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Niniejszy Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy Energomontaż-Południe S.A. w 

upadłości likwidacyjnej za I półrocze 2013 r. [PSr 2013] zawiera Sprawozdanie z działalności 

Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe  [GK EP, Grupa Kapitałowa, Grupa EP] w I 

półroczu 2013 r., prezentujące informacje zgodnie z wymogami § 90 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych […] [Rozporządzenie], wybrane dane finansowe, o których mowa w § 90 ust. 1 

pkt 1 Rozporządzenia oraz odpowiednio skrócone śródroczne skonsolidowane i skrócone 

śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Energomontaż-Południe S.A. w upadłości 

likwidacyjnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. sporządzone zgodnie z § 90 ust. 1 

pkt 2 lit b w związku z § 83 ust. 3 Rozporządzenia. 

 

Dane finansowe, jeżeli nie wskazano inaczej, są wyrażone w tysiącach złotych. 

Jednocześnie Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej [Spółka, EP, Emitent] 

informuje, iż działając na podstawie §83 ust. 3 Rozporządzenia Energomontaż–Południe S.A. 

w upadłości likwidacyjnej nie przekazuje odrębnego półrocznego raportu jednostkowego. 

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energomontaż-Południe S.A. w upadłości 

likwidacyjnej przekazywane jest w niniejszym rozszerzonym skonsolidowanym raporcie 

półrocznym. 

 

Oświadczenia, o których mowa w § 90 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz raporty podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych, o których mowa odpowiednio w § 90 ust. 1 pkt 6 oraz 

§ 83 ust. 3 Rozporządzenia stanowią dodatkowe załączniki do Rozszerzonego 

skonsolidowanego raportu okresowego Energomontaż-Południe S.A. w upadłości 

likwidacyjnej za I półrocze 2013 r. 
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ROZDZIAŁ I: WŁADZE SPÓŁKI 

 

1. RADA NADZORCZA 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. Składa się z 5 do 7 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. 

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje 

Walne Zgromadzenie. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej 

może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Zasady pracy Rady 

Nadzorczej Spółki reguluje Regulamin Rady Nadzorczej. Spółka udostępnia Regulamin Rady 

Nadzorczej na swojej stronie internetowej. 

 

Tabela 1: Skład osobowy Rady Nadzorczej [stan na dzień 30.06.2013] 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie 

sześcioosobowym. W skład organu wchodzili: p. Przemysław Szkudlarczyk pełniący funkcję 

Przewodniczącego RN, p. Piotr Rutkowski pełniący funkcję Sekretarza RN oraz członkowie RN 

w osobach p. Grzegorza Wojtkowiaka, Andrzeja Kowalskiego, Pawła Mortasa i Tomasza 

Tomczaka.   

 

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania wystąpiły 

następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej EP: 

 w dniu 28 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki powierzyła z tym samym dniem 

p. Pawłowi Mortasowi (pełniącemu od dn. 17 grudnia 2012 roku funkcję Członka 

Rady Nadzorczej EP) pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. 

Jednocześnie w związku z rezygnacją z dniem 28 stycznia 2013 roku p. Przemysława 

Szkudlarczyka z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Rada 

Nadzorcza powołała z dniem 28 stycznia 2013 roku p. Przemysława Szkudlarczyka do 

pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki [raport bieżący nr 

4/2013 opublikowany dn. 29 stycznia 2013 roku]; 

 z dniem 8 marca 2013 roku nastąpiła rezygnacja p. Grzegorza Wojtkowiaka z 

pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Emitenta [raport bieżący nr 9/2013 

opublikowany dn. 8 marca 2013 roku].  

 

Uwzględniając zmiany opisane powyżej organ nadzorczy Emitenta do dnia przekazania 

niniejszego raportu okresowego działał w składzie wyszczególnionym w tabeli poniżej. 

 

Tabela 2: Skład osobowy Rady Nadzorczej [stan na dzień publikacji raportu] 

IMIĘ I NAZWISKO Funkcja 

Paweł Mortas Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Przemysław Szkudlarczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Piotr Rutkowski Sekretarz Rady Nadzorczej 

Andrzej Kowalski Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Tomczak Członek Rady Nadzorczej 

IMIĘ I NAZWISKO Funkcja 

Paweł Mortas Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Przemysław Szkudlarczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Piotr Rutkowski Sekretarz Rady Nadzorczej 

Andrzej Kowalski Członek Rady Nadzorczej 
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Komitety Rady Nadzorczej 

 

 Komitet Audytu 

Komitet Audytu jest ciałem doradczym działającym w ramach Rady Nadzorczej Spółki. 

Zadaniem Komitetu Audytu jest między innymi doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w 

kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli 

wewnętrznej Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz współpraca z 

biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności Komitet ten rekomenduje Radzie Nadzorczej 

wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta. Dokonuje również przeglądu 

okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Energomontażu 

Południe. 

Komitet Audytu funkcjonuje zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu, który podmiot 

dominujący udostępnia na swojej stronie internetowej www.energomontaz.pl w zakładce 

poświęconej Ładowi Korporacyjnemu.     

 

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Audytu 

Na dzień 01.01.2013 r. w skład Komitetu Audytu wchodzili p. Przemysław Szkudlarczyk 

pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, p. Grzegorz Wojtkowiak oraz p. Piotr 

Rutkowski będący członkami Komitetu Audytu. W dniu 8 marca 2013 r. p. Grzegorz 

Wojtkowiak zrezygnował z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Emitenta, tym 

samym od tego dnia nie pełni również funkcji członka Komitetu Audytu. Do dnia publikacji 

niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu Spółki nie uległ już dalszym zmianom. 

 

Na dzień publikacji sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzą p. Przemysław 

Szkudlarczyk [Przewodniczący Komitetu Audytu] oraz p. Piotr Rutkowski [Członek Komitetu 

Audytu]. 

 

 Komitet Wynagrodzeń 

Komitet Wynagrodzeń jest ciałem doradczym działającym w ramach Rady Nadzorczej 

Spółki. Komitet Wynagrodzeń funkcjonuje zgodnie z Regulaminem Komitetu Wynagrodzeń, 

który Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.energomontaz.pl w zakładce 

poświęconej Ładowi Korporacyjnemu. 

 

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Wynagrodzeń 

Według stanu na dzień 01.01.2013 r. jedynym członkiem Komitetu Wynagrodzeń był p. 

Andrzej Kowalski. W dniu 28 stycznia 2013 r. do Komitetu Wynagrodzeń został powołany p. 

Tomasz Tomczak. Do dnia publikacji sprawozdania skład Komitetu Wynagrodzeń Spółki nie 

uległ już dalszym zmianom.  

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzą p. 

Andrzej Kowalski oraz p. Tomasz Tomczak, obie osoby nadzorujące pełnią funkcje członków 

Komitetu Wynagrodzeń. 

 

2. ZARZĄD 

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i kieruje całokształtem jej działalności. Zgodnie ze 

Statutem Spółki Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków w tym Prezesa i 

Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej 

Tomasz Tomczak Członek Rady Nadzorczej 

http://www.energomontaz.pl/
http://www.energomontaz.pl/
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kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Prezes Zarządu, członek Zarządu lub cały Zarząd 

mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed 

upływem kadencji. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu może nastąpić 

nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Zasady pracy Zarządu Spółki 

reguluje Regulamin Zarządu. Spółka udostępnia Regulamin Zarządu na swojej stronie 

internetowej. Aktualnie funkcje Zarządu sprawuje syndyk masy upadłości (wcześniej tj. od 

dnia 24.06.2013 r. funkcje te sprawował Zarządca powołany przez katowicki Sąd).  

  

Tabela 3: Skład osobowy Zarządu [stan na dzień 30.06.2013] 

IMIĘ I NAZWISKO Funkcja 

Piotr Szymczyk Prezes Zarządu 

 

W dniu 24 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X 

Gospodarczy (Sąd) wydał postanowienie o uchyleniu zarządu własnego Spółki. 

Jednocześnie Sąd odwołał nadzorcę sądowego Pana Marcina Kubiczka oraz ustanowił 

zarządcę w osobie p. Mirosława Mozdżenia (Zarządca). Postanowienie weszło w życie z 

momentem wydania. Spółka wskazała i wydała Zarządcy cały swój majątek oraz 

współpracowała z Zarządcą w toku postępowania upadłościowego w wymaganym przez 

prawo upadłościowe zakresie. W dniu 28 sierpnia na mocy postanowienia sądowego, p. 

Mirosław Mozdżeń został odwołany z funkcji zarządcy Spółki oraz wyznaczony jako syndyk jej 

masy upadłości (Syndyk). Przedmiotowe postanowienie Sądu uprawomocni się z upływem 7 

dni od daty doręczenia Zarządowi Spółki, chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie. 

 

Zmiany w składzie osobowym Zarządu 

W dniu 1 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki funkcjonował w składzie trzyosobowym. W skład 

Zarządu wchodzili: p. Krzysztof Jan Diduch pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz p. 

Radosław Kamiński i Waldemar Barański pełniący funkcje Wiceprezesów Zarządu.  

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do 

publikacji wystąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki: 

 w dniu 15 lutego 2013 roku Rada Nadzorcza EP powołała p. Piotra Szymczyka do 

pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Restrukturyzacji Spółki, powołanie nastąpiło z 

dniem 15 lutego 2013 roku [raport bieżący nr 7/2013],  

 w dniu 11 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o odwołaniu z 

dniem 11 marca 2013 r. p. Waldemara Tadeusza Barańskiego z pełnionej funkcji 

Wiceprezesa Zarządu Spółki, nie podając przy tym powodu tego odwołania [raport 

bieżący nr 10/2013], 

 w dniu 29 kwietnia 2013 r. doszło do kolejnych wymienionych poniżej zmian w składzie 

Zarządu Emitenta [szczegółowy opis zmian zawiera raport bieżący nr 14/2013]: 

- Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z Zarządu Spółki, z chwilą 

podjęcia uchwały, Wiceprezesa Zarządu p. Radosława Kamińskiego.  

- p. Krzysztof Jan Diduch pełniący od dnia 28 czerwca 2011 r. funkcję Prezesa Zarządu 

Spółki złożył z dniem 29 kwietnia 2013 r. rezygnację z pełnienia obowiązków Prezesa 

Zarządu Spółki  - Rada Nadzorcza rezygnację przyjęła. 

- Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na Prezesa Zarządu Spółki 

Pana Piotra Szymczyka., a uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia. 

Odnosząc się do powyższych zmian Spółka poinformowała, iż prawidłowe 

funkcjonowanie spółki było wówczas zapewnione na poziomie operacyjnym, a 

aktualny skład zarządu spółki był zdolny do podejmowania wiążących decyzji i 

reprezentowania spółki. Powołanie Pana Piotra Szymczyka, który pełnił dotychczas 

funkcję Członka Zarządu ds. Restrukturyzacji Spółki, na stanowisko Prezesa Zarządu, 

miało na celu usprawnienie procesu, który finalnie miał doprowadzić do 

zatwierdzenia układu w postępowaniu upadłościowym Spółki.  
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 w dniu 24 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X 

Gospodarczy wydał postanowienie o uchyleniu zarządu własnego Spółki 

sprawowanego jednoosobowo przez p. Piotra Szymczyka, odwołując jednocześnie 

Nadzorcę Sądowego p. Marcina Kubiczka oraz ustanawiając Zarządcę w osobie p. 

Mirosława Mozdżenia. 

 w dniu 28 sierpnia na mocy postanowienia sądowego, p. Mirosław Mozdżeń został 

odwołany z funkcji zarządcy Spółki oraz wyznaczony jako syndyk jej masy upadłości. 

 

Skład Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego sprawozdania przedstawia tabela 

poniżej. 

 

Tabela 4: Skład osobowy Zarządu [stan na dzień publikacji raportu] 

IMIĘ I NAZWISKO Funkcja 

Piotr Szymczyk Prezes Zarządu 

 

Spółkę reprezentuje ustanowiony przez Sąd Syndyk w osobie p. Mirosława Mozdżenia. 

 

3. WYNAGRODZENIA 

Łączna wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści za okres 6 miesięcy br. wypłaconych, 

należnych lub potencjalnie należnych osobom sprawującym funkcje nadzorcze w 

przedsiębiorstwie Emitenta wyniosła 131,4 tys. zł. Ww. osoby nie sprawowały funkcji we 

władzach jednostek podporządkowanych Emitenta.  Natomiast łączna wartość 

wynagrodzeń, nagród i korzyści za okres 6 miesięcy br. wypłaconych, należnych lub 

potencjalnie należnych osobom sprawującym funkcje zarządcze w przedsiębiorstwie 

Emitenta wyniosła 692,9 tys. zł. Ponadto jedna z osób zarządzających w ww. okresie 

sprawozdawczym sprawowała funkcję we władzach jednostki podporządkowanej Emitenta 

bez wynagrodzenia. Tak więc sumarycznie wynagrodzenia wyszczególnione powyżej 

wyniosły 824,3 tys. zł. 

 

 

ROZDZIAŁ II: INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGOMONTAŻU POŁUDNIE 

 

 

1. STRUKTURA I PODMIOTY GRUPY KAPITAŁOWEJ  

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Grupa Kapitałowa Emitenta składa się z 

następujących podmiotów: 

 ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej [EP, Emitent, Spółka], 

 ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice sp. z o.o. [EPDK] – podlega konsolidacji metodą 

pełną, 

 EPRA GmbH [EPRA] – nie podlega konsolidacji ze względu na nieistotność, 

 OPEN sp. z o.o. w likwidacji [OPEN] – nie podlega konsolidacji ze względu na brak 

kontroli. 

 

Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej posiada 100% udziałów EPDK oraz 

EPRA. Spółka posiada również 70% udziałów OPEN, w przypadku której proces likwidacji trwa 

od 2008 roku. Podmioty zależne nie posiadają udziałów w kapitałach innych podmiotów.  

 

Spółka posiada również udziały/akcje w innych jednostkach. Powiązania Spółki z tymi 

jednostkami nie wywierają jednak istotnego wpływu na wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej 

EP. 
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Opis podmiotów grupy kapitałowej 

 ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej 

Spółka od ponad pół wieku działa na polskim i międzynarodowym rynku budownictwa 

energetycznego i przemysłowego. 

Podstawową działalnością Spółki są usługi z zakresu produkcji budowlano-montażowej, 

generalnego wykonawstwa inwestycji, montażu, modernizacji, remontów urządzeń oraz 

instalacji energetycznych i przemysłowych. Głównymi odbiorcami usług i wyrobów są: 

energetyka zawodowa i przemysłowa, huty, koksownie, zakłady chemiczne.   

 

Siedziba:    40-951 Katowice, ul. Mickiewicza 15 

Dane kontaktowe:  Tel.   +48 32 200 82 40 

    Faks      +48 32 258 65 22 

Strona internetowa:               www.energomontaz.pl  

e-mail:     info@energomontaz.pl  

KRS:      0000080906 

REGON:     270649263 

NIP:      634-013-54-81 

 

 ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice sp. z o.o. 

Podstawową działalnością podmiotu jest zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na 

własny rachunek. W związku z rozszerzeniem działalności o nowe kompetencje podmiot 

prowadzi działalność zbliżoną do działalności Emitenta. 

  

Struktura udziałowa:     

100% Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej 

 

Siedziba:    40-951 Katowice, ul. Mickiewicza 15 

KRS:      0000289248 

REGON:     240723787 

NIP:      634-26-51-376 

 

 EPRA GmbH 

Przedmiot działalności podmiotu obejmuje urządzenia przemysłowe dla elektrowni, 

świadczenie usług serwisowych dla przedsiębiorstw przemysłowych oraz przemysłową 

obróbkę metali. 

 

Struktura udziałowa:     

100% ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej 

Kapitał zakładowy: 

25.000 EUR (25.000 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy udział) 

 

Siedziba:    51069 Köln, Möhlstraβe 26 

KRS:      B 75705 

  

Skutki zmian w strukturze grupy kapitałowej 

W okresie pierwszego półrocza 2013 roku nie dokonywano zmian w strukturze Grupy 

Kapitałowej Energomontażu Południe.  

http://www.energomontaz.pl/
mailto:info@energomontaz.pl
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2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Śródroczne skrócone skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdania finansowe zostały 

sporządzone przy założeniu braku kontynuacji działalności gospodarczej zarówno przez 

Emitenta jak i Grupę Kapitałową Emitenta w niezmienionym składzie w dającej się 

przewidzieć przyszłości obejmującej okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy od daty 

zakończenia okresu śródrocznego. W dniu 28 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 

w Katowicach Wydział X Gospodarczy (Sąd) wydał w sprawie z wniosku Spółki 

postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Spółki z 

możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki co 

jednoznacznie wskazuje na brak kontynuowania działalności przez Spółkę w ww. okresie. 

 

3. STRATEGIA 

Z uwagi na powyżej opisaną decyzję Sądu  o zmianie sposobu prowadzenia postępowania 

upadłościowego Spółki z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące 

likwidację majątku Spółki wydaje się, iż jedyną realną możliwością kontynuowania 

prowadzonej działalności w jakiejkolwiek formie pozostaje wyodrębnienie zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa (ZCP),(obejmującej m.in. realizowane kontrakty, związane z nimi 

ruchome aktywa trwałe oraz zobowiązania) i jej zbycie  (procedura przetargowa mająca na 

celu wyłonienie dzierżawcy ZCP nie została rozstrzygnięta z uwagi na brak ważnej oferty). 

Intencją Spółki jest, aby do ZCP został wniesiony również kapitał ludzki, co pozwoli na 

ograniczenie kosztownego procesu zwolnień. W przypadku pozytywnego zakończenia 

przetargu na zbycie ZCP Spółka zakłada, iż dalsza działalność operacyjna Emitenta będzie 

kontynuowana przez przyszłego nabywcę. Do czasu zakończenia procedury przetargowej 

działalność operacyjna Emitenta będzie kontynuowana w dotychczasowym zakresie. 

 

4. PROFIL DZIAŁALNOŚCI 

Obszarem działalności Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe jest polski 

i międzynarodowy rynek konstrukcji dla sektora energetycznego oraz przemysłu. Grupa 

posiada ugruntowaną pozycję w branży. Energomontaż-Południe S.A. w upadłości 

likwidacyjnej prowadzi działalność na bazie zakładów zlokalizowanych w Łaziskach Górnych 

[produkcja montażowa i serwis] oraz w Będzinie-Łagiszy [produkcja przemysłowa]. W skład 

Grupy wchodzi również spółka zależna Energomontaż-Południe Katowice sp. z o.o. oraz 

zarejestrowana w Niemczech spółka EPRA GmbH. 

Wiodącą działalnością Grupy są usługi w zakresie wytwórstwa, montażu, modernizacji i 

remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych i przemysłowych. Działalność 

uzupełniającą stanowią usługi specjalistycznych ośrodków [centrum szkoleniowego i ośrodka 

laboratoryjno-badawczego]. Głównymi odbiorcami usług i wyrobów podmiotów 

wchodzących w skład Grupy Kapitałowej są energetyka zawodowa i przemysłowa, huty, 

koksownie, zakłady chemiczne oraz zakłady przemysłu spożywczego i cementowego.  

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Emitent kieruje się obszarami, które 

reprezentują główne usługi i produkty oferowane przez Grupę Kapitałową EP.  

W Grupie Kapitałowej ustalono segment operacyjny, jako podstawowy wzór sprawozdawczy.  

Wykaz segmentów jest zgodny z prezentacją segmentów operacyjnych w skonsolidowanym 

sprawozdaniu jednostki dominującej najwyższego szczebla, tj. PBG S.A. w upadłości 

układowej. 

 

Grupa Kapitałowa EP rozpoznaje cztery segmenty, w ramach których prowadzona jest 

działalność operacyjna: 

 Energetyka, 

 Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, 

 Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa, 

 Inne. 
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Tabela 5: Zakres usług w ramach segmentów 

 

 

ENERGETYKA 

 

 

BUDOWNICTWO 

MIESZKANIOWE  

I PRZEMYSŁOWE  

 

 

GAZ ZIEMNY,  

ROPA NAFTOWA  

I PALIWA 

INNE 

 

 usługi montażowe 

wykonywane dla 

energetyki 

zawodowej i 

przemysłowej 

 usługi budowlano-

montażowe 

wykonywane dla 

przemysłu 

 produkcja 

przemysłowa 

wyrobów metalowych 

 

 

 działalność 

deweloperska 

 generalne 

wykonawstwo 

obiektów 

 

 montaż instalacji do 

skraplania gazu 

ziemnego, 

magazynowania i  

regazyfikacji LNG 

 modernizacja i 

rozbudowa 

magazynów paliw 

 

 

 sprzedaż wyrobów 

hutniczych 

 usługi szkoleniowe 

 usługi laboratoryjno-

badawcze 

 usługi remontów, 

konserwacji i 

przeglądów maszyn i 

urządzeń 

 usługi sprzętowe 

 wynajem 

nieruchomości, 

sprzętu, maszyn i 

urządzeń 

 działalność finansowa 

 

 

Grupa prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz wynik (marżę brutto) w podziale na 

wyżej wymienione segmenty, nie prezentuje natomiast aktywów i pasywów bilansu w 

podziale na segmenty z działalności z uwagi na to, że część środków trwałych jest 

wykorzystywana do produkcji zaliczanej do różnych segmentów i brak jest możliwości 

przypisania zapasów materiałów do poszczególnych segmentów oraz niemożliwe jest 

przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz przychodów i kosztów 

pozostałej działalności operacyjnej i finansowej. 
 

 

 

 

Rysunek 1: Udział segmentów działalności w przychodach ze sprzedaży GK EP w okresie pierwszego 

półrocza 2013 roku 

 
 

48,3%

2,3%

47,4%

2,0%

Energetyka Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe

Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa Inne
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W okresie pierwszego półrocza 2013 roku największy udział w przychodach ze sprzedaży GK 

EP odnotowały segmenty „Energetyka” (48,3% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży) 

oraz „Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa” (47,4% skonsolidowanych przychodów ze 

sprzedaży).  W segmencie „Energetyka” ujmowane są przede wszystkim przychody z 

realizowanego przez Grupę EP kontraktu w przedmiocie wykonania modernizacji części 

ciśnieniowej dla Kotłów B1 - B7 GDFSUEZ w Elektrowni Połaniec, natomiast w segmencie „Gaz 

ziemny, ropa naftowa i paliwa” Emitent ujmuje głównie prace polegające na montażu 

elementów konstrukcji stalowych, rurociągów oraz urządzeń na terminalu LNG w Świnoujściu 

a także  wykonaniu zbiorników paliwowych w ramach projektu modernizacji i rozbudowy 

składu MPS. Pozostałe dwa segmenty „Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe„ oraz 

„Inne” nie miały szczególnego wpływu na wartość sprzedaży Grupy w okresie 

sprawozdawczym.  

Poniżej prezentujemy porównanie marż brutto ze sprzedaży w podziale na poszczególne 

segmenty.  

 
Rysunek 2: Marże w podziale na poszczególne segmenty działalności GK EP 
 

 

                        Energetyka           Budownictwo         Gaz ziemny,               Inne 

                                                       mieszkaniowe       ropa naftowa  

                                                       i przemysłowe       i paliwa                     

 

5. ZMIANY NA RYNKACH ZBYTU I ZAOPATRZENIA 

Rynki zbytu 

Skonsolidowana sprzedaż w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosła 23,2 mln zł, co oznacza 

spadek sprzedaży o prawie 87% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.  

 

W pierwszym półroczu 2013 r.  cała sprzedaż skonsolidowana GK EP została uplasowana, 

wyłącznie na rynku krajowym. Analizując rynki zbytu nie sposób nie zauważyć całkowitego 

braku sprzedaży zagranicznej występującego w bieżącym okresie sprawozdawczym. Przed 

rokiem Grupa EP zaewidencjonowała ok. 146 mln zł  sprzedaży zagranicznej na rynki UE 

(Niemcy, Holandia), eksport stanowił wtedy ok. 82% sprzedaży Grupy EP. Utrata rynków 

zagranicznych oraz utrata źródeł finansowania stały się przyczyną pogłębiającego się 

spadku sprzedaży, szczególnie widocznego w okresie od drugiej połowy ub.r. Spadek 
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sprzedaży jest konsekwencją funkcjonowania Grupy EP w warunkach upadłości Spółki 

będącej jednostką dominującą w tej Grupie, co przejawiało się głównie brakiem możliwości 

pozyskiwania przychodów w drodze uczestnictwa w przetargach będących podstawową 

formą pozyskiwania zamówień w branży.  

 

 

W okresie pierwszego półrocza 2013 roku największymi odbiorcami usług Grupy Kapitałowej 

Energomontażu Południe były spółka RAFAKO S.A. [udział na poziomie 39% wartości 

przychodów skonsolidowanych], Konsorcjum firm Saipem S.p.A., Saipem S.A., Snamprogretti 

Canada Inc., Techint – Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A., PBG S.A. w upadłości 

układowej, PBG Energia sp. z o.o. [udział na poziomie 27% wartości przychodów Grupy EP] 

oraz samodzielnie spółka PBG S.A. w upadłości układowej [udział na poziomie 24% wartości 

przychodów Grupy Kapitałowej EP]. 

 

Wiodącymi pod względem wartości sprzedaży obszarami działalności Grupy w pierwszym 

półroczu 2013 r. były segmenty „Energetyka” oraz „Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa”. 

Segmenty te odpowiadały łącznie za ok. 96% sprzedaży I półrocza br. Szczegółowe dane 

dotyczące wartości sprzedaży w okresach porównawczych zostały zamieszczone w tabeli 

poniżej.   

 

Tabela 6: Sprzedaż w ujęciu wartościowym 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

[tys. zł] 

GK EP 

1H2013 

EP 

1H2013 

GK EP 

1H2012 

EP 

1H2012 

Energetyka 11.217 10.807 171.786 171.786 

Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa 11.011 11.011 - - 

Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe 529 529 1.889 1.889 

Inne 474 474 5.007 4.961 

Razem działalność operacyjna, w tym: 23.231 22.821 178.682 178.636 

Eksport  - - 145.966 145.966 

 

Źródła zaopatrzenia 

System zaopatrzeniowy Grupy Kapitałowej EP jest w dużym stopniu zdywersyfikowany. Wybór 

dostawców dokonywany jest na podstawie konkurencyjności ofert.  

Grupa Kapitałowa nie jest uzależniona od jednego lub więcej dostawców. Udział żadnego z 

nich nie przekroczył w I półroczu 2013 roku 10% wartości przychodów skonsolidowanych. 

Zakupy dotyczą głównie wyrobów stalowych, farb, materiałów spawalniczych i innych, 

niezbędnych w procesie produkcyjnym. 

  

 

6. ZATRUDNIENIE 

W Grupie Kapitałowej Energomontażu Południe według stanu na dzień 30.06.2013 r. 

zatrudnionych było 513 pracowników. Zatrudnienie w Grupie spadło o ok. 66% w porównaniu 

ze stanem na dzień 30.06.2012 r. Największy spadek odnotowano w grupie pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (spadek zatrudnienia w tej grupie pracowniczej 

wyniósł prawie 70%). Natomiast w grupie pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

nierobotniczych odnotowano mniejszy, ok. 55% spadek zatrudnionych. 

Spółka identyfikuje następujące przyczyny takiego stanu rzeczy: 

 gwałtowny spadek sprzedaży eksportowej w wyniku zaniechania współpracy ze 

spółkami Grupy ALSTOM, 

 pogorszenie sytuacji finansowej w związku z działaniami instytucji finansowych, które 

wypowiedziały praktycznie wszystkie umowy kredytowe, 
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 postępujący spadek sprzedaży krajowej z uwagi na brak realizacji nowych 

znaczących projektów (otwarcie postępowania upadłościowego uniemożliwia 

pozyskiwanie zleceń w ramach przetargów). 

 

Tabela 7: Struktura zatrudnienia 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

[osoby] 

GK EP 

30.06.2013 

EP 

30.06.2013 

GK EP 

30.06.2012 

EP 

30.06.2012 

Stanowiska robotnicze 323 323 1.071 1.071 

Stanowiska nierobotnicze 190 186 423 423 

Razem 513 509 1.494 1.494 

 

 

ROZDZIAŁ III: AKCJE I AKCJONARIUSZE 

 

 

1. STRUKTURA KAPITAŁU AKCYJNEGO I ZMIANY W AKCJONARIACIE 

Kapitał zakładowy Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej wynosi 70.972.001 

zł i dzieli się na 70.972.001 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. 

 

Tabela 8: Akcjonariat Spółki powyżej 5% [stan na dzień 30.06.2013] 

AKCJONARIUSZ 
Ilość akcji 

/ głosów 

Udział % w kapitale 

zakładowym oraz w  

ogólnej liczbie głosów 

PBG S.A. w upadłości układowej * 46.021.520 64,84 

Pozostali 24.950.481 35,16 

Razem 70.972.001 100,00 

 

* na mocy Art. 128 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz.U. nr 175 poz. 1361 z dn. 02.10.2009) RAFAKO S.A. 

utraciło kontrolę nad przedsiębiorstwem Emitenta 

 

 

Rysunek 3: Akcjonariat Spółki powyżej 5% [stan na dzień 30.06.2013] 

 

W dniu 2 lipca 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza - p. Macieja 

Zientary. Pan Maciej Zientara działający w imieniu własnym oraz spółki zależnej 

Superkonstelacja Limited („Superkonstelacja”) poinformował na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 

64,84%
35,16%

PBG S.A. w upadłości 
układowej

Pozostali
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ustawy o ofercie publicznej […], że wskutek zawarcia w dniu 25 czerwca 2013 roku transakcji 

zbycia akcji Spółki dokonanych przez Superkonstelacja, jego stan posiadania w ogólnej 

liczbie głosów uległ zmianie do poziomu poniżej 5,00%. Przed ww. transakcjami, Maciej 

Zientara pośrednio posiadał 3 550 000 akcji Spółki, reprezentujących 5,00% kapitału 

zakładowego Energomontaż Południe S.A., uprawniających do 5,00% w ogólnej liczbie 

głosów na WZA Spółki. Wskutek ww. transakcji, Maciej Zientara pośrednio posiada 3 032 593 

akcji Spółki , reprezentujących 4,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 

4,27% w ogólnej licznie głosów na WZA Spółki.  

Pełna treść ww. zawiadomienia została przedstawiona w raporcie bieżącym nr 22/2013. 

 

Tabela 9: Akcjonariat Spółki powyżej 5% [stan na dzień 02.09.2013] 

AKCJONARIUSZ 
Ilość akcji 

/ głosów 

Udział % w kapitale 

zakładowym oraz w  

ogólnej liczbie głosów 

PBG S.A. w upadłości układowej * 46.021.520 64,84 

Pozostali 24.950.481 35,16 

Razem 70.972.001 100,00 

 

* na mocy Art. 128 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz.U. nr 175 poz. 1361 z dn. 02.10.2009) RAFAKO S.A. 

utraciło kontrolę nad przedsiębiorstwem Emitenta 

 
Rysunek 4: Akcjonariat Spółki powyżej 5% [stan na dzień 02.09.2013] 

 
 

 

 

2. AKCJE LUB UPRAWNIENIA DO AKCJI SPÓŁKI W POSIADANIU OSÓB NADZORUJĄCYCH LUB 

ZARZĄDZAJĄCYCH WRAZ ZE ZMIANAMI  

Tabela 10: Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające lub 

nadzorujące Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej 

IMIĘ I NAZWISKO Funkcja 

Ilość akcji 

/ głosów 

(15.05.2013) 

Zwiększenia / 

zmniejszenia 

stanu posiadania 

Ilość akcji 

/ głosów 

(na dzień publikacji raportu) 

Piotr Szymczyk Prezes Zarządu 0 - 0 

Razem  0  0 

 

64,84%
35,16%

PBG S.A. w upadłości 
układowej

Pozostali
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W okresie od dnia przekazania do publicznej wiadomości raportu za pierwszy kwartał 2013 r. 

do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego nie odnotowano zmian stanu posiadania 

akcji Spółki przez ww. osobę zarządzającą Emitenta.  

 

Pozostałe osoby wchodzące w skład organów nadzorujących i zarządzających EP nie 

posiadają akcji ani uprawnień do akcji Spółki. Również p. Mirosław Możdżeń pełniący 

obecnie funkcję Syndyka, w wcześniej Zarządcy Spółki nie posiada akcji ani też uprawnień 

do akcji Emitenta. Od momentu objęcia funkcji Zarządcy tj. od dnia 24 czerwca 2013 r. do 

dnia publikacji niniejszego raportu półrocznego p. Mozdżeń nie dokonywał zmian w stanie 

posiadania akcji/uprawnień do akcji Spółki.  

 

 

ROZDZIAŁ IV: DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 2013 R. 

 

 

1. ISTOTNE ZDARZENIA W I PÓŁROCZU 2013 R. 

W pierwszym półroczu 2013 roku wystąpiły następujące istotne dla Grupy Kapitałowej EP 

zdarzenia: 

 czasowe zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w związku z rozprawą w sprawie 

wniosku Spółki o otwarcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia 

układu [raport bieżący nr 2/2013], 

 ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu [raport bieżący nr 

3/2013  

 uprawomocnienie postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości Spółki z 

możliwością zawarcia układu [raport bieżący nr 5/2013.], 

 oświadczenie Zarządu Emitenta nt. stanowisk niezależnego biegłego rewidenta 

dotyczących jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 

rok [raport bieżący nr 11/2013.], 

 aktualizacja informacji na temat propozycji układowych [raport bieżący nr 13/2013.], 

 zmiany w Zarządzie Emitenta [raport bieżący nr 14/2013.], 

 złożenie do Sądu uaktualnionych i poprawionych propozycji układowych [raport 

bieżący nr 15/2013.], 

 aktualizacja informacji na temat postępowania upadłościowego – uchylenie zarządu 

własnego [raport bieżący nr 17/2013.], 

 zmiany dotyczące Zarządu Spółki – powołanie Zarządcy [raport bieżący nr 18/2013.], 

 decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o dalszym istnieniu Spółki 

[raport bieżący nr 19/2013.], 

 zmiany dotyczące spółki zależnej [raport bieżący nr 21/2013]. 

 

Poza wyżej wymienionymi istotnymi zdarzeniami, Spółka w raportach bieżących informowała 

również o zdarzeniach takich jak udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza [raport 

bieżący nr 1/2013], zmiany w organach Spółki (opisane w Rozdziale I), oraz zwołanie i obrady  

WZA (w tym podjęte uchwały) [raporty bieżące nr 16/2013, nr 19/2013 oraz 20/2013]. 

 

 

2. ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 

 otrzymanie zawiadomienia z ZUS [raport bieżący nr 25/2013.], 

 zamiar wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki [raport 

bieżący nr 26/2013], 

 suma gwarancji wypłaconych na rzecz Grupy Alstom przekroczyła stosowane przez 

Emitenta kryterium umowy znaczącej i wyniosła ok. 3,9 mln euro [raport bieżący nr 

27/2013.], 
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 przeprowadzenie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie dzierżawcy 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa [raporty bieżące nr 26/2013, nr 29/2013 oraz 

nr 30/2013], 

 podpisanie Listu Akceptującego do Umowy o Wykonanie Robót dotyczącej prac 

realizowanych na terminalu LNG w Świnoujściu skutkujące ograniczeniem wartości 

zlecenia wykonywanego przez GK EP do kwoty wynoszącej łącznie 18,8 mln zł [raport 

bieżący nr 28/2013], 

 zamiar dokonania zmiany trybu prowadzenia postępowania upadłościowego 

Emitenta [raport bieżący nr 31/2013], 

 złożenie wniosku o zmianę trybu prowadzenia postępowania upadłościowego 

Emitenta [raport bieżący nr 32/2013.]. 

 wyłączenie spod realizacji przez Emitenta część prac objętych umową na wykonanie 

zbiorników paliwowych w ramach projektu modernizacji i rozbudowy składu MPS 

zlokalizowanego na terytorium kraju i obniżenie kwoty wynagrodzenia umownego do 

kwoty 26,5 mln [raport bieżący nr 33/2013] 

 postanowienie Sądu dotyczące zmiany postępowania upadłościowego na tryb 

likwidacyjny [raport bieżący nr 34/2013] 

 

Poza wyżej wymienionymi istotnymi zdarzeniami, Spółka w raportach bieżących informowała 

również o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania [raport bieżący nr 

23/2013] oraz informacjach udzielonych akcjonariuszowi poza WZA [raport bieżący nr 

24/2013].  

 

3. CZYNNIKI ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Do czynników o istotnym wpływie na działalność Grupy Kapitałowej EP w okresie pierwszego 

półrocza 2013 roku należy zaliczyć: 

 ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu (po zakończeniu 

pierwszego półrocza br. nastąpiła zmiana trybu upadłości na likwidacyjny), 

 powołanie przez Sąd syndyka masy upadłości, 

 decyzje instytucji oraz właścicieli wpływające na możliwość i zakres prowadzenia 

działalności operacyjnej przez GK EP. 

 

W dniu 28 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X 

Gospodarczy wydał w sprawie z wniosku Spółki postanowienie o zmianie sposobu 

prowadzenia postępowania upadłościowego Spółki z możliwością zawarcia układu na 

postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki. 

 

 

Czynniki zewnętrzne 

Spółka identyfikuje szereg opisanych poniżej czynników zewnętrznych mających istotny 

wpływ na działalność Grupy Kapitałowej EP. 

 Wzrost zapotrzebowania na usługi w energetyce 

Zgodnie z założeniami polityki energetycznej kraju (źródło: załącznik do uchwały nr 202/2009 

Rady Ministrów z dn. 10 listopada 2009 r.) przewiduje się stopniowy ok. 54% wzrost 

zapotrzebowania na energię elektryczną do 2030 roku. Oznacza to, że w przyszłości moc 

zainstalowana w polskim systemie energetycznym będzie niewystarczająca. Do końca 2015 

roku powinno nastąpić odtworzenie istniejących mocy oraz budowa bloków o mocy ok. 3 tys. 

MW. 

 Kształtowanie się cen na rynku nieruchomości  

W pierwszym półroczu 2013 r. ceny mieszkań drastycznie spadły. Problemy na rynku 

pierwotnym mają kilka przyczyn, wśród których wymienić przede wszystkim należy: 

o zakończenie rządowego programu Rodzina na Swoim, 
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o zbyt wysokie oprocentowanie kredytów oraz restrykcyjne zasady ich przyznawania, 

o dużą podaż mieszkań, 

o dużą konkurencyjność, 

o działania marketingowe deweloperów (dodatkowe rabaty do nowych mieszkań, 

miejsca w halach garażowych itp.) 

Jeśli chodzi o ceny gruntów inwestycyjnych to w pierwszym półroczu br. zaobserwowano ich 

stabilizację (źródło: Colliers International „Przegląd rynku nieruchomości”). 

 Stan techniczny zainstalowanych mocy wytwórczych 

Do 2025 roku nasz kraj powinien dysponować systemem wytwórczym o zainstalowanej mocy 

ponad 48 GW. Większość pracujących w krajowym systemie jednostek energetycznych 

została uruchomiona w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Wiek i stan elektrowni w 

Polsce wymusza ciągłe przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych oraz 

modernizacyjnych, których ilość wraz z rosnącym wiekiem bloków będzie się zwiększać. 

 Dostosowanie do norm ekologicznych UE 

Zgodnie z zapisami przyjętego przez Komisję Europejską pakietu klimatyczno-energetycznego 

Unia Europejska w perspektywie do roku 2020 zobowiązała się do: 

o redukcji emisji CO2 o 20% w odniesieniu do roku bazowego, 

o wzrostu udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) o 20% oraz 

o poprawy efektywności energii elektrycznej o 20%. 

Cele unijne przedstawione w wyżej wymienionym pakiecie wymuszą w poszczególnych 

krajach członkowskich Unii szerokie modernizacje systemów wytwarzania energii elektrycznej i 

ciepła. Istnieje również konieczność osiągnięcia przez polskie źródła spalania norm 

dotyczących połączonego wytwarzania energii i ciepła (kogeneracja). Przewiduje się, iż 

nastąpi wzrost udziału produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej 

kogeneracji w krajowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną brutto z obecnych 16% do 

22% w 2030 roku.  

 Ochrona środowiska 

W negocjacjach o członkowstwo naszego kraju w Unii Europejskiej ustalono okresy, w jakich 

Polska uzyska europejskie standardy czystości środowiska. Dotrzymanie zobowiązań będzie 

wymagało zainwestowania do 2015 roku ok. 120-150 mld zł w sektorach gospodarki, w 

których Spółka świadczy swoje usługi. Zgodnie z dyrektywą IPPC (ang. Integrated Pollution 

Prevention and Control) od 2016 roku spalanie węgla do celów energetycznych będzie 

niemożliwe bez wysokosprawnych instalacji odsiarczania, odazotowania, odpylania spalin 

oraz redukcji CO2. Wymogami dyrektywy mogą być także objęte jednostki mniejszej mocy 

(od 20 MW do 50 MW), które są również przedmiotem usług Spółki. Szacuje się, że aby spełnić 

wymagania znowelizowanej dyrektywy IPPC w polskim sektorze energetycznym trzeba będzie 

przystosować do nowych wymagań około 1100 kotłów w 269 elektrowniach, 

elektrociepłowniach i ciepłowniach. Polska będzie musiała ponieść gigantyczne nakłady na 

spełnienie tak radykalnie zaostrzonych przepisów w zakresie ochrony środowiska. 

 

Czynniki wewnętrzne 

Spółka rozpoznaje następujące wewnętrzne czynniki mające istotny wpływ na działalność 

Grupy Kapitałowej EP w okresie w pierwszym półroczu 2013 r. oraz w perspektywie co 

najmniej kolejnego kwartału: 

 wieloletnie doświadczenie w branży, 

 sprawny system kontrolny realizowanych projektów, 

 duży potencjał posiadanej kadry, 

 elastyczne podejście do zmian otoczenia rynkowego,    

 współpraca z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PBG. 
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4. RYZYKA I ZAGROŻENIA 

 Ryzyko upadłości likwidacyjnej 

W związku z decyzją Sądu z dnia 28 sierpnia 2013 r. ryzyko zakończenia działalności Spółki 

nabrało istotnego znaczenia. Zmiana trybu prowadzenia postępowania upadłościowego z 

postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na tryb postępowania 

upadłościowego obejmującego likwidację majątku Spółki jest jednoznacznym sygnałem, że 

działalność Emitenta nie będzie kontynuowana w obecnej formie i dotychczasowym 

zakresie. 

 Ryzyko związane z nie wywiązaniem się z warunków umowy 

Umowy dotyczące realizacji kontraktów budowlanych zawierają szereg klauzul odnośnie 

należytego i terminowego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, z czym 

związane jest wniesienie przez Spółkę zabezpieczenia kontraktu gwarancją bankową na 

poziomie 10% kwoty kontraktu. W sytuacji nie wywiązania się z realizowanych umów istnieje 

ryzyko roszczenia zapłaty kar umownych z gwarancji. W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka 

podejmuje następujące działania: 

o ubezpieczenie kontraktów, w tym podwykonawców, 

o ciągłe doskonalenie organizacji poprzez: program szkoleń przygotowujący grupę 

pracowników do egzaminów na certyfikowanych „project manager” oraz szerokie 

wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie projektowania i zarządzania 

przedsięwzięciem. 

 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

Rynek usług budowlano-montażowych charakteryzuje się sezonowością, która powodowana 

jest w dużej mierze warunkami atmosferycznymi. Zdecydowaną większość sprzedaży Grupa 

Kapitałowa EP generuje w trzecim kwartale. Sezonowość sprzedaży potęgowana jest cyklem 

pracy sektora energetycznego. Remonty i modernizacje urządzeń energetycznych odbywają 

się głównie w okresie letnim, ponieważ sezon zimowy jest okresem ich intensywnej pracy. 

Miesiące zimowe wiążą się z ogólnym zmniejszeniem aktywności branży budowlanej. W celu 

ograniczenia zjawiska sezonowości Spółka m.in. świadczy usługi generalnego wykonawstwa.  

 Ryzyko związane ze zmianami cen towarów 

Wpływ niniejszego ryzyka na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta należy rozpatrywać 

głównie pod kątem wzrostu cen stali, przy czym Grupa jest narażona na ryzyko zmian cen 

towarów w ograniczonym zakresie, gdyż Spółka na etapie kontraktacji wybiera oferty 

dostawców stali po cenach gwarantujących rentowność kontraktów. Grupa jest narażona 

na ryzyko dekoniunktury na rynku nieruchomości. Zniżkujące ceny na tym rynku pogarszają 

rentowność zrealizowanego już projektu deweloperskiego pn. „Osiedle Książęce” w 

Katowicach Ligocie. Emitent obniżył ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na „Osiedlu 

Książęcym” w Katowicach Ligocie dostosowując je tym samym do warunków rynkowych. 

 Ryzyko stopy procentowej 

Emitent monitoruje poziomy stóp procentowych. Spadkowa tendencja krajowych stóp 

procentowych wpływa korzystnie na koszt pozyskiwania pieniądza na rynku. Grupa EP 

obecnie nie stosuje zabezpieczeń mających na celu ograniczenie ryzyka stóp procentowych 

głównie z uwagi na ww. tendencję spadkową poziomu stóp procentowych oraz wysoki koszt 

zawarcia transakcji zabezpieczających to ryzyko.  

 Ryzyko konkurencji 

Rynek usług budowlano-montażowych charakteryzuje się występowaniem dużej konkurencji. 

Spółki czy konsorcja rywalizują ze sobą nie tylko ceną, ale również doświadczeniem, 

referencjami, jakością świadczonych usług. Ważnym elementem gry konkurencyjnej jest 

również posiadanie sprawnej i sprawdzonej organizacji umożliwiającej realizację kontraktów 

w umownym terminie i przy założonej efektywności.  

Emitent stara się ograniczać ryzyko konkurencji poprzez: 
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o wyszukiwanie niszowych produktów i usług, 

o dbanie o wysoką jakość świadczonych prac, 

o systematyczne podnoszenie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych technologii, co 

umożliwia tworzenie i plasowanie na rynku konkurencyjnej oferty usług, 

o dywersyfikację obszarów działalności, 

o zawieranie sojuszy strategicznych z renomowanymi firmami zagranicznymi 

funkcjonującymi na rynku polskim i rynkach zagranicznych. 

 Niekorzystne zmiany przepisów podatkowych 

W Polsce następują częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie 

działalności gospodarczej. Istnieje ryzyko zmiany obecnych przepisów podatkowych, w taki 

sposób, że nowe regulacje mogą okazać się mniej korzystne, co w konsekwencji może 

przełożyć się w sposób bezpośredni lub pośredni na pogorszenie wyników finansowych 

spółek. Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez standaryzację polityki rachunkowości oraz 

polityki podatkowej, a także bieżące monitorowanie zmian przepisów. 

 

5. POSTĘPOWANIA W TOKU  

Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej jest stroną postępowań toczących się 

przed sądem, których wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, z których 

najbardziej istotne to: 

 

Sprawy z powództwa Spółki (należności): 

 Pozew przeciwko Konsorcjum firm Martifer Polska sp. z o.o. i Ocekon Engineering s.r.o., 

Słowacja (odpowiednio Konsorcjum lub Martifer) o solidarną zapłatę kwoty 24,3 mln zł 

wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu dodatkowych kosztów, jakie Emitent poniósł z 

winy pozwanych na skutek wykonania czynności umownych, które miały zostać 

wykonane przez konsorcjum pozwanych, m.in. prac zastępczych, a nie zostały 

wykonane z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum pozwanych. Kwota, której 

Emitent domaga się od Konsorcjum nie jest porównywalna z kwotą pozwu z jakim 

Martifer Polska sp. z o.o. wystąpił między innymi przeciwko Emitentowi 

(odpowiedzialność solidarna) w grudniu 2010 r. Wynika to z faktu domagania się przez 

Spółkę zwrotu jedynie słusznie poniesionych kosztów od Konsorcjum firm Martifer 

Polska sp. z o.o. i Ocekon Engineering s.r.o. Spółka zwraca uwagę, iż wartość 

przedmiotu sporu z pozwu Martifer Polska sp. z o.o. uległa zmniejszeniu o ok. 30 mln zł 

(w porównaniu do wartości pierwotnej), choć nie zaszły od tego czasu żadne istotne 

przesłanki to uzasadniające. Świadczy to o absurdalności kwot wskazanych w 

przedmiotowym pozwie przeciwko Spółce.; 

 Wniosek na kwotę 16,7 mln zł o zabezpieczenie powództwa związanego ze szkodą 

wyrządzoną przez osoby fizyczne w związku ze sprzedażą udziałów w spółce 

Amontex,  

 Pozew wobec Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. o zapłatę kwoty 5,5 

mln zł z bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej udzielonej na zabezpieczenie 

roszczeń Spółki na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Martifer Polska sp. z o.o.; 

 Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie rozstrzygnięcia, czy wartość nieodpłatnych 

świadczeń na rzecz pracowników stanowi przychód, a więc  podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; sporna kwota wynosi łącznie ok. 2,9 

mln zł, 

 Pozostałe mniejsze sprawy na łączną sumę wynoszącą ok. 3,6 mln zł, z których 

największa dotyczy sporu z firmą WWV GmbH – kwota tego sporu stanowi 

równowartość ok. 1,8 mln zł. 

 

Sprawy przeciwko Spółce (zobowiązania): 
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 Pozew Martifer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach („Powód") w sprawie o zapłatę 

z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Wartość przedmiotu sporu 

wskazana przez powoda wynosi 90.753 tys. zł. Powód twierdził, iż żądana kwota należy 

mu się tytułem zapłaty za wykonane roboty budowlane w oparciu o umowę o roboty 

budowlane z dnia 29 października 2009 r., kary umownej za odstąpienie od umowy 

oraz odszkodowania za inne przypadki niewykonania przedmiotowej umowy o roboty 

budowlane. Stroną pozwaną są spółki: Energomontaż-Południe S.A., Hydrobudowa 

Polska S.A., Hydrobudowa 9 S.A., Alpine Construction Polska sp. z o.o., PBG 

Technologia sp. z o.o.  W opinii Zarządu Energomontaż-Południe S.A żądania pozwu 

są nieuzasadnione oraz pozbawione podstaw faktycznych i prawnych. Wniesienie 

pozwu przez Martifer Polska sp. z o.o., w ocenie Zarządu Spółki stanowi działanie 

taktyczne i ma na celu polepszenie sytuacji negocjacyjnej Martifer Polska sp. z o.o. w 

związku z dopuszczeniem się przez Martifer Polska sp. z o.o. rażących naruszeń 

zawartej z Emitentem umowy o roboty budowlane, od której Emitent - z winy Martifer 

Polska sp. z o.o. odstąpił w dniu 2 września 2010 r. Wykonanie części prac o wartości 

44 mln zł zostało podzlecone Konsorcjum firm Martifer Polska sp. z o.o. i Ocekon 

Engineering s.r.o., Słowacja. Prace miały zostać wykonane w terminie do dnia 30 

czerwca 2010 r. Martifer Polska sp. z o.o. nie dochował terminu zakończenia prac, 

skutkiem czego jest trwający spór. Aktualnie kwota roszczenia została ograniczona do 

60.313 tys. zł między innymi z uwagi na przekazanie firmie Martifer Polska sp. z o.o. tzw. 

konstrukcji wsporczej. Roszczenie spółki MARTIFER jest ujmowane jako zobowiązanie 

warunkowe ze względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania kwoty 

rezerwy jaka powinna zostać ujęta w sprawozdaniu finansowym.; 

 Pozew Gwarant Grupa kapitałowa S.A. o zapłatę nieuregulowanych należności – 

wartość sporu wynosi 3,6 mln zł,  

 Wezwanie Ocekon Engineering s.r.o., Słowacja do zawarcia ugody i solidarnej (z 

Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej,  Alpine Construction Polska sp. z 

o.o., PBG Technologia sp. z o.o.) zapłaty na rzecz Ocekon Engineering s.r.o. kwoty 3,3 

mln zł, 

 Pozostałe mniejsze sprawy na łączną sumę wynoszącą ok. 8,0 mln zł, z których 

największa to pozew o zapłatę kwoty 1,1 mln zł wysunięty przez zarządcę masy 

upadłości EMPOR sp. z o.o. (z uwagi na złożoność tej sprawy nie można przewidzieć 

jej wyniku). 

 

6. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

W pierwszym półroczu 2013 roku podmioty z Grupy Kapitałowej EP dokonywały transakcji z 

podmiotami powiązanymi. Transakcje te miały charakter typowy, wynikający z bieżącej 

działalności operacyjnej prowadzonej przez podmioty Grupy Kapitałowej PBG. Transakcje 

wspomniane powyżej były zawierane na warunkach rynkowych.  

 

7. KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA I GWARANCJE GRUPY KAPITAŁOWEJ EP 

 

Kredyty i pożyczki 

W okresie sprawozdawczym jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej EP nie 

zaciągały kredytów i pożyczek. W okresie sprawozdawczym ww. jednostkom nie zostały 

wypowiedziane umowy kredytów i pożyczek. W okresie pierwszego kwartału 2013 r. nie 

udzielano pożyczek jednostkom powiązanym Emitenta. 

 

Poręczenia i gwarancje 

 Poręczenia udzielone i otrzymane w I półroczu 2013 roku 

W okresie pierwszego półrocza 2013 roku jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej EP 

nie udzielały poręczeń, w tym poręczeń kredytu lub pożyczki ani też gwarancji łącznie 
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jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej tego podmiotu ani też osobom powiązanym 

Emitenta. W okresie sprawozdawczym jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej EP 

nie otrzymały poręczeń.  

 

 Gwarancje udzielone i otrzymane w I półroczu 2013 roku 

Podmioty z Grupy Kapitałowej EP nie udzielały ani też nie otrzymały gwarancji w okresie 

pierwszego półrocza 2013 roku.  

 

 
Tabela 11: Gwarancje udzielone przez GK EP [stan na dzień 30.06.2013] 

RODZAJ 
Kwota 

[tys. zł] 

Bankowe 7.859 

Ubezpieczeniowe 19.309 

Razem   27.168 

 

Tabela 12: Gwarancje otrzymane przez GK EP [stan na dzień 30.06.2013] 

RODZAJ 
Kwota 

[tys. zł] 

Bankowe 890 

Ubezpieczeniowe 10.147 

Razem 11.037 

 

8. CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA PRZYSZŁE WYNIKI 

Głównym czynnikiem, który będzie miał wpływ na całokształt działalności Grupy Kapitałowej 

EP jest decyzja katowickiego Sądu z dnia 28 sierpnia 2013 r. w kwestii zmiany trybu 

prowadzenia postępowania upadłościowego Spółki dominującej na tryb obejmujący 

likwidację majątku Emitenta. Obecnie zamiarem Syndyka Spółki dominującej jest zbycie 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (ZCP), w której zatrudnienie winna znaleźć jak 

największa część pracowników Emitenta. Spółka dominująca informowała m.in. o zamiarze 

zbycia ZCP raportem bieżącym nr 31/2013 z dn. 14 sierpnia 2013 r. dotyczącym zamiaru 

dokonania zmiany trybu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta.  

 

9. STANOWISKO SYNDYKA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ 

Emitent nie publikował prognozy wyników finansowych na 2013 r. zarówno w odniesieniu do 

Emitenta jak i GK EP. 

 

 

10. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

W opinii Syndyka Emitenta nie istnieją inne, niż przedstawione w niniejszym raporcie 

informacje istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku 

finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji 

zobowiązań przez Emitenta. To samo dotyczy GK EP. 
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ROZDZIAŁ V: SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY 

KAPITAŁOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 R. 

 

 

 

1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  

Z SYTUACJI FINANSOWEJ  

[tys. zł] 

Stan na 

30.06.2013 

Stan na 

30.06.2012 

Stan na 

31.12.2012 

Aktywa    

I. Aktywa długoterminowe 27 793 98 750 43 048 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 20 572 67 831 24 078 

2. Wartości niematerialne 0 3 484 2 948 

3. Wartość firmy 0 0 0 

4. Nieruchomości inwestycyjne 6 989 12 545 6 989 

5. Aktywa finansowe 187 444 343 

5a. Inwestycje w jednostkach zależnych 0 0 0 

5b. Inwestycje dostępne do sprzedaży 92 175 106 

5c. Inne aktywa finansowe 95 95 95 

5d. Udzielone pożyczki 0 174 142 

6. Należności długoterminowe 0 9 421 749 

7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 5 025 7 852 

8. Rozliczenia międzyokresowe 45 0 89 

II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe 51 699 173 119 52 582 

1. Zapasy 28 853 58 678 29 728 

2. Należności krótkoterminowe 22 350 112 005 20 892 

2a. Należności z tytułu dostaw i usług 12 846 63 276 8 603 

2b. Pozostałe należności 5 018 24 368 9 342 

2c. Należności z tytułu podatku dochodowego 0 2 663 0 

2d. Rozliczenia międzyokresowe 4 486 21 698 2 947 

3. Aktywa finansowe obrotowe 0  35  40  

3a. Udzielone pożyczki 0 35 40 

3b. Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 

3c. Walutowe kontrakty terminowe typu forward 0 0 0 

4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 496 2 401 1 922 

III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 

Aktywa  razem 79 492 271 869 95 630 

   

Pasywa  

I. Kapitał własny  -325 504 -10 124 -256 070 

1. Kapitał akcyjny 92 307 92 307 92 307 

w tym przeszacowanie kapitału z tytułu hiperinflacji 21 335 21 335 21 335 

2. Akcje własne 0 0 0 

3. Kapitał zapasowy 38 267 38 268 38 267 

4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów 9 611 18 269 9 626 

5. Pozostałe kapitały rezerwowe 69 968 69 968 69 968 

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -466 238 -120 900 -120 899 

7. Zysk (strata) roku bieżącego -69 419 -108 036 -345 339 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  

Z SYTUACJI FINANSOWEJ  

[tys. zł] 

Stan na 

30.06.2013 

Stan na 

30.06.2012 

Stan na 

31.12.2012 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej 
-325 504 -10 124 -256 070 

Udziały niedające kontroli - - - 

II. Zobowiązania długoterminowe 19 770 26 853 17 194 

1. Rezerwy 19 328 20 198 14 566 

1a. Rezerwy na świadczenia pracownicze 6 656 5 919 4 536 

1b. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 416 9 886 7 852 

1c. Pozostałe rezerwy 6 256 4 393 2 178 

2. Zobowiązania finansowe 0 5 536 58 

2a. Kredyty bankowe i pożyczki 0 0 0 

2b. Zobowiązania z tytułu leasingu 0 5 536 58 

3. Inne zobowiązania długoterminowe 442 1 119 2 570 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 385 226 255 140 334 506 

1. Rezerwy 35 668 21 593 22 387 

1a. Rezerwy na świadczenia pracownicze 13 742 987 4 404 

1b. Pozostałe rezerwy 21 926 20 606 17 983 

2. Zobowiązania finansowe 126 211 84 298 116 253 

2a. Kredyty bankowe i pożyczki 113 112 78 647 103 204 

2b. Zobowiązania z tytułu leasingu 13 099 5 258 13 049 

2c. Walutowe kontrakty typu forward 0 393 0 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 223 347 149 249 195 866 

3a. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 102 679 65 516 93 065 

3b. Pozostałe zobowiązania 90 032 52 922 68 197 

3c. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 

3d. Rozliczenia międzyokresowe 30 636 30 811 34 604 

III. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi 

przeznaczonymi do sprzedaży 
0 0 0 

Pasywa razem 79 492 271 869 95 630 
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2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  

Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

[tys. zł] 

Okres 6  

miesięcy 

od 01.01.2013  

do 30.06.2013 

Okres 6  

miesięcy 

od 01.01.2012  

do 30.06.2012 

Okres 12 

miesięcy 

od 01.01.2012  

do 31.12.2012 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 
23 231 178 682 227 923 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów 
29 298 219 577 299 641 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  -6 067 -40 895 -71 718 

IV. Inne przychody 9 583 6 651 16 242 

V. Koszty sprzedaży - - - 

VI. Koszty ogólnego zarządu 28 701 11 934 21 872 

VII. Inne koszty 27 795 50 911 252 041 

VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -52 980 -97 089 -329 389 

IX. Przychody finansowe 6 2 421 2 684 

X. Koszty finansowe 10 023 3 971 12 068 

XI. Zysk (strata) brutto (przed opodatkowaniem) -62 998 -98 639 -338 773 

XII. Podatek dochodowy 6 421 9 397 6 566 

XIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -69 419 -108 036 -345 339 

XIV. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - -  -  

XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 

i zaniechanej 
-69 419 -108 036 -345 339 

 

3. ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ 

 
od 01.01 do 

30.06.2013 

od 01.01 do 

30.06.2012 

od 01.01 do 

31.12.2012 

z działalności kontynuowanej    

- podstawowy -0,98 -1,52 -4,87 

- rozwodniony -0,98 -1,52 -4,87 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej    

- podstawowy -0,98 -1,52 -4,87 

- rozwodniony -0,98 -1,52 -4,87 

 

 

4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW-C.D. 

 

 
od 01.01 do 

30.06.2013 

od 01.01 do 

30.06.2012 

od 01.01 do 

31.12.2012 

Zysk (strata) netto -69 419 - 108 036 -345 339 

Inne całkowite dochody    

Pozycje nie przenoszone do wyniku 

finansowego 
   

Przeszacowanie środków trwałych   -11 509 

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji 

nie przenoszonych do wyniku finansowego 
   

 Pozycje przenoszone do wyniku finansowego   4 489 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:    

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych 

dochodach całkowitych 
-14 -7  

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego    
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od 01.01 do 

30.06.2013 

od 01.01 do 

30.06.2012 

od 01.01 do 

31.12.2012 

Instrumenty zabezpieczające przepływy 

środków 

pieniężnych: 

   

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych 

dochodach 

całkowitych 

 4 725 4 489 

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego    

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji 

zabezpieczanych 
   

Różnice kursowe z wyceny jednostek 

działających za granicą 
   

Różnice kursowe przeniesione do wyniku 

finansowego sprzedaż jednostek zagranicznych 
   

Udział w innych dochodach całkowitych 

jednostek wycenianych metodą praw 

własności 

   

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji 

przenoszonych do wyniku finansowego 
 -898 2 025 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu -14 3 820 - 4 995 

Całkowite dochody -69 433 -104 216 -350 334 

Całkowite dochody przypadające: -69 433 -104 216 -350 334 

- akcjonariuszom podmiotu dominującego -69 433 -104 216 -350 334 

- podmiotom niekontrolującym    
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5. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

1 styczeń 2013 
Kapitał 

akcyjny 

Kapitał 

zapasowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe 

Akcje 

własne 

Zysk (strata) z 

lat ubiegłych i 

roku 

bieżącego 

Kapitał własny 

przypadające 

akcjonariuszom 

jednostki 

dominującej 

Udziały 
niedające 
kontroli 

Kapitał 

własny 

razem 

Stan na początek okresu  92 307 38 267 9 626 69 968 -  -466 239 -256 071 - -256 071 

- w tym przeszacowanie 

kapitału z tytułu hiperinflacji 
21 335 - - - - - 21 335 - 21 335 

Zmiany zasad rachunkowości  - - - - - - - - - 

Korekty błędów 

podstawowych  
- - - - - - - - - 

Bilans otwarcia po zmianach  92 307 38 267 9 626 69 968 - -466 239 -256 071 - -256 071 

Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-

)  z tytułu wyceny środków 

trwałych  

- - - - - - - - - 

Zwiększenia (+)/zmniejszenia 

(-) z podziału zysku  
- - - - - - - - - 

Zwiększenia (+)/zmniejszenia 

(-) Rozliczenie straty  
- - - - - - - - - 

Zysk (strata) netto            -69 419 -69 419 -  -69 419 

Zwiększenia (+)/zmniejszenia 

(-) Aktualizacja aktywów 

finansowych 

- - - - - - - - - 

Akcje własne - - - - - - - - - 

Pozostałe zwiększenia(+) 

/zmniejszenia(-)  
-  -  -15 -  -  -  -15 -  -15 

30 czerwiec 2013 92 307 38 267 9 611 69 968 0 -535 657 -325 504 0 -325 504 
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1 styczeń 2012 
Kapitał 

akcyjny 

Kapitał 

zapasowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe 

Akcje 

własne 

Zysk (strata) z 

lat ubiegłych i 

roku 

bieżącego 

Kapitał własny 

przypadające 

akcjonariuszom 

jednostki 

dominującej 

Udziały 
niedające 
kontroli 

Kapitał 

własny 

razem 

Stan na początek okresu  92 307 38 268 14 447 69 968 0 -120 900 94 090 0 94 090 

- w tym przeszacowanie 

kapitału z tytułu hiperinflacji 
21 335 0 0 0 0 0 21 335 0 21 335 

Zmiany zasad rachunkowości  - - - - - - - - - 

Korekty błędów 

podstawowych  
- - - - - - - - - 

Bilans otwarcia po zmianach  92 307 38 268 14 447 69 968 0 -120 900 94 090 0 94 090 

Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-

)  z tytułu wyceny środków 

trwałych  

- - - - - - - - - 

Zwiększenia (+)/zmniejszenia 

(-) z podziału zysku  
- - - - - - - - - 

Zwiększenia (+)/zmniejszenia 

(-) Rozliczenie straty  
- - - - - - - - - 

Zysk (strata) netto  - - - - - -108 036 -108 036 0 -108 036 

Zwiększenia (+)/zmniejszenia 

(-) Aktualizacja aktywów 

finansowych 

- - 3 820 - - - 3 820 0 3 820 

Akcje własne - - - - - - - - - 

Pozostałe zwiększenia(+) 

/zmniejszenia(-)  
- - 2 - - - 2 - 2 

30 czerwiec 2012 92 307 38 268 18 269 69 968 0 -228 936 -10 124 0 -10 124 
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1 styczeń 2012 
Kapitał 

akcyjny 

Kapitał 

zapasowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe 

Akcje 

własne 

Zysk (strata) z 

lat ubiegłych i 

roku bieżącego 

Kapitał własny 

przypadające 

akcjonariuszom 

jednostki 

dominującej 

Udziały 
niedające 
kontroli 

Kapitał 

własny 

razem 

Stan na początek okresu  92 307 38 268 14 447 69 968 - -120 900 94 090 - 94 090 

- w tym przeszacowanie kapitału z 

tytułu hiperinflacji 
21 335 - - - - - 21 335 - 21 335 

Zmiany zasad rachunkowości  - - - - - - - - - 

Korekty błędów podstawowych  - - - - - - - - - 

Bilans otwarcia po zmianach  92 307 38 268 14 447 69 968 
 

-120 900 94 090 
 

94 090 

Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-)  z 

tytułu podatku odroczonego od 

wyceny środków trwałych  

- - -9 312 - - - -9 312 - -9 312 

Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z 

podziału  zysku 
- - - - - - - - - 

Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) 

Rozliczenie straty  
- - - - - - - - - 

Zysk (strata) netto  - - - - 0 -345 339 -345 339 - -345 339 

Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) 

Aktualizacja aktywów 

finansowych 

- - - - - - 4 491 - 4 491 

Korekty konsolidacyjne  - - - - - - - - - 

Skup akcji własnych - - - - - - - - - 

Agio ze sprzedaży akcji własnych - - - - - - - - - 

Utworzenie kapitału z wyceny 

transakcji zabezpieczających 
- - - - - - - - - 

Pozostałe zwiększenia(+) 

/zmniejszenia(-)  
- - - - - - - - - 

31 grudzień 2012 92 307 38 268 9 626 69 968 0 -466 239 -256 070 0 -256 070 
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6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK  

PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

[tys. zł] 

Okres 6  

miesięcy 

od 

01.01.2013 

do 

30.06.2013 

Okres 6  

miesięcy 

od 

01.01.2012 

do 

30.06.2012 

Okres 12  

miesięcy 

od 

01.01.2012 

do 

31.12.2012 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia  

I. Zysk (strata) brutto -62 998 -98 639 -338 773 

II. Korekty razem 61 717 89 457 314 415 

1. Zyski (straty) mniejszości - - - 

2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności 
- - - 

3. Amortyzacja 1 877 3 935 7 792 

4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 489 304 46 

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 552 3 879 11 553 

6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 4 860 27 533 62 207 

7. Zmiana stanu rezerw 19 458 3 832 15 044 

8. Zmiana stanu zapasów 875 20 080 49 030 

9. Zmiana stanu należności 1 027 -6 807 73 975 

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i kredytów 
29 129 4 175 44 992 

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 463 31 004 41 146 

12. Zapłacony podatek dochodowy -5 26 - 

13. Inne korekty -82 1 496 8 630 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -1 281 -9 182 -24 358 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I. Wpływy 327 56 228 

1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 
116 38 225 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne  - - - 

3. Z aktywów finansowych, w tym: - 18 3 

a) w jednostkach powiązanych - - - 

- zbycie aktywów finansowych - - - 

- dywidendy i udziały w zyskach - - - 

- spłata udzielonych pożyczek - - - 

- odsetki   - - 

- inne wpływy z aktywów finansowych - - - 

b) w pozostałych jednostkach - - - 

- zbycie aktywów finansowych - - - 

- dywidendy i udziały w zyskach - - - 

- spłata udzielonych pożyczek - 16 3 

- odsetki - 2 - 

- inne wpływy z aktywów finansowych - - - 

4 . Inne wpływy inwestycyjne 211 - - 

II. Wydatki 332 1 326 3 052 

1. Nabycie wartości niematerialnych  oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 
332 1 275 3 052 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne    - - 



Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej  

za I półrocze 2013 roku 
 

 31 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK  

PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

[tys. zł] 

Okres 6  

miesięcy 

od 

01.01.2013 

do 

30.06.2013 

Okres 6  

miesięcy 

od 

01.01.2012 

do 

30.06.2012 

Okres 12  

miesięcy 

od 

01.01.2012 

do 

31.12.2012 

3. Na aktywa finansowe, w tym: - 51 - 

a) w jednostkach powiązanych - 51 - 

- nabycie aktywów finansowych - 51 - 

- udzielone pożyczki krótkoterminowe - - - 

b) w pozostałych jednostkach - - - 

- nabycie aktywów finansowych - - - 

- udzielone pożyczki - - - 

4. Inne wydatki inwestycyjne - - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 -1 270 -2 824 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I. Wpływy   29 049 43 581 

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 
- - - 

2. Kredyty i pożyczki - 29 049 43 581 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - - 

4. Sprzedaż akcji własnych - - - 

II. Wydatki 140 19 103 17 385 

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - - 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - - 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 

zysku 
- - - 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 26 9 875 6 806 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 75 6 068 6 704 

8. Odsetki 39 3 160 3 875 

9. Inne wydatki finansowe   - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -140 9 946 26 196 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 426 -506 -986 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 426 -506 -986 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   - - 

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 922 2 907 2 908 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 496 2 401 1 922 
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ROZDZIAŁ VI: INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe [dalej zwaną „Grupą 

Kapitałową”, „Grupą”] jest Energomontaż Południe Spółka Akcyjna w upadłości 

likwidacyjnej [dalej zwana „Spółką dominującą”]. Grupa Kapitałowa wchodzi w skład innej 

grupy kapitałowej, dla której podmiotem dominującym najwyższego szczebla jest PBG 

Spółka Akcyjna w upadłości układowej. 

Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 1 kwietnia 1992 r. Spółka 

dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 

Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód dla miasta Katowice - VIII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000080906. Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 

270649263. 

 

Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach. Spółka 

dominująca prowadzi podstawową działalność w kraju i za granicą. Miejsce prowadzenia 

działalności przez Grupę Kapitałową jest tożsame z miejscem prowadzenia podstawowej 

działalności przez Spółkę dominującą.  

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych są:  

 usługi w zakresie montażu, modernizacji, remontów urządzeń oraz instalacji 

energetycznych i przemysłowych, 

 usługi specjalistycznych ośrodków oraz produkcja spawanych konstrukcji stalowych, 

 zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

 usługi serwisowe dla przedsiębiorstw przemysłowych oraz przemysłowa obróbka 

metali. 

 

Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym została objęta 

Spółka dominująca oraz spółka zależna Energomontaż-Południe Katowice sp. z o.o. 
 

Tabela 13: Spółki objęte konsolidacją 

Nazwa spółki zależnej Siedziba 
Udział Spółki dominującej w kapitale: 

30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012 

Energomontaż-Południe  

Katowice sp. z o.o. 

40-951 Katowice,  

ul. Mickiewicza 15 
100 % 100 % 100 % 

 

 

2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

2.1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje 

okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2013 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 

Śródroczna sprawozdawczość finansowa.  

Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono 

dodatkowo jako dane za okresy porównywalne skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 

30.06.2012 oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane 

zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 

2012 rok. 

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich 

informacji, które ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
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sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy 

Kapitałowej za rok 2012. 

 

Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach 

złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 

założeniu braku kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć 

przyszłości. W dniu 28 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział 

X Gospodarczy wydał w sprawie z wniosku Spółki postanowienie o zmianie sposobu 

prowadzenia postępowania upadłościowego Spółki z możliwością zawarcia układu na 

postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki co jednoznacznie wskazuje na brak 

kontynuowania działalności przez Spółkę w przyszłości obejmującej okres co najmniej 12 

kolejnych miesięcy od daty zakończenia okresu śródrocznego. 

 

2.2. Zasady rachunkowości 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 

zgodnie z zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. 

Zgodnie z wymogiem MSR 10 pkt. 14 i 15  Syndyk przeanalizował politykę rachunkowości pod 

kątem koniecznych zmian, aby była odpowiednia dla  przyjętego w niniejszym raporcie 

półrocznym założenia braku kontynuacji działalności przez Spółkę i Grupę Kapitałową. 

Kluczowe znaczenie ma wycena majątku w wartości odzyskiwalnej zgodnie z MSR 36 oraz 

oszacowanie rezerw na prawdopodobne ryzyka. Dotychczasowa polityka rachunkowości  

zawiera takie zasady stąd nie było potrzeby jej modyfikacji. 

 

Ponadto uwzględniono następujące zmiany standardów i interpretacji zastosowanych przez 

Grupę od 1 stycznia 2013 roku: 

 

 MSSF 13 (nowy standard) Ustalanie wartości godziwej, 

 MSR 1 (zmiana) Prezentacja sprawozdań finansowych, 

 Zmiany do MSSF wynikające z projektu corocznych poprawek (Annual improvements 

Project cykl 2009-2011). 

 

MSSF 13 (nowy standard) Ustalanie wartości godziwej  

Nowy standard ujednolica pojęcie wartości godziwej we wszystkich MSSF i MSR i wprowadza 

wspólne wskazówki i zasady, które do tej pory były rozproszone w różnych standardach. MSSF 

13 nie określa, które pozycje podlegają wycenie do wartości godziwej. MSSF 13 stosuje się 

prospektywnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub później.  

MSSF 13 wprowadza szereg ujawnień dotyczących wartości godziwej. MSR 34 wymaga, aby 

wybrane ujawnienia z MSSF 13, znalazły się w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Grupa 

spełniła wymóg zaprezentowania tych ujawnień.  

 

 

MSR 1 (zmiana) Prezentacja sprawozdań finansowych 

Zmieniono wymóg prezentacji innych dochodów całkowitych. Według poprawionego MSR 1 

elementy innych dochodów całkowitych należy grupować w dwa zbiory: 

 elementy, które w późniejszym terminie zostaną przeklasyfikowane do wyniku 

finansowego (np. skutki wyceny instrumentów zabezpieczających) oraz 

 elementy, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku (np. wycena 

środków trwałych do wartości godziwej, która ujmowana jest następnie w zyskach 

zatrzymanych z pominięciem wyniku). 
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Zmiany do MSR 1 obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 lub 

później. Grupa dostosowała prezentację „Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych 

dochodów” do zmian wynikających z MSR 1. 

 

 

Zmiany do MSSF wynikające z projektu corocznych poprawek (Annual improvements Project 

cykl 2009-2011) 

W ramach corocznych poprawek do MSSF, wprowadzono szereg nieznacznych zmian 

standardów, z których jedyne znaczenie dla niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego ma zmiana MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zmiana MSR 34 

polega na doprowadzeniu do spójności z MSSF 8 wymogów ujawniania informacji na temat 

aktywów i zobowiązań segmentów. Ze względu na to, iż zobowiązania segmentów nie są 

regularnie dostarczane głównemu decydentowi operacyjnemu, Grupa nie zamieściła 

ujawnień dotyczących zobowiązań segmentów. 

 

 

2.3. Niepewność szacunków 

Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Syndyk Spółki dominującej kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i 

założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości 

aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą 

różnić się od szacowanych przez Syndyka.  

 

Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za 2012 rok. Ponadto Grupa zaprezentowała w niniejszym skróconym 

śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wpływ dokonanych założeń 

Syndyka na szacunek przychodów z umów o usługę budowlaną (patrz tabela nr 32), odpisów 

aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych(patrz tabela 18,19) 

oraz rezerw (patrz tabela nr 26). 

 

2.4. Korekty błędów oraz zmiana zasad rachunkowości 

W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano zmiany w zasadach 

prezentacji: 

 rezerwy odsetek od zobowiązań, 

 rezerwy na serwis gwarancyjny oraz  

 rezerwy na straty z  tytułu umów o usługę budowlaną. 

 

Wpływ prezentacji na pozycje bilansowe zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 14: Korekty wprowadzone do skonsolidowanych sprawozdań finansowych prezentowanych w poprzednich okresach: bilans - pasywa 

 

  
30.06.2012 

  
31.12.2012 

 
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ                                                                                                                              

[tys. zł] 
przed korekty po przed korekty po 

Pasywa             

I. Kapitał własny  -10 124 0 -10 124 -256 070 0 -256 070 

1. Kapitał akcyjny 92 307 0 92 307 92 307 0 92 307 

  w tym przeszacowanie kapitału z tytułu hiperinflacji 21 335 0 21 335 21 335 0 21 335 

2. Akcje własne 0 0 0 0 0 0 

3. Kapitał zapasowy 38 268 0 38 268 38 267 0 38 267 

4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów 18 269 0 18 269 9 626 0 9 626 

5. Pozostałe kapitały rezerwowe 69 968 0 69 968 69 968 0 69 968 

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -120 900 0 -120 900 -120 899 0 -120 899 

7. Zysk (strata) roku bieżącego -108 036 0 -108 036 -345 339 0 -345 339 

II. Zobowiązania długoterminowe 26 853 0 26 853 17 194 0 17 194 

1. Rezerwy 20 198 0 20 198 14 566 0 14 566 

1a. Rezerwy na świadczenia pracownicze 5 919 0 5 919 4 536 0 4 536 

1b. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 886 0 9 886 7 852 0 7 852 

1c. Pozostałe rezerwy 4 393 0 4 393 2 178 0 2 178 

2. Zobowiązania finansowe 5 536 0 5 536 58 0 58 

2a. Kredyty bankowe i pożyczki 0 0 0 0 0 0 

2b. Zobowiązania z tytułu leasingu 5 536 0 5 536 58 0 58 

3. Inne zobowiązania długoterminowe 1 119 0 1 119 2 570 0 2 570 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 255 140 0 255 140 334 506 0 334 506 

1. Rezerwy 6 656 14 937 21 593 16 832 5 555 22 387 

 1a. Rezerwy na świadczenia pracownicze 987 0 987 4 404 0 4 404 

1b. Pozostałe rezerwy 5 669 14 937 20 606 12 428 5 555 17 983 

2. Zobowiązania finansowe 84 298 0 84 298 116 253 0 116 253 

2a. Kredyty bankowe i pożyczki 78 647 0 78 647 103 204 0 103 204 

2b. Zobowiązania z tytułu leasingu 5 258 0 5 258 13 049 0 13 049 
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30.06.2012 

  
31.12.2012 

 
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ                                                                                                                              

[tys. zł] 
przed korekty po przed korekty po 

2c. Walutowe kontrakty typu forward 393 0 393 0 0 0 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 164 186 -14 937 149 249 201 421 -5 555 195 866 

3a. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 65 516 0 65 516 93 065 0 93 065 

3b. Pozostałe zobowiązania 52 922 0 52 922 66 495 1 702 68 197 

3c. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 0 0 0 

3d. Rozliczenia międzyokresowe 45 748 -14 937 30 811 41 861 -7 257 34 604 

III. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do 

sprzedaży 
0 0 0 0 0 0 

Pasywa razem 271 869 0 271 869 95 630 0 95 630 
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO 

W okresach objętych skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do 

przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy 

wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: 

 kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2013 4,3292 

PLN/EUR, 30.06.2012 4,2613 PLN/EUR, 31.12.2012 4,0882 PLN/EUR,   

 średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na 

ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.06.2013 4,2140 PLN/EUR, 

01.01 - 30.06.2012 4,2246 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2012 4,1736 PLN/EUR,   

 najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie: 01.01 - 30.06.2013 4,3432 

4,0671 PLN/EUR, 01.01 - 30.06.2012 4,5135 4,1062 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2012 4,5135 

4,0465  PLN/EUR.  

 

 
Tabela 15: Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat 

oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO 

Wyszczególnienie 

za okres 

od 01.01 

do 

30.06.2013 

tys. PLN 

za okres 

od 01.01 

do 

30.06.2012 

tys. PLN 

za okres 

od 01.01 

do 

31.12.2012 

tys. PLN 

za okres 

od 01.01 

do 

30.06.2013 

tys. EUR 

za okres 

od 01.01 

do 

30.06.2012 

tys. EUR 

za okres 

od 01.01 

do 

31.12.2012 

tys. EUR 

Rachunek zysków i strat 

Przychody ze sprzedaży 23 231  178 682  227 923  5 513  42 296  54 611  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (52 980) (97 089) (329 389) (12 572) (22 982) (78 922) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (62 998) (98 639) (338 773) (14 950) (23 349) (81 170) 

Zysk (strata) netto z działalności 

kontynuowanej 
(69 419) (108 036) (345 339) (16 473) (25 573) (82 744) 

Zysk (strata) netto (69 419) (108 036) (345 339) (16 473) (25 573) (82 744) 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / 

EUR)  
(0,98) (1,52) (4,87) (0,23) (0,36) (1,17) 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 

zwykłą (w PLN / EUR)  
(0,98) (1,52) (4,87) (0,23) (0,36) (1,17) 

Średni kurs PLN / EUR       4,2140  4,2246  4,1736  

  

     

  

Rachunek przepływów pieniężnych 

Środki pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
(1 281) (9 182) (24 358) (304) (2 173) (5 836) 

Środki pieniężne netto wykorzystane w 

działalności inwestycyjnej 
(5) (1 270) (2 824) (1) (301) (677) 

Środki pieniężne netto z działalności 

finansowej 
(140) 9 946  26 196  (33) 2 354  6 277  

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów 
(1 426) (506) (986) (338) (120) (236) 

Średni kurs PLN / EUR       4,2140  4,2246  4,1736  

       

Wyszczególnienie 

na dzień 

30.06.2013 

tys. PLN 

na dzień 

30.06.2012 

tys. PLN 

na dzień 

31.12.2012 

tys. PLN 

na dzień 

30.06.2013 

tys. EUR 

na dzień 

30.06.2012 

tys. EUR 

na dzień 

31.12.2012 

tys. EUR 

Bilans 

Aktywa 79 492  271 869  95 630  18 362  63 800  23 392  

Zobowiązania długoterminowe 19 770  26 853  17 194  4 567  6 302  4 206  

Zobowiązania krótkoterminowe 385 226  255 140  334 506  88 983  59 874  81 822  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 

jednostki dominującej 
(325 504) (10 124) (256 070) (75 188) (2 376) (62 636) 

Kapitał podstawowy 70 972  70 972  70 972  16 394  16 655  17 360  

Liczba akcji 70 972 001  70 972 001  70 972 001  70 972 001  70 972 001  70 972 001  

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 70 972 001  70 972 001  70 972 001  70 972 001  70 972 001  70 972 001  
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Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 

zwykłych 
70 972 001  70 972 001  70 972 001  70 972 001  70 972 001  70 972 001  

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / 

EUR) 
-4,59 -0,14 -3,61 -1,0594 -0,0335 -0,8826 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 

na jedną akcję (w PLN / EUR) 
-    -    -    -    -    -    

Kurs PLN / EUR na koniec okresu       4,3292  4,2613  4,0882  

 

 

4. ZNACZĄCE ZDARZENIA I TRANSAKCJE 

Istotne zdarzenia zostały zaprezentowane w ROZDZIALE IV w punkcie 1 "ISTOTNE ZDARZENIA W 

I PÓŁROCZU 2013 R." 

 

5. ZYSK NA AKCJĘ 

Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający 

akcjonariuszom podmiotu dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji 

zwykłych występujących w danym okresie. 

Przy kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję uwzględniany jest rozwadniający wpływ opcji 

zamiennych na akcje Spółki dominującej, wyemitowanych w ramach programów 

motywacyjnych realizowanych przez Grupę. Spółka dominująca nie wyemitowała w 

okresach porównawczych opcji zamiennych na akcje dlatego też  rozwodniony zysk na 

akcję jest równy podstawowemu zyskowi na akcję. Kalkulacja zysku na akcję została 

zaprezentowana poniżej: 
 

Tabela 16: Kalkulacja zysku na akcję 

 

  
od 01.01 do 

30.06.2013 

od 01.01 do 

30.06.2012 

od 01.01 do 

31.12.2012 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru       

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 70 972 70 972   70 972 

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje -  -  -  

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 70 972  70 972  70 972  

Działalność kontynuowana       

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (69 419)  (108 036)  (345 339) 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (0,98) (1,52) (4,87) 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (0,98) (1,52) (4,87) 

Działalność zaniechana       

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) - - - 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) - - - 

Działalność kontynuowana i zaniechana       

Zysk (strata) netto (69 419)    (108 036)  (345 339) 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (0,98) (1,52) (4,87) 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (0,98) (1,52) (4,87) 

 

6. SEGMENTY OPERACYJNE 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Emitent kieruje się głównymi usługami i 

produktami oferowanymi przez Grupę Kapitałową EP. 
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Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 

 Energetyka,  

 Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, 

 Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa, 

 Inne. 

 

Wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych analiz dokonywanych okresowo 

przez Spółkę dominującą. Wyniki segmentów operacyjnych analizuje się na poziomie zysku 

(straty) z działalności operacyjnej.  

 

W okresie sześciu miesięcy 2013 roku nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Grupy w 

zakresie wyodrębnienia segmentów operacyjnych oraz zasad wyceny przychodów, wyników 

segmentów, w stosunku do tych które zostały zaprezentowane w ostatnim rocznym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. 
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Tabela 17: Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych: 

 

Wyszczególnienie 

Segmenty 

Wartość 

skonsolidowana Energetyka 

 

 

 

 

Budownictwo 

mieszkaniowe i 

przemysłowe 

Gaz ziemny, ropa 

naftowa i paliwa 
Inne 

01.01.-30.06.2013 

Przychody ogółem 
11 217 

 
529 11 011 474 23 231 

Sprzedaż na zewnątrz 11 217 
 

529 11 011 474 23 231 

Sprzedaż między segmentami  
     

Koszty ogółem 16 056 
 

529 12 063 650 29 298 

Wynik segmentu -4 839 
 

0 -1 052 -176 -6 067 

01.01.-30.06.2012 

Przychody ogółem 
171 786 

 
1 889 - 5 007 178 682 

Sprzedaż na zewnątrz 171 786 
 

1 889 - 5 007 178 682 

Sprzedaż między segmentami  
     

Koszty ogółem 212 234 
 

2 165 - 5 178 219 577 

Wynik segmentu -40 448 
 

-276 - -171 -40 895 

01.01-31.12.2012 

Przychody ogółem 
217 821 

 
2 057 1 970 6 075 227 923 

Sprzedaż na zewnątrz 217 821 
 

2 057 1 970 6 075 227 923 

Sprzedaż między segmentami  
     

Koszty ogółem 288 476 
 

2 205 2 148 6 812 299 641 

Wynik segmentu -70 655 
 

-148 -178 -737 -71 718 
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7. POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH 

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły. 

 

8. WARTOŚĆ FIRMY 

W okresie pierwszego półrocza 2013 roku nie wystąpiła wartość firmy.  
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9. WARTOŚCI NIEMATERIALNE 

Tabela 18: Nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych 

 
Znaki 

towarowe 

Patenty 

i licencje 

Oprogramowanie 

komputerowe 

Koszty 

prac 

rozwojowych 

Pozostałe 

wartości 

niematerialne 

Wartości 

niematerialne 

w trakcie 

wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2013 roku  92  2 856        2 948  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych            -    

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)            -    

Sprzedaż spółki zależnej (-)            -    

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)            -    

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)            -    

Amortyzacja (-)  (41) (343)       (384) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)  (51) (2 513)       (2 564) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących            -    

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)             -    

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2013 roku -    -    -    -    -    -    -    

 za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2012 roku  117  1 099      1 700  2 916  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych            -    

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)  76  1 679       1 755  

Sprzedaż spółki zależnej (-)            -    

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)            -    

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)            -    

Amortyzacja (-)  (48) (143)       (191) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)    (996)       (996) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących            -    

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)    1 700      (1 700)  -    

Wartość bilansowa netto  na dzień 30.06.2012 roku -    145  3 339  -    -    -    3 484  

 za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku               
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Znaki 

towarowe 

Patenty 

i licencje 

Oprogramowanie 

komputerowe 

Koszty 

prac 

rozwojowych 

Pozostałe 

wartości 

niematerialne 

Wartości 

niematerialne 

w trakcie 

wytwarzania 

Razem 

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2012 roku  117  1 099      1 700  2 916  

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych            -    

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)  76  3 379        3 455  

Sprzedaż spółki zależnej (-)            -    

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)            -    

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)            -    

Amortyzacja (-)  (101) (625)       (726) 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)    (997)       (997) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących            -    

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)          (1 700) (1 700) 

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2012 roku -    92  2 856  -    -    -    2 948  

 

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2013 roku Grupa nie nabyła ani nie zbyła żadnych wartości niematerialnych. 

Wartości niematerialne na kwotę 2,5 mln PLN zostały w pierwszym półroczu 2013 roku objęte odpisem aktualizującym z tytułu utraty wartości,  

w związku z złożeniem wniosku o rozpatrzenie przekwalifikowania upadłości z układowej na likwidacyjną. Kwota odpisów została ujęta w pozycji 

„Pozostałych kosztów operacyjnych”. 

 

 

10. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

 
Tabela 19: Nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych 

 

Wyszczególnienie Grunty 
Budynki i   

budowle 

Maszyny 

i urządzenia 

Środki 

transportu 

Pozostałe 

środki 

trwałe 

Rzeczowe 

aktywa trwałe 

w trakcie 

wytwarzania 

Zaliczki na 

środki trwałe 
Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku 

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2013 roku 3 780 10 878 5 271 2 595 1 081 455 18 24 078  

Zwiększenia stanu z tytułu wejścia nowych spółek do GK               -    
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Wyszczególnienie Grunty 
Budynki i   

budowle 

Maszyny 

i urządzenia 

Środki 

transportu 

Pozostałe 

środki 

trwałe 

Rzeczowe 

aktywa trwałe 

w trakcie 

wytwarzania 

Zaliczki na 

środki trwałe 
Razem 

Zwiększenia stanu z tytułu połączenia jednostek 

gospodarczych 
              -    

Zwiększenia stanu z tytułu nabycia     403  284  21      708  

Zwiększenia stanu z tytułu wytworzenia               -    

Zwiększenia z tytułu zawartych umów leasingu               -    

Zwiększenie stanu z tytułu reklasyfikacji z innej kategorii aktywa               -    

Zmniejszenia stanu z tytułu sprzedaży spółki zależnej (-)               -    

Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia (-)       (29)   (75)   (104) 

Zmniejszenia stanu z tytułu likwidacji (-)     (1 276) (2 217) (70)     (3 563) 

Zmniejszenie stanu z tytułu reklasyfikacji do innej kategorii 

aktywa (-) 
              -    

Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z przeszacowania do 

wartości godziwej 
              -    

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)     (236) (207) (32)     (475) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących     148  1 027  480      1 655  

Amortyzacja (-)   (241) (697) (359) (101)     (1 398) 

Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania  

finansowego na walutę prezentacji 
              -    

Pozostałe zmiany           (311) (18) (329) 

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2013 roku 3 780  10 637  3 613  1 094  1 379  69  -    20 572  

 
 

Wyszczególnienie Grunty 
Budynki i   

budowle 

Maszyny 

i urządzenia 

Środki 

transportu 

Pozostałe 

środki 

trwałe 

Rzeczowe 

aktywa trwałe 

w trakcie 

wytwarzania 

Zaliczki na 

środki trwałe 
Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku 

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2012 roku            7 688              39 461              11 216                9 599                2 897                   145                       -                    71 006     

Zwiększenia stanu z tytułu wejścia nowych spółek do GK                                        -     

Zwiększenia stanu z tytułu połączenia jednostek 

gospodarczych 
                                       -     

Zwiększenia stanu z tytułu nabycia                        93                       603                         37                       109                           -                         842     

Zwiększenia stanu z tytułu wytworzenia                     243                                   243     
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Wyszczególnienie Grunty 
Budynki i   

budowle 

Maszyny 

i urządzenia 

Środki 

transportu 

Pozostałe 

środki 

trwałe 

Rzeczowe 

aktywa trwałe 

w trakcie 

wytwarzania 

Zaliczki na 

środki trwałe 
Razem 

Zwiększenia z tytułu zawartych umów leasingu                       141                                 141     

Zwiększenie stanu z tytułu reklasyfikacji z innej kategorii 

aktywa 
                                      -     

Zmniejszenia stanu z tytułu sprzedaży spółki zależnej (-)                                       -     

Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia (-) -284         - 65           - 349     

Zmniejszenia stanu z tytułu likwidacji (-)       - 283     - 27         - 310     

Zmniejszenie stanu z tytułu reklasyfikacji do innej kategorii 

aktywa (-) 
                                      -     

Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z przeszacowania do 

wartości godziwej 
                                      -     

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)                                       -     

Odwrócenie odpisów aktualizujących                                       -     

Amortyzacja (-)   - 780     - 1 373     - 1 243     - 346         - 3 742     

Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania  

finansowego na walutę prezentacji 
                                       -     

Pozostałe zmiany                                        -     

Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2012 roku               7 404                 38 924                 10 077                   8 611                   2 561                      254                          -                    67 831     

 
 

Wyszczególnienie Grunty 
Budynki                  

i   budowle 

Maszyny 

i urządzenia 

Środki 

transportu 

Pozostałe 

środki 

trwałe 

Rzeczowe 

aktywa trwałe                                       

w trakcie 

wytwarzania 

Zaliczki                 

na środki trwałe 
Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku 

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2012 roku 7 688 39 461 11 219 9 601 2 900 31 4 70 904  

Zwiększenia stanu z tytułu wejścia nowych spółek do GK               -    

Zwiększenia stanu z tytułu połączenia jednostek 

gospodarczych 
              -    

Zwiększenia stanu z tytułu nabycia    96  601  78  424  14  1 213  

Zwiększenia stanu z tytułu wytworzenia   243            243  

Zwiększenia z tytułu zawartych umów leasingu     141          141  

Zwiększenie stanu z tytułu reklasyfikacji z innej kategorii 

aktywa 
              -    

Zmniejszenia stanu z tytułu sprzedaży spółki zależnej (-)               -    

Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia (-) (284)     (65)       (349) 

Zmniejszenia stanu z tytułu likwidacji (-)     (2 351) (3 048) (256)     (5 655) 
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Wyszczególnienie Grunty 
Budynki                  

i   budowle 

Maszyny 

i urządzenia 

Środki 

transportu 

Pozostałe 

środki 

trwałe 

Rzeczowe 

aktywa trwałe                                       

w trakcie 

wytwarzania 

Zaliczki                 

na środki trwałe 
Razem 

Zmniejszenie stanu z tytułu reklasyfikacji do innej kategorii 

aktywa (-) 
              -    

Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z przeszacowania 

do wartości godziwej 
              -    

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) (3 620) (27 894) (1 280) (2 282) (277)     (35 353) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących               -    

Amortyzacja (-) (4) (1 558) (2 554) (2 212) (738)     (7 066) 

Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania  

finansowego na walutę prezentacji 
              -    

Pozostałe zmiany-ujawnienie               -    

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2012 roku 3 780  10 252  5 271  2 595  1 707  455  18  24 078  

 

Rzeczowe aktywa trwałe zostały w 2012 roku objęte odpisem aktualizującym z tytułu utraty wartości w kwocie 35 353 tys. zł.   

Analiza wartości odzyskiwalnej na 30.06.2013 roku nie wykazała konieczności podwyższenia ich wartości. 
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11. WARTOŚĆ GODZIWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

MSR 34 wymaga zamieszczenia w śródrocznym sprawozdaniu finansowym wybranych 

ujawnień z MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji oraz MSSF 13 Ustalanie 

wartości godziwej. Ujawnienia te dotyczą wartości godziwej instrumentów finansowych wg 

ich klas oraz wg poziomów wartości godziwej. 

 

Wartość godziwa wg klas aktywów i zobowiązań finansowych 

Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością 

godziwą przedstawia się następująco (zestawienie obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania 

finansowe, bez względu na to czy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są one 

ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w wartości godziwej): 

 

Klasa instrumentu finansowego 

30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012 

Wartość 

godziwa 

Wartość 

bilansowa 

Wartość 

godziwa 

Wartość 

bilansowa 

Wartość 

godziwa 

Wartość 

bilansowa 

Aktywa:             

Pożyczki -    -    -  -  -  -  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe 
22 350  22 350  112 005  112 005  20 892  20 892  

Pochodne instrumenty finansowe -    -    -  -  -  -  

Papiery dłużne -  -    -  -  -  -  

Akcje spółek notowanych 92  92  86  86  86  86  

Udziały, akcje spółek nienotowanych* 95  95  184  184  115  115  

Jednostki funduszy inwestycyjnych -    -    -  -  -  -  

Pozostałe klasy pozostałych aktywów 

finansowych 
-  -    -  -  -  -  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 496  496  2 401  2 401  1 922  1 922  

Zobowiązania:             

Kredyty w rachunku kredytowym 30 560  30 560  17 592  17 592  23 085  23 085  

Kredyty w rachunku bieżącym 82 552  82 552  61 055  61 055  80 118  80 118  

Pożyczki -    -    -  -  -  -  

Dłużne papiery wartościowe -  -    -  -  -  -  

Leasing finansowy 13 099  13 099  10 794  10 794  13 107  13 107  

Pochodne instrumenty finansowe -  -  393  393  -  -  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe 
223 347  223 347  149 249  149 249  195 866  195 866  

*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak 

możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej 

 

Grupa Kapitałowa odstąpiła od ustalenia wartości godziwej niektórych udziałów i akcji 

spółek nienotowanych w związku z trudnością wiarygodnego oszacowania ich wartości 

godziwej ze względu na brak rynku. Grupa nie zamierza zbyć nienotowanych udziałów i akcji 

w najbliższej przyszłości. 

Udziały i akcje nienotowanych spółek ujęte w kategorii aktywów finansowych dostępnych do 

sprzedaży, dla których nie ma możliwości ustalenia wartości godziwej, wyceniane są w cenie 

nabycia z uwzględnieniem utraty wartości i nie są prezentowane w powyższej tabeli.  

Sposób ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych dla celów sporządzenia 

powyższej tabeli został zaprezentowany w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Grupy.  

 

 

Poziomy wartości godziwej instrumentów finansowych 
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Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz zobowiązania finansowe ujmowane w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w wartości godziwej, zakwalifikowane do 

określonego poziomu w hierarchii wartości godziwej: 

 poziom 1 – notowane ceny (bez dokonywania korekt) z aktywnych rynków dla 

identycznych aktywów oraz zobowiązań, 

 poziom 2 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, inne niż notowane 

ceny ujęte w ramach poziomu 1, obserwowalne na podstawie zmiennych 

pochodzących z aktywnych rynków,  

 poziom 3 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, nie ustalone w 

oparciu o zmienne pochodzące z aktywnych rynków. 

 
Tabela 20: Aktywa oraz zobowiązania finansowe ujmowane w wartości godziwej 

 

Klasa instrumentu finansowego Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 
Razem wartość 

godziwa 

Stan na 30.06.2013         

Aktywa:         

Akcje spółek notowanych 92      92  

Udziały, akcje spółek nienotowanych     95  95  

Jednostki funduszy inwestycyjnych       -    

Instrumenty pochodne handlowe       -    

Instrumenty pochodne zabezpieczające       -    

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej       -    

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych       -    

Aktywa razem 92  -    95  187  

Zobowiązania:         

Instrumenty pochodne handlowe (-)       -    

Instrumenty pochodne zabezpieczające (-)       -    

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej (-)       -    

Pożyczki wyceniane w wartości godziwej (-)       -    

Zobowiązania razem (-) -    -    -    -    

Wartość godziwa netto 92  -    95  187  

Stan na 30.06.2012         

Aktywa:         

Akcje spółek notowanych 86      86  

Udziały, akcje spółek nienotowanych     184  184  

Jednostki funduszy inwestycyjnych       -    

Instrumenty pochodne handlowe       -    

Instrumenty pochodne zabezpieczające       -    

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej       -    

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych       -    

Aktywa razem 86  -    184  270  

Zobowiązania:         

Instrumenty pochodne handlowe (-)       -    

Instrumenty pochodne zabezpieczające (-)   (393)   (393) 

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej (-)       -    

Pożyczki wyceniane w wartości godziwej (-)       -    

Zobowiązania razem (-) -    (393) -    (393) 

Wartość godziwa netto 86  (393) 184  (123) 

Stan na 31.12.2012         

Aktywa:         
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Klasa instrumentu finansowego Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 
Razem wartość 

godziwa 

Akcje spółek notowanych 86      86  

Udziały, akcje spółek nienotowanych     115  115  

Jednostki funduszy inwestycyjnych       -    

Instrumenty pochodne handlowe       -    

Instrumenty pochodne zabezpieczające       -    

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej       -    

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych       -    

Aktywa razem 86  -    115  201  

Zobowiązania:         

Instrumenty pochodne handlowe (-)       -    

Instrumenty pochodne zabezpieczające (-)   (157)   (157) 

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej (-)       -    

Pożyczki wyceniane w wartości godziwej (-)       -    

Zobowiązania razem (-) -    (157) -    (157) 

Wartość godziwa netto 86  (157) 115  44  

*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak 

możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przeniesienia pomiędzy poziomem 1 oraz 

poziomem 2 wartości godziwej instrumentów. 

 

 

Sposób ustalenia wartości godziwej dla poszczególnych klas instrumentów finansowych: 

 

a) Akcje spółek notowanych (poziom 1) 

Klasa ta obejmuje papiery wartościowe spółek publicznych notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość godziwa akcji została określona na 

podstawie notowań z dnia bilansowego (poziom 1). 

 

b) Udziały, akcje spółek nienotowanych (poziom 3) 

Wartość godziwa nienotowanych papierów wartościowych posiadanych spółek została 

ustalona za pomocą technik wyceny opartych na modelu zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych. Ze względu na brak aktywnego rynku oraz niedostępność parametrów 

rynkowych, udziały potraktowano jako poziom 3 wartości godziwej. 

 

12. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 

Tabela 21: Odpisy aktualizujące wartość zapasów 

  
od 01.01 do 

30.06.2013 

od 01.01 do 

30.06.2012 

od 01.01 do 

31.12.2012 

Stan na początek okresu 35 064  3 611  3 611 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 1 611  4 746 30 058  

Odpisy odwrócone w okresie (-) (295)     

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)     1 395  

Stan na koniec okresu 36 380  8 357    35 064    
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Tabela 22: Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek 

  
od 01.01 do 

30.06.2013 

od 01.01 do 

30.06.2012 

od 01.01 do 

31.12.2012 

Stan na początek okresu 83 966   41 922  41 922 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie       2 349   3 427  59 070 

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) 1 267      

Odpisy wykorzystane (-)       

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)   -7 740    

Stan na koniec okresu  85 048     37 609     71 457     

 

Tabela 23: Odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów finansowych 

  
od 01.01 do 

30.06.2013 

od 01.01 do 

30.06.2012 

od 01.01 do 

31.12.2012 

Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji utrzymywanych do 

terminu wymagalności 
      

Saldo na początek okresu 12 914  7 703  7 703  

Odpisy ujęte jako koszt w okresie   1 832  10 527  

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)   -5 316  -5316  

Odpisy wykorzystane (-)       

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)       

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 12 914 4 219 12 914 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży 
      

Saldo na początek okresu 1 511  1 441  1 441  

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 14  7  70  

Odpisy odwrócone ujęte jako inne całkowite dochody (-)       

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)       

Odpisy wykorzystane (-)       

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)       

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 1 525 1 442 1 511 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych razem 14 439 5 661 14 425 

 

 

13. KAPITAŁ PODSTAWOWY 

W okresie sześciu miesięcy 2013 roku Spółka dominująca nie przeprowadziła emisji akcji. 

Szczegółowe informacje dotyczące emisji akcji Spółki dominującej zostały zaprezentowane 

w tabelach poniżej. 

 
Tabela 24: Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy 

  30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012 

Liczba akcji 70 972 001  70 972 001   70 972 001   

Wartość nominalna akcji (PLN) 1  1  1  

Kapitał podstawowy 70 972     70 972     70 972     

 
Tabela 25: Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych 

 

Wartość 

nominalna 

serii / emisji 

Liczba akcji 
Cena 

emisyjna (PLN) 

Data 

rejestracji serii 

/ emisji 

Kapitał podstawowy na dzień 01.01.2012 roku 70 972  70 972 001   X X 
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Wartość 

nominalna 

serii / emisji 

Liczba akcji 
Cena 

emisyjna (PLN) 

Data 

rejestracji serii 

/ emisji 

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2012 roku 70 972  70 972 001   X X 

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2012 roku 70 972  70 972 001   X X 

Kapitał podstawowy na dzień 30.06.2013 roku 70 972  70 972 001   X X 

 

14. PROGRAMY PŁATNOŚCI AKCJAMI 

W Grupie Kapitałowej EP nie uruchamiano programów motywacyjnych, w ramach których 

pracownicy uzyskują opcje zamienne na akcje Spółki dominującej. 

 

15. DYWIDENDY 

W okresie sześciu miesięcy 2013 roku oraz w okresach prezentowanych jako porównywalne 

Spółka dominująca nie wypłaciła dywidendy akcjonariuszom. Spółka dominująca nie 

dokonywała zaliczkowych wypłat dywidendy z wyniku za rok 2013. 

 

16. EMISJA I WYKUP PAPIERÓW DŁUŻNYCH 

W okresie sześciu miesięcy 2013 roku Grupa Kapitałowa EP nie wyemitowała obligacji. 

 

17. REZERWY 

Tabela 26: Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich 

zmiany w poszczególnych okresach 

 

Wyszczególnienie 

Rezerwa na 

odprawy 

emerytalne 

Rezerwa na 

nagrody 

jubileuszowe 

Rezerwa na 

pozostałe 

świadczenia 

pracownicze 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku 

Stan rezerw  na dzień 01.01.2013 roku 946  4 141  3 823  8 910  

Zwiększenia rezerw ujęte jako koszt w okresie (rezerwy 

nowoutworzone) 
    14 931  14 931  

Zwiększenia rezerw z tytułu aktualizacji szacunków       -    

Zwiększenia rezerw - wejście nowych spółek do GK       -    

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)     (2 130) (2 130) 

Wykorzystanie rezerw (-) (76) (195) (1 042) (1 313) 

Zmniejszenia rezerw z tytułu aktualizacji szacunków       -    

Pozostałe zmiany stanu rezerw (różnice kursowe netto z 

przeliczenia) 
      -    

Stan rezerw na dzień 30.06.2013 roku, w tym: 870  3 946  15 582  20 398  

- rezerwy długoterminowe 828  3 679  2 149  6 656  

- rezerwy krótkoterminowe 42  267  13 433  13 742  

 za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku 

Stan rezerw  na dzień 01.01.2012 roku 1 345  5 502  74  6 921  

Zwiększenia rezerw ujęte jako koszt w okresie (rezerwy 

nowoutworzone) 
       -    

Zwiększenia rezerw z tytułu aktualizacji szacunków       -    

Zwiększenia rezerw - wejście nowych spółek do GK       -    

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)       -    

Wykorzystanie rezerw (-) (15)     (15) 

Zmniejszenia rezerw z tytułu aktualizacji szacunków       -    

Pozostałe zmiany stanu rezerw (różnice kursowe netto z       -    
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przeliczenia) 

Stan rezerw na dzień 30.06.2012 roku, w tym: 1 330  5 502  74  6 906  

- rezerwy długoterminowe 1 099  4 762  58  5 919  

- rezerwy krótkoterminowe 231  740  16  987  

 za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku 

Stan rezerw  na dzień 01.01.2012 roku 1 345  5 502  74  6 921  

Zwiększenia rezerw ujęte jako koszt w okresie (rezerwy 

nowoutworzone) 
    4 250  4 250  

Zwiększenia rezerw z tytułu aktualizacji szacunków       -    

Zwiększenia rezerw - wejście nowych spółek do GK       -    

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-) (370) (1 361) (76) (1 807) 

Wykorzystanie rezerw (-)     (425) (425) 

Zmniejszenia rezerw z tytułu aktualizacji szacunków       -    

Pozostałe zmiany stanu rezerw (różnice kursowe netto z 

przeliczenia) 
      -    

Stan rezerw na dzień 31.12.2012 roku, w tym: 975  4 141  3 823  8 939  

- rezerwy długoterminowe 856  3 679    4 535  

- rezerwy krótkoterminowe 119  462  3 823  4 404  

 

Wyszczególnienie 

Rezerwy na 

udzielone 

gwarancje 

Rezerwy na 

straty z tytułu 

umów o 

usługę 

budowlaną 

Pozostałe 

rezerwy na 

zobowiązania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku 

Stan rezerw  na dzień 01.01.2013 roku 5 419  2 314  12 428  20 161  

Zwiększenia rezerw ujęte jako koszt w okresie (rezerwy 

nowoutworzone) 
63  155  10 838  11 056  

Zwiększenia rezerw z tytułu aktualizacji szacunków       -    

Zwiększenia rezerw - wejście nowych spółek do GK       -    

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-) (1 092) (1 943)   (3 035) 

Wykorzystanie rezerw (-)       -    

Zmniejszenia rezerw z tytułu aktualizacji szacunków       -    

Pozostałe zmiany stanu rezerw (różnice kursowe netto z 

przeliczenia) 
      -    

Stan rezerw na dzień 30.06.2013 roku, w tym: 4 390  526  23 266  28 182  

- rezerwy długoterminowe 1 044    5 212  6 256  

- rezerwy krótkoterminowe 3 346  526  18 054  21 926  

 za okres od 01.01 do 30.06.2012 roku 

Stan rezerw  na dzień 01.01.2012 roku 4 634  17 794  1 581  24 009  

Zwiększenia rezerw ujęte jako koszt w okresie (rezerwy 

nowoutworzone) 
      -    

Zwiększenia rezerw z tytułu aktualizacji szacunków 624  2 021  4 087  6 732  

Zwiększenia rezerw - wejście nowych spółek do GK       -    

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)       -    

Wykorzystanie rezerw (-)       -    

Zmniejszenia rezerw z tytułu aktualizacji szacunków   (5 742)   (5 742) 

Pozostałe zmiany stanu rezerw (różnice kursowe netto z 

przeliczenia) 
      -    

Stan rezerw na dzień 30.06.2012 roku, w tym: 5 258  14 073  5 668  24 999  

- rezerwy długoterminowe 4 393      4 393  

- rezerwy krótkoterminowe 865  14 073  5 668  20 606  

 za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku 

Stan rezerw  na dzień 01.01.2012 roku 4 634  17 794  1 581  24 009  
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Zwiększenia rezerw ujęte jako koszt w okresie (rezerwy 

nowoutworzone) 
      -    

Zwiększenia rezerw z tytułu aktualizacji szacunków 785  5 696  10 847  17 328  

Zwiększenia rezerw - wejście nowych spółek do GK       -    

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)       -    

Wykorzystanie rezerw (-)   (21 176)   (21 176) 

Zmniejszenia rezerw z tytułu aktualizacji szacunków       -    

Pozostałe zmiany stanu rezerw (różnice kursowe netto z 

przeliczenia) 
      -    

Stan rezerw na dzień 31.12.2012 roku, w tym: 5 419  2 314  12 428  20 161  

- rezerwy długoterminowe 2 178      2 178  

- rezerwy krótkoterminowe 3 241  2 314  12 428  17 983  

 
 

 

18. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 

Według stanu na dzień bilansowy zobowiązania warunkowe Grupy EP wynosiły 1.064.980 tys. 

zł. Zobowiązania te uległy zmniejszeniu o kwotę 11.629 tys. zł wobec stanu z końca 2012 r.  
 

Tabela 27: Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów  

(w tym dotyczących jednostek powiązanych)  

 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012 

Wobec jednostek powiązanych:       

Poręczenie spłaty pożyczki i kredytu ** 100 529 92 456 92 231 

Poręczenie spłaty zobowiązań handlowych i innych  

(obligacje *) 
825 000 825 000 825 000 

Poręczenie gwarancji kontraktowych 4 070 49 449   

Poręczenie obecnych i przyszłych umów leasingowych       

Poręczenie limitu kredytowo-gwarancyjnego       

Poręczenie limitu na transakcje pochodne   1 115   

Gwarancje należytego wykonania kontraktu   1 556   

Gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek 1 258 1 278   

Gwarancje wadialne       

Gwarancje zapłaty zobowiązań handlowych        

Gwarancje zwrotu zaliczki       

Gwarancje kwot zatrzymanych        

Gwarancje płatności       

Inne, w tym weksle wydane 9 645   16 877 

Jednostki powiązane razem 940 502 970 854 934 108 

Wobec pozostałych jednostek:       

Poręczenie spłaty pożyczki i kredytu       

Poręczenie spłaty zobowiązań handlowych i innych        

Poręczenie gwarancji kontraktowych 20 408     

Poręczenie obecnych i przyszłych umów leasingowych       

Poręczenie limitu kredytowo-gwarancyjnego       

Poręczenie limitu na transakcje pochodne       

Gwarancje należytego wykonania kontraktu 14 824 49 316 39 541 

Gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek 23 639 17 913 19 413 

Gwarancje wadialne   422   

Gwarancje zapłaty zobowiązań handlowych       
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 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012 

Gwarancje zwrotu zaliczki 5 277 21 129 12 131 

Gwarancje kwot zatrzymanych        

Gwarancje płatności       

Inne (sprawy sporne i sądowe), weksle wydane 60 331 58 791 71 416 

Pozostałe jednostki razem 124 478 147 571 142 501 

Zobowiązania warunkowe ogółem 1 064 980 1 118 425 1 076 609 

 
* zgodnie z raportem bieżącym nr 28/2012 z dn. 04.06.2012 r. w dniu 4 czerwca 2012 r. zostało złożone Zarządowi PBG 

S.A. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania oraz Zarządowi ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczenie 

Zarządu Energomontaż-Południe S.A. o odwołaniu oświadczeń woli zawartych w dokumentach „Oświadczenie 

Poręczyciela" z dnia 30 września 2011 r. 

** zgodnie z ww. raportem bieżącym również w dniu 4 czerwca 2012 r. zostało złożone Zarządowi Banku Gospodarki 

Żywnościowej w Warszawie S.A. oświadczenie Zarządu Energomontaż-Południe S.A.  o uchyleniu się od skutków 

prawnych oświadczeń woli,  które m.in. dotyczyły odpowiedzialności Emitenta w wysokości przewyższającej kwotę 

3,98 mln zł (kwota 3,98 mln zł ujęta została w zobowiązaniach  wykazywanych w bilansie Spółki).  

 

 

19. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI 

Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie 

konsolidacji, prezentowane są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółek. 
 

 

 
Tabela 28: Zestawienie transakcji z jednostkami powiązanymi - Sprzedaż 

  

Przychody z działalności operacyjnej Należności 

od 01.01 do 

30.06.2013 

od 01.01 

do 

30.06.2012 

od 01.01 

do 

31.12.2012 

30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012 

Sprzedaż do:             

Jednostki dominującej 6 270  84  4 621  3 869  9  769  

Jednostki zależnej             

Jednostki stowarzyszonej             

Wspólnego przedsięwzięcia             

Kluczowego personelu kierowniczego             

Pozostałych podmiotów 

powiązanych 
8 469  9 744  15 792  5 577  3 135 3 885  

Razem 14 739    9 828    20 413    9 446    3 144    4 624    

 
 

Tabela 29: Zestawienie transakcji z jednostkami powiązanymi - Zakup 

  

Zakup (koszty, aktywa) Zobowiązania 

od 01.01 do 

30.06.2013 

od 01.01 

do 

30.06.2012 

od 01.01 

do 

31.12.2012 

30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012 

Zakup od:             

Jednostki dominującej 22  59  141  5  67  31  

Jednostki zależnej             

Jednostki stowarzyszonej             

Wspólnego przedsięwzięcia             

Kluczowego personelu kierowniczego             

Pozostałych podmiotów 

powiązanych 
196  3 006  3 163  177  158  142  
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Zakup (koszty, aktywa) Zobowiązania 

od 01.01 do 

30.06.2013 

od 01.01 

do 

30.06.2012 

od 01.01 

do 

31.12.2012 

30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012 

Razem 218    3  065    3 304    182    225    173    

 

W okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 Grupa nie otrzymała ani nie udzieliła pożyczek 

jednostkom powiązanym. 

 

20. INWESTYCJE 

Nakłady inwestycyjne 

W pierwszym półroczu 2013 roku jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej 

Energomontażu Południe poniosły nakłady inwestycyjne w kwocie 0,7 mln zł. Główne 

pozycje zakupowe dotyczyły rzeczowego majątku trwałego. Poniesione nakłady na 

rzeczowy majątek trwały w głównej mierze dotyczyły urządzeń technicznych oraz maszyn i 

urządzeń ogólnego zastosowania.  

Tabela 30: Struktura poniesionych nakładów inwestycyjnych 

NAKŁADY INWESTYCYJNE 

[tys. zł] 

GK EP 

1H2013 

EP 

1H2013 

GK EP 

1H2012 

EP 

1H2012 

Wartości niematerialne i prawne - - 1.756 1.756 

Rzeczowy majątek trwały 703 363 1.117 1.117 

Inwestycje kapitałowe - - 52 52 

Razem 703 363 2.925 2.925 

 

Emitent nie przewiduje nakładów inwestycyjnych w przyszłych okresach sprawozdawczych. 

 

Informacja o inwestycjach kapitałowych poza grupą jednostek powiązanych 

Spółka posiada udziały w innych podmiotach, które nie podlegają konsolidacji z uwagi na 

brak kontroli lub nieistotność [MSR 27]. 

Do takich podmiotów zaliczyć należy głównie: 

 EPRA GmbH [100,0% kapitału zakładowego, łączna wartość nominalna udziałów 

wynosi 25 tys. euro]; udziały są objęte w całości odpisem aktualizującym, 

 Open sp. z o.o. w likwidacji [70,0% kapitału zakładowego, łączna wartość nominalna 

udziałów wynosi 105 tys. zł]; majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 

postępowania upadłościowego; udziały są objęte w całości odpisem aktualizującym, 

 EP Centrum Finansowe sp. z o.o. [15,8% kapitału zakładowego, łączna wartość 

nominalna udziałów wynosi 95 tys. zł], 

 KAE Namysłów sp. z o.o. [15,2% kapitału zakładowego, łączna wartość nominalna 

udziałów wynosi 350 tys. zł]; udziały są objęte w całości odpisem aktualizującym, 

 WLC Invest sp. z o.o. w likwidacji [19,95% kapitału zakładowego, łączna wartość 

nominalna udziałów wynosi 199,5 tys. zł]; udziały są objęte w całości odpisem 

aktualizującym. 

 

Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej posiada również udziały 

mniejszościowe w takich podmiotach jak TAURON Polska Energia S.A. czy POLNORD S.A. Nie 

są to jednak wartościowo znaczące aktywa. 
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21. PORTFEL ZLECEŃ 

Na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 2 września 2013 roku wartość portfela zamówień 

Grupy EP wynosi ok. 69 mln zł, z czego do realizacji w pozostałych okresach 

sprawozdawczych roku 2013 przypada ok. 25,3 mln zł.  

Główny udział w strukturze portfela zamówień GK EP (ok. 55,9% wartości portfela) stanowią 

kontrakty z segmentu „Energetyka”, podczas gdy na segment „Gaz ziemny, ropa naftowa i 

paliwa” przypada pozostałe ok. 44,1% wartości portfela. Segmenty „Budownictwo 

mieszkaniowe i przemysłowe” oraz „Inne” nie są objęte kontraktami. 

 

22. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI 

Tabela 31: Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Kapitałowej EP 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

[tys. zł] 
1H2013 2012 1H2012 

Kapitał własny -325.504 -256.070 -10.124 

+ zobowiązania długoterminowe 19.770 17.194 26.853 

Kapitał stały -305.734 -238.876 16.729 

- aktywa trwałe 27.793 43.048 98.750 

Kapitał obrotowy -333.527 -281.924 -82.021 

 

Mimo znacznego pogorszenia sytuacji finansowej Syndyk Spółki dokłada wszelkich starań, 

aby zarządzanie zasobami finansowymi było rzetelne i prowadzone zgodnie z ogólnie 

przyjętymi zasadami w tym zakresie. 

 

23. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 

Zdarzenia, które miały miejsce po dniu 30 czerwca 2013 r., zostały zaprezentowane w 

ROZDZIALE IV w punkcie 2 "ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM".  

 

Najbardziej istotnym zdarzeniem jakie miało miejsce po dniu bilansowym było w ocenie 

Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X 

Gospodarczy (Sąd) o zmianie trybu postępowania upadłościowego z postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu na tryb postępowania upadłościowego 

obejmującego likwidację majątku Spółki. 

 

24. RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, PASYWA, WYNIK 

FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIEZWYKŁE ZE WZGLĘDU NA ICH 

RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB WYWIERANY WPŁYW 

W ramach działalności prowadzonej przez Energomontaż-Południe S.A. w upadłości 

likwidacyjnej oraz jego Grupę Kapitałową nie występują istotne rodzaje oraz kwoty pozycji 

wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy pieniężne, 

które są niezwykłe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ. 
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25. RODZAJ ORAZ KWOTY ZMIAN WARTOŚCI SZACUNKOWYCH KWOT, KTÓRE BYŁY PODAWANE 

W POPRZEDNICH OKRESACH ŚRÓDROCZNYCH 2013 ROKU LUB ZMIAN WARTOŚCI 

SZACUKOWYCH PODAWANYCH W POPRZEDNICH LATACH OBROTOWYCH, JEŚLI 

WYWIERAJĄ ISTOTNY WPŁW NA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 

W ramach działalności prowadzonej przez Energomontaż-Południe S.A. w upadłości 

likwidacyjnej oraz jego Grupę Kapitałową wystąpiły zmiany wartości szacunkowych, które z 

punktu widzenia rodzaju oraz kwot zmian istotnie wpłynęły na wyniki I półrocza 2013 roku. 

W związku ze złożeniem sądowego wniosku o zmianę trybu prowadzenia postępowania 

upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na tryb 

postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Emitenta oraz późniejszą 

decyzją Sądu Spółka dominująca zmieniła w drugim kwartale br. szacunki odsetek od 

wypowiedzianych umów kredytowych. Konsekwencją ww. zmiany szacunków jest istotny 

wzrost kosztów finansowych Spółki dominującej co wpłynęło na pogorszenie wyniku Grupy 

odnotowanego na działalności finansowej. 

 
 

26. INNE ZNACZĄCE ZMIANY AKTYWÓW, ZOBOWIĄZAŃ, PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 

Grupa Kapitałowa realizuje długoterminowe umowy o usługi budowlane, których wycena na 

dzień bilansowy oparta jest o następujące szacunki dotyczące planowanych wyników  

z realizowanych umów:   
 

Tabela 32: Szacunki dotyczące planowanych wyników z realizowanych długoterminowych umów  

o usługi budowlane  

  
od 01.01 do 

30.06.2013 

od 01.01 do 

30.06.2012 

od 01.01 do 

31.12.2012 

Kwota przychodów z usług budowlanych początkowo ustalona w umowie 161 385  736 408  170 703  

Zmiana przychodów z umowy (5 494) 54 189  (5 287) 

Łączna kwota przychodów z umowy 155 891  790 598    165 416  

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 104 784  527 558  105 067  

Koszty pozostające do realizacji umowy 54 730  238 662  71 908  

Szacunkowe łączne koszty umowy 159 514  766 219    176 975  

Szacunkowe łączne wyniki z umów o usługę budowlaną, w tym: (3 622) 24 379    (11 559) 

zyski 9 428  91 727 9 445  

straty (-) (15 824) (67 348)  (21 004) 

 
Tabela 33: Należności (zobowiązana) z tytułu wyświadczonych w poszczególnych okresach usług 

budowlanych prezentuje poniższa tabela 

Wyszczególnienie 
na dzień  

30.06.2013 

na dzień  

30.06.2012 

na dzień 

31.12.2012 

Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie 161 385  736 408  170 703  

Zmiany (5 494) 56 123  (5 287) 

Łączna kwota przychodów z umowy 155 891  792 531  165 416  

Koszty poniesione do dnia bilansowego 104 784  527 558  105 067  

Koszty pozostające do realizacji umowy 54 730  238 662  71 904  

Szacunkowe łączne koszty umowy 159 514  766 219  176 971  

Szacunkowe zyski (3 622) 26 312  (11 555) 

Stan zaawansowania na dzień bilansowy 0,66  0,69  0,59  

Stan otrzymanych zaliczek na dzień bilansowy -    -    -    

Kwota zaliczek możliwa do kompensaty z należnościami z tytułu 

umów o usługę budowlaną 
-    -    -    

Kwota sum zatrzymanych -    -    -    
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Wyszczególnienie 
na dzień  

30.06.2013 

na dzień  

30.06.2012 

na dzień 

31.12.2012 

Koszty poniesione do dnia bilansowego w związku z realizacją 

umowy 
105 114  527 558  107 377  

Wynik ujęty do dnia bilansowego (11 195) (55 360) (17 250) 

Przychody szacowane na dzień bilansowy 93 919  472 198  90 127  

Kwoty zafakturowane do dnia bilansowego 93 675  466 674  91 058  

Należności z tytułu umowy na dzień bilansowy  3 829  20 511  2 145  

Należności z tytułu umowy na dzień bilansowy przynależne 

konsorcjantom 
-    -    -    

Należności z tytułu umowy na dzień bilansowy razem z 

konsorcjantami umniejszone o zaliczkę możliwą do kompensaty 
3 829  20 511  2 145  

Zobowiązania z tytułu umowy na dzień bilansowy 3 585  14 987  3 076  
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ROZDZIAŁ  VII: PRZEGLĄD FINANSOWY 

 
 

1. ANALIZA WYNIKÓW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 

Tabela 34: Struktura wyniku netto 

WY 

[ty 

GK EP 

1H2013 

EP 

1H2013 

GK EP 

1H2012 

EP 

1H2012 

Przychody ze sprzedaży 23.231 22.821 178.682 178.636 

Zysk [strata] brutto ze sprzedaży -6.067 -6.355 -40.895 -40.920 

Zysk [strata] na działalności 

operacyjnej 
-52.980 -53.000 -97.089 -100.189 

Wynik na działalności finansowej -10.018 -10.018 -1.550 -1.550 

Zysk [strata] brutto -62.998 -63.018 -98.639 -101.739 

Podatek dochodowy 6.421 6.416 9.397 8.811 

Zysk [strata] netto -69.419 -69.434 -108.036 -110.550 

 

W I półroczu 2013 roku Grupa Kapitałowa Energomontażu Południe odnotowała w 

porównaniu do I półrocza 2012 roku prawie 87% spadek przychodów ze sprzedaży. Przychody 

Grupy zmniejszyły się z kwoty 178.682 tys. zł w I półroczu 2012 roku do kwoty 23.231 tys. zł w  I 

półroczu 2013 roku. Spadek przychodów wynika z całkowitego braku eksportu, który stanowił 

dotychczas siłę napędową Grupy EP tym samym warunkując jej rozwój. Zlecenia krajowe nie 

kompensują braku sprzedaży zagranicznej a w warunkach postępowania upadłościowego 

Spółka dominująca nie jest w stanie pozyskiwać nowych kontraktów spoza grupy kapitałowej 

w której funkcjonuje. Realizacja deficytowych zleceń krajowych znalazła odzwierciedlenie w 

odnotowanej w okresie sprawozdawczym stracie brutto ze sprzedaży w kwocie 6,1 mln zł 

(strata ta dotyczy zarówno działalności produkcyjnej jak i usługowej). 

Na działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa EP poniosła w I półroczu 2013 roku stratę w 

wysokości 53 mln zł. Na stratę operacyjną główny wpływ miały: 

a) po stronie przychodowej m.in. rozwiązanie szeregu rezerw utworzonych w 

poprzednich okresach sprawozdawczych oraz przychody z najmu i dzierżawy 

(sumaryczny wpływ wyniósł 9,6 mln zł)  

b) po stronie kosztowej: 

 wzrost kosztów ogólnego zarządu (koszty te wyniosły na koniec okresu 

sprawozdawczego 28,7 mln zł wobec 11,9 mln zł  przed rokiem) 

spowodowany utworzeniem rezerwy na likwidację Spółki dominującej w 

wysokości 21,4 mln zł, z czego 12,3 mln zł stanowi rezerwa na odprawy i koszty 

zwolnień pracowników, 

 zdarzenia i operacje księgowe ujęte w pozycji pozostałe koszty operacyjne, 

które dodatkowo znacząco pogorszyły wynik operacyjny, wśród których 

najistotniejsze to: 

o odpisy aktualizujące wartość składników aktywów (8,8 mln zł, z czego 

niecałą  połowę stanowią odpisy na potencjalne kary od 

wypowiedzianych umów leasingowych), 

o różnice kursowe na działalności operacyjnej (4,7 mln zł), 

o odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz od pozostałych 

zobowiązań (4,4 mln zł) oraz 

o inne pozostałe koszty operacyjne (7,1 mln zł, z czego główne pozycje 

dotyczą przede wszystkim restrukturyzacji, sporów sądowych oraz 

gwarancji na krajowy kontrakt handlowy). 

 

Na działalności finansowej Grupa odnotowała 10 mln zł straty wobec 1,6 mln zł straty w 

pierwszym półroczu 2012 r. Główną przyczyną wysokiej straty na tym rodzaju działalności jest 

fakt ponoszenia przez Spółkę dominującą wysokich kosztów obsługi zadłużenia. W związku ze 

złożeniem sądowego wniosku o zmianę trybu prowadzenia postępowania upadłościowego 
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oraz decyzją katowickiego Sądu z dn. 28.08.2013 r. (zmiana trybu postępowania 

upadłościowego na tryb obejmujący likwidację majątku) Spółka dominująca zmieniła w 

drugim kwartale br. szacunki odsetek od wypowiedzianych umów kredytowych. 

Konsekwencją ww. zmiany szacunków jest istotny wzrost kosztów finansowych.  

 

W konsekwencji powyższego uwzględniając obciążenie podatkowe w kwocie 6,4 mln zł 

Grupa Kapitałowa EP zamknęła I półrocze br. stratą netto wynoszącą 69,4 mln zł.  

 

 

2. ANALIZA SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

W porównaniu do stanu na 31.12.2012 r. w I półroczu 2013 roku wartość majątku trwałego 

Grupy EP zmniejszyła się o 15.255 tys. zł. W strukturze majątku jego udział wyniósł 35% i obniżył 

się o 10 p.p.  

Na koniec pierwszego półrocza 2013 r. majątek obrotowy Grupy EP stanowił 65% aktywów 

ogółem i obniżył się o 883 tys. zł w porównaniu ze stanem na koniec 2012 r. Spadek majątku 

obrotowego wynika ze zmniejszenia się środków pieniężnych oraz zapasów. W zakresie źródeł 

finansowania Grupy Kapitałowej EP w I półroczu 2013 r. nastąpił wzrost finansowania Grupy 

EP kapitałem obcym, wzrost ten wyniósł w wartościach bezwzględnych 53.296  tys. zł. W ww. 

okresie sprawozdawczym nastąpił spadek kapitału własnego w wartościach bezwzględnych 

o 69.434 tys. zł, przede wszystkim w wyniku zaksięgowania straty bieżącego okresu 

sprawozdawczego. Kapitał własny Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe w okresie 

sprawozdawczym oraz w okresach porównawczych przyjmuje wartości ujemne. 

 

3. ANALIZA SPRAWOZADANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Środki pieniężne według stanu na dzień 30.06.2013 r. osiągnęły poziom 496 tys. zł. W 

pierwszym półroczu 2013 roku nastąpiło zmniejszenie środków pieniężnych netto o 1.426 tys. zł 

w porównaniu ze stanem z końca 2012 roku. 

 
Tabela 35: Struktura przepływów pieniężnych 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

[tys. zł] 

GK EP 

1H2013 

Przepływy z działalności operacyjnej -1.281 

Przepływy z działalności inwestycyjnej -5 

Przepływy z działalności finansowej -140 

Zmiana stanu środków pieniężnych netto -1.426 

 

Tabela 36: Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej EP 

NAZNAZWA FORMUŁA OBLICZENIOWA 1H2013 2012 1H2012 

 

Wskaźniki płynności finansowej 

    

Wskaźnik bieżącej płynności 
Majątek obrotowy / zobowiązania 

krótkoterminowe 
0,13 0,16 0,68 

Szybki wskaźnik płynności 
[Majątek obrotowy – zapasy] / 

zobowiązania krótkoterminowe 
0,06 0,07 0,45 

 

Wskaźniki zadłużenia 

 
   

Relacja zobowiązań do majątku 

ogółem 

Zobowiązania długo i 

krótkoterminowe / majątek ogółem 
5,09 3,68 1,04 

Wskaźnik pokrycia długu 

majątkiem trwałym 

Majątek trwały / zobowiązania 

długoterminowe 
1,41 2,50 3,68 

 

Wskaźniki rentowności 

 
   

ROA Zysk [strata] netto / aktywa * 100% -87,3% -361,1% -39,7% 

Rentowność sprzedaży Zysk [strata] netto / przychody ze -298,8% -151,5% -60,5% 
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NAZNAZWA FORMUŁA OBLICZENIOWA 1H2013 2012 1H2012 

sprzedaży * 100% 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII: SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻ-

POŁUDNIE S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ 

 

1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

 

SPRAWOZDANIE  

Z SYTUACJI FINANSOWEJ  

[tys. zł] 

Stan na 

30.06.2013 

Stan na 

30.06.2012 

Stan na 

31.12.2012 

Aktywa    

I. Aktywa długoterminowe 27 453 98 644 42 942 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 20 232 67 725 23 972 

2. Wartości niematerialne 0 3 484 2 948 

3. Wartość firmy 0 0 0 

4. Nieruchomości inwestycyjne 6 989 12 545 6 989 

5. Aktywa finansowe 187 444 343 

5a. Inwestycje w jednostkach zależnych 0 0 0 

5b. Inwestycje dostępne do sprzedaży 92 175 106 

5c. Inne aktywa finansowe 95 95 95 

5d. Udzielone pożyczki 0 174 142 

6. Należności długoterminowe 0 9 421 749 

7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 5 025 7 852 

8. Rozliczenia międzyokresowe 45 0 89 

II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe 51 428 173 374 52 542 

1. Zapasy 29 113 58 938 29 988 

2. Należności krótkoterminowe 21 888 112 001 20 660 

2a. Należności z tytułu dostaw i usług 12 387 63 276 8 603 

2b. Pozostałe należności 5 018 24 366 9 112 

2c. Należności z tytułu podatku dochodowego 0 2 663 0 

2d. Rozliczenia międzyokresowe 4 483 21 696 2 945 

3. Aktywa finansowe obrotowe 0  50  55 

3a. Udzielone pożyczki 0 50 55 

3b. Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 

3c. Walutowe kontrakty terminowe typu forward 0 0 0 

4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 427 2 385 1 839 

III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 

Aktywa  razem 78 881 272 018 95 484 

    

Pasywa   

I. Kapitał własny  -325 434 -10 005 -255 986 

1. Kapitał akcyjny 92 307 92 307 92 307 

w tym przeszacowanie kapitału z tytułu hiperinflacji 21 335 21 335 21 335 

2. Akcje własne 0 0 0 

3. Kapitał zapasowy 33 385 33 385 33 385 
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SPRAWOZDANIE  

Z SYTUACJI FINANSOWEJ  

[tys. zł] 

Stan na 

30.06.2013 

Stan na 

30.06.2012 

Stan na 

31.12.2012 

4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów 10 021 18 678 10 035 

5. Pozostałe kapitały rezerwowe 69 968 69 968 69 968 

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -461 681 -113 793 -113 793 

7. Zysk (strata) roku bieżącego -69 434 -110 550 -347 888 

II. Zobowiązania długoterminowe 19 770 26 853 17 194 

1. Rezerwy 19 328 20 198 14 566 

1a. Rezerwy na świadczenia pracownicze 6 656 5 919 4 536 

1b. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 416 9 886 7 852 

1c. Pozostałe rezerwy 6 256 4 393 2 178 

2. Zobowiązania finansowe 0 5 536 58 

2a. Kredyty bankowe i pożyczki 0 0 0 

2b. Zobowiązania z tytułu leasingu 0 5 536 58 

3. Inne zobowiązania długoterminowe 442 1 119 2 570 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 384 545 255 170 334 276 

1. Rezerwy 35 647 21 593 22 387 

1a. Rezerwy na świadczenia pracownicze 13 721 987 4 404 

1b. Pozostałe rezerwy 21 926 20 606 17 983 

2. Zobowiązania finansowe 126 211 84 298 116 253 

2a. Kredyty bankowe i pożyczki 113 112 78 647 103 204 

2b. Zobowiązania z tytułu leasingu 13 099 5 258 13 049 

2c. Walutowe kontrakty typu forward 0 393 0 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 222 687 149 279 195 636 

3a. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 102 019 65 546 92 834 

3b. Pozostałe zobowiązania 90 032 52 922 68 197 

3c. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 

3d. Rozliczenia międzyokresowe 30 636 30 811 34 605 

III. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi 

przeznaczonymi do sprzedaży 
0 0 0 

Pasywa razem 78 881 272 018 95 484 

 

 

2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

SPRAWOZDANIE  

Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

[tys. zł] 

Okres 6  

miesięcy 

od 01.01.2013  

do 30.06.2013 

Okres 6  

miesięcy 

od 01.01.2012  

do 30.06.2012 

Okres 12 

miesięcy 

od 01.01.2012  

do 31.12.2012 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 
22 821 178 636 227 795 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów 
29 176 219 556 299 606 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  -6 355 -40 920 -71 811 

IV. Inne przychody 9 583 6 606 16 242 

V. Koszty sprzedaży 0 0 0 

VI. Koszty ogólnego zarządu 28 565 11 922 21 827 

VII. Inne koszty 27 662 53 953 255 129 

VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -53 000 -100 189 -332 525 
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SPRAWOZDANIE  

Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

[tys. zł] 

Okres 6  

miesięcy 

od 01.01.2013  

do 30.06.2013 

Okres 6  

miesięcy 

od 01.01.2012  

do 30.06.2012 

Okres 12 

miesięcy 

od 01.01.2012  

do 31.12.2012 

IX. Przychody finansowe 6 2 421 2 637 

X. Koszty finansowe 10 023 3 971 12 020 

XI. Zysk (strata) brutto (przed 

opodatkowaniem) 
-63 018 -101 739 -341 908 

XII. Podatek dochodowy 6 416 8  811   5 980 

XIII. Zysk (strata) netto z działalności 

kontynuowanej 
-69 434 -110 550 -347 888 

XIV. Zysk (strata) na działalności zaniechanej 0 0 0 

XV. Zysk (strata) netto na działalności 

kontynuowanej i zaniechanej 
-69 434 -110 550 -347 888 

 

 
od 01.01 do 

30.06.2013 

od 01.01 do 

30.06.2012 

od 01.01 do 

31.12.2012 

Zysk (strata) netto -69 434 -110 550 -347 888 

Inne całkowite dochody    

Pozycje nie przenoszone do wyniku 

finansowego 
   

Przeszacowanie środków trwałych   -11 509 

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji 

nie przenoszonych do wyniku finansowego 
   

 Pozycje przenoszone do wyniku finansowego   4 489 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:    

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych 

dochodach całkowitych 
-14 -7  

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego    

Instrumenty zabezpieczające przepływy 

środków 

pieniężnych: 

   

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych 

dochodach 

całkowitych 

 4 725 4 489 

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego    

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji 

zabezpieczanych 
   

Różnice kursowe z wyceny jednostek 

działających za granicą 
   

Różnice kursowe przeniesione do wyniku 

finansowego sprzedaż jednostek zagranicznych 
   

Udział w innych dochodach całkowitych 

jednostek wycenianych metodą praw 

własności 

   

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji 

przenoszonych do wyniku finansowego   -898 2 235 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu -14 3 820 -4 785 

Całkowite dochody -69 448 -106 730 -352 673 
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3. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

1 styczeń 2013 
Kapitał 

akcyjny 

Akcje 

własne 

Kapitał 

zapasowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe 

Zysk (strata) z 

lat ubiegłych i 

roku 

bieżącego 

Kapitał 

własny 

Stan na początek okresu  92 307 0 33 385 10 035 69 968 -461 681 -255 986 

- w tym przeszacowanie kapitału z tytułu hiperinflacji 21 335 0 0 0 0 0 21 335 

Zmiany zasad rachunkowości  0 0 0 0 0 0 0 

Korekty błędów podstawowych  0 0 0 0 0 0 0 

Bilans otwarcia po zmianach  92 307 0 33 385 10 035 69 968 -461 681 -255 986 

Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0 

Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych  0 0 0 0 0 0 0 

Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku  0 0 0 0 0 0 0 

Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) wycena środków trwałych  0 0 0 0 0 0 0 

Wycena aktywów finansowych 0 0 0 -14 0 0 -14 

Zysk (strata) netto  0 0 0 0 0 -69 434 -69434 

Pozostałe zwiększenia(+) /zmniejszenia(-)  0 0 0 0 0 0 0 

30 czerwca 2013 92 307 0 33 385 10 021 69 968 -531 115 -325 434 

        

1 styczeń 2012 
Kapitał 

akcyjny 

Akcje 

własne 

Kapitał 

zapasowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe 

Zysk (strata) z 

lat ubiegłych i 

roku 

bieżącego 

Kapitał 

własny 

Stan na początek okresu  92 307 0 33 385 14 858 69 968 -113 794 96 724 

- w tym przeszacowanie kapitału z tytułu hiperinflacji 21 335 0 0 0 0 0 21 335 

Zmiany zasad rachunkowości  0 0 0 0 0 0 0 

Korekty błędów podstawowych  0 0 0 0 0 0 0 

Bilans otwarcia po zmianach  92 307 0 33 385 14 858 69 968 -113 794 96 724 

Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0 

Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych  0 0 0 0 0 0 0 

Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku  0 0 0 0 0 0 0 
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Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) wycena środków trwałych  0 0 0 0 0 0 0 

Wycena aktywów finansowych 0 0 0 3 821 0 0 3 821 

Zysk (strata) netto  0 0 0 0 0 -110 550 -110 550 

Pozostałe zwiększenia(+) /zmniejszenia(-)  0 0 0 -1 0 1 0 

30 czerwiec 2012 92 307 0 33 385 18 678 69 968 -224 343 -10 005 

        

1 styczeń 2012 
Kapitał 

akcyjny 

Akcje 

własne 

Kapitał 

zapasowy 

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe 

Zysk (strata) z 

lat ubiegłych i 

roku 

bieżącego 

Kapitał 

własny 

Stan na początek okresu  92 307 0 33 385 14 858 69 968 -113 793 96 725 

- w tym przeszacowanie kapitału z tytułu hiperinflacji 21 335 0 0 0 0 0 21 335 

Zmiany zasad rachunkowości  0 0 0 0 0 0 0 

Korekty błędów podstawowych  0 0 0 0 0 0 0 

Bilans otwarcia po zmianach  92 307 0 33 385 14 858 69 968 -113 793 96 725 

Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych  0 0 0 0 0 0 0 

Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku  0 0 0 0 0 0 0 

Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) wycena środków trwałych  0 0 0 -9 312 0 0 -9312 

Dywidenda  0 0 0 0 0 0 0 

Nabycie akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0 

Wycena aktywów finansowych 0 0 0 0 0 0 0 

Utworzenie kapitału z wyceny transakcji zabezpieczających 0 0 0 4 489 0 0 4489 

Zysk (strata) netto  0 0 0 0 0 -347 888 -347 888 

Agio ze sprzedaży akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe zwiększenia(+) /zmniejszenia(-)  0 0 0 0 0 0 0 

31 grudzień 2012 92 307 0 33 385 10 035 69 968 -461 681 -255 986 
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4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

RACHUNEK  

PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 [tys. zł]  

Okres 6  

miesięcy 

od 01.01.2013 

do 30.06.2013 

Okres 6  

miesięcy 

od 01.01.2012 

do 30.06.2012 

Okres 12  

miesięcy 

od 01.01.2012 

do 31.12.2012 

I. Zysk (strata) brutto -63 018 -101 739 -341 908 

II. Korekty razem 61 505 92 549 317 474 

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 

podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 
-  - - 

2. Amortyzacja 1 866 3 935 7 792 

3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 489 304 46 

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 552 3 878 11 551 

5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 4 860 30 621 65 295 

6. Zmiana stanu rezerw 19 458 3 832 15 044 

7. Zmiana stanu zapasów 875 20 080 49 030 

8. Zmiana stanu należności 1 059 -6 806 74 370 

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i kredytów 
28 891 4 170 44 561 

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 463 31 013 41 155 

11. Zapłacony podatek   26 
 

12. Inne korekty -82 1 496 8 630 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -1 513 -9 190 -24 434 

I. Wpływy 327 56 228 

1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 
116 38 225 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne    0   

3. Z aktywów finansowych, w tym:   18 3 

a) w jednostkach powiązanych   0 
 

- zbycie aktywów finansowych   0 
 

- dywidendy i udziały w zyskach   0 
 

- spłata udzielonych pożyczek   0 
 

- inne wpływy   0 
 

- odsetki   0   

b) w pozostałych jednostkach   18  3 

- zbycie aktywów finansowych   0   

- dywidendy i udziały w zyskach   0 
 

- spłata udzielonych pożyczek   16 3 

- odsetki   2 
 

- inne wpływy z aktywów finansowych   0 
 

4. Inne wpływy inwestycyjne 211 0 
 

II. Wydatki 87 1 330 3 052 

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 
87 1 275 3 052 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne    0 
 

3. Na aktywa finansowe, w tym:   55 
 

a) w jednostkach powiązanych   55 
 

- nabycie aktywów finansowych   51 
 

- udzielone pożyczki     4 
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5. INFORMACJA DODATKOWA 

 

Wszystkie informacje istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku 

finansowego Spółki zostały zawarte w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej EP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) w pozostałych jednostkach   0 
 

- nabycie aktywów finansowych   0 
 

- udzielone pożyczki   0 
 

4. Inne wydatki inwestycyjne   0 
 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 240 -1 274 -2 824 

I. Wpływy   29 049 43 581 

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 
  0 

 

2. Kredyty i pożyczki   29 049 43 581 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   0 
 

4.  Sprzedaż akcji własnych   0 0 

II. Wydatki 139 19 103 17 387 

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   0 
 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   0 
 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 

zysku 
  0 

 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 26 9 875 6 806 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   0 
 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   0 
 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 75 6 068 6 704 

8. Odsetki 38 3 160 3 877 

9. Inne wydatki finansowe   0 
 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -139 9 946 26 194 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 412 -518 -1 064 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 412 -518 -1 064 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   0 
 

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 839 2 903 2 903 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 427 2 385 1 839 
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ó. zATWlERDZENlE Do PUBtlKACJl

Skrócone śródroczne skonsolidowone sprowozdonie finonsowe sporzqdzone zo okres ó

miesięcy zokończony 30'0ó.20l3 roku (wrozz donymi porównowczymi) zostoło zotwierdzone
do publiko Cji przez Syndyko Społki dominujqcej w dniu 2 wześnio 20l3 roku.
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