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Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2007 r. 
zgodnie z § 91 pkt 3, 4 Rozp. MF 

 
 
1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu. 
 
Zasady sporządzania raportu, w tym zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz 
pomiaru wyników finansowych, nie uległy zmianie w stosunku do raportu za poprzedni 
okres sprawozdawczy. 
 
Zatwierdzenie układu według sygn. akt X GUp-54/07/7 nastąpiło na podstawie 
Postanowienia Sądu w dniu 3 lipca 2007r., które uprawomocniło się w dniu 11 lipca 
bieŜącego roku. 
Natomiast na podstawie Postanowienia z dnia 28 września 2007 r. Sądu Rejonowego  
Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
nastąpiło podwyŜszenie kapitału zakładowego do wysokości 3 840 tys. zł. oraz wzrostu 
ilości akcji do 19 200 916 sztuk o wartości nominalnej 0,20 zł. za kaŜdą akcję. Kapitał 
zakładowy na skutek konwersji wierzytelności na akcje wzrósł o kwotę 760 tys. zł. RóŜnica 
między ceną emisyjną i wartością nominalną w postaci agio przeznaczona została na 
zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 8 742 tys. zł. 
W dniu 9 sierpnia 2007 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Spółki w celu uzupełnienia uchwały podjętej w dniu 21 czerwca 2007r. przez WZA, 
dotyczącej podwyŜszenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E oraz zawarcia 
umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. Dodatkowa emisja 
akcji serii E w ilości 30 800 000 sztuk nowych akcji, spowoduje podwyŜszenie kapitału 
zakładowego o kwotę 6 160 tys. zł. Dodatkowe zasilenie kapitału zakładowego w kwocie 
200 tys. zł. nastąpi równieŜ na podstawie dodatkowej emisji akcji serii C w ramach 
Programu Opcji MenedŜerskich. Zapisy na akcje serii C w ilości 1 000 000 sztuk o wartości 
nominalnej 0,20 zł. za kaŜdą akcję, zostały przeprowadzone do dnia 31 października 
bieŜącego roku. 
Jednocześnie spółka informuje, Ŝe podwyŜszony kapitał zapasowy w wyniku konwersji 
wierzytelności układowych na akcje serii D, nie został pomniejszony o koszty emisji. 
Aktywowane koszty emisji zostaną rozliczone wraz z podwyŜszeniem kapitału wynikającego 
z emisji akcji serii E. Koszty te pomniejszą wysokość kapitału zapasowego wynikającego z 
agio. 
W związku z Ofertą Publiczną 30 800 000 akcji serii E oraz w związku z zamiarem ubiegania 
się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 1 000 000 akcji serii C, 3 800 916 akcji 
serii D, oraz do 30 800 000 akcji serii E, do 30 800 000 praw do akcji serii E, a takŜe 
15 400 000 praw poboru akcji serii E, został sporządzony Prospekt Emisyjny, który spółka w 
dniu 16 października 2007r. przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego. 
Seria C  -  dotyczy opcji menedŜerskich 
Seria D  -  dotyczy konwersji wierzytelności układowych  na akcje 
Seria E   -  dotyczy subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy spółki. 

 
 

2. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym  
o korektach. 

 
W okresie III kwartału 2007r. korekta rezerw dotyczy: 
 

a) utworzenia  rezerwy na kwotę 920 tys. zł. z tytułu: 
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− realizowanych kontraktów  budowlano – montaŜowych  128 tys. zł. 
− kosztów działalności         19 tys. zł. 
− wynagrodzeń        773 tys. zł. 
 

b) rozwiązania i wykorzystania  rezerw na kwotę 1 008 tys. zł. z tytułu: 
− rozliczenia kontraktów budowlano – montaŜowych   234 tys. zł. 
− kosztów podwykonawców      162 tys. zł. 
− wynagrodzenia        244 tys. zł. 
− strat           91 tys. zł. 
− kosztów emisji akcji       277 tys. zł. 
 

Stan rezerw na 30.09.2007 r. wynosi 2 434 tys. zł. i obejmuje tytuły: 
− przewidywane koszty działalności     154 tys. zł. 
− wynagrodzeń               1 078 tys. zł. 
− zaległe urlopy        336 tys. zł. 
− realizowane kontrakty budowlano – montaŜowe   128 tys. zł. 
− naprawy gwarancyjne         34 tys. zł. 
− nagrody jubileuszowe i odprawy emeryt.    558 tys. zł. 
− badanie bilansu          35 tys. zł. 
− odszkodowania z Kodeksu Pracy       20 tys. zł. 
− koszty finansowe            6 tys. zł. 
− świadczenia ZUS          24 tys. zł. 
− wynagrodzenie Nadzorcy Sądowego         40 tys. zł. 
− straty           21 tys. zł 

 
 
3. Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczenia podatku dochodowego. 
 
W myśl zasady ostroŜnej wyceny wynikającej z Ustawy o rachunkowości, Spółka  
w III kwartale 2007 r. dokonała podwyŜszenia aktywowanego podatku odroczonego o kwotę 
199 tys. zł. oraz dokonała podwyŜszenia rezerwy na podatek odroczony  
w kwocie 25 tys. zł. w stosunku do stanu na 30.06.2007 r. PowyŜsza korekta spowodowała 
w III kwartale 2007 r. podwyŜszenie wyniku finansowego z tytułu przeliczenia podatku 
odroczonego o kwotę 174 tys. zł. 

 
 

4. Informacja o korekcie odpisów aktualizacyjnych. 
 
W III kwartale 2007 r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość składników 
aktywów z tytułu: 

a) utworzyła odpisy aktualizujące na kwotę 18 tys. zł. z tytułu : 
− naleŜności wątpliwych     w kwocie     9 tys. zł. 
− zapasów zalegających powyŜej 180 dni  w kwocie     9 tys. zł. 
 

b) wykorzystała i rozwiązała odpisy aktualizujące w kwocie  209 tys. zł. z tytułu : 
− naleŜności wątpliwych     w kwocie         17 tys. zł. 
− zapasów niechodliwych     w kwocie       192 tys. zł. 
 

Stan odpisów aktualizujących na dzień 30.09.2007 r. wynosi 1 675 tys. zł. z tytułu: 
− naleŜności wątpliwych     w kwocie    1 460 tys. zł. 
− zapasy nie wykazujące ruchu    w kwocie       172 tys. zł. 
− aktywów finansowych     w kwocie         43 tys. zł 
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5. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta wraz z wykazem 

najwaŜniejszych wydarzeń ich dotyczących. 
 
W dniu 3 września 2007 roku Spółka pozyskała informację, iŜ został podpisany aneks nr 4 
(datowany na dzień 17.08.2007r) do Umowy wykonawczej z ElektromontaŜ Gdańsk. 
Przedmiotem aneksu jest wzrost zakresu prac. Szacowana wartość kontraktu 
(dotychczasowy kontrakt plus wszystkie aneksy) wzrosła do wartości 39 677 824,93 NOK (co 
po przeliczeniu wg kursu średniego NBP na dzień 17.08.2007 roku daje kwotę około 18,9 
mln PLN). Szacowana wartość samego aneksu nr 4 wynosi 12 156 345,65 NOK (co po 
przeliczeniu wg kursu średniego NBP na dzień 17.08.2007 roku daje kwotę około 5,8 mln 
PLN). Spółka jako kryterium umowy znaczącej przyjmuje wartość przychodów ze sprzedaŜy 
za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. 
 
 
6. Istotne czynniki i zdarzenia w szczególności o nietypowym charakterze, mające 

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 
 
W III kwartale 2007 nie wystąpiły istotne czynniki i zdarzenia w szczególności o 
nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.  
 
 
7. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym 

okresie. 
 

Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowości lub cykliczności. 
 
 

8. Emisja, wykup i spłata dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych 
 
Zarząd spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach podjął uchwałę w sprawie podwyŜszenia 
kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w ramach Programu Opcji 
MenedŜerskiej, następującej treści: 
1. Działając na podstawie § 6 ust 5 Statutu Spółki oraz Regulaminu Opcji MenedŜerskiej 

przyjętym przez Radę Nadzorczą w dniu 27 października 2006 roku w związku z art. 444 
kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w 
Katowicach, postanawia podwyŜszyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000,00 zł 
(słownie: dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję 1.000.000 (słownie: jeden milion) 
nowych akcji na okaziciela w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do kadry 
zarządzającej Spółką zgodnie z przyjętą przez Radę Nadzorczą Spółki listą osób 
uprawnionych do objęcia akcji. 

2. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej numer 377/2007 z dnia 21 sierpnia 
2007rokuwyłączone zostaje prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

3. Nominalna wartość jednostkowa akcji na okaziciela nowej emisji oznaczonej jako C 
wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy). 

4. Cena emisyjna akcji serii C jest równa wartości nominalnej i wynosi 0,20 zł (słownie: 
dwadzieścia groszy). 

5. Nowe akcje uczestniczyć będą w dywidendzie od 1 stycznia 2007 roku. 
6. Termin otwarcia subskrypcji ustala się na dzień 1 października 2007 roku a termin 

zamknięcia subskrypcji na dzień 31 października 2007 roku. 
7. Akcje serii C zostaną pokryte wkładem pienięŜnym 
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9. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy. 

 
W omawianym okresie nie miało miejsca. 

 
 
10. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone 

kwartalne sprawozdanie finansowe, mogące w znaczący sposób wpłynąć na 
przyszłe wyniki finansowe emitenta. 

 
Po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe nie wystąpiły 
zdarzenia mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki. 
 
 
11. Zmiana zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych. 
 
Zobowiązania warunkowe na koniec III kwartału 2007r. zwiększyły się do poziomu 
568 tys. zł.  
Aktywa warunkowe wynoszą obecnie 116 tys. zł .  
 
 
Katowice, 2 listopada 2007r. 
 
 
 
 

Mariusz Jabłoński 
 

Prezes zarządu 
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Członek Zarządu            Członek Zarządu 


