadzorujących: 

 Nazwisko i imię Wynagrodzenie (w zł) 
Przewodniczący Bogusław Oleksy 28,5 

Z-ca Przewodniczącego Marek Czarnota 25,9 
Członek Andrzej Kowalski 25,9 
Członek Wiesław Oleś 20,8 
Członek Wojciech Sierka 25,9 
Członek Marek Wesołowski 25,9 

Tab.12 Wynagrodzenie osób nadzorujących z tytułu sprawowanych funkcji w Energomontażu-Południe S.A za I 
półrocze roku 2006. 
 
Łączne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wyniosło 153,1 zł 
 

Członkowie Rady Nadzorczej Energomontażu-Południe S.A. oprócz wynagrodzeń z 
tytułu sprawowanych funkcji nadzorczych przedstawionych w tabeli powyżej nie otrzymali 
żadnych innych nagród czy korzyści. W prezentowanym okresie nie udzielono osobom 
zarządzającym i nadzorującym a także osobom spokrewnionym, pożyczek, gwarancji oraz 
poręczeń. 
 
 
 

20. Akcje w posiadaniu osób zarządzających i 
nadzorujących  

 
Posiadane akcje przez członków Rady Nadzorczej: 

 Nazwisko i imię Liczba akcji 

Przewodniczący Sławomir Masiuk 30 000 
Zastępca Bogusław Oleksy Nie posiada akcji Emitenta 
Sekretarz Marek Czarnota Nie posiada akcji Emitenta 
Członek Piotr Góralewski Nie posiada akcji Emitenta 
Członek Sławomir Kamiński Nie posiada akcji Emitenta 
Członek Andrzej Kowalski Nie posiada akcji Emitenta 
Członek Marek Wesołowski 1 500 akcji  

Tab.13 Akcje w posiadaniu Członków RN 

 

Posiadane akcje przez Członków Zarządu: 

 

Członkowie Zarządu złożyli oświadczenie, wedle którego nie posiadają akcji spółki 
Energomontaż – Południe S.A. 
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21. Umowy skutkujące zmianą proporcji posiadanych 
akcji przez akcjonariuszy 

 
W okresie sprawozdawczym PZU Asset Management nabył 9 871 szt. akcji, zwiększając 

swój udział w kapitale zakładowym Spółki do 5,29% (RB 14/2006). W raporcie bieżącym nr 
27 została podana informacja o zbyciu akcji przez Pana Jerzego Wcisło, sprzedaż 4710 akcji 
zmniejszyła udział akcjonariusza w kapitale Spółki do 4,68%. 
 

22. Akcjonariat  
 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 mln. zł i dzieli się na 1 100 tys. akcji zwykłych na 
okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda.  
 
Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu przedstawia się następująco: 
 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego 

Renata Gasinowicz 265 740 24,16% 

UBS AG Zurich 65 500 5,96% 

PZU Asset Management S.A. 58 236 5,29% 

pozostali 710 524 64,59% 
Tab.14 Struktura akcjonariatu 

 
Ilość akcji odpowiada liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, natomiast procent 

posiadanego kapitału akcyjnego równa się procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów 
na ZWZ. 

Na dzień przekazania niniejszego Sprawozdania Energomontaż-Południe S.A. nie otrzymał 
informacji o transakcjach na papierach Spółki. 

 

23. Papiery wartościowe o specjalnych 
uprawnieniach kontrolnych  

 
Spółka nie posiada, ani nie emitowała akcji o statusie uprzywilejowanym.  
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24. System kontroli programów pracowniczych 
 
Przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły. 
 

25. Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw 
własności papierów wartościowych oraz ograniczenia 
w zakresie wykonywania głosu  

 
W prezentowanym okresie powyższe zdarzenia nie wystąpiły. 
 

26. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania 
sprawozdań finansowych 

 
W dniu 01 czerwca 2006r. Energomontaż-Południe S.A. podpisał umowę z Kancelarią 

Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. - podmiotem uprawnionym do 
badania sprawozdań finansowych. Umowa dotyczy zarówno badania jak i przeglądu 
jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2006. 

Łączna wartość wynagrodzeń (bez VAT-u) w roku 2005 wynikająca z umowy z tym 
podmiotem wynosiła 49 500 zł. W roku 2006 wynagrodzenie należne jest określone na kwotę 
52 000 zł. Z umowy nie wynikają żadne inne należne zobowiązania finansowe z tytułów 
innych niż badanie i przegląd sprawozdań finansowych. 
 

27. Oświadczenia Zarządu 
 

1. dotyczące śródrocznego sprawozdania finansowego 
 

Zarząd Energomontażu-Południe S.A. oświadcza, iż wedle naszej najlepszej wiedzy, 
śródroczne sprawozdanie finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2006r. i dane 
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki 
oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczamy, że roczne sprawozdanie z działalności 
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki, w tym opis podstawowych 
ryzyk i zagrożeń. 

 
2. dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

 
Zarząd Energomontażu-Południe S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego za okres od 
01.01.2006 do 30.06.2006 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot oraz 
biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniają warunki do wydania bezstronnej  
i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
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PODPISY ZARZĄDU: 

 

 

Prezes Zarządu – Marek Koryciński 

 

 

 

 

Członek Zarządu – Izabela Jakubiec 

 

 

 

 

Członek Zarządu – Marcin Jochemczak 
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