
 

 

 
 

                                                                                           Stąporków, 20 marzec 2015 r. 
 
 

 
LIST PREZESA DO AKCJONARIUSZY ZUK „STĄPORKÓW” S.A. 
 
 
 

Szanowni Państwo, 
 
W imieniu Zarządu Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. mam przyjemność 
przedstawić Państwu Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2014. 

Wyniki osiągnięte przez ZUK „Stąporków” SA w 2014 roku (przychód 66 mln  zł, zysk z 
działalności operacyjnej  3 mln zł) są lepsze niż w roku poprzednim, co jest wynikiem 
wytężonej pracy całej załogi. Widać także pierwsze efekty prowadzonej w ostatnim 
okresie głębokiej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Dokonano dalszej restrukturyzacji 
zatrudnienia, odpisów na wątpliwe należności oraz gruntownego przeglądu stanów 
magazynowych. W rok 2015 Spółka wchodzi z pełnym portfelem zamówień, co 
powinno zaprocentować dobrymi wynikami finansowymi w 2015 roku.   
 
ZUK „Stąporków” SA działa w czterech sektorach: 
- energetyki – jako dostawca urządzeń dla energetyki cieplnej i zawodowej;  
- ochrony środowiska – jako producent filtrów i urządzeń ochrony powietrza, w tym 
opartych na własnych, opatentowanych rozwiązaniach; 
- budownictwa – jako producent systemów szalunkowych wykorzystywanych głównie w 
budownictwie infrastrukturalnym ale także sektorze budownictwa ogólnego; 
- odnawialnych źródeł energii – jako producent urządzeń do przetwarzania biomasy, w 
tym w szczególności mobilnej linii do produkcji pelletu. 
 
Wszystkie sektory działalności spółki w minionym 2014 roku rozwijały się dobrze, o 
czym świadczy poziom osiągniętych przychodów ze sprzedaży, były one wyższe o ok. 
20% niż w roku poprzednim.  Korzystne tendencje odnotowano w sektorze 
infrastruktury gdzie rosła sprzedaż szczególnie nowego rozwiązania, które powstało w 
wyniku badań prowadzonych przez Emitenta. Spółka obserwuje ożywienie w sektorze 
ochrony środowiska głównie jako efekt rosnących wymagań UE w zakresie norm 
ochrony powietrza. Dobrze rozwijał się sektor energetyczny, zwłaszcza w zakresie 
sprzedaży na rynku krajowym.  
 
W 2014 roku nie udało się zrealizować ambitnych zamierzeń odnośnie sprzedaży 
mobilnych linii do produkcji pelletu. Wynika to w głównej mierze z braku ustawy o 
OZE, co powoduje ostrożność ze strony potencjalnych nabywców. Istnieje szansa, że w 
roku bieżącym wejdą w życie odpowiednie regulacji i rozwój rynku odnawialnych źródeł 
energii nabierze tempa. 
 



 

 

W związku z wynikami osiągniętymi w roku 2014 Zarząd zamierza wnioskować o 
niewypłacanie dywidendy z zysku 2014 roku. 
 
 
Zapewniam wszystkich Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” SA, że Zarząd i pracownicy 
Spółki dokładają wszelkich starań aby w każdych warunkach rynkowych dbać o 
bezpieczeństwo zainwestowanych w Spółkę środków i  aby wyniki z ich zainwestowania  
były jak najlepsze. 
 
 

Rok 2015 będzie dla ZUK „Stąporków” S.A. kolejnym okresem wytężonej pracy, 
skoncentrowanej z jednej strony na wykorzystaniu możliwości rynkowych, z drugiej zaś 
– na konsekwentnej realizacji planów i strategii rozwoju.  
W imieniu Zarządu pragnę podziękować wszystkim naszym Inwestorom, Klientom i 
Pracownikom za Państwa zaufanie i wiarę w możliwości rozwoju naszej Spółki oraz 
zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem rocznym za 2014 r. 
 
 

Z wyrazami szacunku, 
 
Prezes Zarządu ZUK „STĄPORKÓW” S.A. 
Grzegorz Pasturczak  
 
 


