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1. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego 

za I kwartał 2019 r. 

1.1 Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na 

dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.  

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 r. zostało przygotowane 

zgodnie z przepisami: 

 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;  

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim. 

Stosowane przez Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka) zasady sporządzania 

sprawozdania finansowego za I kwartał 2019 roku nie uległy zmianom od ich ostatniego opisu 

zamieszczonego w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.  

W ww. okresie nie uległy zmianom również wielkości szacunkowe sporządzane przez Zarząd 

Spółki. W I kwartale 2019 roku nie dokonano zmiany polityki rachunkowości. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów 

oraz pomiaru wyniku finansowego.         

1.2 Opis dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie objętym raportem. 

 

- okoliczność realizacji z kluczowym kontrahentem Hunnebeck kolejnych zamówień, o czym 

Spółka informowała w raporcie bieżącym 2/2019; 

- przyjęcie do realizacji zamówienia na wykonanie przenośników o czym Spółka informowała 

w raporcie bieżącym 4/2019; 

- kontynuacja projektu „Biostrateg” dotyczącego produkcji energii i ciepła przy wykorzystaniu 

zmikronizowanej biomasy wytwarzanej w procesie technologicznym. Termin zakończenia 

inwestycji został przesunięty stosownym aneksem z dnia 4 października br. Faza badawcza 

będzie realizowana do 30 września 2019 r. natomiast faza przygotowań do wdrożenia będzie 

realizowana do  31.12.2019 r.  

1.3 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o charakterze nietypowym 

mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe 

Poza zdarzeniami i okolicznościach opisanymi w niniejszym raporcie w I kwartale 2019 roku 

nie nastąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby istotny wpływ na skrócone 

sprawozdanie finansowe.  

1.4 Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta. 

Nie wystąpiły wskazane powyżej czynniki sezonowości lub cykliczności.  
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1.5 Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto 

możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

W I kwartale 2019 r. Spółka nie rozwiązywała odpisu aktualizującego wartość zapasów.  

Spółka nie dokonywała odwrócenia odpisów z ww. tytułu.  

1.6 Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów 

finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów 

Nie wystąpiły wskazane powyżej odpisy. 

1.7 Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu 

rezerw 

Wskazane zdarzenia nie wystąpiły. 

1.8 Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 

W okresie I kwartału 2019 nie wystąpiły zmiany w rezerwach  i aktywach z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego. 

1.9 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych 

aktywów trwałych 

W I kwartale 2019 r. nie miały miejsca istotne transakcje dotyczące aktywów trwałych. 

1.10 Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu 

rzeczowych aktywów trwałych 

W I kwartale 2019 r. nie istniały istotne zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych 

aktywów trwałych.  

1.11 Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 

W I kwartale 2019 r. Spółka nie dokonywała istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych.  

1.12 Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów 

Spółka nie dokonywała korekty błędów poprzednich okresów.  

1.13 Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia 

działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów 

finansowych i zobowiązań finansowych jednostki  

W okresie I kwartału 2019 r. nie miały miejsca wskazane powyżej zmiany sytuacji gospodarczej 

i warunków prowadzenia działalności. 

1.14 Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych 

postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie 

podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego 

Wskazane okoliczności nie wystąpiły w okresie I kwartału 2019 r. Wszystkie płatności z tytułu 

zawartych umów dotyczących finansowania Spółka realizowała terminowo.  
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1.15 Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną 

jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi 

Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 

1.16 W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości 

godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia 

Spółka nie dokonywała zmian w wycenie instrumentów finansowych wycenianych w wartości 

godziwej.  

1.17 Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w 

wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów 

Spółka nie dokonywała zmiany w ww. klasyfikacji. 

1.18 Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych 

papierów wartościowych 

W I kwartale 2019 roku nie miała miejsca żadna emisja, wykup ani spłata dłużnych bądź 

kapitałowych papierów wartościowych.  

1.19 Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy 

W okresie objętym raportem Spółka nie dokonywała wypłaty dywidendy jak również nie 

deklarowano jej wypłaty.  

1.20 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 

Zdarzenia wskazane powyżej nie wystąpiły. 

1.21 Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów 

warunkowych, które nastąpiły od zakończenia ostatniego roku obrotowego 

Zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych z tytułu dobrego 

wykonania zawartych umów wyniosły na koniec pierwszego kwartału 2019 roku 318 tyś 

złotych. 

1.22 Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta 

Poza informacjami wskazanymi w niniejszym raporcie Emitent nie identyfikuje okoliczności, 

które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku 

finansowego. 

2. Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2019 r. 

2.1 Wybrane dane finansowe  

Podstawowym źródłem przychodów ZUK „Stąporków” S.A. jest sprzedaż własnej produkcji i 

usług. Poziom sprzedaży jest ściśle związany z  wielkością  pozyskanych zamówień. Struktura 
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przychodów według segmentów biznesowych w I kwartale 2019 i 2018 roku przedstawia się 

następująco: 

Segment             
biznesowy 

I kwartał 2019 I kwartał 2018 
Zmiana       

w % 
Przychody 

w tys. zł 
Udział        
w % 

Przychody 
w tys. zł 

Udział       
w % 

Energetyka 1 402 11,1% 2 208 14,7% -36,5% 

Konstrukcje stalowe 4 997 39,6% 6 458 43,1% -22,6% 

Produkcja seryjna 6 211 49,3% 6 320 42,2% -1,7% 

RAZEM 12 610 100,0% 14 986 100,0% -15,9% 

Sprzedaż w I kwartale 2019 roku wyniosła 12 610 tys. złotych i była o 15,86 % niższa niż w 

analogicznym okresie poprzedniego roku. Głównym powodem zmniejszonej sprzedaży były 

opóźnienia klientów w odbiorze wyprodukowanych urządzeń (opóźnienia na budowach) 

zarówno w segmencie Energetyki i Konstrukcji Stalowych, a także odmienny sposób prezentacji 

sprzedaży. Od drugiego kwartału 2018 roku Spółka raportuje tylko sprzedaż zafakturowaną, 

podczas gdy w pierwszym kwartale 2018 była to sprzedaż zarówno zafakturowana jak i 

produkcja w toku, wynikająca z wyceny zaawansowania rozpoczętych projektów. Po 

skorygowaniu wartości sprzedaży o tą różnicę w podejściu do prezentacji, wartość sprzedaży 

była porównywalna z pierwszym kwartałem 2018 roku. 

 

 RACHUNEK WYNIKÓW 

dane w tys. złotych 

  

Okres 3 
miesięcy 

zakończony 
31-03-2019  

Okres 3 
miesięcy 

zakończony 
31-03-2018  

        
Przychody ze sprzedaży  12 610  14 986  
      
Koszt sprzedanych produktów  10 653  13 320  
      
Zysk/strata brutto  1 957 15,5% 1 666 11,1% 

      
Koszty sprzedaży  16  7  
      
Koszty ogólnego zarządu  1 295  1 401  
      
Zysk/strata na sprzedaży  646 5,1% 258 1,7% 

      
Pozostałe przychody operacyjne  346  983  
      
Pozostałe koszty operacyjne  424  620  
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Zysk/strata na działalności operacyjnej  568 4,5% 621 4,1% 

      
Przychody finansowe  1  14  
      
Koszty finansowe  191  206  
      
Zysk/strata brutto  378 2,9% 429 2,9% 

      
Podatek dochodowy      
      
Zysk/strata netto  378 2,9% 429 2,9% 

 

W I kwartale 2019 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 378 tys. złotych (tj. przy 

zachowaniu  2,9% rentowności zysku netto) wobec 429 tys. zł analogicznego okresu w 2018 

roku. 

 

AKTYWA OBROTOWE 

dane w tys. złotych 

  

31 marca 
2019  

31 marca 
2018  

Różnica 

       
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)  29 800  26 636  3 164 

Zapasy  12 572  10 498  2 074 

   Materiały  6 201  5 676  525 

   Półprodukty i produkcja w toku  4 938  3 102  1 836 

   Produkty gotowe  526  1 720  -1 194 

   Zaliczki na dostawy  907  0,0  907 

Należności krótkoterminowe  8 672  6 533  2 139 

   Należności z tytułu dostaw i usług  7 665  6 075  1 590 

   Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych  834  351  483 

   Inne  173  107  66 

Inwestycje krótkoterminowe  1 174  2 466  -1 292 

   Środki pieniężne  1 174  2 466  -1 292 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  7 382  7 139  243 

 

Wartość aktywów obrotowych w porównaniu do końca marca 2018 roku wzrosła o 3 164 tys. 

złotych głównie w obszarze zapasów i należności krótkoterminowych. Głównym powodem 

wzrostu poziomu zapasów i należności są opóźnienia w odbiorach wyprodukowanych urządzeń 

przez kontrahentów. 
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 

dane w tys. złotych 

  

31 marca 
2019  

31 marca 
2018  

Różnica 

       
Zobowiązania długoterminowe  1 720  4 794  -3 074 

   Kredyty i pożyczki  1 720  4 403  -2 683 

   Inne zobowiązania finansowe  0  391  -391 

 

Spółka sukcesywnie redukuje zadłużenie długoterminowe. W porównaniu do poprzedniego 

okresu saldo kredytów długoterminowych zmniejszyło się o 3,1 mln złotych. Całkowita 

miesięczna spłata rat kapitałowych wynosi 310 tys. złotych. 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 

dane w tys. złotych 

  

31 marca 
2019  

31 marca 
2018  

Różnica 

       
Zobowiązania krótkoterminowe  22 775  21 877  898 

   Kredyty i pożyczki  11 449  12 598  -1 149 

   Inne zobowiązania finansowe  393  1 561  -1 168 

   Z tytułu dostaw  i usług  8 239  5 443  2 796 

   Zaliczki otrzymane na dostawy  60  447  -387 

   Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń  1 731  849  882 

   Z tytułu wynagrodzeń  397  381  16 

   Inne  442  465  -23 

   Fundusze specjalne  64  133  -69 

 

Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o  0,9 mln złotych w stosunku do I kwartału 2018 roku 

– głównie z powodu wzrostu zobowiązań handlowych.           

2.2 Informacje o Spółce i jej działalności. 

Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków są jedną z czołowych firm obsługujących branżę 

energetyczną w Polsce. Firma działa na rynku nieprzerwanie od ponad 40 lat. W tym okresie 

nabyła specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, a tym samym ugruntowała swoją pozycję w 

branży przede wszystkim energetyki cieplnej, konstrukcyjno-budowlanej, oraz szeroko 

rozumianej branży instalacji do ochrony powietrza. 

Dodatkowo poza wykonawstwem urządzeń ZUK Stąporków oferuje usługi w zakresie 

projektowania, doradztwa, montażu i serwisowania.  

Spółka prowadzi działalność produkcyjną w centrali w Stąporkowie. 
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W okresie I kwartału 2019 r. jak również do dnia publikacji niniejszego raportu nie miały 

miejsca zmiany w strukturze Spółki ,w tym wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, 

przejęcia, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.  

2.3 Działalność Spółki w I kwartale 2019 r. 

2.4 Opis sytuacji finansowej 

2.4.1  Komentarz do wyników finansowych za I kwartał 2019 r.  

I kwartał 2019 roku Spółka zamknęła zyskiem w wysokości  378 tys. złotych i marżą netto na 

poziomie 2,9% (analogicznie jak w porównywanym okresie). 

2.4.2   Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi  

W I kwartale 2019 r. nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi, które zostały 

zawarte na innych warunkach niż rynkowe. 

2.4.3   Informacje udzielonych poręczeniach i gwarancjach 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzielała poręczeń kredytów lub pożyczek. Na dzień 

31 marca 2019 roku Spółka nie posiadała udzielonych poręczeń lub gwarancji za zobowiązania 

innych podmiotów. 

2.5 Stanowisko wobec prognoz 

Zarząd Spółki nie publikował prognoz na 2019 r.  

2.6 Władze 

Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Zarządu Spółki prezentował się następująco: 

 Jacek Weremiej - Prezes Zarządu  

Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji niniejszego raportu.:  

 Rafał Mania - Przewodniczący Rady  

 Stanisław Pargieła – Wiceprzewodniczący Rady  

 Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący Rady  

 Andrzej Pargieła - Sekretarz Rady  

 Lech Pasturczak – Członek Rady 

 Witold Jesionowski – Członek Rady 

2.7 Akcje i akcjonariat 

2.7.1  Akcjonariusze znaczący 

Na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 211 288,60 zł i dzieli 

się na 6.503.790 akcji, w tym 4.103.790 akcji serii A, 400.000 akcji serii B oraz 2.000.000 akcji 

serii C.  

Na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego oraz na dzień  publikacji niniejszego 

raportu kwartalnego akcjonariuszami ZUK „Stąporków” S.A. którzy posiadali co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów są: 
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Akcjonariusz 
Liczba     

akcji/głosów 
Udział w kapitale /ogólnej liczbie 

głosów (%) 

FRAM FIZ 2 000 000 30,75% 

Lech Jan Pasturczak 676 896 10,41% 

Andrzej Piotr Pargieła 689 423 10,60% 

Stanisław Juliusz Pargieła 814 874 12,53% 

Artur Mączyński 636 896 9,79% 

Pozostali 1 685 701 25,92% 

SUMA 6 503 790 100,00% 

2.7.2  Akcje i uprawnienia w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 

Stan posiadania akcji lub Spółki przez osoby zarządzające lub nadzorujące Emitenta na dzień 

publikacji poprzedniego raportu okresowego, jak również na dzień przekazania niniejszego 

raportu kwartalnego przedstawia się następująco: 

Imię i nazwisko Funkcja Stan na dzień 

publikacji 

poprzedniego raportu 

okresowego 

Stan na dzień  

15 maja  2019 

roku 

Jacek Weremiej Prezes Zarządu nie posiadał akcji nie posiada akcji 

Rafał Mania  Przewodniczący RN nie posiadał akcji nie posiada akcji 

Andrzej Pargieła Sekretarz Rady Nadzorczej posiadał 689 423 akcji posiada 689 423 akcji 

Stanisław Pargieła V-ce Przewodniczący RN posiadał 814 874 akcji posiada 814 874 akcji 

Artur Mączyński V-ce Przewodniczący RN posiadał 636 896 akcji posiada 636 896 akcji 

Lech Jan Pasturczak Członek Rady Nadzorczej posiadał 676 896 akcji posiada 676 896 akcji 

Witold Jesionowski Członek Rady Nadzorczej nie posiadał akcji nie posiada akcji 

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego nie miały miejsca zmiany w 

zakresie stanu posiadania akcji lub uprawnień do akcji Spółki przez osoby zarządzające lub 

nadzorujące Emitenta. 

Żadna z osób zarządzających i nadzorujących nie posiadała na dzień publikacji poprzedniego 

raportu okresowego oraz na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego uprawnień do 

akcji Emitenta.  

2.8 Istotne postępowania sądowe  

Według informacji posiadanych przez Zarząd ZUK „Stąporków” S.A. w okresie objętym 

raportem nie wszczęto jak również nie prowadzono przed sądem, organem administracji 

publicznej lub organem właściwym dla postępowania arbitrażowego żadnego istotnego 

postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności ZUK „Stąporków” S.A., w tym takich 

postępowań których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 
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2.9 Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, 

finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są 

istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę 

Zarząd ZUK „Stąporków” S.A. informuje że, Spółka w I kwartale 2019 r. nie dokonywała 

transakcji  zabezpieczających strumień netto wpływów wyrażonych w walucie EUR. Z tego 

względu Spółka nie jest narażona na ryzyko, że ewentualna zmienność kursów walutowych 

może wpłynąć na powstanie istotnych strat, bądź innych negatywnych zdarzeń związanych z 

tego typu transakcjami. 

Zarząd Spółki nie widzi żadnych zagrożeń dla stabilności majątkowej czy finansowej Spółki. 

Ponadto Zarząd Spółki nie dostrzega żadnych zagrożeń dla realizacji zobowiązań Emitenta.  

2.10 Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na 

osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego 

kwartału. 

Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. z uwagi na mniejszą chłonność rynku Polskiej 

Energetyki Cieplnej i Zawodowej zdywersyfikowały swoje działania, profil produkcji oraz 

aktywność w kierunku rynków europejskich. Założonymi celami Spółki są przede wszystkim 

rynki państw członkowskich UE, a docelowymi klientami czołowi dostawcy technologii w 

branżach: Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych,  Papierniczej, Energetyki Zawodowej 

oraz dużej Energetyki Przemysłowo-Chemicznej. 

Najważniejsze czynniki, które będą miały wpływ na sytuację Emitenta w 

perspektywie kolejnych kwartałów to: 

- sytuacja na rynku przetargów publicznych oraz przetargów branżowych. Emitent oczekuje 

stopniowej poprawy w tym zakresie, w związku z zapowiadanym zwiększeniem inwestycji w 

sektorze publicznym. Dodatkowo większa liczba konkursów grantowych o dotacje unijne 

spowoduje większe zainteresowanie produktami Emitenta, szczególnie w branży ochrony 

środowiska; 

- aktywne uczestnictwo w przetargach;  

- sytuacja ekonomiczna w kraju, wynikająca w szczególności z tempa wzrostu gospodarczego; 

- Kształtowanie się kursu złotego do EUR, bowiem znaczące zmiany kursu euro mogą mieć 

istotny wpływ na zmianę rentowności realizowanych kontraktów denominowanych w EUR; 

- efekty prowadzonej optymalizacji produkcji, w zakresie przygotowania i obróbki materiałów 

i półproduktów, co stopniowo przekłada się na mniejsze straty w trakcie wytwarzania oraz 

zmniejszenie braków czy niedoróbek; 

- projekty inwestycyjne zorientowane na wprowadzanie zmian dążących do wzrostu 

nowoczesności i konkurencyjności przedsiębiorstwa - wdrażanie nowych technologii w ramach 

infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, efektywniejsze wykorzystanie wiedzy i 

umiejętności pracowników (szkolenia, jakość i stabilność kadry pracowniczej); 

- skuteczność założonej strategii rozwoju. 
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Dane teleadresowe: 

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” S.A. 
ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków 

tel. (41) 374-10-16 
faks (41) 374-17-12 

email: zuk@zuk.com.pl 

 

Podpisy osób zarządzających 

Stąporków, 15 maja 2019 r.  

 

 

 

 

Jacek Weremiej 
 

 

Prezes Zarządu 
  

 


