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I. Podstawowe dane 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 

 

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. 

 
 

Skład osobowy organów Spółki:  
 
Zarząd  
 

 Pan Aleksander Cieślar  Prezes Zarządu 

 Pan Jarosław Puzoń  Wiceprezes Zarządu 

 Pani Mirosława Płużek Wiceprezes Zarządu 

 Pan Grzegorz Kozak Członek Zarządu 

 

W dniu 14.08.2013 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu  

przez Panią Renatę Folwarczny. Rezygnacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą. 

 

mailto:hefalserwis@hefalserwis.pl
http://www.hefalserwis.pl/
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Rada Nadzorcza  
 

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 

 
 
 
 

II. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe  
 

 
 
II.1 Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. 
 

(dane w tys. PLN) stan na 30.09.2013 stan na 30.09.2012 

kapitał własny   5.041     5.333 

należności długoterminowe  -   -  

należności krótkoterminowe 7.450     4.455     

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 235 29     

zobowiązania długoterminowe 2.263     1.344     

zobowiązania krótkoterminowe 7.395     6.256     
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(dane w tys. PLN) 

 

III kwartał 2013 

(01.07.2013-

30.09.2013) 

 

III kwartał 2012 

(01.07.2012-

30.09.2012) 

 

Narastająco 

2013 

 

Narastająco 

2012 

amortyzacja 
162 72 454 455 

przychody netto ze 

sprzedaży 4.977 3.726 8.251 7.630 

zysk/strata ze sprzedaży 
107 -184 -630 -758 

zysk/strata na działalności 

operacyjnej 64 -200 -631 -795 

zysk/strata brutto 
8 -304 -789 -987 

zysk/strata netto 
-25 -295 -797 -873 

 
 

 
II.2. Struktura sprzedaży w III kwartale 2013 roku i narastająco za 9 m-cy 2013 r. w stosunku 
do roku poprzedniego. 

 
 

(dane w tys. PLN) 

 
III  kwartał 2013 r.  

 
III kwartał 2012 r.  Narastająco 

2013 
Narastająco 

2012 

Stolarka aluminiowa 1.527 3.258 3.419 5.916 

Lodowiska - sprzedaż 1.802 53 2.014 53 

Lodowiska - dzierżawa - - 470 990 

Nawierzchnie sportowe 1.127 372 1.399 372 

Eksport 457 - 760 - 

Pozostałe  65 43 189 299 

RAZEM 4.978 3.726 8.251 7.630 
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II.3 Struktura sprzedaży w poszczególnych kwartałach 2013 roku 

 

(dane w tys. PLN) I kwartał 2013 r. II kwartał 2013 r. III kwartał 2013 r 

Stolarka aluminiowa 821 1.071 1.527 

Lodowiska - sprzedaż 63 149 1.802 

Lodowiska - dzierżawa 470 - - 

Nawierzchnie sportowe - 272 1.127 

Eksport 75 228 457 

Pozostałe  71 53 65 

RAZEM 1.500 1.773 4.978 

 
 
II.3 Rachunek zysków i strat  

 

      
01.07.2013 
30.09.2013 

01.07.2012 
30.09.2012 

01.07.2013 
30.09.2013 

01.07.2012 
30.09.2012 

  
dane za III kwartał w tys. 

PLN 
dane narastająco w tys. 

PLN 

A.  Przychody ze sprzedaży i zrównane 
z nimi, w tym: 

    4 096,39      2 935,22       7 237,47      6 680,35   

      I.  Przychód ze sprzedaży produktów     4 976,61      3 726,58       8 240,64      7 540,72   

      II.  Zmiana stanu produktów 
(zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna) 

     –881,06       –791,18     –1 013,32       –949,92   

      III.  Koszty wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki 

             –                –                  –                 –     

      IV.  Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 

          0,84          89,46            10,15           89,55   

B.  Koszty działalności operacyjnej      3 989,18      3 118,82       7 867,32      7 438,38   

      I.  Amortyzacja        161,76          71,71          453,72         455,00   

      II.  Zużycie materiałów i energii     2 186,24      2 300,52       3 989,19      3 616,22   

      III.  Usługi obce     1 189,17        399,66       2 209,45      2 273,35   

      IV.  Podatki i opłaty, w tym:          50,78          12,93          158,42           42,21   

      V.  Wynagrodzenia        320,83        225,32          825,87         704,81   

      VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

         43,75          41,03          129,38         120,92   

      VII.  Pozostałe koszty rodzajowe          36,65          49,34            93,76         165,46   

      VIII.  Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

             –            18,31             7,53           60,42   

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)        107,21       –183,59        –629,84       –758,03   

D.  Pozostałe przychody operacyjne          14,35            4,45            93,85           12,54   
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      I.  Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 

             –                –                  –                 –     

      II.  Dotacje              –                –                  –                 –     

      III.  Inne przychody operacyjne          14,35            4,45            93,85           12,54   

E.  Pozostałe koszty operacyjne          57,73          21,40            94,64           49,96   

      I.  Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 

             –                –                  –                 –     

      II.  Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

             –                –                  –                 –     

      III.  Inne koszty operacyjne          57,73          21,40            94,64           49,96   

F.  Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (C+D–E) 

         63,83       –200,54        –630,64       –795,45   

G.  Przychody finansowe           7,44              –              19,73           49,76   

      I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w 
tym: 

             –                –                  –                 –     

      II.  Odsetki, w tym:           0,11              –              11,96           49,76   

      III.  Zysk ze zbycia inwestycji              –                –                  –                 –     

      IV.  Aktualizacja wartości inwestycji              –                –                  –                 –     

      V.  Inne           7,34              –               7,78               –     

H.  Koszty finansowe          63,00        103,90          178,21         241,31   

      I.  Odsetki, w tym: 59,74        78,71          127,94         185,06   

      II.  Strata ze zbycia inwestycji              –                –                  –                 –     

      III.  Aktualizacja wartości inwestycji              –                –                  –                 –     

      IV. Inne          3,27          25,19   50,26         56,25   

I.  Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G–H) 

          8,27       –304,44        –789,11       –987,00   

J.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–
J.II.) 

             –                –                  –                 –     

      I.  Zyski nadzwyczajne              –                –                  –                 –     

      II.  Straty nadzwyczajne              –                –                  –                 –     

K.  Zysk (strata) brutto (I+J)           8,27       –304,44        –789,11       –987,00   

L.  Podatek dochodowy          33,46          –9,50             7,53       –113,71   

M.  Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

             –                –                  –                 –     

N.  Zysk (strata) netto (K–L–M)        –25,19       –294,94        –796,63       –873,29   
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II.4 Bilans  
 

AKTYWA 30.09.2013. 30.09.2012 r. 

 dane narastająco w tys. PLN 

A.  AKTYWA TRWAŁE 7 939,99 7 365,38 

I.  Wartości niematerialne i prawne 998,57 1 067,86 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 4 730,33 6 297,52 

III.  Należności długoterminowe – 0,00 

IV.  Inwestycje długoterminowe 270,00 0,00 

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 941,09 0,00 

B.  AKTYWA OBROTOWE 8 196,58 5 578,10 

I.  Zapasy 307,97 421,46 

II.  Należności krótkoterminowe 7 449,53 4 454,53 

III.  Inwestycje krótkoterminowe 247,98 307,53 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 191,10 394,58 

SUMA AKTYWÓW 16 136,58 12 943,48 

 

PASYWA 30.09.2013. 30.09.2012 r. 

 dane narastająco w tys. PLN 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 041,49          5 333,17   

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 621,10             599,38   

II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) -                   –     

III.  Udziały (akcje)  własne (wielkość ujemna) -                   –     

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy 5 217,02          5 607,07   

V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny -                   –     

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -                   –     

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -                   –     

VIII.  Wynik finansowy netto roku obrachunkowego -     796,63           –873,29   

IX.  Odpisy z  zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

-                   –     
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B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 11 095,09          7 610,31   

I.  Rezerwy  na zobowiązania 1 171,07                   –     

II.  Zobowiązania długoterminowe 2 263,09          1 343,98   

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 7 395,26          6 256,33   

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 265,67               10,00   

SUMA PASYWÓW 16 136,58         12 943,48   

 
 

II.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym. 

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym    

  30.09.2013 30.09.2012 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5 838,12 5 498,88 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po 
korektach 

5 838,12 5 498,88 

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 621,10 542,77 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego   56,62 

a) zwiększenie (z tytułu)   56,62 

b) zmniejszenie (z tytułu)     

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 621,10 599,38 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu     

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy     

a) zwiększenie (z tytułu)     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 
   okresu 

    

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu     

a) zwiększenie (z tytułu)     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

 3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu     

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 582,36 4 530,07 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego   1 077,00 

a) zwiększenie (z tytułu)   1 104,50 

b) zmniejszenie (z tytułu) 365,34 27,50 

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 217,02 5 607,07 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu     

5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny     

a) zwiększenie (z tytułu)     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

5.1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec   
  okresu 

    

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek  
okresu 

    

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)      
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rezerwowych 

a) zwiększenie (z tytułu)     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
 okresu 

    

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -365,34 426,04 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   426,04 

7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po  
korektach 

    

a) zwiększenie (z tytułu)     

b) zmniejszenie (z tytułu)   426,04 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu     

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, -365,34   

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po  
korektach 

    

a) zwiększenie (z tytułu)     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu     

7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu     

8. Wynik netto -796,63 -873,29 

a) zysk netto     

b) strata netto 796,63 -873,29 

c) odpisy z zysku     

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 041,49 5 333,17 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 

5 041,49 5 333,17 

 
 

II.6 Rachunek przepływów pieniężnych.  

 

Rachunek przepływów pieniężnych 

za okres: za okres: 

01.01-
30.09.2013 

01.01.-
30.09.2012 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ     

      I. Zysk (strata) netto -796,63 -873,29 

      II. Korekty razem -3 790,76 -2 211,63 

           1. Amortyzacja 460,38  466,96  

           2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00  0,00  

           3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 115,98  183,57  

           4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00  0,00  

           5. Zmiana stanu rezerw 526,92  (410,68) 

           6. Zmiana stanu zapasów 101,26  139,18  

           7. Zmiana stanu należności 338,11  3 200,74  

           8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 030,01 -6 677,01 

           9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -303,40 885,60  

         10. Inne korekty  0,00  0,00  

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -4 587,39 -3 084,92 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ     

      I. Wpływy 0,00 0,00 

           1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 
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           2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

           3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

               a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

               b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

           4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

      II. Wydatki 143,70 1 230,35 

           1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 140,40 953,75 

           2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

           3. Na aktywa finansowe, w tym: 3,30 276,60 

               a) w jednostkach powiązanych 0,00 270,00 

               b) w pozostałych jednostkach 3,30 6,60 

           4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -143,70 -1 230,35 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ     

      I. Wpływy 2 721,49 3 927,38  
           1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych 

0,00 707,57                 oraz dopłat do kapitału 

           2. Kredyty i pożyczki 2 668,19 3 072,21  

           3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00  

           4. Inne wpływy finansowe 53,30 147,60  

      II. Wydatki 825,38 -1 778,09 

           1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00  

           2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00  

           3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00  

           4. Spłaty kredytów i pożyczek 615,35 1 520,47  

           5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00  

           6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00  

           7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 82,09 72,37  

           8. Odsetki 127,94 185,26  

           9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00  

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 896,11 2 149,28  

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) -2 834,99 -2 165,99 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM -2 834,99 -2 165,99 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 069,77 2 195,27  

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 234,78 29,28  

 
 
 

III. Informacja o zasadach (polityce) rachunkowości przyjętych 
przy sporządzania raportu kwartalnego. 

 
 
Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych 
w tym informacje o zmianie zasad polityki rachunkowości. 
 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za III kwartał 

2013 roku są zgodne z Ustawą i Rachunkowości z 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. 

U. nr 152 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) i nie uległy zmianie w tym okresie. Istotne 
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zasady rachunkowe przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zostały 

przedstawione poniżej. 

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym Rachunek 

przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. 

Walutą sprawozdawczą jest złoty polski. Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym 

wykazane zostały w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej.  

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności Spółki 

w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie 

istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej Spółki, 

jej zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia. 

 

Wartości 
niematerialne  

i prawne 

 
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszona o 
skumulowane odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się :  

 koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, 
który zostanie wykorzystany do produkcji 

 nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje  
 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową  
w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według zasad 
określonych w ustawie rachunkowości oraz przepisach podatkowych. 

Środki trwałe  
i środki trwałe  

w budowie 

 
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po 
aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane 
umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.  Składniki 
majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym 
jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 2 tysięcy 
złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie 
przekazania do użytkowania. Wyjątek stanowi odrębne zarządzenie 
osób kierujących Spółką. Środki trwałe  amortyzowane są metodą 
liniową  w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według 
zasad określonych w ustawie rachunkowości oraz przepisach 
podatkowych. Spółka korzysta także ze środków trwałych na podstawie 
umów leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów podatkowych. 
Środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. 
Miesięczny odpis amortyzacyjny nie stanowi kosztu uzyskania 
przychodu. 
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 

Inwestycje 
długoterminowe 

Nabyte udziały i akcje ujemne w księgach rachunkowych na dzień ich 
nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały 
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i akcje w innych jednostkach są wycenione według ceny nabycia 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 

Zapasy 
Materiały i towary nabyte w ciągu roku obrotowego ujmowane są według 
ceny zakupu. 
 

Należności  
i zobowiązania 

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) 
w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej 
zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie 
powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez 
Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice 
kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy 
kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania 
należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody 
lub koszty operacji finansowych. Nie rozliczone na dzień bilansowy 
należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według 
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten 
dzień. 
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny ( po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ).  W 
2012r. Spółka dokonała zmiany w sposobie rozliczania kontraktów, 
według kontraktów długoterminowych zawartych na podstawie stałej 
ceny, tj. szacowanych przychodów według stopnia zaangażowania 
kosztowego. Należności wynikające z doszacowanych przychodów 
prezentowane są w bilansie w odrębnej pozycji należności 
krótkoterminowych (pkt 2.e.). 
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej 
zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty 
bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług , wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części 
sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Przy wycenie zobowiązań 
jednostka nie wykazuje potencjalnych odsetek jakimi mogą spółkę 
obciążyć kontrahenci z tytułu opóźnień w zapłacie.  
 

Środki pieniężne 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia 
się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki pieniężne 
wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu 
ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone 
na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik 
finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty 
operacji finansowych. 
 

Kapitały 

Kapitały ( fundusze ) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w 
wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami 
prawa, statutu lub umowy spółki.  
Kapitał zakładowy Spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości 
określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako 
należne wkłady na poczet kapitału.  
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z 
kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości 
emisyjnej udziałów powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o 
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koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do 
kosztów finansowych. Kapitał zapasowy jest również tworzony z 
nadwyżki pomiędzy wartością nominalną i ceną nabycia udziałów, po 
obniżeniu kapitału zakładowego.  
Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane 
w kwocie ujemnej w kapitale własnym.  
Kapitał ( fundusz ) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również 
skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych 
powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał ( 
fundusz ) z aktualizacji wyceny zmniejszają do wysokości kwoty, o którą 
podwyższono z tego tytułu kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny, 
skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli 
kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczana do dnia wyceny.              
Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną 
uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe 
okresu sprawozdawczego.  
 

Rozliczenia 
międzyokresowe 

kosztów oraz 
rezerwy na 

zobowiązania 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli 
koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.  
Spółka tworzy rezerwy z tytułu biernych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów dotyczących realizacji kontraktów rozliczonych w przyszłych 
okresach, a także do pozostałych kosztów, w tym sądowych. 
 

Rozliczenia 
międzyokresowe 

przychodów 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem 
zasady ostrożności, obejmują w szczególności :  

 równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów 
środków z tytułu świadczeń , których wykonanie nastąpi w 
następnych okresach sprawozdawczych  

 aktywację otrzymanych dotacji , których rozliczenie nastąpi 
w następnych okresach sprawozdawczych   
 

 
 

Rezerwa  
i aktywa z tytułu 

odroczonego 
podatku 

dochodowego 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w 
wysokości kwoty podatku dochodowego, przewidzianej w przyszłości do 
zapłacenia z tytułu podatku dochodowego.  
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach 
rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową 
oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka 
tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, którego jest płatnikiem.  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się 
w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku 
dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które 
spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.  
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi 
różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku 
odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 
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IV. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń 
emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem 
najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności 
o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte 
wyniki.  

 
 
 
W III kwartale 2013 wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 4.978 tys. zł, co stanowi 

wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. o 1.252 tys. zł. 

Narastająco za 9 m-cy br suma przychodów wyniosła 8.251 tys. zł i również była wyższa 

o kwotę  621 tys. zł. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego.  

 

Wzrost przychodów nastąpił głównie tj. o 1.961 tys. zł z tytułu sprzedaży lodowisk (aktualnie 

Spółka realizuje 7 obiektów tj. lodowisko w Szczecinie, lodowisko stałe w miejscowości 

Czarny Dunajec, lodowisko wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie, lodowisko w hali 

widowiskowo-sportowej w Szczecinie,  obiekt wielofunkcyjny lodowisko-boisko w Rybniku 

oraz lodowisko w Chrzanowie. Spółka jest w trakcie zawierania kolejnych kontraktów m.in. 

na dzierżawę lodowisk.  

 

Istotny przyrost przychodów w III kwartale (tj. o 755 tys. zł)  jak i narastająco (tj. o 1.027 tys. 

zł) w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego wystąpił również w nawierzchniach 

sportowych. Spółka w 2013 r. zrealizowała 7 obiektów m.in.: z wykorzystaniem nawierzchni 

poliuretanowej wielofunkcyjnej.  

 

Komentując wyniki finansowe Spółki należy podkreślić fakt, iż w Spółce występuję 

sezonowość sprzedaży. Analizując lata poprzednie sezonowe zmniejszenie przychodów 

występuje najsilniej w I i II kwartale. III kwartał i IV kwartał, przy czym szczególnie 

IV charakteryzuje się istotnym zwiększeniem sprzedaży. 

 

 W III kwartale 2013 r. w porównaniu do III kwartału 2012 Spółka prezentuje wzrosty wyników 

finansowych na wszystkich poziomach brutto rachunku wyników. Spółka wykazała dodatni 

wynik na poziomie zysku ze sprzedaży (+107 tys. zł), na poziomie działalności operacyjnej  

(+64 tys. zł) i zysku brutto (+8 tys. zł). W porównywalnym okresie roku poprzedniego dane 

finansowe na tych poziomach działalności występowały w wartościach ujemnych.  
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Wynik netto w III kwartale 2013 r. wyniósł jeszcze wartość ujemną na poziomie -25 tys. zł, 

w porównaniu do III kwartału 2012 r. wynik ten jest istotne lepszy, (w III kw. 2012 r. wynik 

netto wyniósł -295 tys. zł) 

  

Wyniki finansowe narastająco za 9 m-cy prezentują wartości ujemne tj.  wynik netto wyniósł 

 -797 tys. zł wobec -873 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.  

Na ujemny wynik narastająco za 9 m-cy 2013 r. w istotny sposób miały wpływ nietypowe 

i nieprzewidywalne zdarzenia, które spowodowały przesunięcie terminów rozpoczęcia 

istotnych dla Spółki kontraktów. Dotyczy to dwóch kontraktów tj.: zadaszenia stadionu 

w Bielsku-Białej, oraz zadaszenie stadionu w Zabrzu. Łączna wartość ww. kontraktów to 

4.878 tys. zł. Opóźnienie nastąpiło na skutek koniecznego, z punktu widzenia dopuszczenia 

zakontraktowanego już materiału do zastosowania na pokrycie trybun stadionów, procesu 

uzyskania zgody Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, o którą wystąpili  

Inwestorzy tj. Miasto Bielsko-Biała oraz Miasto Zabrze. Zgoda Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii komendanta 

wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie zastosowania poliwęglanu na 

stadion w Bielsku-Białej, została podjęta w dniu 24.06.2013 r., co umożliwiło Spółce wejście 

na obiekt dopiera w lipcu br. tj. po 5 m-cznym  opóźnieniu.  Procedura wyrażenia zgody 

dotycząca zadaszenia w Zabrzu jeszcze trwa, co w dalszym ciągu uniemożliwia rozpoczęcia 

naszego zakresu robót.  

Z punktu widzenia Spółki powyższa sytuacja (niezależne czynniki nietypowe) niekorzystnie 

wpłynęła na bieżące wyniki Spółki,  przesuwając w czasie planowaną do zrealizowania 

marżę.  

 

Dodatkowo, należy podkreślić, iż obecny rok jest rokiem charakterystycznym pod względem 

wydłużania się procesu budowlanego ze względu na opóźnienia w udostępniania frontów 

robót jak i odbiorów wykonanych już prac, co zdecydowanie ma swoje źródło w problemach 

finansowych i zatorach płatniczych większości podmiotów działających w branży.   
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Wykaz realizowanych w 2013 r. kontraktów – stan na 30.09.2013 r. 

Lp. Przedmiot kontraktu 

1 Dostawa i montaż elewacji aluminiowo-szklanej przy ul. Młyńskiej w Katowicach  

2 
Wykonanie zadania polegającego na dostawie i montażu ślusarki aluminiowej - 
fasadowej, drzwiowej i okiennej dla inwestycji polegającej na budowie Sali 
Koncertowej przy zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu 

3 Wykonanie wyspecyfikowanych robót dot. obiektu MDK Koszutka w Katowicach 

4 Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla - Etap I, dla Stadionu w Zabrzu Sp. z o.o. 

5 
Dostawa i montaż zadaszenia z płyt poliwęglanowych wraz z niezbędnymi 
obróbkami i z rynną odwadniającą dla budowy Stadionu miejskiego w Bielsku-Białej 

6 
Dostawa i montaż elementów ślusarki aluminiowej dla potrzeb budowy budynku 
Centrum Naukowej Informacji Medycznej we Wrocławiu 

7 Dostawa drzwi aluminiowych do obiektu szkolnego w Luksemburgu 

8 
Dostawa 43 sztuk drzwi zewnętrznych z profili aluminiowych w systemie Schuco dla 
obiektu Tour Majunga we Francji 

9 Dostawa profesjonalnych  bandy lodowiskowych  Baufort / Luksemburg 

10 Dostawa płyt Alubond do Szwecji 

11 Wykonanie zadaszeń poliwęglanowych przejścia granicznego w Zosinie 

12 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kielczy 

13 Budowa boiska wielofunkcyjnego  w Żędowicach 

14 Budowa kompleksu sportowego w Zawierciu  

15 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Herbach 

16 Odnowienie nawierzchni na boisku w Siemianowicach Śląskich 

17 Naprawa i malowanie posadzki sportowej w Chorzowie 

18 
Przebudowa boiska szkolnego w Łaziskach na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej 

19 Dzierżawa rolby Głuchołazy 

20 
Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji (zaprojektuj i wybuduj) 
w części dotyczącej budowy technologii lodowiska . 

21 
Dostawa sztucznego lodowiska wraz z montażem i demontażem po zakończeniu 
sezonu oraz dzierżawa maszyny do konserwacji lodu w Będzinie 

22 Budowa Ogólnomiejskiej hali widowiskowo - sportowej w Szczecinie 

23 
Dzierżawy lodowisk - Otwock, Grodzisk Wielkopolski, Grodzisk Mazowiecki, Rybnik - 
sezon 2012/2-13 

24 Budowa lodowiska stałego w miejscowości Czarny Dunajec 

25 Lodowisko wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie 
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26 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rybniku  

27 Budowa lodowiska sztucznego wraz z budynkiem usługowo-socjalnym w Lesznie 

28 
Budowa lodowiska sezonowego wraz z budynkiem szatniowo-administracyjnym, 
wiatą, agregatem chłodniczym oraz elementami małej architektury wraz i 
infrastrukturą techniczną niezbędną do funkcjonowania obiektu w Chrzanowie 

29 Dostawa elementów do powiększenia lodowiska sezonowego w Zgierzu 

30 Zadaszenie stadionu miejskiego  w Lublinie 

31 
Wykonanie ścianek z poliwęglanu w ramach budowy zajezdni Tramwajowej Franowo 
w Poznaniu 

32 Dzierżawa lodowiska w Chełmie na sezon 2013/2014 

 
 

V.  Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania 
wcześniej opublikowanych prognoz wyników 

 
Zarząd Hefal Serwis  S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych Emitenta na rok 

2013. 

 
VI. Inicjatywy podejmowane w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności nastawione na wprowadzenie rozwiązań 
innowacyjnych. 

 
 

W obszarze rozwoju prowadzonej działalności Spółka prowadzi intensywne prace mające na 

celu rozwój eksportu.  W dniach 22 - 25 października 2013 Hefal Serwis SA i jej 

przedstawiciele po raz kolejny uczestniczyli w Targach FSB 2013 w Kolonii. Ekspozycja 

oferty Spółki zawierała m.in.: innowacyjne nowe produkty Spółki tj: maszyna do pielęgnacji 

lodu Five Stars 150, Ice Edger oraz instalacje mrożeniowe lodu, bandy zarówno 

profesjonalne, hokejowe jak i rekreacyjne. 

Nowe produkty wzbudziły duże zainteresowanie odwiedzających stoisko ekspozycyjne. 

Udział w Targach był okazją do nawiązania interesujących kontaktów z przedstawicielami 

różnych organizacji z zachodniej Europy- Francji, Niemiec, Beneluxu, Skandynawii, Litwy, 

Łotwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy,republik kaukaskich, Północnej Afryki, USA i Kanady. 

 

W dniu 09 lipca Spółka podpisała kolejny kontrakt zagraniczny na dostawę 43 szt. drzwi 

zewnętrznych z profili aluminiowych w systemie SCHUCO dla obiektu Tour Majunga 

we Francji na wartość 69 tys. euro.  
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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.  

 

Spółka na przełomie roku 2013 r. zakończyła prace badawczo-rozwojowe w ramach 

działania 1.4.POIG - „Nowa technologia sztucznego lodowiska”.  W ramach projektu 

badawczego wykonany został prototyp panelu instalacji chłodniczej, który charakteryzuje 

się korzystniejszymi parametrami technicznymi i użytkowymi  od obecnie stosowanych 

rozwiązań na rynku. Realizacja prac badawczo-rozwojowych w ramach powyższego projektu 

pozwoliła na stworzenie znacznie lepszego jakościowo i innowacyjnego produktu, 

co w efekcie pozwoli na wygenerowanie dodatkowych przychodów i zysku a także 

spowoduje zwiększenie konkurencyjności Spółki na rynku krajowym jak i międzynarodowym. 

 

Spółka we wrześniu 2013 r., zgodnie z planowanym harmonogramem, rozpoczęła inwestycję 

technologiczną na wartość ponad 5,3 mln zł kosztów kwalifikowanych. W pierwszym etapie 

zakupiła miejski grunt w przetargu za kwotę 343,4 tys. zł. Nabycie działki to istotny etap 

inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym i dotowanej premią 

technologiczną Banku Gospodarstwa Krajowego realizowanej w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 4.3 Kredyt technologiczny. 

W dniu 24 kwietnia br. Spółka podpisała umowę z Bankiem Zachodnim WBK SA o wartości 

niemal 3,8 mln złotych kredytu technologicznego, który  zgodnie z założeniami wsparcia 

zostanie spłacony dotacją – premią technologiczną BGK – w wysokości blisko 3,2 mln 

złotych. 

Przedmiotem projektu jest innowacyjna technologia wytwarzania kompletnych lodowisk 

przenośnych w wysokiej efektywności wymrażania.  

Termin realizacji inwestycji zakładany jest na okres od III kwartału 2013 r. do II kwartału 2015 

r. i obejmuje: zakup gruntu, budowę nowej hali produkcyjnej oraz zakup zaawansowanych 

technologicznie maszyn i urządzeń, głównie sterowane numerycznie obrabiarki oraz centra 

CNC.  

Pozyskanie dofinansowanie z UE  przyczyniło się do podjęcia decyzji o rozpoczęciu ww. 

inwestycji i wpisało się w strategię rozwoju Spółki, przede wszystkim pozwoli na zwiększenie 

potencjału produkcyjnego. 
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W III kwartale 2013 r. Spółka rozpoczęła produkcję nowego produkty tj. maszyny do 

pielęgnacji lodu. Maszyna ta jest innowacyjnym produktem, opracowanym w ramach badań 

własnych Spółki.   

 

Spółka Hefal Serwis w dniu 17 października 2013 r. podczas gali Najbardziej Innowacyjnych 

firm roku 2013, została nagrodzona przez tygodnik Wprost statuetką Innowatora Wprost 

w kategorii Budownictwo. Spółka otrzymała przedmiotowe wyróżnienie za wykazaną 

innowacyjność rynkową oraz za ponadprzeciętną aktywność w pozyskiwaniu funduszy 

europejskich przeznaczonych na innowacyjność. 

 

Innowatory to nagrody tygodnika WPROST dla najbardziej innowacyjnych polskich 

przedsiębiorstw.  Lista nagrodzonych powstaje na bazie „Listy 500..." Instytutu Nauk 

Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, spośród której dział WPROST BIZNES dokonuje 

wyboru firm-liderów innowacji w kluczowych i najbardziej przyszłościowych sektorach 

gospodarki. 

 
 
 

VII. Struktura grupy kapitałowej emitenta i przyczyny odstąpienia 
od konsolidacji. 
 

Spółka tworzy grupę kapitałową, której struktura przedstawia się następująco: 

 

Hefal Serwis S.A. posiada:  

Construction Service Sp. z o.o.  

 

 

Alumast S.A.  

 

Hefal Serwis S.A. nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Podstawą 

prawną odstąpienia od konsolidacji jest art. 58 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rachunkowości. 

 
 
 
 
 
 

100% udziałów 
udziałów % 

5,2% akcji 
udziałów % 
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VIII. Struktura akcjonariatu.  
 
Kapitał zakładowy spółki HEFAL SERWIS S.A. na dzień publikacji raportu za III kwartał 2013 

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. 

 
Skład akcjonariatu na dzień 30.09.2013 roku 

 

Akcjonariusz 
Ilość 
akcji 

% akcji 
Liczba 
głosów 

% 
głosów 

Źródło danych 

Pani Małgorzata 
Szkopek   

2 413 400 38,86% 2 413 400 38,86% 

zaświadczenie o 
stanie rachunku z 
dn. 13.06.2013 r. 

Pan Zbigniew 
Szkopek 

82 286 1,32% 82 286 1,32% 

zaświadczenie o 
stanie rachunku z 
dn. 13.06.2013 r. 

Pan Aleksander 
Cieślar   

672 435 10,83% 672 435 10,83% 

zaświadczenie o 
stanie rachunku z 
dn. 13.06.2013 r. 

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

Zawiadomienie 
akcjonariusza 

otrzymane w dn. 
26.06.2012 r. 

Pozostali 2 569 832 41,37% 2 569 832 41,37% 
 

Razem   6 210 953 100% 6 210 953 100% 
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Struktura akcjonariatu Hefal Serwis S.A. na dzień sporządzenia przedmiotowego raportu ze 

wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

 
Akcjonariusz 

 
Ilość akcji 

 
% akcji 

 
Liczna 
głosów 

 
% 

głosów 

Pani Małgorzata Szkopek   2 413 400 38,86% 2 413 400 38,86% 

Pan Aleksander Cieślar   672 435 10,83% 672 435 10,83% 

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

 

 
 
 

IX. Informacje dotyczące liczby i struktury osób zatrudnionych.   
 
 
Na dzień 30 września 2013 r. stan zatrudnienia Spółki w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 

21,75 i był porównywalny do poziomu na 30 września roku poprzedniego.  

 

Strukturę zatrudnienia z podziałem na etaty, wykształcenie i płeć przedstawiają poniższe 

tabele. 



23 
 

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. 

Stan na dzień: 30.09.2013 30.09.2012 

Umysłowi 20,75 21 

Fizyczni 0,63 0,75 

RAZEM 21,38 21,75 

 

Stan zatrudnienia wg płci w przeliczeniu na pełne etaty. 

Stan na dzień: 30.09.2013 30.09.2012 

Kobiety 8,38 9,38 

Mężczyźni 13 12,37 

RAZEM 21,38 21,75 

 

Stan zatrudnienia wg wykształcenia w przeliczeniu na pełne etaty. 

Pracownicy z 
wykształceniem: 

30.09.2013 30.09.2012 

wyższym 16,75 16 

średnim 3,13 4,13 

zawodowym 1,5 1,62 

RAZEM 21,38 21,75 
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X. Raporty bieżące publikowane w III kwartale 2013 r. i do dnia 
publikacji raportu kwartalnego 

 
 
 

Nr 
raportu 

Data 
publikacji 

Temat 

32/2013 02.07.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki 

33/2013 09.07.2013 
Zawarcie umowy istotnej – uzupełnienie raportu 32/2013 
z dn. 02.07.2013 r. 

34/2013 09.07.2013 Zawarcie umowy istotnej 

35/2013 12.07.2013 
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt z Gwarancją de 
minimis – uzupełnienie raportu 29/2013 z 21.06.2013 r. 

36/2013 22.07.2013 Zawarcie umowy istotnej 

37/2013 29.07.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki 

38/2013 07.08.2013 Zawiadomienie o otrzymaniu zlecenia 

39/2013 09.08.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki 

40/2013 14.08.2013 Rezygnacja Członka Zarządu 

42/2013 16.08.2013 
Podpisanie umowy istotnej – uzupełnienie raportu 
39/2013 z dnia 09.08.2013 r. 

43/2013 20.08.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki 

44/2013 23.08.2013 
Podpisanie umowy istotnej – uzupełnienie raportu 
37/2013 z dnia 29.07.2013 r. 

45/2013 05.09.2013 
Podpisanie umowy istotnej – uzupełnienie raportu 
43/2013 z dnia 20.08.2013 r. 

46/2013 13.09.2013 Otrzymanie zlecenia 

47/2013 18.09.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki 

48/2013 27.09.2013 
Podpisanie umowy istotnej – uzupełnienie raportu 
47/2013 z dnia 18.09.2013 r. 

49/2013 11.10.2013 
Podpisanie umowy istotnej – uzupełnienie raportu 
38/2013 z dnia 07.08.2013 r. 

50/2013 29.10.2013 Podpisanie umowy istotnej 

51/2013 31.10.2013 Zawarcie umowy o kredyt obrotowy 

52/2013 31.10.2013 
Zawarcie aktu notarialnego zakupu nieruchomości 
gruntowej – uzupełnienie raportu 50/2013 z dn. 
29.10.2013 r. 

53/2013 06.11.2013 Zawarcie umowy istotnej 

54/2013 06.11.2013 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E 
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XI. Dodatkowe informacje 

 

Kontakt dla inwestorów:  
 

Mirosława Płużek 
Wiceprezes Zarządu 
Dyrektor Administracyjno - Finansowy 
tel.: +48 32 456-02-22 
e-mail: mpluzek@hefal.pl 

Opis stanu i realizacji działań i inwestycji  oraz harmonogram ich realizacji, o których mowa 
w par. 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – nie 
dotyczy. 
 
Raport Kwartalny za III kwartał 2013 roku został przygotowany zgodnie z  § 5 pkt. 4.1 i 4.2 
Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i 
Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.  
 
 

 
 

 
 
 
 

Prezes Zarządu  
 

 

Aleksander Cieślar  

 
 
 
 

                                                                                                
Wiceprezes Zarządu  

 
 Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu 

Jarosław Puzoń  Mirosława Płużek Grzegorz Kozak 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

mailto:mpluzek@hefal.pl
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Wodzisław Śl. 14.11.2013r. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINASOWYCH 
I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA III KWARTAŁ 2013 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 III kwartał 2013 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  

 
 Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu 

Jarosław Puzoń  Mirosława Płużek Grzegorz Kozak 

 
 
 
 
 
 


