
List Prezesa do Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. 

Szanowni Państwo, 

Mam przyjemność pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od połowy marca bieżącego roku.  

W niniejszym liście chciałbym podzielić się z Państwem obserwacjami nt. najważniejszych wydarzeń, 

które miały miejsce w 2020 roku a zaprezentowane w niniejszym raporcie rezultaty działalności Spółki 

stanowią pochodną działań poprzedniego zarządu.  

Miniony rok był szczególny nie tylko dla ZUK Stąporków S.A., lecz dla całej światowej gospodarki z 

powodu pandemii SARS-Cov-2, która na całym świecie wywołała obostrzenia wpływające na sytuację 

społeczno-gospodarczą. W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa głównym kierunkiem działań 

Zarządu było utrzymanie ciągłości produkcji i ochrona zdrowia pracowników i ich rodzin. Spółka 

wprowadziła możliwość pracy zdalnej dla wszystkich osób, którym charakter pracy pozwala na taki 

sposób wykonywania obowiązków zawodowych. Ponadto nasi dostawcy materiałów oraz odbiorcy 

naszych wyrobów także dokładają wszelkich starań, aby negatywne skutki pandemii, te zdrowotne jak i 

ekonomiczne były zminimalizowane. 

Z punktu widzenia działalności biznesowej oraz sytuacji finansowej,  Spółka nie zanotowała w minionym 

roku większych odchyleń (co do poziomu zamówień, kosztów oraz cen sprzedaży) od typowych okresów 

z lat ubiegłych. Z uwagi jednak na przedłużający się okres pandemii istnieje ryzyko, iż w najbliższych 

miesiącach może być odczuwalne kilkuprocentowe spowolnienie gospodarcze – szczególnie widoczne w 

sprzedaży eksportowej (segment produkcji seryjnej). Aktualnie jednak realizujemy wszystkie nasze 

projekty bez istotnych przeszkód. 

W roku 2020 Spółka zamknęła sprzedaż na poziomie 49,2 mln złotych. W porównaniu do 2019 roku 

przychody ze sprzedaży były niższe o 2,4%. Spółka zanotowała ponad 7% spadek sprzedaży w segmencie 

energetyki i 34% spadek sprzedaży w segmencie konstrukcji stalowych, które zostały jednakże 

zrównoważone wzrostem sprzedaży o 30,2% w segmencie produkcji seryjnej.   

Spółka osiągnęła zysk brutto na sprzedaży w wysokości 5,96 mln złotych w porównaniu do 8,5 mln 

złotych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Głównym czynnikiem po stronie kosztowej były 

wzrosty związane z kosztami pracy, materiałów bezpośrednich, jak również energii elektrycznej i gazu. 

Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 0,6 mln złotych w porównaniu do 4 mln złotych w 

analogicznym okresie 2019 roku. Wynik netto osiągnął – 32 tys. złotych w porównaniu do 3 mln złotych 

w porównywanym okresie.  

Przy ocenie wyniku za 2020 rok należy wziąć pod uwagę wpływ księgowań niewystępujących w 

poprzednim roku – a mianowicie: amortyzacji wynikającej z zakończonego w grudniu 2019 roku 

projektu „Biostrateg” (3,8 mln złotych), rozliczeniu dotacji z NCBR (1,6 mln złotych) oraz aktualizacji 

odpisu związanego z wartością nakładów poniesionych na projekt (0,82 mln złotych). 

Po wyeliminowaniu wpływu tego czynnika zysk netto osiągnął wartość 1,4 mln złotych w porównaniu 

do 3 mln złotych w poprzednim roku. 

W bieżącym roku Spółka zamierza realizować strategię rozwoju, która zakłada długoterminowy wzrost 

wartości Spółki. Główne cele strategiczne to:  

 umocnienie pozycji na krajowym rynku energetyki; 

 rozwój stosowanych przez Spółkę technologii; 

 rozbudowanie działu rozwoju produktu; 



 rozwój eksportu we wszystkich segmentach działalności Spółki;  

 dywersyfikacja odbiorców;  

 poprawa rentowności produkcji;  

 

W imieniu Zarządu, pragnę podziękować naszym Akcjonariuszom za zaufanie jakim nas obdarzyli, 

również dziękuję naszym Pracownikom, którzy każdego dnia przykładali się do realizacji pozytywnych 

wyników Spółki. Przed nami kolejne duże wyzwania, naszą ambicją jest poprawa wyników, zwiększenie 

wartości Spółki i jej rozwój.  

 

Z poważaniem, 

Prezes Zarządu 

Sławomir Jędrzejczak 

 


