
 

 

Stanowisko Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. odnoszące się do wydanej 

przez firmę audytorską  opinii z zastrzeżeniem z badania  

rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 

 

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 

2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), 

Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. (Spółka, ZUK) przedstawia 

stanowisko odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską Kancelarię Porad Finansowo-

Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 

sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego poniższe 

zastrzeżenie: 

W sprawozdaniu finansowym wykazano koszty zakończonych prac rozwojowych w postaci 

nakładów na zakończony w 2019 roku projekt „Biostrateg” w kwocie netto 14.719 tys. złotych. 

Wartość aktywowanych nakładów ujętych jako składnik wartości niematerialnych i prawnych 

wynosi 18.803 tys. złotych. Nakłady te zostały objęte częściowym odpisem aktualizującym w 

kwocie 4.084 tys. złotych. Ponadto w pasywach bilansu w pozycji rozliczenia międzyokresowe 

wykazana została kwota 7.869 tys. złotych dotycząca nierozliczonego dofinansowania jakie 

jednostka otrzymała w związku z realizacją projektu.  

W naszej opinii, nie przedstawiono wystarczających i odpowiednich dowodów 

potwierdzających, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, 

przychodami ze sprzedaży, a zatem nie został spełniony jeden z warunków pozwalających na 

aktywowanie kosztów zakończonych prac rozwojowych, o których mowa w art.33 ust.2 ustawy 

o rachunkowości.  

W związku z tym, koszty poniesione na realizację prac rozwojowych powinny zostać 

jednorazowo odpisane w ciężar wyniku finansowego roku, w którym je zakończono. Gdyby 

nakłady poniesione na realizację prac rozwojowych zostały ujęte w kosztach roku, w którym je 

zakończono wynik finansowy za 2019 rok oraz wartość kapitału własnego jednostki na dzień 

31 grudnia 2019 roku byłyby niższe o kwotę 6.850 tys. złotych od wartości wykazanych w 

sprawozdaniu finansowym. 
 

Spółka wyjaśnia, iż w 2019 roku zakończyła realizację projektu badawczo rozwojowego w 

ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg. Przedmiotem 

projektu było przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni 

zasilanej zmikronizowaną biomasą.  Całkowite nakłady na projekt, od jego rozpoczęcia w 2016 

roku do zakończenia w listopadzie 2019 roku wyniosły 18 803 tyś złotych – z tego wartość 

kosztów kwalifikowanych wyniosła 15 758 tyś złotych. W trakcie realizacji projektu Spółka 

tworzyła odpis aktualizacyjny na wypadek braku możliwości komercyjnego wykorzystania 

wytworzonej technologii, który na koniec 2019 wyniósł 4 084 tyś złotych.  

Nakłady inwestycyjne w wysokości 18 803 tyś złotych zostały zakwalifikowane 31 grudnia 

2019 roku jako wartości niematerialne i prawne i podlegają 5 letniej amortyzacji. 

Wszystkie wymagane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dokumenty – związane z 

zakończeniem projektu – takie jak: raport końcowy i raport z fazy badawczej zostały złożone 

przez Konsorcjum w wymaganym terminie. Końcowy raport NCBR spodziewany jest pod 

koniec pierwszej połowy 2020 roku. 



 

 

Spółka uznała, iż na podstawie wstępnych wyników i analiz zakończonych w listopadzie 2019 

roku badań technologicznych nie ma powodu do tworzenia dalszych odpisów aktualizacyjnych, 

chociażby z uwagi na bardzo krótki okres od zakończenia badań, a także z powodu istotnych 

zmian na rynku energetyki cieplnej, związanych z dalszymi ograniczeniami emisji CO2. 

Spółka prowadzi rozmowy z ciepłownią w Karczewie, na terenie której powstał prototyp – co 

do komercjalizacji inwestycji poprzez przyłączenie jej do sieci ciepłowniczej. Z uwagi na 

pandemię SARS-Cov-2 rozmowy zostały wstrzymane i będą kontynuowane po zakończeniu 

kwarantanny. Obecna sytuacja epidemiczna może mieć wpływ na opóźnienie tempa 

komercjalizacji wypracowanej technologii, dlatego też Spółka dokona ponownej analizy 

sytuacji po zakończeniu pierwszego półrocza 2020 roku. 

W ocenie Spółki doświadczenia zdobyte podczas projektu dają wszelki przesłanki do 

komercjalizacji rozwiązań technologicznych w obszarze produkcji ciepła i energii elektrycznej 

z biomasy. Spółka jest obecnie w procesie przygotowawczym do wystartowania w przetargach 

na budowy i modernizacje ciepłowni biomasowych - jako generalny wykonawca inwestycji, co 

umożliwi także wykorzystanie obecnych produktów Spółki, takich jak: ruszty schodkowe, 

przenośniki, instalacje oczyszczania powietrza.  

Spółka dokonuje przeglądu potencjalnych odbiorców inwestycji na rynku krajowym w celu 

wpisania się w strategie klastrów energii, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej 

służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej 

maksymalizacji efektywności ekonomicznej. Klastry energii realizują ww. cel w sposób 

przyjazny środowisku dzięki tworzeniu optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i 

finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu 

miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. 

Oferta spółki przygotowana będzie w pierwszej kolejności do gmin i małych ciepłowni 

miejskich położonych na obszarach bogatych w źródła biomasy. Chcemy zastosować 

systemowe rozwiązania funkcjonujące w krajach skandynawskich. 

Obserwowana tendencja wycofywania się energetyki zawodowej z węgla oraz ograniczenia w 

pozyskiwaniu finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem węgla przez instytucje 

finansowe, wymusza skierowanie się na odnawialne źródła energii, których potencjał w Polsce 

jest ciągle wykorzystywany w niewystarczającym stopniu. 

Konkludując, Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż nakłady związane z projektem Biostrateg 

stanowią aktywo o wysokim potencjale zwrotu nakładów inwestycyjnych w postaci przyszłych 

przychodów z sprzedaży i tym samym nie podziela opinii Audytora. 

 

Podpisy: 

 

Jacek Weremiej – Prezes Zarządu ___________________________________________ 

 

Wojciech Kosiński – Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży i rozwoju __________________ 

 



 

 

Ocena Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. odnoszące się 

do wydanej przez firmę audytorską  opinii  

z zastrzeżeniem z badania rocznego sprawozdania finansowego  

za rok 2019 

 

Wskazane powyżej Stanowisko Zarządu Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. 

odnoszące się do wydanej przez firmę audytorską opinii z zastrzeżeniem z badania rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2019 uzyskało pozytywną ocenę ze strony Rady Nadzorczej 

Spółki. 

 

 

 

 


