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I.  INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Informacje o Grupie Kapitałowej 
 
Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. jest spółka akcyjna ENERGOINSTAL 

z siedzibą w Katowicach, przy  Al. Roździeńskiego 188 d. 

 

Podmiot dominujący jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000048929, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Katowice VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na 

podstawie postanowienia z dnia 28 września 2001 roku (Sygn. sprawy: KA.VIII NS -REJ.KRS/8693/1/269). 

ENEROINSTAL S.A. został utworzony w roku 1949. W dniu 16 lipca 1991 roku przekształcony z przedsiębiorstwa 

państwowego – Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL” w Katowicach w  jednoosobową spółkę akcyjną 

Skarbu Państwa – INSTAL Spółka Akcyjna (akt notarialny sporządzony przez notariusza Pawła Błaszczaka 

prowadzącego Indywidualną Kancelarię Notarialną nr 18 w Warszawie przy ul. Długiej 29, Rep. Nr 5975/01). 

Następnie spółka została zarejestrowana w rejestrze Handlowym dział B pod nr RHB 6856 przez Sąd Rejonowy  

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – Rejestrowy postanowieniem z dnia 16 sierpnia 1991 roku (Sygn akt: RHB 

X Rej.H-2533/91) 

 

W celu identyfikacji spółka dominująca posiada  nadane jej następujące numery: 

- numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-012-88-77 

- statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 271076705 

 

Zarówno Jednostka dominująca, jak i spółki zależne zostały utworzone i działają na podstawie przepisów prawa 

polskiego, a ich czas działania jest nieoznaczony. 

Dane kontaktowe spółki dominującej: 

 

Adres siedziby:    Al. Roździeńskiego 188 d, 40-203 Katowice, Polska 

Główny telefon:    +48 32 735 72 00 

Numer telefaksu:    +48 32 735 72 57 

Adres poczty elektronicznej:  energoinstal@energoinstal.pl  

Strona internetowa:   www.energoinstal.pl  

 

Głównym miejscem prowadzenia działalności przez ENERGOINSTAL S.A.  jest jego siedziba. 

Spółka dominująca posiada oddziały samobilansujące się i podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób prawnych w Niemczech i Holandii. 

Oddziały spółki:  

ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna Oddział Przedsiębiorstwa Schoenefeld.  

Siedziba Oddziału: Republika Federalna Niemiec, Land Brandenburg, Konigs Wusterhausen, 12529 Schoenefeld, Am 

Dorfanger 1. 

ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna  

Siedziba Oddziału: Holandia, Fascinatio Boulevard 722, 2909VA Capelle aan den IJssel  

 

Adresy pozostałych miejsc prowadzenia działalności Spółki Akcyjnej ENERGOINSTAL: 

42-480 Poręba, ul. Zakładowa 2 

 

Przedmiot działalności jednostki dominującej: 

Podstawowy zakres działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2530Z – produkcja wytwornic 

pary z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą oraz (EKD) 2830 – Produkcja generatorów pary, 

z wyjątkiem bojlerów do centralnego ogrzewania gorącą wodą.  

ENERGOINSTAL S.A. dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie wytwarzania i montażu kotłów wodnych  

i parowych, konstrukcji stalowych, rurociągów technologicznych, palników gazowo-olejowych, rur ożebrowanych, 

zbiorników ciśnieniowych, nietypowych urządzeń przemysłowych i energetycznych oraz kanałów powietrza 

i spalin, a głównymi odbiorcami tych usług są zakłady przemysłowe, petrochemiczne, motoryzacyjne, hutnicze oraz 
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spożywcze. Ponadto Spółka realizuje projekty związane z ochroną środowiska oraz instalacjami dla budynków 

użyteczności publicznej. 

 

Skład osobowy Zarządu Spółki Akcyjnej ENERGOINSTAL : 

Prezes Zarządu  – Michał Więcek,  

Wiceprezes Zarządu  – Jarosław Więcek, 

 
Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki dominującej : 

Stanisław Więcek  - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Władysław Komarnicki  - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

Jan Pyka - Członek Rady Nadzorczej, 

Henryk Kawalski  - Członek Rady Nadzorczej, 

Artur Olszewski  - Sekretarz Rady Nadzorczej. 

 

Spośród Członków Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. w skład Komitetu Audytu weszli: 

Jan Pyka  - Przewodniczący Komitetu Audytu, 

Stanisław Więcek  - Członek Komitetu Audytu, 

Artur Olszewski  - Członek Komitetu Audytu. 

 

Zgodnie z definicją grupy kapitałowej  podanej w MSSF 10 w skład Grupy ENERGOINSTAL S.A.  

na dzień 31 marca 2020 roku wchodziły:   

jednostka dominująca: 

 ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna w Katowicach, 

jednostki zależne: 

 ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach,  

 Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL-GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, 

 Przedsiębiorstwo Robót Remontowych ENERGOREM Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, 

 Enitec Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 

 Enitech Techniki Laserowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 

 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. obejmuje 

sprawozdanie finansowe spółki ENERGOINSTAL S.A. oraz sprawozdania finansowe jednostek zależnych 

wymienionych poniżej: 

 

Nazwa jednostki 
Udział w kapitale (%) 

Siedziba 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2019 

ZEC ENERGOSERVICE Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością* 

Czechowice- 
Dziedzice 

100% 100% 100% 

Przedsiębiorstwo Robót Remontowych  
EL-GOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Gorzów 
Wielkopolski 

100% 100% 100% 

Przedsiębiorstwo Robót Remontowych ENERGOREM 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Gorzów 
Wielkopolski 

66% 66% 66% 

ENITEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice 100% 100% 100% 

ENITECH Techniki Laserowe Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

Katowice 100% 100% 100% 

 

*Dnia 18.12.2019r. zawarto umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie wszelkich przyszłych roszczeń pomiędzy 
Energoinstal S.A. a Stanisław Więcek na 13.922 udziałach firmy ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. o łącznej wartości 
696.100zł, Energoinstal S.A przeniósł na własność 13.922 udziałów na rzecz Stanisława Więcka jednocześnie 
ustanawiając prawo użytkowania w rozumieniu art. 265 KC na rzecz Energoinstal S.A.  na udziałach 
przewłaszczonych, obejmujące prawo wykonywania praw z tych udziałów oraz pobierania z nich pożytków 
w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez KSH, łącznie z prawem do udziału w zysku(dywidenda).  
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Schemat Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. na 31.03.2020 r. 
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2. Podstawa sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
 
Sprawozdanie finansowe spółek: ENERGOINSTAL S.A. oraz ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o. o. obejmujące okres trzech 
miesięcy od 01 stycznia do 31 marca 2020 roku  zostało sporządzone zgodnie z MSR i MSSF, w tym z uwzględnieniem 
MSR 34. Natomiast sprawozdania finansowe pozostałych jednostek zależnych Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. 
obejmujące okres trzech miesięcy 01 stycznia do 31 marca 2020 roku  zostały sporządzone zgodnie z polskimi 
zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości, a następnie zostały przekształcone zgodnie 
z MSSF na potrzeby sporządzania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przy sporządzaniu 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przestrzegano tych samych zasad (polityki) 
rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
Sprawozdanie finansowe spółki dominującej i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne sprawozdań 
finansowych obejmujących działalność realizowaną w Polsce oraz oddziałów w Niemczech i w Holandii, 
sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. Sprawozdania finansowe jednostek działających za granicą 
sporządzane są w walutach obcych. Dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej podlegają przeliczeniu na walutę 
polską po obowiązującym na dzień kończący okres sprawozdawczy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski, natomiast zyski i straty - po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów 
na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego ustalonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
Powstałe na skutek tych przeliczeń różnice wykazywane są w łącznym sprawozdaniu finansowym Spółki 
dominującej, w pozycji "Różnice kursowe z przeliczenia", jako składnik pozostałych kapitałów rezerwowych.  
 
Dla celów niniejszego raportu okresowego sprawozdania jednostek zależnych, sporządzone według Ustawy 
o Rachunkowości, zostały przekształcone do zasad zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej. 
Rokiem obrotowym jednostki dominującej i jednostek zależnych jest rok kalendarzowy. 
 
Dane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych, chyba że w 
konkretnych sytuacjach podane zostały z większą dokładnością. Walutą funkcjonalną, jak i sprawozdawczą jest złoty 
polski (PLN).  
 
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego, za 
wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych (w tym instrumentów pochodnych) wycenianych w wartości godziwej 
przez zyski i straty oraz części środków trwałych, dla których jako zakładany koszt przyjęto wartość godziwą. 
 

Za okres porównywalny do okresu objętego skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem, to jest za okres od 

01.01.2019 do 31.03.2019, było sporządzane i publikowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 

ENERGOINSTAL S.A.  

 

Oświadczenie o zgodności 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. obejmujące okres trzech 

miesięcy od 01 stycznia do 31 marca 2020 roku, jak również dane porównywalne za okres 01 stycznia do 31 marca 

2019 roku  zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej. 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne z MSR 34  „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. 

 
3. Założenie kontynuacji działalności 
 
Skonsolidowane sprawozdanie  finansowe Grupy zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 

jednostek Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Emitent rozliczył finansowo  kontrakt nr 145/2013 na budowę 

kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75MWe w EC Zofiówka zawartego 

z PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.  

W związku z powyższą sytuacją wygasły przesłanki w zakresie naliczenia kar za opóźnienia w realizacji kontraktu. 

Zarząd sporządził dla oceny płynności finansowej plan, z którego wynika, że Emitent będzie posiadał wystarczające 

środki finansowe na kontynuowanie działalności w roku 2020 i latach następnych. W 2020 r. ENERGOINSTAL SA 

planuje kontynuacje działalności we wszystkich dotychczasowych obszarach aktywności z wyłączeniem produkcji 

silników i elementów do silników prowadzonej w lokalizacji Piechowice. Zarząd Spółki nie przewiduje jednak 

samodzielnego udziału w postępowaniach przetargowych w zakresie kontraktów GRI/GW. Spółka nie wyklucza 

natomiast swojego udziału w w/w kontraktach jako członek konsorcjum lub jako nominowany podwykonawca.  
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Należy podkreślić, że z uwagi na silne powiązania finansowe i handlowe pomiędzy ENERGOINSTAL SA a spółkami 

zależnymi, płynność finansowa Spółki oraz jej zdolność do pozyskiwania środków na finansowanie działalności 

gospodarczej i zapewnienie ciągłości tej działalności, znajduje bezpośrednie przełożenie na sytuację finansową Grupy 

Kapitałowej i sprawność jej funkcjonowania. Mając na uwadze powyższe oraz opierając się na założeniach planu 

finansowego sporządzonego przez jednostkę dominującą na potrzeby wewnętrzne, Emitent uważa, że będzie posiadał 

wystarczające środki finansowe, które pozwolą na kontynuowanie działalności zarówno przez ENERGOINSTAL S.A. 

jak i przez pozostałe spółki  Grupy Kapitałowej w roku 2020 i latach następnych. 

Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne inne okoliczności wskazujące 

na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej  przez  Grupę Kapitałową ENERGOINSTAL S.A. 

 

II.  INFORMACJE DODATKOWE O PRZYJĘTYCH ZASADACH (POLITYCE RACHUNKOWOŚCI) 
 

1. Zasady konsolidacji 
 

Za jednostkę zależną kontrolowaną przez ENERGOINSTAL S.A. w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. uznaje się jednostkę kontrolowaną przez ENERGOINSTAL S.A. 

jako jednostkę dominującą. Przy dokonywaniu oceny, czy ENERGOINSTAL S.A. kontroluje daną jednostkę, uwzględnia 

się spełnienie łącznie trzech podstawowych przesłanek: posiadanie władzy nad inwestycją (podmiotem inwestycji), 

partycypacja w zwrocie lub stracie z inwestycji oraz możliwość wywierania wpływu na inwestycję poprzez 

posiadanie władzy nad podmiotem inwestycji, dającym możliwość wpływu na udział inwestora w dochodach 

z inwestycji. 

Przejęcie jednostki zależnej przez jednostkę dominującą rozlicza się metodą nabycia. 

Wyłączeniu podlega wartość bilansowa inwestycji jednostki dominującej w jednostce zależnej, odpowiednio 

z kapitałem własnym jednostki zależnej. Nadwyżkę wartości bilansowej inwestycji nad wartością godziwą udziału 

ENERGOINSTAL S.A. w możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy.  

Rozrachunki, przychody, koszty i niezrealizowane zyski ujęte w aktywach, powstałe na transakcjach pomiędzy 

spółkami Grupy, podlegają eliminacji. Eliminacji podlegają również niezrealizowane straty, chyba, że transakcja 

dostarcza dowodów na utratę wartości przekazanego składnika aktywów. 

Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych, należące do osób lub jednostek innych niż objęte konsolidacją, 

wykazuje się w odrębnej pozycji pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, oddzielnie 

od kapitału jednostki dominującej w ramach kapitału własnego jako „Kapitały przypadające na udziały 

niekontrolujące”.  

Udziały niekontrolujące stanowią tę część zysku i straty oraz wyników netto uzyskanych z działalności oraz aktywów 

netto jednostki zależnej, które można przyporządkować do udziałów nie należących (bezpośrednio lub pośrednio 

przez jednostki zależne) do jednostki dominującej. Wartość początkową tych kapitałów ustala się w wysokości 

odpowiadającej im wartości godziwej aktywów netto, ustalonej na dzień wymiany.  

Wartość tę zwiększa się lub zmniejsza odpowiednio o zmiany w aktywach netto jednostki zależnej. Przypadające na 

inne osoby lub jednostki objęte konsolidacją zyski lub straty wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu 

z całkowitych dochodów. Jeżeli straty jednostek zależnych przypadające na kapitały przypadające na udziały 

niekontrolujące przekraczają kwoty gwarantujące ich pokrycie, to ich nadwyżka podlega rozliczeniu z kapitałem 

własnym grupy kapitałowej. 

2. Transakcje w walutach obcych i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 
 

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. 

wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność, tj. 

w walucie funkcjonalnej. Dane w  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są w złotych polskich 

(PLN), które stanowią walutę funkcjonalną i walutę prezentacji jednostek Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. 

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej oraz wyceny 

bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażone w walutach obcych ujmuje się jako zyski i straty, o ile nie 

odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. 
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Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości 

godziwej przez zyski i straty, ujmuje się jako element zmian wartości godziwej. Różnice kursowe powstałe 

na pozycjach niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane do aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży, ujmuje się w kapitale z wyceny w wartości godziwej. 

Wynik finansowy oraz sytuacja majątkowa i finansowa jednostki działającej za granicą (oddziału w Niemczech) 

oraz przedstawicielstwa w Holandii przeliczane są na walutę prezentacji, tak aby umożliwić ujęcie jednostki 

działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe 

z zastosowaniem następujących procedur: 

 aktywa i pasywa każdego prezentowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (tj. z uwzględnieniem danych 

porównywalnych) przelicza się po kursie zamknięcia na dzień kończący okres sprawozdawczy; 

 przychody i koszty w każdym sprawozdaniu z całkowitych dochodów (tj. z uwzględnieniem danych 

porównywalnych) przelicza się po kursach wymiany na dzień zawarcia transakcji; 

 wszystkie powstałe różnice kursowe ujmuje się w oddzielnej pozycji kapitału własnego. 

Z przyczyn praktycznych, do przeliczania pozycji przychodów i kosztów stosuje się średni kurs wymiany w danym 

okresie. 

Różnice kursowe netto zaliczone do oddzielnej pozycji kapitału własnego. Uzgodnienie kwoty tego rodzaju różnic 

kursowych na początek i koniec okresu zaprezentowano w nocie dotyczącej pozostałych kapitałów. 

 

3. Rzeczowe aktywa trwałe 
 

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i nakłady na środki trwałe w budowie, które jednostki zamierzają 

wykorzystywać w swojej działalności oraz na potrzeby administracyjne w okresie dłuższym niż 1 rok, które 

w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki.  

Nakłady na środki trwałe obejmują poniesione nakłady inwestycyjne, jak również poniesione wydatki na przyszłe 

dostawy maszyn, urządzeń i usług związanych z wytworzeniem środków trwałych. 

Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczane są między innymi: 

 nieruchomości, tj. grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 

 środki transportu, 

 maszyny i urządzenia, 

 pozostałe ruchome środki trwałe. 

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. 

Na koniec okresu sprawozdawczego rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 

pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości.  

Amortyzacja środków trwałych odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany okres ich 

użytkowania. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo począwszy od następnego miesiąca, 

w którym nastąpiło przekazanie środka trwałego do użytkowania. 

Okresy użytkowania dla poszczególnych składników trwałych są następujące: 

  budynki i budowle    od 5 do 67 lat 

  maszyny i urządzenia     od 3 do 25 lat 

  środki transportu     od 3 do 10 lat 

  pozostałe środki trwałe     od 2,5 do 25 lat 

Środki trwałe o wartości równej lub niższej od 10 000,00 zł traktowane są jak małocenne i odpisywanie w koszty 

w momencie oddania do użytkowania.      

Na koniec okresu sprawozdawczego środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wyceniane są według kosztu 

pomniejszonego o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 



 GRUPA KAPITAŁOWA ENERGOINSTAL S.A. 
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 marca 2020 roku 

sporządzone zgodnie z MSR i MSSF 

 

 
  

11 

Na dzień przejścia na MSR dla środków trwałych zakupionych przed 1997 r. w warunkach hiperinflacji jako zakładany 

koszt przyjęto ich wartość godziwą. 

4. Nieruchomości inwestycyjne 
 

Na dzień 31.03.2020 r. nieruchomości inwestycyjne nie występują.  
 
5. Wartości niematerialne 

 
Wartości niematerialne obejmują aktywa Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A., które nie posiadają postaci 

fizycznej, są identyfikowalne oraz które można wiarygodnie wycenić i które w przyszłości spowodują wpływ korzyści 

ekonomicznych do jednostki. 

Wartości niematerialne ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. 

Amortyzacja wartości niematerialnych odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany okres ich 

użytkowania.  

Dla celów amortyzacji wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania stosowana jest metoda 

amortyzacji liniowej. Okres użytkowania dla składników wartości niematerialnych wynosi od 2 do 20 lat. Na koniec 

okresu sprawozdawczego wartości niematerialne wyceniane są według kosztu po pomniejszeniu o dokonane odpisy 

aktualizujące oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 

6. Wartość firmy i ujemna wartość firmy 
 

Wartość firmy stanowi nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału jednostek Grupy Kapitałowej 

ENERGOINSTAL S.A. w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto przejętej jednostki zależnej na dzień przejęcia. 

Wartość firmy z przyjęcia jednostek zależnych ujmuje się w wartościach niematerialnych. 

Wartość firmy podlega corocznie testowi na utratę wartości i jest wykazywana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

według wartości początkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. 

Ujemna wartość firmy stanowi nadwyżkę wartości godziwej udziału jednostek Grupy Kapitałowej 

ENERGOINSTAL S.A. w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto przejętej jednostki zależnej na dzień przejęcia 

nad kosztem przejęcia jednostek zależnych. Ujemna wartość firmy podlega odpisaniu w zyski i straty 

w okresie, w którym powstała. 

 
7. Aktywa finansowe długoterminowe 

 
W sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa finansowe długoterminowe obejmują w całości: 

• udziały w jednostkach pozostałych, 
 
Udziały w jednostkach powiązanych i pozostałych zalicza się do aktywów trwałych, o ile Grupa Kapitałowa nie 
zamierza zbyć ich w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego. Udziały w jednostkach 
powiązanych i pozostałych wycenia się po początkowym ujęciu w wartości godziwej. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie 
wartości godziwej tych aktywów, a posiadają ustalony termin wymagalności, wówczas ich wyceny dokonuje 
się w wysokości zamortyzowanego kosztu; jeżeli aktywa te nie mają ustalonego okresu wymagalności, wyceny 
dokonuje się w cenie nabycia. Lokaty wyceniane są w wartości nominalnej. 
 
8. Zapasy 

 
Zapasy są aktywami przeznaczonymi do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, będącymi w trakcie 

produkcji przeznaczonej na sprzedaż oraz mającymi postać materiałów lub surowców zużywanych w procesie 

produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług. Zapasy obejmują materiały, półprodukty i produkty w toku, wyroby 

gotowe oraz towary. 

Materiały i towary wycenia się pierwotnie w cenach zakupu. Na dzień kończący okres sprawozdawczy wycena 

materiałów i towarów odbywa się z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, tzn. według ceny zakupu lub ceny 

sprzedaży możliwej do uzyskania w zależności od tego, która z nich jest niższa. Półprodukty i produkty w toku oraz 

wyroby gotowe wycenia się po koszcie wytworzenia, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.  

Odpisy aktualizujące dotyczące zapasów wynikające z ostrożnej wyceny oraz odpisy aktualizujące dla pozycji 

zalegających odnoszone są pozostałe koszty, a ich odwrócenia odnoszone są w pozostałe przychody. 
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9. Należności i rozliczenia międzyokresowe 
 

Należności ujmowane są pierwotnie w wartościach godziwych. W przypadku stosowania normalnych terminów 

płatności, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym charakterze, za wartość godziwą uznaje się ich 

wartość nominalną powstałą w dniu rozpoznania przychodu.  

W przypadku sprzedaży na warunkach płatności wydłużonej poza tzw. normalne warunki kredytowe i przy znaczącej 

wartości pieniądza w czasie, przychody są ujmowane w skorygowanej cenie nabycia (zamortyzowanym koszcie) 

metodą efektywnej stopy procentowej. Różnica między kwotą nominalną zapłata kwotą uzyskaną jako przychód 

jest ujmowana jako przychody z odsetek. 

Na zakończenie okresu sprawozdawczego należności handlowe wycenia się z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny. 

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. 

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów, natomiast ich odwrócenie do pozostałych 

przychodów. 

Należności wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie 

z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”. 

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują poniesione wydatki stanowiące koszty przyszłych okresów oraz 

przyszłe należności z wyceny umów długoterminowych na dzień bilansowy. 

 
10. Aktywa finansowe krótkoterminowe 

 
Aktywa finansowe krótkoterminowe obejmują: 

• pożyczki, 

Pożyczki to nie będące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia 
płatnościach, które nie są notowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas, gdy Grupa Kapitałowa 
ENERGOINSTAL S.A. wydaje środki pieniężne, dostarcza towary lub usługi bezpośrednio dłużnikowi, nie mając 
intencji zaklasyfikowania tych należności do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej jako zyski 
i straty.  

Pożyczki zalicza się do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy 
od zakończenia okresu sprawozdawczego. Pożyczki o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia 
zakończenia okresu sprawozdawczego zalicza się do aktywów trwałych. 

Pożyczki wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
 
11. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne 

krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy od dnia ich założenia, 

otrzymania, nabycia lub wystawienia oraz o dużej płynności. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyceniane są według wartości nominalnych. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z zasadami 

opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”. 

12. Kapitał własny 
 

Kapitał własny Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. stanowią: 

a) kapitał akcyjny jednostki dominującej, 

b) nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, 

c) pozostałe kapitały, na które składają się kapitały rezerwowe i zapasowe, 

d) zyski zatrzymane, na które składają się: 

- niepodzielny zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych (skumulowane zyski/ straty z lat ubiegłych), 

- wynik finansowy bieżącego okresu obrotowego. 
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13. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące  

 
Na dzień 31.03.2020 roku występują kapitały przypadające na udziały niekontrolujące z uwagi na fakt objęcia 
do 31.03.2020.: 66% Przedsiębiorstwa Robót Remontowych ENERGOREM Sp. z o.o. 
 
14. Zobowiązania finansowe 

 
Zobowiązania finansowe obejmują zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i ujmowane są zgodnie 
z zapisami umowy leasingu w wartości bieżącej minimalnych opłat. 
 
15. Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 

 
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie 

określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Grupy Kapitałowej. 

Zobowiązania ujmowane są pierwotnie w wartościach godziwych. W przypadku stosowania normalnych terminów 

płatności, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym charakterze, za wartość godziwą uznaje się ich 

wartość nominalną powstałą w dniu rozpoznania zobowiązania. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania 

wycenia się w wartości zamortyzowanego kosztu. 

Do pozostałych zobowiązań klasyfikowane są rozliczenia międzyokresowe kosztów. Do pozycji tych zalicza 

się zobowiązania przypadające do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane lub wykonane, ale nie zostały 

opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami należnymi pracownikom, 

np. z tytułu zaległych urlopów, premii, wynagrodzenia. 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na koniec okresu sprawozdawczego 

zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”. 

16. Rezerwy 
 

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na spółkach Grupy Kapitałowej ciąży istniejący obowiązek prawny 

lub zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego 

obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać 

wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania lub termin jego wymagalności nie jest pewny. W przypadku, 

gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie 

prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej 

odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza oraz ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. 

17. Leasing 
 

Leasing klasyfikowany jest jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne 

korzyści oraz ryzyko wynikające z użytkowania przedmiotu leasingu na leasingobiorcę.  

Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Grupy Kapitałowej i są 

wyceniane w wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat 

leasingowych. Płatności leasingowe są dzielone na część odsetkową oraz część kapitałową tak, by stopa odsetek od 

pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe są odnoszone w zyski i straty jako koszty 

finansowe. 

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w zyski lub straty przy zastosowaniu metody liniowej  

w okresie wynikającym z umowy leasingu. Korzyści otrzymane i należne jako zachęta do zawarcia umowy leasingu 

operacyjnego odnoszone są w zyski lub straty przy zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy 

leasingu. 

Od dnia 1 stycznia 2019 roku Grupa zastosowała nowy standard MSSF 16 dotyczący wyceny i prezentacji umów 
leasingu. Zgodnie z nowym standardem leasingobiorca ujmuje prawo do użytkowania składnika aktywów 
oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. 

Grupa jako leasingobiorca 

Prawo do  użytkowania składnika aktywów na dzień początkowego ujęcia wycenia się według kosztu, który obejmuje 
zobowiązanie z tytułu prawa wieczystego użytkowania w wysokości wartości bieżącej opłat pozostających do zapłaty 
w tej dacie, wszelkie opłaty zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą.  
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Po początkowym ujęciu Grupa wycenia prawo do użytkowania składnika aktywów według kosztu pomniejszonego o 
łączne odpisy amortyzacyjne i łączne straty z tytułu utraty wartości  oraz skorygowanego z tytułu jakiejkolwiek 
aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu użytkowania. 

Grupa prezentuje prawo do użytkowania aktywów w odrębnej linii sprawozdania z sytuacji finansowej. W ramach tej 
pozycji spółka prezentuje grunty oraz prawo wieczystego  użytkowania gruntów, z których Spółka korzysta 
w zamian za wynagrodzenie. 

Okres leasingu dla umów dotyczących prawa wieczystego użytkowania gruntów Grupa określa jako okres pozostały 
do dnia, na który prawa te zostały nadane, chyba że występują okoliczności, które wskazywałyby na przyjecie 
dłuższego lub krótszego okresu. Prawa wieczystego użytkowania gruntów, za które Grupa nie ponosi opłat z uwagi na 
przysługujące z mocy prawa zwolnienie podmiotowe nie spełniają definicji leasingu. 
 
Po początkowym ujęciu Grupa wycenia zobowiązanie  z tytułu leasingu poprzez: 

 zwiększenie wartości bilansowej w celu odzwierciedlenia odsetek od zobowiązania, 
 zmniejszenie wartości bilansowej w celu uwzględnienia opłat z tytułu użytkowania, 
 zaktualizowanie wyceny wartości bilansowej w celu uwzględnienia wszelkiej ponownej oceny lub zmiany. 

 
Bieżąca wartość przyszłych płatności z tytułu prawa do użytkowania gruntów obliczona została z zastosowaniem 
stopy dyskonta. Stopa dyskonta przyjęta do wyceny zobowiązania wyniosła 3,15%. 
 

18. Utrata wartości 
 

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego, spółki Grupy Kapitałowej dokonują przeglądu wartości bilansowej 

składników majątku trwałego w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty ich 

wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego 

składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu.  

Wartość odzyskiwalna ustalona jest jako kwota wyższa z dwóch wartości, a mianowicie: wartości godziwej 

pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, która odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych 

przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość 

pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne, jeśli występuje, dla danego aktywa. 

Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów, wartość księgowa 

jest pomniejszona do wartości odzyskiwalnej. Strata z tego tytułu jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym 

nastąpiła utrata wartości. 

W sytuacji odwrócenia utraty wartości wartość netto składnika aktywów zwiększana jest do nowej oszacowanej 

wartości odzyskiwalnej, nie wyższej jednak od wartości netto tego składnika aktywów, jaka byłaby ustalona, gdyby 

utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich okresach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest jako 

korekta kosztów okresu, w którym ustały przesłanki powodujące utratę wartości. 

19. Pochodne instrumenty finansowe 
 

Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych ujmowane są jako zyski lub straty w pozycji kosztów 

lub przychodów finansowych, jako że nie były związane z konkretnymi transakcjami operacyjnymi. Instrumenty 

pochodne wbudowane w inne instrumenty finansowe lub umowy nie będące instrumentami finansowymi traktowane 

są jako oddzielne instrumenty pochodne, jeżeli charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim związane 

nie są ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej wynikającymi i jeżeli umowy zasadnicze 

nie są wyceniane według wartości godziwej, której zmiany są ujmowane jako zyski lub straty. 

 
20. Przychody 

 
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują 

należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu 

o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą. 

Sprzedaż produktów i towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia aktywów i przekazania odbiorcy 

znaczącego ryzyka związanego z dostawą.  

Stopień realizacji transakcji dotyczących świadczenia usług jest ustalany przez Grupę ENERGOINSTAL S.A. 

na podstawie udziału kosztów transakcji poniesionych na dany dzień w ogóle szacowanych kosztów transakcji. 



 GRUPA KAPITAŁOWA ENERGOINSTAL S.A. 
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 marca 2020 roku 

sporządzone zgodnie z MSR i MSSF 

 

 
  

15 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, zgodnie 

z metodą efektywnej stopy procentowej. 

21. Koszty finansowania zewnętrznego 
 

Koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia, natomiast gdy koszty 
finansowania zewnętrznego można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie bądź wytworzeniu składnika 
aktywów, aktywuje się je jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia składnika zgodnie z MSR 23. 
 
22. Informacje dotyczące segmentów operacyjnych 

 
Grupa ENERGOINSTAL S.A. prezentuje informacje dotyczące segmentów operacyjnych zgodnie z MSSF 8. Segmenty 

operacyjne zostały zidentyfikowane w oparciu o wewnętrzne raporty, które są przedmiotem regularnego przeglądu 

dokonywanego przez Zarząd spółki w celu alokacji zasobów do danego segmentu i oceny jego wyników. Grupa 

ENERGOINSTAL S.A. wyróżnia trzy podstawowe segmenty: dostawy wyrobów, montaż w Polsce i w innych państwach 

oraz segment pozostały obejmujący prowadzoną na niewielką skalę sprzedaż materiałów, dzierżawy i inne drobne 

usługi.  

 

Segment „dostawy” zajmuje się wytwarzaniem i dostawą urządzeń kotłowych, maszyn i aparatury elektrycznej, ścian 

membranowych, rurociągów, konstrukcji stalowych, rur ożebrowanych, ekonomizerów, przegrzewaczy, parowników, 

walczaków, palników, bandaży, kominów, lejków i zbiorników, silników spalinowych, stacji transformatorowych, 

agregatów pompowych oraz skrzynek, obudów i wsporników, suwnic oraz innych, zarówno dla odbiorców 

zagranicznych jak i krajowych. 

 

Segment „montaż” zajmują się głównie montażem kotłów oraz części ciśnieniowych kotła, montażem palników, 

montażem konstrukcji, kanałów, remontem kotłów oraz jego części, montażem kotłowni oraz wymiennikowi, 

wykonaniem izolacji, remontem instalacji grzewczych oraz pary za granicą oraz w kraju. 

 

Segment „pozostałe” obejmuje prowadzoną na niewielką skalę sprzedaż materiałów, dzierżawy i inne drobne usługi 

dla odbiorców krajowych. 

 

Przychody segmentów są przychodami osiąganymi ze sprzedaży zewnętrznym klientom, jak również z transakcji 

z innymi segmentami Grupy, które dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu.  

Koszty segmentu są kosztami składającymi się z kosztów sprzedaży zewnętrznym klientom oraz kosztów transakcji 

z innymi segmentami Grupy, które wynikają z działalności operacyjnej danego segmentu. 

W celu ustalenia wyniku na segmentach pozostałe przychody i koszty zastały w oparciu o racjonalne przesłanki 

przypisane do danych segmentów, pozycje przy których nie było możliwe takie zakwalifikowanie zostały ujęte 

w uzgodnieniach. 

Zasady rachunkowości segmentu są zasadami przyjętymi do sporządzenia i prezentacji skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy, jak również zasadami rachunkowości, które odnoszą się konkretnie 

do sprawozdawczości dotyczącej segmentów. 

 

23. Umowy o budowę 
 

Grupa ENERGOINSTAL S.A. przy wycenie kontraktów długoterminowych stosuje metodę procentowego 

zaawansowania kontraktu. Dla ustalenia stopnia zaawansowania realizacji umowy służy metoda ustalania proporcji 

kosztów umowy poniesionych z tytułu prac wykonanych do danego momentu w stosunku do szacowanych łącznych 

(całkowitych) kosztów umowy. Przychody z tytułu umowy ustala się metodą procentowego zaawansowania realizacji 

umowy oraz marżą możliwą do uzyskania. 

W przypadku trudności w zakresie wiarygodnego oszacowania marży/wyniku, stosuje się metodę zerowego zysku, tj. 

przychody ujmuje się wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów umowy, dla których istnieje 

prawdopodobieństwo ich odzyskania. Jako kontrakty istotne dla jednostki dominującej oraz spółek zależnych, dla 

celów niniejszego sprawozdania, ujęto kontrakty o wartości powyżej 100 tys. złotych.  
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24. Dotacje 
 

Dotacje państwowe ujmuje się jedynie wtedy, gdy występuje racjonalny stopień pewności, że jednostka gospodarcza 

spełni warunki, którymi obwarowane są te dotacje oraz że dotacje te rzeczywiście otrzyma. 

Dotacje rządowe, które stają się należne jako forma rekompensaty za już poniesione koszty lub straty, ujmowane są 

jako przychód w okresie, w którym stały się należne. Wykazywane są w pozostałych przychodach. 

Dotacje państwowe do inwestycji ujmowane są w sposób systematyczny, jako pozostały przychód 

w poszczególnych okresach, aby zapewnić ich współmierność z ponoszonymi kosztami, które dotacje mają 

w zamierzeniu kompensować. 

25. Opodatkowanie 
 

Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony. 

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego 

roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowanego zysku (straty) brutto w związku 

z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania 

przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia 

podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi 

w przyszłości w oparciu o różnice pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadającymi im 

wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. 

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających 

opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, 

w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice 

przejściowe. 

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, 

gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. 

Podatek odroczony jest ujmowany w zyskach lub stratach poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji ujętych poza 

zyskami lub stratami. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany poza zyskami 

lub stratami. 

Inne obciążenia zysku obejmują inne podatki dotyczące Oddziału w Niemczech naliczane według przepisów prawa 

niemieckiego oraz w Holandii według prawa holenderskiego. 

26. Przeliczanie danych finansowych na EURO  
 
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro 

według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 marca 2020 roku, w wys. 4,5523 zł ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski. Poszczególne pozycje zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych dotyczące 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2020 roku przeliczono 

na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank 

Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem kwartalnym w wys. 

4,3963 zł. 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej porównywalnych danych finansowych 

przeliczono na euro według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2019 roku, w wys. 4,2585 zł. 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Poszczególne pozycje zysków lub strat oraz sprawozdania z  przepływów 

pieniężnych dotyczące porównywalnych danych finansowych za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2019 roku 

przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy 

Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem kwartalnym w wys. 

4,2978 zł. 

Najwyższy i najniższy kurs EUR w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2020: 

- najniższy kurs euro  wyniósł 4,2279 , najwyższy 4,6044 
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Wybrane podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów 

oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych z skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych 

danych finansowych przeliczone na euro zostały zamieszczone w punkcie III sprawozdania.  

 

27. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za okres 
poprzedni z danymi sprawozdania za okres bieżący 

 
Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów i sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres 

01.01.2020 r. – 31.03.2020 r. są porównywalne z okresem  01.01.2019 r. – 31.03.2019 r., natomiast dane liczbowe 

ujęte w  sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym na 31.03.2020 r. 

są porównywalne ze stanem na 31.03.2019 i 31.12.2019 r. 

 

28. Korekty sprawozdań wynikające z zastrzeżeń  w opinii biegłych 
 

Nie dokonywano korekt sprawozdań, gdyż opinie biegłych nie zawierały zastrzeżeń skutkujących zmianami 

sprawozdań finansowych. 
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III.  WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE                                                                      
31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019 

tys. złotych tys. złotych tys. EURO tys. EURO 

        SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

12 300 20 940 2 798 4 872 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 981) 1 342 (906) 312 

III. Zysk (strata) brutto (3 612) 854 (822) 199 

IV. Zysk (strata) netto (3 706) 785 (843) 183 

V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EURO)  (0,21) 0,04 (0,05) 0,01 

VI. Rozwodniona liczba akcji  - - - - 

VII. Rozwodniony zysk  na jedną akcję (w zł / EURO) - - - - 

        SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 071)  (1 637) (244) (381) 

IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 70 (358) 16 (83) 

X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (183) (404) (42) (94) 

XI. Przepływy pieniężne netto, razem (1 184) (2 399) (269) (558) 

        SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

XII. Aktywa razem (na koniec I kwartału bieżącego roku 
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 

98 561 95 770 21 651 22 265 

XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec 
I kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego 
roku obrotowego ) 

50 331 44 370 11 056 10 315 

XIV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału 
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku 
obrotowego ) 

17 592 14 831 3 864 3 448 

XV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału 
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku 
obrotowego ) 

32 739 29 539 7 192 6 867 

XVI. Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku 
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 

48 230 51 400 10 595 11 950 

XVII. Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału bieżącego roku 
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 

1 800 1 800 395 418 

XVIII. Średnioważona liczba akcji  18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 

XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,68 2,86 0,59 0,66 

XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję  
(w zł / EURO)  

 -  - 

XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w 
zł / EURO) 

- - - - 

 
 

 Średni kurs w okresie  Kurs bilansowy 

01.01. – 31.03.2020 4,5523 31.03.2020 4,3963 

01.01. – 31.03.2019 4,2978 31.12.2019 4,3013 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR I MSSF 
 
IV.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ           
   

AKTYWA 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2019 

A.  Aktywa trwałe (długoterminowe) 52 992 53 116 54 946 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 43 991 44 077 46 667 

2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu 4 347 4 355 2 180 

3. Nieruchomości  inwestycyjne  - - 

4. Wartość firmy 14 14 14 

5. Inne wartości niematerialne 64 72 91 

6. Długoterminowe aktywa finansowe  - - 

7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 401 4 352 4 248 

8. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 175 246 1 746 

B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 45 569 44659 40 824 

1. Zapasy 11 117 6 528 5 415 

2. Należności z tytułu dostaw i usług 19 901 21 792 18 202 

3. Krótkoterminowe należności i rozliczenia 
międzyokresowe  

10 266 10 802 12 966 

4. Należności z tytułu podatku dochodowego 683 751 677 

5. Udzielone pożyczki  - - 

6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 602 4 786 3 564 

Aktywa razem 98 561 97 775 95 770 

    

PASYWA 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2019 

A.  Kapitał własny 48 230 51 989 51 400 

I. Kapitał własny przypadający udziałowcom Jednostki 
Dominującej 

46 761 50 451 50 126 

1. Kapitał podstawowy 1 800 1 800 1 800 

2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

70 196 70 196 70 196 

3. Kapitały rezerwowe i zapasowe 51 465 51 519 51 441 

4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów 617 616 616 

5. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego (77 317) (73 680) (73 927) 

II. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 1 469 1 538 1 274 

B. Zobowiązania długoterminowe 17 592 16 251 14 831 

1. Rezerwy 1 577 1 576 1 414 

2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 827 4 801 4 885 

3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki  - - 

4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 4 839 4 222 2 545 

5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe   

6 349 5 652 5 987 

C. Zobowiązania krótkoterminowe 32 739 29 535 29 539 

1. Rezerwy 1 470 1 470 970 

2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 1 385 2 716 3 407 

3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 824 1 570 805 

4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 14 962 13 153 16 005 

5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe 

12 881 10 479 8 139 

6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 217 147 213 

Pasywa razem 98 561 97 775 95 770 
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V.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 

WARIANT KALKULACYJNY   
01.01.2020 
31.03.2020 

01.01.2019 
31.03.2019 

A.  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 300 20 940 

B.  Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 067 17 407 

C.  Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A–B) (767) 3 533 

D.  Koszty sprzedaży 157 160 

E.  Koszty ogólnego zarządu 3 022 3 229 

F.  Pozostałe przychody 455 8 439 

G.  Pozostałe koszty 490 7 241 

H.  Zysk/strata z działalności operacyjnej (C-D-E-+F-G) (3 981) 1 342 

I.  Przychody finansowe 798 66 

J.  Koszty finansowe 429 554 

K.  Zysk/strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych 

- - 

L.  Zysk/strata brutto (H+I-J+K) (3 612) 854 

M.  Podatek dochodowy 94 69 

N.  Pozostałe obciążenia zysku brutto - - 

O.  Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M-N) (3 706) 785 

P. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej - - 

R. Zysk/strata netto za rok obrotowy (O+P) (3 706) 785 

Przypadający/a na: (3 706) 785 

Akcjonariuszy jednostki dominującej (3 637) 727 

Udziały niekontrolujące (69) 58 

S. Pozostałe dochody całkowite (54) - 

1. Składniki, które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub 
straty po spełnieniu określonych warunków 

 - 

2. Składniki, które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub 
straty po spełnieniu określonych warunków 

(54) - 

- Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą (54) - 

T. Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w 
pozostałych dochodach całkowitych 

 - 

U. Całkowite dochody ogółem (3 760) 785 

     Przypadające na: (3 760) 785 

     Właścicieli Jednostki Dominującej (3 691) 727 

      Udziały niekontrolujące (69) 58 

 

 
01.01.2020 
31.03.2020 

01.01.2019 
31.03.2019 

Zysk na jedną akcję:   

- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (0,21) 0,04 

- rozwodniony z wyniku finansowego działalności kontynuowanej - - 

- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej - - 

- rozwodniony z wyniku finansowego działalności zaniechanej - - 

- podstawowy z wyniku finansowego za rok obrotowy (0,21) 0,04 

- rozwodniony z wyniku finansowego za rok obrotowy - - 
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  VI.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 
 

  

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 

Kapitały 
przypadające  
na udziały 
niekontrolujące 

Kapitał własny 
ogółem 

Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży 
akcji powyżej 
ich wartości 
nominalnej 

Kapitały 
rezerwowe 
i zapasowe 

Kapitał 
rezerwowy  
z aktualizacji 
wyceny 
aktywów 

Zysk/ strata  
z lat ubiegłych 
i roku 
bieżącego 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2020 1 800 70 196 51 519 616 (73 680) 50 451 1 538 51 989 

Dochody całkowite razem w 
okresie 01.01.- 31.03.2020 

- - (54) - (3 637) (3 691) (69) (3 760) 

Różnice kursowe z wyceny 
jednostek działających za 
granicą 

- - (54) - - (54)  (54) 

Zyski/straty aktuarialne - - - - - - - - 

Podatek dochodowy związany 
z pozycjami prezentowanymi 
w kapitale lub przeniesionymi 
z kapitału 

- - - - - - - - 

Zysk/ strata za rok obrotowy - - - - (3 637) (3 637) (69) (3 706) 

Pozostałe zmiany ujęte w 
okresie 01.01.- 31.03.2020 

- - - - - - - - 

Emisja kapitału akcyjnego - - - - - - - - 

Dywidendy - - - - - - - - 

Podział zysku - - - - - - - - 

Korekty konsolidacyjne - - - - - - - - 

Saldo na dzień 31.03.2020 1 800 70 196 51 465 616 (77 317) 46 761 1 469 48 230 
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Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 

Kapitał 
przypadający 
na udziały 
niekontrolujące 

Kapitał własny 
ogółem 

Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży 
akcji powyżej 
ich wartości 
nominalnej 

Kapitały 
rezerwowe  
i zapasowe 

Kapitał 
rezerwowy  
z aktualizacji 
wyceny 
aktywów 

Zysk/ strata  
z lat 
ubiegłych i 
roku 
bieżącego 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2019 1 800 70 196 51 441 616 (74 654) 49 399 1 216 50 615 

Zmiany zasad rachunkowości      -   

Saldo na dzień 01.01.2019 po korektach  
(po przekształceniu) 

1 800 70 196 51 441 616 (74 654) 49 399 1 216 50 615 

Dochody całkowite razem  
w okresie 01.01.- 31.12.2019 

- - 64 - 1 370 1 434 340 1 774 

Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny - - - - - - - - 

Różnice kursowe z wyceny jednostek 
działających za granicą 

- - 22 - - 22 - 22 

Zyski/straty aktuarialne - - 51 - - 51 22 73 

Odpis kapitału z aktualizacji wyceny - sprzedaż 
środków trwałych 

- - - - - - - - 

Podatek dochodowy związany z pozycjami 
prezentowanymi w kapitale lub 
przeniesionymi z kapitału 

  (9)   (9) (4) (13) 

Zysk/ strata za rok obrotowy - - - - 1 370 1 370 322 1 692 

Pozostałe zmiany ujęte  
w okresie 01.01.- 31.12.2019 

- - 14 - (396) (382) (18) (400) 

Emisja kapitału akcyjnego - - - - - - - - 

Dywidendy - - - - - - - - 

Podział zysku - - 259 - (396) (137) - (137) 

Korekty konsolidacyjne - - (245) -  (245) (18) (263) 

Saldo na dzień 31.12.2019 1 800 70 196 51 519 616 (73 680) 50 451 1 538 51 989 
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Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 

Kapitał 
przypadający  
na udziały 
niekontrolujące 

Kapitał własny 
ogółem 

Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży 
akcji powyżej 
ich wartości 
nominalnej 

Kapitały 
rezerwowe 
i zapasowe 

Kapitał 
rezerwowy  
z aktualizacji 
wyceny 
aktywów 

Zysk/ strata 
z lat 
ubiegłych  
i roku 
bieżącego 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2019 1 800 70 196 51 441 616 (74 654) 49 399 1 216 50 615 

Dochody całkowite razem w 
okresie 01.01.- 31.03.2019 

- - - - 727 727 58 785 

Zyski/ straty z tytułu aktualizacji 
wyceny 

- - - - - -  - 

Różnice kursowe z wyceny jednostek 
działających za granicą 

- - - - - - - - 

Odpis kapitału z aktualizacji wyceny - 
sprzedaż środków trwałych 

- - - - - - - - 

Umorzenie udziałów w spółce 
zależnej za wynagrodzeniem 

- - - - - - - - 

Zysk/ strata za rok obrotowy - - - - 727 727 58 785 

Pozostałe zmiany ujęte w okresie 
01.01.- 31.03.2019 

- - - - - - - - 

Dywidendy - - - - - - - - 

Podział zysku - - - - - - - - 

Korekty konsolidacyjne - - - - - - - - 

Saldo na dzień 31.03.2019 1 800 70 196 51 441 616 (73 927) 50 126 1 274 51 400 
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VII.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

METODA POŚREDNIA 
01.01.2020 
31.03.2020 

01.01.2019 
31.03.2019 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

Zysk/ strata netto (3 637) 727 

Korekty o pozycje: 2 566 (2 364) 

Udziały niekontrolujące (69) 58 

Amortyzacja środków trwałych 1 187 1 139 

Amortyzacja wartości niematerialnych 22 23 

Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych  - 

Koszty i przychody z tytułu odsetek 346 345 

Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej (63) 255 

Zmiana stanu rezerw 26 (247) 

Zmiana stanu zapasów (4 589) 620 

Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych 2 500 4 564 

Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 3 294 (9 105) 

Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy (35) (16) 

Inne korekty (53) - 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (1 071) (1 637) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych 92 52 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych  - 

Wpływy z tytułu odsetek  - 

Spłaty udzielonych pożyczek  - 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych  

(22) (410) 

Wydatki netto na nabycie nieruchomości inwestycyjnych  - 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 70 (358) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

Wpływy z kredytów i pożyczek 1 800 201 

Inne wpływy finansowe  - 

Spłata kredytów i pożyczek (1 639) (143) 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (227) (117) 

Zapłacone odsetki (117) (345) 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (183) (404) 

Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i 
ekwiwalentów środków pieniężnych 

(1 184) (2 399) 

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w 
rachunku bieżącym na początek okresu 

4 786 5 963 

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w 
rachunku bieżącym na koniec okresu 

3 602 3 564 
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VIII.  INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE 
 

NOTA 1. Zmiany wartości brutto środków trwałych (wg grup rodzajowych)  

01.01. – 31.03.2020 
Budynki, 
budowle 

Środki 
transportu 

Maszyny, 
Urządzenia 

Pozostałe Razem 

Wartość brutto na początek okresu 42 331 6 429 57 532 8 353 114 645 

Zwiększenia  521 654 91 1 265 

Zmniejszenia  193 154 54 401 

Przemieszczenia wewnętrzne(+/-)      

Wartość brutto na koniec okresu 42 331 6 757 58 032 8 389 115 509 

 

01.01. – 31.12.2019 
Budynki, 
budowle 

Środki 
transportu 

Maszyny, 
Urządzenia 

Pozostałe Razem 

Wartość brutto na początek okresu 45 422 6 712 57 695 8 222 118 051 

Zwiększenia 0 1 081 331 132 1 544 

Zmniejszenia 3 091 1 364 494 1 4 950 

Przemieszczenia wewnętrzne(+/-) - - - - - 

Wartość brutto na koniec okresu 42 331 6 429 57 532 8 353 114 645 

 

01.01. – 31.03.2019 
Budynki, 
budowle 

Środki 
transportu 

Maszyny, 
Urządzenia 

Pozostałe Razem 

Wartość brutto na początek okresu 45 422 6 712 57 695 8 222 118 051 

Zwiększenia - 265 44 60 369 

Zmniejszenia - 475 432 - 907 

Przemieszczenia wewnętrzne(+/-) - - - - - 

Wartość brutto na koniec okresu 45 422 6 502 57 307 8 282 117 513 

 

Grupa ENERGOINSTAL S.A. nie posiada zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa z tytułu przeniesienia prawa własności 
nieruchomości. Wykazane w aktywach grunty obejmują prawo użytkowania wieczystego gruntu. 
Wartość netto środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu na dzień 31.03.2020 wynosi 2 951 969,49 
złotych na dzień 31.12.2019 wynosi 2 161 403,83 złotych i 31.03.2019 wynosi 2 025 773,69 złotych.  
W okresie 01.01. – 31.03.2020 r. nakłady inwestycyjne dotyczyły zakupu maszyn, urządzeń i narzędzi na kwotę 471 442,55 
złotych oraz środków transportowych na kwotę  647 885,60 złotych. 
 

Wartość środków trwałych w budowie na 31.03.2020 r. wynosiła 16.117,04 złotych i obejmowała nakłady na budynki 
i budowle. 
 
Na dzień 31.03.2020 r. zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych wyniosły 18 557,01 złotych. 
 

Nota 1.1 Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

 

Nazwa składnika 
aktywów trwałych 

(lub grupy) 

Oczekiwany 
termin zbycia 

 31.03.2020  31.12.2019 31.03.2019 
Wartość 
brutto 

Odpis 
aktualizujący 

Wartość 
brutto 

Odpis 
aktualizujący 

Wartość 
brutto 

Odpis 
aktualizujący 

Wieczyste użytkowanie 
gruntów 

II kwartał 2019 - - - - 201 201 

Budynki i budowle II kwartał 2019 - - - - 3091 3091 
  - - - - - - 

Razem  - - - - 3 292 3 292 
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Nota 1.2 Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące zabezpieczenie spłaty zobowiązań 
 

Wartość zabezpieczenia (kwota do 
wysokości której ustanowiono 
zabezpieczenie) 

31.03.2020 31.12.2019 31.03.2019 

Hipoteka 78 215 72 215 72 215 

Zastaw rzeczowych aktywów trwałych 12 913 12 913 27 839 

Razem 
91 128 

85 128 
100 054 

 

Obciążenia na nieruchomościach wg stanu na 31.03.2020 r.: 

a) Hipoteka umowna łączna do wysokości 7.414.642,86 zł wpisana do KW CZ1Z/00049889/2  ustanowiona na 

nieruchomości położonej w Porębie przy ul. Zakładowej 2 oraz KW JG1J/00037540/3, na nieruchomości położonej w 

Piechowicach przy ul. Przemysłowa 11- na rzecz PKO BP SA tytułem zabezpieczenia limitu kredytowego wielocelowego. 

 

b) Hipoteka łączna do wysokości 60.000.000,00 zł wpisana do KW KW CZ1Z/00049889/2, ustanowiona na 

nieruchomości położonej w Porębie przy ul. Zakładowej 2  - na rzecz PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. 

tytułem i w celu zabezpieczenia wszystkich obecnych i przyszłych wierzytelności Zamawiającego względem 

Wykonawcy objętych, wynikających lub związanych z Kontraktem. 145/2013 na budowę kogeneracyjnego bloku 

fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A. z dnia 14 października 2013 roku 

 

c) Hipoteka umowna do wysokości 4.800.000,00zł  wpisana do KW 50141, ustanowiona na nieruchomości 

położonej w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. E. Orzeszkowej 3, na rzecz BANK MILLENNIUM S.A. tytułem 

zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy o linię wieloproduktową. 

 

d) Hipoteka umowna do wysokości 6.000.000,00zł  wpisana do KW 50141, ustanowiona na nieruchomości 

położonej w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. E. Orzeszkowej 3, na rzecz BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 

tytułem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy o linię wielocelową 

 

Wykaz obciążeń na rzeczowych aktywach trwałych według stanu na 31.03.2020 r.: 

 

a) Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych  na kwotę 6.243.530,56 zł znajdujących się  w Porębie przy ul. 

Zakładowej 2 - na rzecz PKO BP SA tytułem zabezpieczenia Umowy Ugody 2018 . Umowa Ugody 1/2018 została 

spłacona dnia 29.11.2019. Na dzień sporządzania raportu brak oświadczenia banku PKO BP SA o  zwolnieniu 

Energoinstalu S.A. z powyższego zabezpieczenia. 

 

b) Zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kwotę  5.236.389,29zł znajdujących się  w Porębie przy ul. 

Zakładowej 2 - na rzecz PKO BP SA tytułem zabezpieczenia umowa limitu kredytowego wielocelowego 40 1020 2313 

0000 3402 0370 0690 na podstawie Aneksu nr  2 z dnia 05.12.2019r. do Umowy o Ustanowienie zastawu rejestrowego 

z dnia 31.01.2018r. Postanowienie sądu o zmianie wpisu z dnia 02.06.2020r. 

 

c) Zastaw na rzeczowych aktywach trwałych w wysokości 1.433.467,00 zł na rzecz Banku Millennium, tytułem 

zabezpieczenia linii kredytowej. 

 



 

 

 

 

 

NOTA 2. Informacje dotyczące kapitału akcyjnego, emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 

 
W okresie objętym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wykup lub spłata zarówno dłużnych papierów wartościowych jak również kapitałowych papierów 
wartościowych nie wystąpiły. 
 
 
 
Na dzień 31 marca 2020 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 1.800.000 złotych i dzielił się na 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złoty każda: 

31.03.2020 Rodzaj akcji Rodzaj 
uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji Wartość 
nominalna 
jednej akcji  
w złotych 

Wartość serii / 
emisji wg 
wartości 
nominalnej  
w tys. złotych 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data rejestracji Prawo  
do 
dywidendy 
(od daty) 

Seria A na okaziciela brak brak 9 016 360 0,10 901 
wkłady 
pieniężne 

16.08.1991 16.08.1991 

Seria B na okaziciela brak brak 2 677 090 0,10 268 
wkłady 
pieniężne 

05.12.1997 01.01.1998 

Seria C na okaziciela brak brak 2 706 550 0,10 271 
wkłady 
pieniężne 

29.09.2006 01.01.2007 

Seria D na okaziciela brak brak 3 600 000 0,10 360 
wkłady 
pieniężne 

15.10.2007 01.01.2008 

Liczba akcji razem 18 000 000      

Kapitał zakładowy, razem   1 800    

 
W kapitale podstawowym Spółki nie ma akcji uprzywilejowanych.  
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NOTA 3. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich ( opcji ) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu 

kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. 

 
Zestawienie zmian i stanu 
posiadania  akcji spółki 
Energoinstal S.A.  
przez osoby zarządzające  
i nadzorujące spółkę  
za okres   
26.06.2020 – 29.07.2020 

Sprawowana 
funkcja w 
jednostce 
Energoinstal S.A. 

Ilość 
posiadanych 
akcji wg stanu 
na 26.06.2019 

Zwiększenia 
ilości akcji 

Zmniejszenia 
ilości akcji 

Ilość 
posiadanych 
akcji wg stanu 
na 31.03.2020 

Zwiększenia 
ilości akcji 

Zmniejszenia 
ilości akcji 

Ilość 
posiadanych 
akcji wg stanu 
na 29.07.2020 

W.A.M. Sp. z o.o. * 

Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 
Prezes Zarządu 
Wiceprezes 
Zarządu 

11 259 117 - - 11 259 117 - - 11 259 117 

Jarosław Więcek 
Wiceprezes 
Zarządu 

910 581 - - 910 581 - - 910 581 

Michał Więcek Prezes Zarządu 909 000 - - 909 000 - - 909 000 

Razem  13 078 698 - - 13 078 698 - - 13 078 698 

 
 
 
* Udziałowcy spółki; Stanisław Więcek, Michał Więcek, Jarosław Więcek.  
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NOTA 4. Zmiany liczby akcji 

Akcje zwykłe wyemitowane i w pełni opłacone 
01.01.2020 
31.03.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2019 
31.03.2019 

Na początek okresu 18 000 000 18 000 000 18 000 000 

Na koniec okresu 18 000 000 18 000 000 18 000 000 

 

NOTA 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania 
raportu kwartalnego 

Wykaz akcjonariuszy  posiadających w dniu 
29.07.2020 roku, co najmniej 5% liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Ilość 
posiadanych 

akcji 

% 
posiadanego 

kapitału 

Ilość 
posiadanych 

głosów na 
WZA 

% 
posiadanych 

głosów 

W.A.M. Sp. z o.o. 11 259 117 62,55 11 259 117 62,55 

Jarosław Więcek 910 581 5,06 910 581 5,06 

Michał Więcek 909 000 5,05 909 000 5,05 

Razem 13 078 698 72,66 13 078 698 72,66 

W okresie objętym sprawozdaniem Jednostka dominująca nie była w posiadaniu akcji własnych. 
 

NOTA 6. Informacje o zmianie stanu rezerw 

01.01.2020 - 31.03.2020 
Rezerwy na 

naprawy 
gwarancyjne 

Rezerwy na 
świadczenia 

pracownicze i 
tym podobne 

Pozostałe 
rezerwy 

Razem 

Wartość na  początek okresu, w 
tym: 

528 2 520 - 3 048 

Krótkoterminowe na początek okresu - 1 470 - 1 470 

Długoterminowe na początek okresu 528 1 048 - 1 576 

Zwiększenia - - - - 

Zmniejszenia - - - - 

Wartość na koniec okresu, w tym: 528 2 520 - 3 048 

Krótkoterminowe na koniec okresu - 1 470 - 1 470 

Długoterminowe na koniec okresu 528 1 048 - 1 576 
 

01.01.2019 - 31.03.2019 
Rezerwy na 

naprawy 
gwarancyjne 

Rezerwy na 
świadczenia 

pracownicze i 
tym podobne 

Pozostałe 
rezerwy 

Razem 

Wartość na  początek okresu, w 
tym: 

519 1 865 - 2 384 

Krótkoterminowe na początek okresu - 970 - 970 

Długoterminowe na początek okresu 519 895 - 1 414 

Zwiększenia - - - - 

Zmniejszenia - - - - 

Wartość na koniec okresu, w tym: 519 1 865 - 2 384 

Krótkoterminowe na koniec okresu - 970 - 970 

Długoterminowe na koniec okresu 519 895 - 1 414 
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NOTA 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość składników aktywów 

 

01.01. – 31.03.2020 

Rzeczowe 
aktywa trwałe,  
prawo 
użytkowania 
wieczystego 
gruntów  oraz 
wartości 
niematerialne 

Długoterminow
e aktywa 
finansowe 

Zapasy Należności Razem 

Wartość odpisów  
na początek okresu 

851 4 799 820 19 569 26 039 

Zwiększenia    140 140 

Zmniejszenia 11   80 91 

Wartość odpisów  
na koniec okresu 

840 4 799 820 19 629 26 088 

 
 

01.01. – 31.12.2019 

Rzeczowe 
aktywa trwałe, 
prawo 
użytkowania 
wieczystego 
gruntów oraz 
wartości 
niematerialne 

Długotermino
we aktywa 
finansowe 

Zapasy Należności Razem 

Wartość odpisów na 
początek okresu 

2 729 4 699 1 781 24 726 33 935 

Zwiększenia  100 153 1 904 2 157 

Zmniejszenia 1 878  1 114 7 061 10 053 

Wartość odpisów na 
koniec okresu 

851 4 799 820 19 569 26 039 

 

01.01. – 31.03.2019 
Rzeczowe 
aktywa trwałe 

Długotermino
we aktywa 
finansowe 

Zapasy Należności Razem 

Wartość odpisów na 
początek okresu 

2 729 4 699 1 781 24 726 33 935 

Zwiększenia - - - 14 14 

Zmniejszenia 11 - 1 114 2 023 3 148 

Wartość odpisów na 
koniec okresu 

2 718 4 699 1 667 22 717 30 801 

 
W okresie 01.01.–31.03.2020 r. nastąpiło rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 

80.000,00 zł oraz zawiązanie odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 138.658,54 zł. 

 
NOTA 8. Segmenty działalności 

Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A. monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania 

decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników 

działalności jest wynik na sprzedaży (zdefiniowany, jako zysk strata brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty sprzedaży 

i koszty ogólnego zarządu). Finansowanie Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A (łącznie z kosztami i przychodami 

finansowymi oraz pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi), aktywa i zobowiązania oraz podatek dochodowy 

są monitorowane na poziomie poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. 

i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów. 

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków poszczególnych segmentów 

Grupy Kapitałowej za okres 01.01-31.03.2020 r. oraz za okres porównywalny 01.01-31.03.2019 r. 
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Segmenty sprawozdawcze (według produktów i usług): 
 

01.01.2020-31.03.2020 

Razem działalność kontynuowana 
 

DOSTAWY MONTAŻ POZOSTAŁE RAZEM 

 Przychody  

 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 

Grupy Kapitałowej  
                 3 820             8 086               395  12 301 

 Sprzedaż między segmentami                    (979)              (915)              (2 058)  (3 952) 

 Przychody segmentu ogółem przed 
wyłączeniami  

                 4 799             9 001             2 453  16 253 

 Koszty        

Koszty sprzedaży produktów i materiałów przez 

Grupę Kapitałową  
                 3 295            7 848                 1 923  13 067 

Koszty sprzedaży wyłączenia wewnątrz 
grupowe   

             (907)            (1 476)           (29)  (2 411) 

Koszty sprzedaży produktów i materiałów 

ogółem przed wyłączeniami 
                 4 202             9 324               1 952  15 478 

 
 

01.01.2019-31.03.2019 

Razem działalność kontynuowana 
 

DOSTAWY MONTAŻ POZOSTAŁE RAZEM 

 Przychody  

 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 

Grupy Kapitałowej  
                 5 733             13 077              2 130  20 940 

 Sprzedaż między segmentami                    (3 918)              (1 795)              (196)  (5 909) 

 Przychody segmentu ogółem przed 

wyłączeniami  
                9 651             14 872            2 326  26 849 

 Koszty        

Koszty sprzedaży produktów i materiałów 

przez Grupę Kapitałową  
                 4 082             10 848                  2 477  17 407 

Koszty sprzedaży wyłączenia wewnątrz 

grupowe   
             (5 775)            (45)           (41)  (5 861) 

Koszty sprzedaży produktów i materiałów 
ogółem przed wyłączeniami 

                 9 857             10 893               2 518 23 268 

 
Uzgodnienie przychodów, zysku lub straty, aktywów oraz zobowiązań segmentu sprawozdawczego 

Przychody  
 01.01.2020 - 

31.03.2020 

 01.01.2019 - 

31.03.2019 

 Łączne przychody segmentów sprawozdawczych przed wyłączeniami  16 253 26 849 

Wyłączenia przychodów z tytułu transakcji między segmentami  (3 952) (5 909) 

 Przychody grupy kapitałowej  12 301 20 940 
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Informacje dotyczące obszarów geograficznych 

 

 

NOTA 9. Umowy o budowę 

 01.01. – 31.03.2020 01.01. - 31.03.2019 

Łączna kwota poniesionych kosztów 2 750 7 327 
Łączna kwota ujętych zysków i strat 406 3 044 
   
 31.03.2020 31.03.2019 

Kwota otrzymanych zaliczek - - 
Kwota kaucji - - 
Kwota należności od klientów z tytułu prac wynikających z umów 1 291 10 446 
Kwota zobowiązań wobec klientów z tytułu prac wynikających z 
umów 

  

 01.01. – 31.03.2020 01.01. – 31.03.2019 

Przychody z wyceny (67) 5 883 
Przychody zrealizowane 3 223 4 488 
Przychody razem 3 156 10 371 

 
Grupa ENERGOINSTAL S.A. przy wycenie kontraktów długoterminowych stosuje metodę procentowego 

zaawansowania kontraktu. Dla ustalenia stopnia zaawansowania realizacji umowy służy metoda ustalania proporcji 

kosztów umowy poniesionych z tytułu prac wykonanych do danego momentu w stosunku do szacowanych łącznych 

(całkowitych) kosztów umowy.  Przychody z tytułu umowy ustala się metodą procentowego zaawansowania realizacji 

umowy oraz marżą możliwą do uzyskania. W przypadku trudności w zakresie wiarygodnego oszacowania 

marży/wyniku, stosuje się metodę zerowego zysku, tj. przychody ujmuje się wyłącznie do wysokości poniesionych 

kosztów umowy, dla których istnieje prawdopodobieństwo ich odzyskania. Jako kontrakty istotne dla spółki, 

dla celów niniejszego sprawozdania, ujęto kontrakty o wartości powyżej 100 tys. zł. 

 
NOTA 10. Podatek dochodowy 

 Główne składniki obciążenia / uznania podatkowego w rachunku zysków i strat 

  
01.01.2020 
31.03.2020 

01.01.2019 
31.03.2019 

Bieżący podatek dochodowy 96 96 

- bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego 96 96 

Odroczony podatek dochodowy (2) (27) 

- obciążenie/uznanie z tytułu podatku odroczonego dotyczące powstania i 
odwracania się różnic przejściowych 

(2) (27) 

Obciążenie/uznanie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat, w 
tym: 

94 69 

- przypisane działalności kontynuowanej 94 69 
 
Bieżące obciążenie podatkowe obliczane jest na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. Zastosowanie 
tych przepisów różnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego zysku (straty) netto, w związku z wyłączeniem 

Przychody   

w okresie 

 Działalność kontynuowana  

Razem 

działalność 

kontynuowana 

przed 

wyłączeniami 

konsolidacyjnymi   POLSKA   NIEMCY  CZECHY HOLANDIA BELGIA FRANCJA 

 

POZOSTAŁE  

01.01.2020-

31.03.2020 
6 934 2 279 - 1 162 1 687 - 238 12 300 

Wyłączenia 

konsolidacyjne 
(3 392) (561) 

     
(3 953) 

Przychody 

Grupy 

Kapitałowej po 

wyłączeniach 

10 336 2 840 - 1 162 1 687 - 238 16 253 
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przychodów nie podlegających opodatkowaniu i kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów 
oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są 
wyliczane w  oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 
Obciążenie/uznanie podatkowe od innych całkowitych dochodów nie wystąpiło. 
 
W związku z przejściowymi różnicami między podstawą opodatkowania, a zyskiem (stratą) wykazaną 
w sprawozdaniu finansowym tworzony jest podatek odroczony. Odroczony podatek został wykazany w tabeli przed 
dokonaniem kompensaty aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku. 
 

  
01.01.2020 
31.03.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2019 
31.03.2019 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
na początek okresu 

4 801 5 132 5 132 

- zwiększenia / zmniejszenia 26 (331) (247) 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 
okresu 

4 827 4 801 4 885 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu 

4 352 4 465 4 465 

- zwiększenia / zmniejszenia 52 (110) (220) 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 
okresu 

4 404 4 355 4 245 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od zysków 
aktuarialnych odniesionych na kapitał rezerwowy 

(3) (3) 3 

Aktywa brutto z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
łącznie: 

4 401 4 352 4 248 

 
NOTA 11. Zmiany w wartościach szacunkowych 

Informacje o zmianach pozycji ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, na które mogły mieć wpływ osądy 

i szacunki w stosunku do końca roku 2019 przedstawione zostały poniżej:  

 

  31.03.2020 31.12.2019 zmiana 

Odpisy aktualizujące wartość aktywów: 26 088 26 039 49 

    - wartości niematerialne 668 679 (11) 

    - środki trwałe 172 172 - 

    - prawo użytkowania wieczystego gruntu - - - 

    - inwestycje długo- i krótkoterminowe 4 799 4 799 - 

    - zapasy 820 820 - 

    - należności długo- i krótkoterminowe 19 629 19 569 60 

Skumulowane odpisy amortyzacyjne 75 146 74 167 (979) 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 401 4 352 49 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 4 827 4 801 26 

Rezerwy: 2 384 3 046 - 

    - na naprawy gwarancyjne 528 528 - 

    - na świadczenia pracownicze i tym podobne: 2 544 2 544 - 

        - odprawy emerytalne i rentowe 1 153 1 153 - 

        - urlopy 776 776 - 

    - pozostałe rezerwy: 615 615 - 

    - korekty konsolidacyjne: (26) (26) 
 

Wycena kontraktów długoterminowych: 4 809 6 254 (1 445) 

    - rozliczenia międzyokresowe czynne 4 809 6 254 (1 445) 

    - rozliczenia międzyokresowe przychodów -   
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NOTA 12. Zysk na 1 akcję oraz zysk rozwodniony na 1 akcję 

Zysk przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za rok obrotowy przypadającego na 
zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych 
występujących w ciągu roku obrotowego. 

 
Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego  
i rozwodnionego zysku na jedną akcję: 
 

  
01.01.2020 
31.03.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2019 
31.03.2019 

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej przypadający(a) na 
akcjonariuszy jednostki dominującej 

(3 706) 1 692 727 

Zysk/strata na działalności zaniechanej przypadający(a) na 
akcjonariuszy jednostki dominującej 

- - - 

Zysk/strata netto przypadający(a) na akcjonariuszy jednostki 
dominującej 

(3 706) 1 692 727 

Zysk/strata netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, 
zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną 
akcję 

(3 706) 1 692 727 

    
  

01.01.2020 
31.03.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2019 
31.03.2019 

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana 
do obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję 

18 000 000 18 000 000 18 000 000 

Wpływ rozwodnienia  - - - 
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do 
obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję  

18 000 000 18 000 000 18 000 000 

 

 Zysk/strata netto na jedną akcję: 
01.01.2020 
31.03.2020 

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2019 
31.03.2019 

- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (0,21) 0,09 0,04 
- rozwodniony z wyniku finansowego działalności kontynuowanej - - - 
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej - -  
- rozwodniony z wyniku finansowego działalności zaniechanej - - - 

 
NOTA 13. Informacje dotyczące wypłaconej ( lub zadeklarowanej ) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na 

jedna akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

Płatności dywidend na rzecz akcjonariuszy Spółki ujmuje się jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym Grupy 

w okresie, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Spółki. 

Na dzień 31.03.2020 roku, 31.12.2019 roku oraz 31.03.2019 roku nie występowały przedłożone do zatwierdzenia na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dywidendy z akcji zwykłych nie ujęte jako zobowiązania. 

 

NOTA 14. Niepewność kontynuacji działalności 

Informacje w tym zakresie zawarte zostały w punkcie trzecim  „Założeniach kontynuacji działalności” w informacji 
ogólnej. 
 

NOTA 15. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia 
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, 
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności 

Dnia  18.12.2019r. zawarto umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie wszelkich przyszłych roszczeń pomiędzy 
Energoinstal S.A. a Stanisław Więcek na 13.922 udziałach firmy ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. o łącznej wartości 
696.100zł, Energoinstal S.A przeniósł na własność 13.922 udziałów na rzecz Stanisława Więcka jednocześnie 
ustanawiając prawo użytkowania w rozumieniu art. 265  KC na rzecz Energoinstal S.A. na udziałach 
przewłaszczonych, obejmujące prawo wykonywania praw z tych udziałów oraz pobierania z nich pożytków 
w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez KSH, łącznie z prawem do udziału w zysku (dywidenda) 
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NOTA 16. Informacje o zawarciu przez Grupę Kapitałową ENERGOINSTAL S.A. jednej lub wielu transakcji 
z podmiotami powiązanymi 

Na dzień 31 marca 2020 roku w skład jednostek powiązanych z Grupą Kapitałową ENERGOINSTAL S.A. wchodziły: 

 W.A.M. Consulting Sp. z o. o., 

 ENERGOINSTAL Sp. z o.o., w likwidacji* 

 ENIZO Sp. z o.o. 

 ZUMAMAST Stanisław Więcek (działalność gospodarcza), 

 W.A.M. Sp. z o.o. (Stanisław Więcek – Przewodniczący Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A., Jarosław 

Więcek – Wiceprezes Zarządu ENERGOINSTAL S.A. i Michał Więcek - Prezes Zarządu ENERGOINSTAL S.A. – 

współwłaściciele spółki) . 

* Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21.07.2020r 

wydał postanowienie o zakończeniu likwidacji spółki ENERGOINSTAL Sp. z o.o., w likwidacji 

 Kwoty transakcji zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową Energoinstal S.A. a spółkami 

powiązanymi  

Podmiot powiązany 

Sprzedaż  Zakupy  

01.01.2020-
31.03.2020 

01.01.2019-
31.03.2019 

01.01.2020-
31.03.2020 

01.01.2019-
31.03.2019 

Podmioty powiązane zarządzane  
przez kluczowych członków kadry 
kierowniczej jednostki (dominującej) 

112 550 564 201 

Pozostałe podmioty powiązane 33 337 363 22 

Razem 145 887 927 223 

 
     Kwoty rozrachunków pomiędzy Grupą Kapitałową Energoinstal S.A. a spółkami 

powiązanymi 

Podmiot powiązany 
Należności od podmiotów 

powiązanych 
Zobowiązania wobec podmiotów 

powiązanych 
31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 

Podmioty powiązane zarządzane  
przez kluczowych członków kadry 
kierowniczej jednostki (dominującej) 

375 1 091 5 783* 4 247 

Pozostałe podmioty powiązane 3 179 1 057 1 011 

Razem 378 1 270 6 840 5 258 

*Zobowiązanie ENITEC Sp. z o.o. wobec WAM SP. z o.o. z tytułu umowy pożyczki 4.985 tys. pln 
*Zobowiązanie ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. wobec WAM SP. z o.o. z tytułu umowy pożyczki 798 tys. pln 

 Kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi  w roku 2019 i 2018 

Podmiot powiązany 

Sprzedaż  Zakupy  

01.01.2019-
31.03.2019 

01.01.2018-
31.03.2018 

01.01.2019-
31.03.2019 

01.01.2018-
31.03.2018 

Jednostka dominująca 2 712 11 516 4 166 7 734 

Jednostki zależne 3 489 6 596 2 699 1 784 

Podmioty powiązane zarządzane  
przez kluczowych członków kadry 
kierowniczej jednostki (dominującej) 

550 1 005 201 9 942 

Pozostałe podmioty powiązane 337 356  22 13 

Razem 7 088 19 473 7 088 19 473 
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     Kwoty rozrachunków z podmiotami powiązanymi w latach 2019 i 2018 

Podmiot powiązany 
Należności od podmiotów 

powiązanych 
Zobowiązania wobec podmiotów 

powiązanych 
31.03.2019 31.12.2018 31.03.2018 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2018 

Jednostka dominująca 6 168 5 354 7 137 4 495 4 844 6 615 

Jednostki zależne 3 993 4 726 6 084 3 427 2 301 2 587 

Podmioty powiązane 
zarządzane  
przez kluczowych 
członków kadry 
kierowniczej jednostki 
(dominującej) 

362 288 118 3 196 3 554 4 787 

Pozostałe podmioty 
powiązane 

600 355 651 5 24 1 

Razem 11 123 10 723 13 990 11 123 10 723 13 990 

Transakcje ze Stanisławem Więckiem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. wyniosły po stronie 
sprzedaży GRUPY ENERGOINSTAL S.A.  netto: 
 
 w okresie 01.01.- 31.03.2020       108.650,89 złotych 
 w okresie 01.01.- 31.03.2019       197.504,33 złotych 
 
Transakcje ze Stanisławem Więckiem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. wyniosły po stronie 
zakupów GRUPY ENERGOINSTAL S.A.  netto: 
 
 w okresie 01.01.- 31.03.2020      563.746,56 złotych 

 w okresie 01.01.- 31.03.2019       549.753,00 złotych 

Przedmiotem transakcji były usługi dzierżawy. 
 
Transakcje z W.A.M. Sp. z o.o. (Stanisław Więcek – Przewodniczący Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A., Jarosław 
Więcek – Wiceprezes Zarządu ENERGOINSTAL S.A. i Michał Więcek - Prezes Zarządu ENERGOINSTAL S.A. – 
współwłaściciele spółki ) wyniosły po stronie sprzedaży GRUPY ENERGOINSTAL S.A.  netto: 
 
 w okresie 01.01.- 31.03.2020       3.660,80 złotych 
 w okresie 01.01.- 31.03.2019        3.341,70 złotych 
 
Przedmiotem transakcji były usługi najmu. 
 
Transakcje z W.A.M. Sp. z o.o. (Stanisław Więcek – Przewodniczący Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A., Jarosław 
Więcek – Wiceprezes Zarządu ENERGOINSTAL S.A. i Michał Więcek - Prezes Zarządu ENERGOINSTAL S.A. – 
współwłaściciele spółki ) wyniosły po stronie zakupów GRUPY ENERGOINSTAL S.A. netto: 
 
 w okresie 01.01.- 31.03.2020              0,00 złotych 
 w okresie 01.01.- 31.03.2019              0,00 złotych 
 

NOTA 17. Polityka zarządzania ryzykiem 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa należą: środki pieniężne, kredyt bankowy, udziały 

i akcje, leasing finansowy oraz  instrumenty finansowe zabezpieczające przed ryzykiem kursowym. Głównym celem 

tych instrumentów jest pozyskanie środków finansowych na działalność jednostki oraz zabezpieczenie planowanych 

poziomów marż na realizowanych kontraktach eksportowych. Grupa posiada także inne instrumenty finansowe, do 

których należą należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które jednak powstają bezpośrednio w toku 

prowadzonej działalności. Główne ryzyka wynikające z instrumentów finansowych obejmują ryzyko stopy 

procentowej, ryzyko walutowe oraz kredytowe: 

a) w związku z 32,6 % udziałem przychodów z eksportu w przychodach ogółem Grupa narażona jest na ryzyko 

walutowe (kursowe). Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych to obecnie najpoważniejsze ryzyko 

na jakie narażona jest Grupa. Występuje ono przede wszystkim w zakresie dostaw eksportowych, których udział w 

przychodach ogółem w okresie pierwszym kwartale 2019 stanowił 6,4%. 



 GRUPA KAPITAŁOWA ENERGOINSTAL S.A. 
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 marca 2020 roku 

sporządzone zgodnie z MSR i MSSF 

 

   37 

b) ryzyko finansowe tj. kredytowe i  przepływu środków pieniężnych - na które może być narażona Grupa z uwagi na 

rodzaj prowadzonej działalności - ograniczane są poprzez przyjętą politykę współpracy z kontrahentami krajowymi i 

zagranicznymi. Przy współpracy z nowymi kontrahentami, zapisy kontraktowe przewidują przedstawiania gwarancji, 

akredytyw oraz płatności zaliczek. Grupa nie jest narażona na szczególnie wysoką koncentrację ryzyka kredytowego i 

ryzyko przepływu środków pieniężnych. 

c) ryzyko stopy procentowej występuje głównie z uwagi na umowy leasingu finansowego oraz posiadane linie 

kredytowe w rachunku bieżącym. Grupa Energoinstal S. A. nie stosuje instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy 

procentowej.  

NOTA 18. Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe z podziałem na: 

a) środki pieniężne  

b) pożyczki udzielone 

c) udziały lub akcje  

d) zobowiązania z tytułu kredytów 

e) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  

 

W poniższych tabelach przedstawiono wartości bilansowe instrumentów finansowych Grupy narażonych na ryzyko 

stopy procentowej w podziale na poszczególne kategorie wiekowe: 

 

31.03.2020 
do  

1 roku 
od 1 roku  

do 2 lat 
od 2  

do 3 lat 
od 3  

do 4 lat 
od 4  

do 5 lat 
powyżej  

5 lat 
Razem 

Oprocentowanie stałe        

Oprocentowanie zmienne        

- zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 

1 740 1  819 920 10 10 2 164 6 663 

w tym  
wieczyste użytkowanie 

18 6 9 10 10 2 164 2 217 

- kredyty bankowe  1 384      1 384 

- pożyczka 5 783      5 783 

 

31.12.2019 
do  

1 roku 
od 1 roku  

do 2 lat 
od 2  

do 3 lat 
od 3  

do 4 lat 
od 4  

do 5 lat 
powyżej  

5 lat 
Razem 

Oprocentowanie stałe        

Oprocentowanie zmienne        

- zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 

1 570 894 1 069 75 20 2 164 5 792 

w tym  
wieczyste użytkowanie 

18 5 9 10 10 2164 2 216 

- kredyty bankowe         

- pożyczka 4 245      4 245 

 

31.03.2019 
do  

1 roku 
od 1 roku  

do 2 lat 
od 2  

do 3 lat 
od 3  

do 4 lat 
od 4  

do 5 lat 
powyżej  

5 lat 
Razem 

Oprocentowanie stałe        

Oprocentowanie zmienne        

- zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 

805 1 321 588 601 35 - 3 350 

- kredyty bankowe  3 407 - - - - - 3 407 

- pożyczka - - - - - - - 
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NOTA 19. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 

 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2019 

 1. Zobowiązania warunkowe  39 786 39 130 241 949 

 1.1. Na rzecz jednostek  powiązanych  (z tytułu )    - 

 1.2. Na rzecz pozostałych  jednostek (z tytułu )  39 786 39 130 241 949 

 - udzielonych gwarancji i poręczeń  39 756 39 100 241 619 

 - wekslowe  30 30 330 

 2. Inne  - - 

- nie uznane przez Emitenta roszczenia skierowane 
przez kontrahenta na drogę postępowania sądowego 

 
- - 

 Pozycje pozabilansowe razem  39 786 39 130 241 949 
 

Główna pozycję zabezpieczeń na majątku stanowią zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz 

udzielonych przez bank gwarancji . 

 

W zobowiązaniach warunkowych Grupy w kwocie 39 786 tys. zł zawarte są poręczenia do wysokości: 

 1000 tys. zł tytułem zabezpieczenia umowy na dostawę stali zawartą pomiędzy ENERGOINSTAL S.A. 

a PPHU ELSTAL  
 

 150 tys. zł tytułem zabezpieczenia umowy na sprzedaż wyrobów hutniczych zawartych pomiędzy 

ENERGOINSTAL S.A. a STAL-PRODUKT S.j.  
 

 7500 tys. zł tytułem poręczenia umowy pożyczki z dnia 17.04.2019r zawartej pomiędzy ENITEC Sp .z o.o. a W.A.M. 
Sp. z o.o.  Poręczenie wygasa w terminie 3 lat od daty,  w którym zobowiązanie Enitec Sp. z o.o. do zwrotu pożyczki 
stanie się wymagalne. 

Dnia 05.06.2020r. podpisano Aneks nr  1 do poręczenia z dnia 05.12.2019r na mocy którego uchyla się w całości 
dotychczasowe postanowienia Umowy Poręczenia z dnia 05.12.2019r a otrzymuje następujące brzmienie: 

a) Energoinstal S.A. zobowiązuje się zapłaty na rzecz W.A.M. Sp. z o.o. kwoty odpowiadającej kwocie niezwróconej 
pożyczki , maksymalnie do wysokości 9.000.000zł z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy 
ENITEC Sp. z o.o.(Spółka z Grupy Energoinstal S.A.) a W.A.M. Sp. z o.o. z dnia 17.04.2019r wraz z Aneksem 1 z dnia 
29.11.2019r , Aneksem 2 z dnia 12.03.2020 r oraz Aneksem 3 z dnia 16.04.2020r.  ,której termin spłaty przypada 
na 31.12.2020r.  
  
b) Energoinstal S.A. zobowiązuje się zapłaty na rzecz W.A.M. Sp. z o.o. kwoty odpowiadającej kwocie niezwróconej 
pożyczki , maksymalnie do wysokości 1.680.000zł z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy 
ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o.(Spółka z Grupy Energoinstal S.A.) a W.A.M. Sp. z o.o. z dnia 05.05.2020r 
wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.05.2020r, której termin spłaty przypada na 31.07.2020r.  
  
c) Energoinstal S.A. zobowiązuje się zapłaty na rzecz W.A.M. Sp. z o.o. kwoty odpowiadającej kwocie niezwróconej 
pożyczki , maksymalnie do wysokości 1.650.000zł z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy 
ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o.(Spółka z Grupy Energoinstal S.A.) a W.A.M. Sp. z o.o. z dnia 30.01.2020r 
wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.02.2020r, Aneksem nr 2 z dnia 30.04.2020r oraz Aneksem nr 3  z dnia 28.05.2020r, 
której termin spłaty przypada na 31.07.2020r.  

d) Energoinstal S.A. zobowiązuje się zapłaty na rzecz W.A.M. Sp. z o.o. kwoty odpowiadającej kwocie uiszczonej przez 
W.A.M. Sp.z o.o.  na rzecz Standardkessel Baumgarte GmbH., na podstawie roszczeń z tytułu gwarancji koncernowej 
należytego wykonania umowy z dnia 27.04.2020r GmbH do wysokości  4.676.695,37zł za zobowiązania 
ZEC ENERGOSERVICE Sp .z o.o 

Poręczenie niniejsze wygasa w terminie 3 lat od daty, kiedy zobowiązania odpowiednio ENITEC Sp. z o.o. 
i ZEC ENERGOSERVICE Sp z. o.o. staną się wymagalne 
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Zabezpieczenia umów handlowych na dzień 31.03.2020r wyniosły 39 786 tys. zł, co oznacza wzrost o 656 tys. zł 

w stosunku do końca roku 2019 

Toczące się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 

administracji publicznej.  

W zakresie wierzytelności największym toczącym się postępowaniem było to o zapłatę przeciwko Panu Aleksandrowi 
Ćwikowi. Pozwem wniesionym do sądu w dniu 24.09.2015 r. powód (ENERGOINSTAL S.A.) żąda zasądzenia 
od pozwanego Aleksandra Ćwika kwoty 8.475.403,57 zł wraz odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia 11.08.2015 
r. Dochodzona kwota związana jest z poręczeniem przez Aleksandra Ćwika weksla wystawionego przez Katowickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej na rzecz ENERGOINSTAL S.A. 
na zabezpieczenie m.in. prawidłowego wykonania projektów – umów zawartych z KGHM Polska Miedź S.A. 
Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 06.10.2015 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, zasądzając 
żądanie powoda w całości. Sygn. akt sprawy: II Nc 463/15.  Pozwany złożył zarzuty od nakazu zapłaty. Biegli w tej 
sprawie wydali opinię uzupełniającą. Strony mają czas na złożenie zarzutów do 02.04.2020. 

Największe postępowanie odnośnie zobowiązań dotyczy sprawy z powództwa JSW KOKS S.A. o zapłatę kary 
umownej. W dniu 1 grudnia 2015 roku JSW KOKS S.A. wniósł do Sądu Okręgowego w Katowicach powództwo 
przeciwko ENERGOINSTAL S.A. o zapłatę kary umownej w wysokości 8.235.836,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi 
od dnia 28 sierpnia 2015 roku za 76 dni zwłoki w realizacji umowy PI/U/45/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku 
dotyczącej budowy bloku energetycznego w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Wartość przedmiotu sporu 
wynosi 8.235.837 zł. Podstawą powództwa JSW KOKS S.A. jest twierdzenie, że protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy został podpisany po terminie wskazanym w umowie jako termin, do którego przedmiot umowy 
powinien zostać wykonany, co uzasadnia zdaniem JSW KOKS S.A., powództwo o zapłatę kary umownej za zwłokę 
w jego wykonaniu. Pozew JSW KOKS S.A. został doręczony ENERGOINSTAL S.A. w dniu 20 stycznia 2016 roku. 
Emitent wdając się w ww. spór, odmówił uznania roszczeń JSW KOKS S.A. kwestionując je co do zasady, 
jak i wysokości i wniósł o oddalenie powództwa w całości, ewentualnie z ostrożności procesowej o miarkowanie kary 
umownej. Emitent stoi na stanowisku, że podpisanie protokołu odbioru końcowego po terminie ustalonym w ww. 
umowie było spowodowane okolicznościami niezawinionymi przez ENERGOINSTAL S.A., przy czym przedmiot 
umowy został oddany JSW KOKS S.A. do eksploatacji w terminie umownym. Zatem ENERGOINSTAL S.A. 
nie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy, która jest warunkiem bezwzględnym możliwości 
żądania zapłaty kary umownej. 

W dniu 23 lutego 2017 r. ENERGOINSTAL S.A. złożył powództwo wzajemne przeciwko JSW KOKS S.A. o zapłatę 
9.521.369,36 zł, na którą składa się kwota 1.691.685,37 zł tytułem kary umownej za zwłokę w odbiorze przedmiotu 
umowy, kwota 5.118.331,20 zł tytułem wykonania instalacji odazotowania spalin, kwota 2.431.593,40 zł tytułem 
wykonania robót dodatkowych, kwota 9.099,98 zł tytułem kosztów poniesionych przez ENERGOINSTAL S.A. 
w związku z nieprawidłowym działaniem JSW KOKS S.A., kwota 12.300,00 zł tytułem ekspertyzy dotyczącej 
zawartości cyjanowodoru w gazie koksowniczym oraz kwota 258.359,41 zł tytułem przedłużenia gwarancji jakości 
na kocioł. Pozew wzajemny został doręczony JSW KOKS.A. na rozprawie w dniu 23 marca 2017r. Jednocześnie  Sąd 
zakreślił JSW KOKS S.A. termin 30 dni na wniesienie odpowiedzi na pozew wzajemny.  

W związku z doręczeniem pozwu wzajemnego rozprawa uległa odroczeniu do dnia 13 czerwca 2017 r. Pismem z dnia 
21 kwietnia 2017 r. JSW KOKS S.A. złożył odpowiedź na pozew wzajemny żądając oddalenia powództwa wzajemnego. 
JSW KOKS S.A. uzasadnił swoje stanowisko wskazując, że brak jest podstaw do naliczenia przez ENERGOINSTAL S.A. 
kary umownej za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, ponieważ JSW KOKS S.A. nie ponosi odpowiedzialności 
za nieterminowe przystąpienie do odbiorów. W kwestii żądania wynagrodzenia za koszty związane z wykonaniem 
instalacji odazotowania (w tym również kwoty 12.300 zł tytułem ekspertyzy dotyczącej zawartości cyjanowodoru 
w gazie koksowniczym oraz kwoty 258.359,41 zł tytułem przedłużenia gwarancji jakości na kocioł) JSW KOKS S.A. 
podniósł, że wykonanie instalacji odazotowania spalin leżało w gestii ENERGOINSTAL S.A., więc wszystkie koszty 
z tym związane powinny obciążyć ENERGOINSTAL S.A. W zakresie roszczenia o wynagrodzenie za roboty dodatkowe 
JSW KOKS S.A. odmówił ich uznania ze względu na fakt, że ich wartość nie przekracza 2% wartości umowy, a ponadto 
zakwestionował część prac wskazując, że nie stanowiły robót dodatkowych, a prace objęte kontraktem. 

Następnie ENERGOINSTAL S.A. złożył pismo procesowe z dnia 1 czerwca 2017 r., w którym przedstawił dodatkowe 
argumenty przemawiające za uznanie pozwu wzajemnego za zasadny, w odpowiedzi na które JSW KOKS S.A. złożyło 
pismo procesowe z dnia 27 czerwca 2017 r. 

Podczas dotychczas prowadzonych posiedzeń Sądu Okręgowego trwają przesłuchania świadków zgłoszonych 
przez stronę powodową i pozwaną. Kolejny termin posiedzenia został wyznaczony na 23 kwietnia 2020 roku. 
Były na nim kontynuowane przesłuchania świadków. Po przesłuchaniu świadków konieczne będzie również wydanie 
opinii przez biegłych posiadających wiadomości specjalne. 
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NOTA 20. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne 

sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na 

przyszłe wyniki finansowe emitenta 

W dniu 20 lipca 2020 roku Energoinstal S.A. podpisał akt notarialny sprzedaży nieruchomości położonej w Porębie 

przy ulicy Zakładowej 2, na które składa się prawo użytkowania wieczystego działek oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi 7542/2 oraz 12087/1 wraz z własnością posadowionych na tych działkach budynków stanowiących 

odrębny od gruntów przedmiot własności za cenę 14.300.000,00 złotych netto na rzecz jednostki zależnej ENITEC 

Sp. z o.o. w Katowicach.  Cena sprzedaży płatna miesięcznie w 85 ratach kapitałowo-odsetkowych począwszy 

od dnia 07 sierpnia 2020 roku do dnia 07 sierpnia 2027 roku. 

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. (ZEC ENERGOSERVICE Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo 

Robót Remontowych  EL-GOR Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Remontowych  ENERGOREM Sp. z o.o., ENITEC Sp. z 

o.o.,  ENITECH Sp. z o.o.) złożyły i otrzymały w drugim kwartale 2020r zgodnie z regulaminem PFR w ramach 

uruchomionej tarczy finansowej subwencje finansową za pośrednictwem obsługujących ich banków. 

Ponadto spółka  EL-GOR Sp. z o.o złożyła drugim kwartale 2020r wnioski i otrzymała stosowne wsparcie finansowe z 

ZUS i PUP 

Poza powyższym po zakończeniu okresu nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia. 

 

NOTA 21. Inne informacje, które zdaniem emitenta są 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 

W okresie 01.01.2020 r.– 31.03.2020 r. roku Grupa Energoinstal S.A. poniosła stratę  brutto w wysokości 3.612 tys. zł: 

- w zakresie wyniku na działalności podstawowej stratę w wysokości 2.412 tys. zł 

- w zakresie wyniku na pozostałej działalności operacyjnej stratę w wysokości 35 tys. zł 

- w zakresie wyniku na działalności finansowej zysk w wysokości 369 tys. zł. 

 

Emitent i spółki z GK potwierdzają wydłużenie terminów płatności ze strony swoich kontrahentów w I i II kwartale 

2020 roku oraz zaburzenie fakturowania w analogicznym okresie i w skutek tego przesunięcie sprzedaży w 

poszczególnych miesiącach 2020 roku co pośrednio wskazuje na przyczyny w zakresie skutków wpływu pandemii na 

działalność Emitenta i spółek z GK co wpłynęło na wygenerowanie straty na działalności podstawowej w tym okresie 

w wysokości 2.412 tys. zł 

Strata na pozostałej działalności operacyjnej została poniesiona w wysokości 35 tys. zł poprzez utworzenie odpisu na 

utratę wartości należności oraz poniesione koszty odszkodowań.  

Zysk na działalności finansowej w wysokości 369 tys. zł wynikała głównie z wyniku na różnicach kursowych. 

 

Poza tym nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku 

finansowego emitenta i ich zmian oraz ocenę możliwości realizacji zobowiązań. 
 

NOTA 22. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego 

wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

Pod koniec 2019 r. pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus 
rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Zarząd uważa taką sytuację 
za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym I kwartał 2020 roku, lecz za zdarzenie po dacie 
bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Spółka będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie 
wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki, które są trudne do oszacowania 
na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego.  

Spółka potwierdza wydłużenie terminów płatności ze strony swoich kontrahentów w I i II kwartale 2020 roku 
oraz zaburzenie fakturowania w analogicznym okresie i w skutek tego przesunięcie sprzedaży w poszczególnych 
miesiącach 2020 roku co pośrednio wskazuje na przyczyny w zakresie skutków wpływu pandemii na działalność 
Spółki. 



 GRUPA KAPITAŁOWA ENERGOINSTAL S.A. 
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 marca 2020 roku 

sporządzone zgodnie z MSR i MSSF 

 

   41 

Wprowadzone w strefie UE ograniczenia wynikające z COVID-19 tj. kwarantanna dla osób powracających do Polski 
z kontraktów zagranicznych jak również kwarantanna dla pracowników oddelegowanych na terenie krajów UE miały 
bezpośredni skutek w postaci zwiększonych kosztów osobowych jak i kosztów wynikających z podpisanych umów 
usługowych (wynajem kwater) oraz sprzętowych (wynajem maszyn) na budowach.  

W związku z powyższym sytuacja globalnej pandemii będzie przekładać się na kondycję finansową Spółki nie tylko 
w perspektywie następnego kwartału ale i w kolejnych kwartałach roku 2020.  

Dodatkowo jako czynnik, mogący mieć wpływ na przyszłe wyniki, jakie osiągnięte zostaną w perspektywie 
co najmniej kolejnego kwartału, należy zaliczyć kształtowanie się kursu złotego do euro. 

 

NOTA 23. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, 

wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 

W okresie od 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r. spółka Energoinstal S.A. zawarła kontrakty krajowe na wartość 313.548,56 

PLN. 

 

NOTA 24. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

W omawianym okresie pierwszego kwartału 2020 r. nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze mające istotny 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

NOTA 25. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym 

okresie 

Działalność emitenta i spółek zależnych w prezentowanym okresie nie charakteryzowała się sezonowością lub 

cyklicznością. 

 

NOTA 26. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy 

netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub 

częstotliwość 

W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa nie odnotowała pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, 

kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy pieniężne, które były nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub 

częstotliwość.  

 

NOTA 27. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości realizowania wcześniej publikowanych prognoz 

wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w 

stosunku do wyników prognozowanych 

Prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. na rok 2020 nie były publikowane. 

 

NOTA 28. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

W okresie od 01.01.2020 - 31.03.2020 roku nie było istotnych postępowań toczących się przed sądem. 

 

NOTA 29. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub 

pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego 

podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co 

najmniej 10% kapitałów własnych emitenta 

ENERGOINSTAL S.A. oraz jednostki od niego zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie 

jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość istniejących poręczeń lub 

gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 
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NOTA 30. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania jednostkowego 

sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat 

obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację 

majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 

 

W Grupie Kapitałowej w pierwszym kwartale 2020 r., w stosunku do roku 2019 nie dokonywano zmiany 

stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

NOTA 31.  Dokonanie korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 

finansowych na   sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 

Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. 

 

Korekty błędów nie wystąpiły. 
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