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I. Dane podstawowe o spółce:  
 
Firma    HEFAL SERWIS Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona  HEFAL SERWIS S.A. 

Siedziba   Wodzisław Śląski 

Adres siedziby  ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski 

Forma prawna  Spółka Akcyjna 

Telefon   + (48 032) 456 02 22 

Fax    + (48 032) 456 05 66 

Poczta elektroniczna   hefalserwis@hefalserwis.pl  

Strona internetowa   www.hefalserwis.pl  

Kapitał zakładowy   621.095,30 PLN 

KRS     0000285057 

 

II. Przedmiot działalności 
 

HEFAL SERWIS S.A. jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi projektowo – montażowe.  

Podstawowa działalność Spółki skupiona jest w następujących obszarach: 

 produkcji aluminiowych konstrukcji budowlanych oraz zadaszeń powierzchni otwartych 

(stolarka aluminiowa), 

 projektowania oraz generalnego wykonawstwa obiektów sportowych tj. sztucznych 

lodowisk i sportowych nawierzchni poliuretanowych. 

 

W ramach działalności prowadzonej w zakresie stolarki aluminiowej HEFAL SERWIS S.A. 

wytwarza: 

 aluminiowo - szklane konstrukcje otworowe obejmujące między innymi: okna, drzwi, 

witryny, fasady, przeszklone dachy i oranżerie,  

 aluminiowo - szklane konstrukcje otworowe w klasie odporności ogniowej obejmujące 

między innymi: okna, drzwi, ścianki wewnętrzne, fasady, 

 okładziny elewacyjne na bazie blach aluminiowych, 

 detale architektoniczne takie jak attyki, osłony przeciwsłoneczne i zadaszenia, 

mailto:hefalserwis@hefalserwis.pl
http://www.hefalserwis.pl/
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 konstrukcje wewnętrzne z aluminium, głównie ścianki działowe. 

 

Działalność HEFAL SERWIS S.A. prowadzona w zakresie wykonawstwa obiektów sportowych 

obejmuje produkcję sztucznych lodowisk tj.  projektowanie, produkcję i montaż: 

 sezonowych lodowisk demontowanych, 

 lodowisk stacjonarnych, 

 pełnowymiarowych lodowisk o standardzie hokejowym, 

 kompleksowych hal lodowiskowych, 

 obiektów multifunkcyjnych tj. boisko/lodowisko/basen 

 torów łyżwiarskich, 

 torów curlingowych. 

 
Oferta Spółki obejmuje również wypożyczenie kompletnych sztucznych lodowisk, w skład 

których wchodzą: system ziębniczy tafli lodowiska, agregat chłodniczy, bandy, oświetlenie, 

nagłośnienie, zaplecze socjalne dla wypożyczania łyżew, szatni, maszyny do pielęgnacji tafli 

lodu.   

Spółka zapewnia montaż i serwisowania wypożyczonych lodowisk.   

Spółka zajmuje się również produkcją band, dostosowanych do dowolnych wymiarów 

i kształtu tafli lodowiska, kompleksowych systemów chłodniczych tafli lodowisk z generalnymi 

modernizacjami i naprawami istniejących lodowisk włącznie.  

 

 realizacja poliuretanowych nawierzchni sportowych.  

W ramach tego produktu Spółka oferuje wykonawstwo poliuretanowych nawierzchni  

sportowych tj. boiska, place zabaw, bieżnie itp. 
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III. Skład osobowy organów Spółki  
 
III.I Zarząd  
 

Skład Zarządu na dzień 31.12.2012 r.   

 

 Pan Aleksander Cieślar  Prezes Zarządu 

 Pan Jarosław Puzoń  Wiceprezes Zarządu 

 Pani Renata Folwarczny Członek Zarządu 

 Pani Mirosława Płużek Członek Zarządu 

 

W okresie objętym niniejszym raportem nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. 

 

III.II Rada Nadzorcza  
 
 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2012 r.   
 

1. Pan Zbigniew Szkopek  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Pan Piotr Pietrzyk  Sekretarz Rady Nadzorczej 

3. Pan Leszek Kołoczek Członek Rady Nadzorczej 

4. Pani Beata Hut Członek Rady Nadzorczej 

5. Pan Marek Kotula  Członek Rady Nadzorczej 
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Skład Rady Nadzorczej na dzień podpisania raportu za IV kwartał 2012 r.   
 

1. Pan Zbigniew Szkopek  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Pan Piotr Pietrzyk  Sekretarz Rady Nadzorczej 

3. Pan Leszek Kołoczek Członek Rady Nadzorczej 

4. Pani Beata Hut Członek Rady Nadzorczej 

5. Pan Bartosz Zalewski Członek Rady Nadzorczej 

 
Rada Nadzorcza w dniu 11.01.2013 r. przyjęła rezygnację Pana Marka Kotuli z pełnienia 

funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 14.01.2013 r., złożoną na ręce Przewodniczącego 

Rady w dniu 11.01.2013 r. Podanym powodem rezygnacji była niemożność skutecznego 

pełnienia w najbliższym czasie nadzoru właścicielskiego w Hefal Serwis S.A. 

 

W dniu 24.01.2013 r., działając na podstawie §14 pkt. 4 Statutu Spółki, w związku ze złożoną 

rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Marka Kotulę, w celu 

uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Hefal Serwis S.A., pozostali członkowie Rady 

desygnowali do tymczasowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza 

Zalewskiego. Mandat członka Rady dokooptowanego (desygnowanego) w powyższy sposób 

wymaga potwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które zostało zwołane na 18 

lutego 2013 r.  

 
 
III.III Struktura Akcjonariatu 

 
Kapitał zakładowy spółki HEFAL SERWIS S.A. na dzień publikacji raportu za IV kwartał 2012 

r. wynosi 621.095,30 zł i dzieli się na 6.210.953 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 

6.210.953 głosów. 
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Skład akcjonariatu na dzień 31.12.2012 roku 
 

 
Akcjonariusz 

 
Ilość akcji 

 
% akcji 

 
Liczna 
głosów 

 
% głosów 

Pani Małgorzata Szkopek   2 413 582 38,86% 2 413 582 38,86% 

Pan Zbigniew Szkopek 82 286 1,32% 82 286 1,32% 

Pan Aleksander Cieślar   729 490 11,75% 729 490 11,75% 

Pan Janusz Orzeł 473 000 7,62% 473 000 7,62% 

Pozostali 2 512 595 40,45% 2 512 595 40,45% 

Razem   6 210 953 100% 6 210 953 100% 
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Struktura kapitału zakładowego Spółki wg serii akcji przedstawia się następująco: 

 

Seria akcji Rodzaj Akcji Ilość akcji 
% w kapitale 
zakładowym 

Ilość 
głosów na 

WZ 

% głosów 
na WZ 

Seria A Na okaziciela 5 421 921 87,3% 5 421 921 87,3% 

Seria B Na okaziciela 5 769 0,1% 5 769 0,1% 

Seria C Na okaziciela 367 746 5,9% 367 746 5,9% 

Seria D Na okaziciela 198 413 3,2% 198 413 3,2% 

Seria E Na okaziciela 217 104 3,5% 217 104 3,5% 

 
 

RAZEM 
6 210 953 100% 6 210 953 100% 

 
 
Zmiany w IV kwartale 2012 r.  
 

 
1. W dniu 15.10.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. podał do wiadomości 

informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii E, wymagane przez Załącznik nr 3 

do Regulaminu ASO. 

 

2. W dniu 28.11.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował  

o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Katowicach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W wyniku 

dokonanej rejestracji kapitał zakładowy Spółki Hefal Serwis S.A. został zwiększony  

z kwoty 599 384,90 zł do kwoty 621 095,30 zł i obecnie dzieli się na 6 210 953 akcji  

o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 
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IV. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. 
 
 

(dane w tys. PLN) stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2011 

kapitał własny 6 069 5 499 

należności długoterminowe - - 

należności krótkoterminowe 7.641 7.655 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.067 2.195 

zobowiązania długoterminowe 1.269 1.515 

zobowiązania krótkoterminowe 10.972 11.138 

 
 
 

 

(dane w tys. PLN) 

IV kwartał 
2012     

(1.10.2012-
31.12.2012) 

IV kwartał 
2011 

(1.10.2011-
31.12.2011) 

Narastająco 
2012 

Narastająco 
2011 

amortyzacja 152 166 607 583 

przychody netto ze sprzedaży 12.124 18.244 19.754 27.518 

zysk/strata ze sprzedaży 826 1.131 68 859 

zysk/strata na działalności operacyjnej 824 1.056 29 799 

zysk/strata brutto 739 941 -248 507 

zysk/strata netto 653 823 -220  426 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

10 

Struktura sprzedaży w IV kwartale 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego. 
 

(dane w tys. PLN) 

 
IV  kwartał 2012 r.  

 
IV kwartał 2011 r.  

 
Narastająco 

2012 r. 

 
Narastająco 

2011 r. 

Stolarka aluminiowa 3.169 4.034 9.085 9.764 

Lodowiska - sprzedaż 8.072 12.536 8.125 14.739 

Lodowiska - dzierżawa 203 458 1.193 1.462 

Nawierzchnie 
sportowe 

497 1.047 869 1.047 

Pozostałe  183 169 482 506 

RAZEM 12.124 18.244 19.754 27.518 

 
 
 

V. Istotne wydarzenia i czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe spółki oraz aktywność w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności. 

 
 

Przychody ze sprzedaży w samym IV kwartale 2012 roku wyniosły 12.124 tys. zł, wobec 

18.244 tys. zł w IV kwartale 2011r., narastająco za 12 m-cy 2012 r. suma przychodów ze 

sprzedaży wyniosła 19.754 tys. zł. i była o ok. 28% niższa niż w całym 2011 r.  

Spadek przychodów w IV kwartale 2012 roku nastąpił głównie w segmencie lodowisk, bo 

o ok. 36% z 12.994 tys. zł do 8.275 tys. zł. Spadek ten związany jest przede wszystkim ze 

zmniejszeniem w stosunku do roku poprzedniego ilości realizacji lodowisk sezonowych  

w ramach programu „Biały Orlik”. W ramach tego programu w 2012 r w Polsce powstało 19 

lodowisk wobec ponad 60 w roku ubiegłym, z których Hefal Serwis S.A. wykonał 11 lodowisk, 

tak więc prawie 58% wszystkich realizacji. Zdaniem Zarządu główną przyczyną małej ilości 

zgłoszonych wniosków do programu przez beneficjentów było, biorąc pod uwagę procedurę 

przetargową, przygotowanie infrastruktury pod obiekt itp., zbyt późne ogłoszenie programu - 

dopiero we wrześniu 2012.  
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Struktura przychodów za 2012 r przedstawia się następująco: 

- lodowiska stanowiły ok. 47%, 

- stolarka aluminiowa stanowiła ok 46%. 

Zysk netto w IV kwartale 2012 r. wyniósł 653 tys. zł w porównaniu do zysku netto w wysokości 

823 tys. zł w IV kw. 2011 r. W całym 2012 r. Spółka osiągnęła wynik netto na poziomie -220 

tys. zł. 

Wykaz wykonanych w 2012 r. przez Hefal Serwis S.A. sztucznych lodowisk 
 
Lp. Lodowisko Wartość brutto 

1 
Frombork 
Biały Orlik  18 x 30 m Al. 

403.385,88 

2 
Chorzów 
Biały Orlik 17,5 x 30 m EPDM 

729.570,81 

3 
Łosice 
Biały Orlik 17,5 x 30 m EPDM 

421.065,90 

4 
Jarosław – Wólka Pełkińska 
Biały Orlik 20 x 40 m Al 

486.738,06 

5 
Dziwnów 
Biały Orlik 17 x 25 m panel 

467.176,14 

6 
Biała Rawska 
Biały Orlik 17,5 x 30 m EPDM 

361.804,50 

7 
Głogówek 
Biały Orlik 17,5 x 25 m EPDM 

364.271,62 

8 
 

Wiązownica 
Biały Orlik 18 x 30 m panel 
Radawa 
Biały Orlik  20 x 30 m  panel 

822.077,88 

9 

10 
Józefów  nad Wisłą 
Biały Orlik 15 x 32 m  panel 

367.339,50 

11 
Lublin  
Biały Orlik 18 x 30 m  panel 

446.705,25 

12 
Rybnik 
Dzierżawa NL 20 x 40 m 

194.881,20 

13 
Grodzisk Wielkopolski 
Dzierżawa NL   20 x 40 m 

206.640,00 

14 
Otwock 
Dzierżawa NL  20 x 40 m 

189.900,93 

15 
Grodzisk Mazowiecki 
Dzierżawa NL 20 x40 m 

228.784,92 

16 
Lubliniec 
20 x 30 m EPDM 

544.767,00 

17 
Będzin 
Lodowisko 26  x 25 m Al 

388.654,12 

18 
Włocławek 
Lodowisko 20 x 30 m panel 

790.767,00 

 



 
 
 

 
 

 

12 

Razem przychody z tytułu lodowisk w całym 2012 r. wyniosły: 9.318 tys. zł. 

W IV kwartale 2012 r. Spółka zrealizowała kontrakt dla potrzeb Akademii Wychowania 

Fizycznego w Katowicach, w technologii budowy obiektu multifunkcyjnego, które w swojej 

strukturze zawiera boisko i lodowisko. Spółka Hefal Serwis S.A. jako jedyna w Polsce posiada 

technologię pozwalającą na zastosowanie takiego rozwiązania. 

Spółka jako największy producent lodowisk w Polsce intensywnie pracuje nad wzrostem rynku 

lodowisk poprzez uczestnictwo w projektach, których ideą jest propagowanie sportów 

zimowych i idei budowy lodowisk.   

 

W obszarze stolarki aluminiowej Spółka również stale umacnia swoją pozycje w tej branży.  

W IV kwartale 2012 r. Spółka prowadziła następujące kontrakty: Budynek Urzędu Miasta  

w Katowicach przy ulicy Młyńskiej, Sala Koncertowa przy zespole Szkół Muzycznych  

w Sosnowcu, Miejski Dom Kultury Koszutka w Katowicach, Zajezdnia tramwajowa w Poznaniu 

i Gazownia w Zabrzu, jak również dostawę słupów kompozytowych dla PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. W IV kwartale 2012 r. z tytułu stolarki aluminiowej wartość przychodów 

wyniosła 3.169 tys. zł.  Natomiast narastająco w całym 2012 r. przychody z tytułu stolarki 

aluminiowej wyniosły 9.085 tys. zł.  

 

Podkreślić należy również fakt iż Spółka w 2012 roku, pomimo dużej konkurencji na rynku 

budowlanym i  niesprzyjających warunków gospodarczych, prowadziła znaczną ilość 

kontraktów. Wartość pozyskanych kontraktów w 2012 roku to ponad 21 mln zł. z czego 

zakontraktowanych na 2013 rok to ponad 8 mln zł.  

 

Do najistotniejszych pozyskanych kontraktów w IV kwartale należy zaliczyć: 

- Dostawę i montaż zadaszenia z płyt poliwęglanowych na budowie Stadionu Miejskiego  

w Bielsku-Białej, 

- Dostawę i montaż elementów ślusarki aluminiowej dla potrzeb budowy budynku Centrum 

Naukowej Informacji Medycznej we Wrocławiu,  

- Produkcję i dostawę drzwi zewnętrznych z profili aluminiowych na budowę obiektu szkolnego 

w Luksemburgu, 
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- Dostawę i montaż przenośnego sztucznego Lodowiska w ramach zadania pn. „Budowa 

Ogólnomiejskiej hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie. 

- Dzierżawę 4 lodowisk w Otwocku, Rybniku, Grodzisku Wielkopolskim i Grodzisku 

Mazowieckim. 

- Sprzedaż 2 sztucznych lodowisk demontowalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

w Będzinie i Włocławku. 

 

W IV kwartale 2012 r. odbyły się przetargi publiczne na realizację sztucznych lodowisk  

w ramach programu „Biały Orlik”. Spółka wygrała i zrealizowała do końca 2012 roku 11 

lodowisk w ramach 10 przetargów nieograniczonych.  

 

Rzetelna analiza zagrożeń i ryzyka prowadzonej przez Spółkę działalności pozwala spółce 

zachować bieżącą stabilizację finansową jak również perspektywę rozwoju w obliczu 

spowolnienia gospodarczego w kraju oraz wciąż niestabilnej sytuacji w sektorze budowlanym.  

 

W obszarze rozwoju prowadzonej działalności Spółka prowadzi intensywne prace mające na 

celu rozwój eksportu. Pierwszy kontrakt został podpisany w IV kw. 2012 r. na dostawę drzwi 

aluminiowych do obiektu szkolnego w Luksemburgu. Prowadzone są również zaawansowane 

rozmowy handlowe z potencjalnymi partnerami na rynku niemieckim, szwedzkim i ukraińskim.  

Powyższe działania realizowane są w ramach opracowanego Planu Rozwoju Eksportu Hefal 

Serwis S.A. na lata 2012-2014, który został zatwierdzony przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości i współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 

2013.  

W dniach 16-18 listopada 2012 przedstawiciele Spółki uczestniczyli, jako wystawcy,  

w Targach Winter Sport eXtreme odbywających się w Expo Plaza w Kijowie ( Ukraina). Targi 

adresowane są do organizatorów zimowych form sportu i rekreacji, miłośników sportów 

zimowych oraz fitness. To pierwszy tego rodzaju kontakt z rynkiem ukraińskim – możliwość 

spotkania się z kontrahentami, z którymi nawiązano wcześniej kontakty i nawiązania nowych, 

interesujących i obiecujących już na najbliższą przyszłość. 
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 W ostatnim okresie tj. w dniach 03 – 06 lutego 2013 przedstawiciele Spółki Hefal Serwis SA, 

uczestniczyli jako wystawca w międzynarodowych targach sprzętu i wyposażenia sportowego 

ISPO 2013 w Monachium. Na stoisku o powierzchni 50 m2 prezentowano ofertę Spółki  – 

między innymi systemy instalacji mrożeniowych sztucznych lodowisk, bandy dla 

profesjonalnych lodowisk hokejowych oraz rekreacyjnych a także kompleksowe rozwiązania 

technologiczne. Ekspozycja i prezentowana oferta wzbudzała duże zainteresowanie 

odwiedzających stoisko przedstawicieli różnych organizacji i profesji  nie tylko z terenu 

Europy, ale także USA, Chin, Korei, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Jordanii.  

W IV kwartale Spółka kontynuuje prace badawczo-rozwojowe w ramach działania 1.4.POIG - 

„Nowa technologia sztucznego lodowiska”. Planowany termin zakończenia projektu 

wyznaczony został na II kwartał 2013 roku. 

 

VI.  Istotne wydarzenia, które wystąpiły w IV kwartale 2012 roku 
 

 
1. W dniu 08.10.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu 

umowy eksportowej na dostawę drzwi aluminiowych do obiektu szkolnego  

w Luksemburgu 

Wartość umowy: 78 997,00 EUR 

2. W dniu 15.10.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. podał do wiadomości 

informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii E, wymagane przez Załącznik nr 3 

do Regulaminu ASO. 

3. W dniu 31.10.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu 

umowy na realizację zadania pn. „Wykonanie lodowiska (sezonowego) przy 

międzyosiedlowym basenie miejskim we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną  

i towarzyszącą w ramach zadania pn.: Budowa międzyosiedlowego basenu 

miejskiego”. 

Wartość umowy: 790 767,00 zł brutto 

Termin realizacji: IV kwartał 2012 roku 
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4. W dniu 31.10.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o zawarciu  

z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. aneksu do umowy kredytu obrotowego w 

rachunku bieżącym, na mocy którego wydłuża się okres kredytowania do dnia 

29.11.2012 r. Kwota kredytu 1 500 000,00 zł. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest 

hipoteka kaucyjna na nieruchomości. 

5. W dniu 13.11.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu 

umowy na dostawę sztucznego lodowiska w Będzinie.  

Wartość umowy: 388 680,00 zł brutto 

Termin realizacji: IV kwartał 2012 roku 

 

6. W dniu 14.11.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. podał do wiadomości raport 

kwartalny za III kwartał 2012 roku. 

7. W dniu 14.11.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu 

umowy na kompleksową dostawę oraz montaż zadaszenia z płyt poliwęglanowych na 

budowie Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

Wartość umowy: 3 548 550,00 zł brutto 

 

8. W dniu 20.11.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o zawarciu 

umów na wykonanie niżej wymienionych zadań: 

 Wynajem, dostarczenie, posadowienie i montaż sezonowego lodowiska w Rybniku 

o wymiarach 20 x 40 m oraz jego demontaż po sezonie.  

Wartość umowy: 194 881,20 zł brutto 

Wykonanie umowy: od 26.11.2012 do 23.03.2013 r. 

 Usługa kultury, sportu i rekreacji poprzez dostawę, montaż i demontaż sztucznego 

lodowiska w Grodzisku Wielkopolskim  

Wartość umowy: 200 000,00 zł brutto 

Wykonanie umowy: od 01.12.2012 do 15.03.2013 r. 
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9. W dniu 21.11.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu 

umowy na dostawę, montaż i demontaż urządzeń oraz serwis lodowiska sztucznego  

w Grodzisku Mazowieckim. 

Wartość umowy: 228 784,92 zł brutto 

Termin realizacji: IV kwartał 2012 – I kwartał 2013  

 

10. W dniu 27.11.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o zawarciu  

z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. aneks do umowy kredytu obrotowego  

w rachunku bieżącym, na mocy którego wydłuża się okres kredytowania do dnia 

28.01.2013 r. Kwota kredytu 1 500 000,00 zł. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest 

hipoteka kaucyjna na nieruchomości.  

11. W dniu 28.11.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował  

o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Katowicach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W wyniku 

dokonanej rejestracji kapitał zakładowy Spółki Hefal Serwis S.A. został zwiększony  

z kwoty 599 384,90 zł do kwoty 621 095,30 zł i obecnie dzieli się na 6 210 953 akcji  

o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

12. W dniu 04.12.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu 

umowy na dostawę sztucznego lodowiska i infrastruktury towarzyszącej wraz z ich 

obsługą oraz realizacja Programu „Miejskie Lodowisko” w Otwocku. 

Wartość umowy: 189 900,93 zł brutto 

Termin realizacji: IV kwartał 2012 – I kwartał 2013 

 

13. W dniu 12.12.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu 

umowy na dostawę i montaż stolarki aluminiowej dla potrzeb budowy budynku 

Centrum Naukowej Informacji Medycznej we Wrocławiu.  
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Wartość umowy: 1 158 000,00 zł netto 

Termin realizacji: IV kwartał 2012  - I kwartał 2013 roku 

 

14. W dniu 12.12.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu 

umowy na dostawę i montaż przenośnego sztucznego lodowiska w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa Ogólnomiejskiej hali widowiskowo – sportowej  

w Szczecinie.” 

Wartość umowy: 698 400 zł netto 

Termin realizacji: III kwartał 2013 roku 

 

15. W dniu 17.12.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o otrzymaniu 

zawiadomienia od Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. o akceptacji wniosku  

o dofinansowanie na etapie oceny formalnej dla projektu: Innowacyjna technologia 

wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności. W ramach 

projektu Spółka planuje inwestycję technologiczną na kwotę całkowitą 6.374.000,00 zł, 

obejmującą: zakup gruntu, budowę nowej hali produkcyjnej w Wodzisławiu Śląskim 

oraz zakup zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń, głównie sterowane 

numerycznie obrabiarki oraz centra CNC. Wartość premii technologicznej (dotacji) – 

3.624.600 zł. 

16. W dniu 21.12.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o zakończeniu 

procesu podpisywania umów na realizację lodowisk w ramach programu rządowego 

„Biały Orlik”. W ramach programu Spółka podpisała 10 umów na realizację 11 lodowisk 

na łączną kwotę 4 873 825,54 zł brutto.  

 Dostawa i montaż składanego lodowiska sezonowego wraz z wyposażeniem pn. 

"Biały Orlik" w Chorzowie 

Wartość umowy: 729 570,81 zł brutto 

 Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach programu Biały Orlik we 

Fromborku 

Wartość umowy: 403 385,88 zł brutto 
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 Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach programu Biały Orlik  

w Wólce Pełkińskiej, gm. Jarosław 

Wartość umowy: 486 738,06 zł brutto 

 Zainstalowanie składanego lodowiska sezonowego Biały Orlik w Łosicach 

Wartość umowy: 421 065,9 zł brutto 

 Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach Biały Orlik w Głogówku 

Wartość umowy: 364 271,62 zł brutto 

 Dostawa i montaż składanego lodowiska w Dziwnowie 

Wartość umowy: 467 176,14 zł brutto 

 Instalacja lodowiska sezonowego pn. :Biały Orlik w Białej Rawskiej 

Wartość umowy: 361 804,5 zł brutto 

 Instalowanie (montaż) 2 składanych lodowisk sezonowych w ramach programu 

Biały Orlik w Miejscowości Radawa i Wiązownica 

Wartość umowy: 822 077,88 zł brutto 

 Dostawa i montaż elementów składanego lodowiska sezonowego w kompleksie  

sportowym  Moje Boisko Biały Orlik 2012 w Lublinie 

Wartość umowy: 450 395,25 zł brutto 

 Dostawa i montaż lodowiska składanego pn. Biały Orlik w Józefowie nad Wisłą 

Wartość umowy: 367 339,5 zł brutto 

 

VII. Istotne wydarzenia, które wystąpiły w okresie od 01.01.2013 

roku do 14.02.2013 roku 

 

Inne wydarzenia (poza wymienionymi w poprzednich punktach): 

 

 Poinformowanie o otrzymaniu zamówienia na dostawę profesjonalnych band 

hokejowych w standardzie IIHF dla obiektu Ice-Stadium Beaufort w Luksemburgu. 

 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wpłynięciu do Spółki pisma Pana Marka 

Kotuli, kierowane na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o rezygnacji  

z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 14.01.2013 r.  
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 Poinformowanie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 luty 

2013 roku o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej Tadeusz Kałusowski  

w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 29. 

 Poinformowanie o desygnowaniu do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Pana Bartosza Zalewskiego. 

 Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu przekazywania raportów 

okresowych publikowanych w 2013 roku. 

 Poinformowanie o zawarciu z Alior Bankiem S.A. umowy o kredyt w rachunku 

bieżącym na kwotę 1 500 000,00 zł oraz wygaśnięciu umowy na finansowanie bieżącej 

działalności z Bankiem BGŻ S.A.. 

 Uczestnictwo przedstawicieli Spółki w dniach 03 – 06 lutego 2013 Hefal Serwis SA, 

jako wystawca w międzynarodowych targach ISPO 2013 w Monachium.  

 

VIII. Plany i przewidywania na kolejny kwartał. 

 

Zarząd Spółki biorąc pod uwagę posiadany portfel kontraktów, perspektywę działalności  

w I kwartale 2013 roku ocenia pozytywnie. Zakontraktowane już przychody w wysokości 

ponad 8 mln zł na rok 2013 pozwalają pozytywnie planować działalność w 2013 r. Na 

działalność w dłuższej perspektywie oprócz planów rozwojowych Spółki duży wpływ będzie 

miała ogólna sytuacja w branży i koniunktura na rynku krajowym.  

Na bazie naszych doświadczeń i wiedzy, wyrażamy pogląd, iż rośnie zainteresowanie budową 

obiektów wielofunkcyjnych zawierających w swojej strukturze, w różnej konfiguracji: basen, 

boisko, lodowisko. Aktualny trend wyraźnie wskazuje na wzrost zapotrzebowania w kierunku 

tego typu obiektów a Spółka Hefal Serwis S.A. jako jedyna w Polsce posiada technologię na 

realizację ww. obiektów z wykorzystaniem technologii absorbera (co wpisuje się również  

w realizację celów proekologicznych).  

Działania Spółki ukierunkowane będą przede wszystkim na rozwoju swojej działalności 

poprzez wprowadzanie nowych produktów oraz wejście na nowe rynki zbytu a przede 

wszystkim na rozwój eksportu.  
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IX. Kontakt dla inwestorów  

 
Mirosława Płużek 
Członek Zarządu 
Dyrektor Administracyjno - Finansowy 
tel.: +48 32 456-02-22 
gsm: +48 693-845-002 
e-mail: mpluzek@hefal.pl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prezes Zarządu  
 

 

Aleksander Cieślar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiceprezes Zarządu  
 

 Członek Zarządu Członek Zarządu 

Jarosław Puzoń  Mirosława Płużek Renata Folwarczny 
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Wodzisław Śl. 14.02.2013r. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINASOWYCH 
I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU 

 
 
 
Działając jako Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. 
oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe 
i dane porównywalne za IV kwartał 2012 roku, sporządzone zostały zgodnie 
z przepisami oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezes Zarządu 
 

Aleksander Cieślar  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Wiceprezes Zarządu  

 
 Członek Zarządu Członek Zarządu 

Jarosław Puzoń  Mirosława Płużek Renata Folwarczny 

 
 
 
 
 
 


