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Temat

Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok jednorazowych operacji o księgowym 

charakterze oraz wstępne wyniki finansowe.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A.  (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z zakończeniem 

w dniu 20.03.2017 r. procesu okresowej weryfikacji wartości aktywów Spółki oraz stanu realizowanych przez 

Spółkę kontraktów długoterminowych dokonywanego na potrzeby prac związanych ze sporządzeniem 

sprawozdania finansowego za 2016 rok , podjęta została decyzja o ujęciu w ww. sprawozdaniu finansowym 

następujących jednorazowych operacji księgowych.

Operacje księgowe wpływające na sprawozdanie finansowe za 2016 rok:

- odpisy na zapasy

- odpisy na wątpliwe należności

- dokonanie szacunkowego rozliczenia długoterminowych kontraktów zawartych w latach ubiegłych

Łączny wynik ww. operacji księgowych ujętych jako pozostałe koszty operacyjne (różnica pomiędzy kosztami a 

przychodami operacyjnymi) skutkować będzie pomniejszeniem wyniku finansowego za 2016 rok o ok. 8 mln zł. 

Emitent zwraca uwagę, iż powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową 

Spółki. 

Jednocześnie w związku z dokonanymi operacjami księgowymi Emitent podjął decyzję o przekazaniu do 

publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za 2016 rok wraz z danymi za okres porównawczy:

- przychody ze sprzedaży:  41,8 mln zł w 2016 roku / 77,9 mln zł w 2015 roku;

- wynik z działalności operacyjnej: (-13,7)mln zł w 2016 roku /  0,5 mln zł w 2015 roku;

- wynik netto: (-14,1)mln zł w 2016 roku / (-1,5) mln zł w 2015 roku.

Niezależnie od operacji księgowych, o których mowa powyżej istotny wpływ na wyniki 2016 roku miała 

zmniejszona względem okresu porównawczego sprzedaż zrealizowana w IV kwartale 2016 r. co związane było w 

szczególności ze spadkiem ilości inwestycji na rynku krajowym oraz spadkiem zamówień eksportowych. 

Emitent informuje, iż szczegółowe informacje nt. wyników finansowych za 2016 rok zostaną przekazane w raporcie 

Spółki za ww. okres, którego publikacja przewidziana jest na dzień 2 maja 2017 r.
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2017-03-20 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarządu

2017-03-20 Dariusz Cieślik Członek Zarządu
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