
 
 
 
 

 
RAPORT KWARTALNY 

III KWARTAŁ 2014 ROKU 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WODZISŁAW ŚLĄSKI, 14.11.2014 r. 

 



 
 

1 | S t r o n a  

 

SPIS TREŚCI 

 

I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE: .............................................................................. 2 

II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ....................................... 4 

II.1 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT. ... 4 

II.2. STRUKTURA SPRZEDAŻY W II KWARTALE 2014 ROKU W STOSUNKU DO ROKU 

POPRZEDNIEGO. ......................................................................................................... 5 

II.3. STRUKTURA SPRZEDAŻY W POSZCZEGÓLNYCH KWARTAŁACH 2014 ROKU ....... 5 

II.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ........................................................................................ 6 

II.5. BILANS ............................................................................................................................... 7 

II.6 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM............................................................. 8 

II.7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. ................................................................ 10 

III. INFORMACJA O ZASADACH (POLITYCE) RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘTYCH 

PRZY SPORZĄDZANIA RAPORTU KWARTALNEGO. .............................................. 11 

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......................................................................................................................... 16 

V. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA 

WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW ..................................... 19 

VI. INICJATYWY PODEJMOWANE W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH. ..................................................................................................... 19 

VII. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA  I PRZYCZYNY ODSTĄPIENIA 

OD KONSOLIDACJI.................................................................................................... 20 

VIII. STRUKTURA AKCJONARIATU ................................................................................... 21 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY I STRUKTURY OSÓB ZATRUDNIONYCH. .. 22 

X. RAPORTY BIEŻĄCE PUBLIKOWANE W II KWARTALE 2014 R.  I DO DNIA 

PUBLIKACJI RAPORTU KWARTALNEGO ............................................................... 24 

XI. DODATKOWE INFORMACJE ..................................................................................... 25 
 



 
 

2 | S t r o n a  

 

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 (stan na 30.09.2014 r.) 
 

Pan Aleksander Cieślar   Prezes Zarządu 

Pani Mirosława Płużek  Wiceprezes Zarządu 

 

 

Z dniem 1 lipca 2014 roku do składu Zarządu powołane na kolejną 3-letnią kadencję zostały 

następujące osoby: 

mailto:hefalserwis@hefalserwis.pl
http://www.hefalserwis.pl/
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1. Pan Aleksander Cieślar – na funkcję Prezesa Zarządu 

2. Pan Jarosław Puzoń – na funkcję Wiceprezesa Zarządu 

 

W dniu 14.07.2014 r. wpłynęła kierowana do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki rezygnacja 

Pana Jarosława Puzonia, z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. 

 

Na dzień publikacji raportu za III kwartał 2014 r. tj. na dzień 14.11.2014 r. skład Zarządu 

Hefal Serwis S.A. nie uległ zmianie. 

 

RADA NADZORCZA  (stan na dzień 30.09.2014 r.) 
 

Pan Zbigniew Szkopek  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Pan Piotr Pietrzyk  Sekretarz Rady Nadzorczej 

Pan Leszek Kołoczek Członek Rady Nadzorczej 

Pani Beata Hut Członek Rady Nadzorczej 

Pan Bartosz Zalewski Członek Rady Nadzorczej 

 

W dniu 30 czerwca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanowiło do 

składu Rady Nadzorczej powołać na kolejną 3-letnią kadencję następujące osoby: 

1. Pan Zbigniew Szkopek 

2. Pan Piotr Pietrzyk 

3. Pan Leszek Kołoczek 

 

Na dzień publikacji raportu za III kwartał 2014 r. tj. na dzień 14.11.2014 r. skład Rady 

Nadzorczej Hefal Serwis S.A. nie uległ zmianie. 
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II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

 
 

II.1 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW 

I STRAT. 
 

 

(dane w tys. PLN) stan na 30.09.2014 stan na 30.09.2013 

kapitał własny 4 338,50 5 041,49 

należności długoterminowe 265,14 - 

należności krótkoterminowe 7 225,89 7 449,53 

środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 
63,64 234,78 

zobowiązania długoterminowe 1 582,73 2 263,09 

zobowiązania krótkoterminowe 9 387,42 7 395,26 

 

 

 

(dane w tys. PLN) 

III kwartał 

2014 

(01.07.2014-

30.09.2014) 

III kwartał 

2013 

(01.07.2013-

30.09.2013) 

Narastająco 

2014  

Narastająco 

2013 

amortyzacja 139,58 168,42 429,58 460,38 

przychody ze sprzedaży  

i zrównane z nimi 3 614,02 4 240,96 11 010,01 7 382,04 

zysk/strata ze sprzedaży -453,60 107,21 -677,63 -629,84 

zysk/strata na działalności 

operacyjnej -496,54 63,83 -592,33 -630,64 

zysk/strata brutto -523,70 8,27 -790,49 -789,11 

zysk/strata netto -493,02 -25,18 -786,58 -796,63 
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II.2. STRUKTURA SPRZEDAŻY W III KWARTALE 2014 ROKU W STOSUNKU DO 

ROKU POPRZEDNIEGO. 

 
 

(dane w tys. PLN) 
III kwartał 

2014 r. 

III kwartał 

2013 r. 

Narastająco 

2014  

Narastająco 

2013 

Stolarka aluminiowa 755,35 1 527,05  5 081,60 3 418,97 

Lodowiska - sprzedaż 1 688,33 1 801,73 3 344,22 2 013,73 

Lodowiska - dzierżawa - - 422,79 469,66 

Nawierzchnie sportowe 273,95 1 126,58 510,78 1 398,79 

Eksport 670,45 457,64 1 061,92 760,37 

Pozostałe  72,15 64,45 227,54 189,28 

RAZEM 3 460,23 4 977,45 10 648,85 8 250,80 

 

 

 
II.3. STRUKTURA SPRZEDAŻY W POSZCZEGÓLNYCH KWARTAŁACH 2014 

ROKU 

 

(dane w tys. PLN) I kwartał 2014 r. II kwartał 2014 r. III kwartał 2014 r. 

Stolarka aluminiowa 1 479,33 2 846,93 755,35 

Lodowiska - sprzedaż 433,99 1 221,89 1 688,33 

Lodowiska - dzierżawa 423,09 - - 

Nawierzchnie sportowe - 236,84 273,95 

Eksport 4,50 386,97 670,45 

Pozostałe  83,51 71,89 72,15 

RAZEM 2 424,42 4 764,21 3 460,23 
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II.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

 

      01.01.2014 

30.09.2014 

01.01.2013 

30.09.2013 

  dane za III kwartał w tys. PLN 

A.  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,  

w tym: 

11 010,01 7 382,04 

      I.  Przychód ze sprzedaży produktów 10 638,56 8 240,64 

      II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie – 

wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 

207,36 -1 013,32 

      III.  Koszty wytworzenia produktów na własne 

potrzeby jednostki 

153,80 144,56 

      IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 

10,29 10,15 

B.  Koszty działalności operacyjnej  11 687,64 8 011,88 

      I.  Amortyzacja 429,58 460,38 

      II.  Zużycie materiałów i energii 6 107,47 3 989,19 

      III.  Usługi obce 3 845,61 2 209,45 

      IV.  Podatki i opłaty 40,44 41,06 

      V.  Wynagrodzenia 988,28 963,78 

      VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 

130,21 129,38 

      VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 140,62 211,11 

      VIII.  Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 

5,42 7,53 

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -677,63 -629,84 

D.  Pozostałe przychody operacyjne 373,42 93,85 

      I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 

0,46 - 

      II.  Dotacje - - 

      III.  Inne przychody operacyjne 372,96 93,85 

E.  Pozostałe koszty operacyjne 288,11 94,64 

      I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 

- - 

      II.  Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 

- - 

      III.  Inne koszty operacyjne 288,11 94,64 

F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

(C+D–E) 

-592,33 -630,64 

G.  Przychody finansowe 106,33 19,73 

      I.  Dywidendy i udziały w zyskach  - - 

      II.  Odsetki 106,22 11,96 

      III.  Zysk ze zbycia inwestycji - - 

      IV.  Aktualizacja wartości inwestycji - - 

      V.  Inne 0,11 7,78 

H.  Koszty finansowe 304,49 178,21 
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      I.  Odsetki 244,12 127,94 

      II.  Strata ze zbycia inwestycji - - 

      III.  Aktualizacja wartości inwestycji - - 

      IV. Inne 60,38 50,26 

I.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej 

(F+G–H) 

-790,49 -789,11 

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

      I.  Zyski nadzwyczajne - - 

      II.  Straty nadzwyczajne - - 

K.  Zysk (strata) brutto (I+J) -790,49 -789,11 

L.  Podatek dochodowy -3,92 7,53 

-M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 

- - 

N.  Zysk (strata) netto (K–L–M) -786,58 -796,63 

 

II.5. BILANS  
 

AKTYWA 30.09.2014 r. 30.09.2013 r. 

 dane narastająco w tys. PLN 

A.  AKTYWA TRWAŁE 9 169,28 7 939,99 

I.  Wartości niematerialne i prawne 2 195,84 998,57 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 5 223,38 4 730,33 

III.  Należności długoterminowe 265,14 - 

IV.  Inwestycje długoterminowe 270,00 270,00 

V.  Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
1 214,92 1 941,09 

B.  AKTYWA OBROTOWE 8 247,86 8 196,58 

I.  Zapasy 573,77 307,97 

II.  Należności krótkoterminowe 7 225,89 7 449,53 

III.  Inwestycje krótkoterminowe 80,14 247,98 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
368,07 191,10 

SUMA AKTYWÓW 17 417,14 16 136,58 
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PASYWA 30.09.2014 r. 30.09.2013 r. 

 dane narastająco w tys. PLN 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 338,50 5 041,49 

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

II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy 

(wielkość ujemna) 
- - 

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

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy 4 503,98 5 217,02 

V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji 

wyceny 
- - 

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - 

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych - - 

VIII.  Wynik finansowy netto roku 

obrachunkowego 
-786,58 -796,63 

IX.  Odpisy z  zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna) 
- - 

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA 
13 078,64 11 095,09 

I.  Rezerwy  na zobowiązania 1 673,35 1 171,07 

II.  Zobowiązania długoterminowe 1 582,73 2 263,09 

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 9 387,42 7 395,26 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 435,13 265,67 

SUMA PASYWÓW 17 417,14 16 136,58 

 

 

II.6 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym   

  30.09.2014 r. 30.09.2013 r. 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5 125,08 5 838,12 

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

korektach 

5 125,08 5 838,12 

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

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

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

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek  

okresu 

- - 
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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 5 208,98 5 582,36 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) 705,00 365,34 

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 503,98 5 217,02 

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) - - 

5.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na  koniec  

okresu 

- - 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 

początek okresu 

- - 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)  

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 -705,00 -365,34 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - 

7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po  

korektach 

- - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 705,00 365,34 

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 -786,58 -796,63 

a) zysk netto - - 

b) strata netto 786,58 796,63 

c) odpisy z zysku - - 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4 338,50 5 041,49 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 

4 338,50 5 041,49 
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II.7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.  

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

za okres: za okres: 

01.01-30.09.2014 01.01.-30.09.2013 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

  

      I. Zysk (strata) netto -786,58 -796,63 

      II. Korekty razem -778,08 - 3 790,76 

           1. Amortyzacja 429,58 460,38 

           2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - - 

           3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 243,97 115,98 

           4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -0,46 - 

           5. Zmiana stanu rezerw 1 083,37 526,92 

           6. Zmiana stanu zapasów -286,54 101,26 

           7. Zmiana stanu należności -19,41 338,11 

           8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i kredytów 

-1 770,90 -5 030,01 

           9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -457,68 -303,40 

         10. Inne korekty  - - 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -1 564,65 -4 587,39 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

      I. Wpływy 9,76 - 

           1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 
9,76 - 

           2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 
- - 

           3. Z aktywów finansowych, w tym: - - 

               a) w jednostkach powiązanych - - 

               b) w pozostałych jednostkach - - 

           4. Inne wpływy inwestycyjne - - 

      II. Wydatki 526,92 143,70 

           1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 

525,27 140,40 

           2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 

prawne 

- - 

           3. Na aktywa finansowe, w tym: 1,65 3,30 

               a) w jednostkach powiązanych - - 

               b) w pozostałych jednostkach 1,65 3,30 

           4. Inne wydatki inwestycyjne - - 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -517,17 -143,70 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

      I. Wpływy 4 042,38 2 721,49 

           1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

- - 

           2. Kredyty i pożyczki 4 042,38 2 668,19 

           3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 

           4. Inne wpływy finansowe - 53,30 

      II. Wydatki 1 962,61 825,38 

           1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - - 
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           2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - 

           3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 

podziału zysku 

- - 

           4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 620,94 615,35 

           5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - 

           6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - 

           7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 97,71 82,09 

           8. Odsetki 243,97 127,94 

           9. Inne wydatki finansowe - - 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 079,77 1 896,11 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM  

     (A.III +/- B.III +/- C.III) 

-2,052 -2 834,99 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -2,052 -2 834,99 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 
65,69 3 069,77 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D) 
63,64 234,78 

 

 

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  

II kwartał 2014 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 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. 
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WARTOŚCI 

NIEMATERIALNE  

I PRAWNE , ŚRODKI 

TRWAŁE  

I ŚRODKI TRWAŁE  

W BUDOWIE 

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe  

w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 

pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz ewentualne odpisy  

z tytułu trwałej utraty wartości.  

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody 

liniowej w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według 

zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach 

podatkowych. Spółka prowadzi odrębną amortyzację bilansową  

i podatkową. Różnica wartości odpisów amortyzacyjnych ujmowana 

jest w rozliczeniu podatkowym.  

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie 

przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie 

przekraczającej 2,0 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane  

w ciężar kosztów w miesiącu przekazania do użytkowania.  

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej 

się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści 

ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. 

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.    

W ramach środków trwałych w budowie Spółka prowadzi ewidencję 

prac inwestycyjnych, których wartość wyceniana jest po cenie nabycia  

wraz z sumą kosztów bezpośrednich związanych z  daną inwestycją. 

Wszystkie inwestycje, w tym także realizowane w ramach projektów 

unijnych, prowadzone są na wyodrębnionych kontach analitycznych.   

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego, inwestycja przyjmowana jest 

do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych  

i prawnych  Spółki i amortyzowana od następnego miesiąca po 

oddaniu do użytkowania. 

INWESTYCJE  

O CHARAKTERZE 

TRWAŁYM 

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się 

w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według 

ceny nabycia.  

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje 

zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia 

pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy  

z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe.  

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, 

równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów  

z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika 

aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.  

INWESTYCJE 

KRÓTKOTERMINOWE 

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się  

w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według 

ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji 

krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej.  

Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają 

odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.  

ZAPASY 

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki 

zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. 

Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody 

pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy 

wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny 

sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją 
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wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. 

Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.  

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, z dnia poprzedzającego ten dzień. 

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. 

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania  

w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla 

danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień 

prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 

aktualizującego. 

Jeżeli termin wymagalności należności/zobowiązań przekracza jeden 

rok od daty bilansowej, salda, z wyjątkiem należności/zobowiązań  

z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. 

Spółka prowadzi rozliczenie 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.). 

ŚRODKI PIENIĘŻNE 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia 

się według wartości nominalnej.  

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w 

księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia,  odpowiednio 

po kursie: 

 faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym  

z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut 

oraz zapłaty należności i zobowiązań wyrażonych w walucie 

obcej regulowanych z rachunku złotówkowego 

 średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank 

Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty 

należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne 

zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku 

sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub 

zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji. 

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 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie 

lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz 

niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako należne wpłaty na 

poczet kapitału.  
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Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub 

podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy 

spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością 

nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.  

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego 

Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczana jest nadwyżka 

powstała w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, 

po potrąceniu kosztów emisji.  

ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE 

KOSZTÓW ORAZ 

REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA Z 

TYTUŁU BIERNYCH 

ROZLICZEŃ 

MIĘDZYOKRESOWYCH 

KOSZTÓW 

 

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów 

sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń 

międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się 

przede wszystkim: koszty ubezpieczeń majątku i działalności Spółki, 

koszty finansowe dotyczące prowizji od kredytów, koszty gwarancji 

dotyczące kontraktów długoterminowych jak również koszty 

poniesione na promocję i reklamę.  

W pozycji innych długoterminowych rozliczeń międzyokresowych 

prezentowane są nakłady na przyszłe przychody.  

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy ich powstanie 

jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają 

one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. 

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, 

wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez 

kontrahentów, a także do pozostałych kosztów, w tym sądowych. 

Rezerwy są tworzone w ciężar kosztów operacyjnych lub pozostałych 

kosztów operacyjnych.  

ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE 

PRZYCHODÓW 

 

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów 

obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych 

przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w 

przyszłych okresach sprawozdawczych, aktywację otrzymanych 

dotacji, których rozliczenie nastąpi w następnych okresach 

sprawozdawczych.   

REZERWA I AKTYWA  

Z TYTUŁU 

ODROCZONEGO 

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. 

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 ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się  

w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w 

przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 

przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy 

obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.  

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku 

dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 

podatkowego.   

INSTRUMENTY W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie 



 
 

15 | S t r o n a  

 

FINANSOWE 

 

poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami 

transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów 

finansowych).  

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych  

w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania 

finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości 

godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są 

wykazywane według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli wyliczona 

różnica z wyceny jest nieistotna,  są one prezentowane w wartości 

nominalnej.  

WYNIK FINANSOWY 

 

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na 

pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, 

wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie 

wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków  

i strat. 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług obejmują należne lub 

uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny 

podatek od towarów i usług (VAT ) ujmowane w okresach, których 

dotyczą. Spółka rozlicza kontrakty według kontraktów 

długoterminowych zawartych na podstawie stałej ceny,  

tj. szacowanych przychodów według stopnia zaangażowania 

kosztowego.    

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym. 

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje 

wszystkie  koszty bezpośrednie z nimi związane oraz uzasadnioną 

część kosztów pośrednich danego okresu.  

W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza 

się przede wszystkim: produkcję aluminiowych konstrukcji 

budowlanych oraz wykonywane robót ogólnobudowlanych w zakresie 

montażu wznoszenia budynków i budowli z elementów 

prefabrykowanych, kontrakty związane z obsługą lodowisk oraz 

projektowanie  

i wykonawstwo sztucznych lodowisk i sportowych nawierzchni 

poliuretanowych. 

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna  

z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od 

towarów i usług.  

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość 

sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do 

przychodów ze sprzedaży z tego tytułu. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody 

niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na 

wynik finansowy. 

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji 

finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty 

operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe 

dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia 

tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od 

zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego 

do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych. 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między 

zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami 

nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych. 
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Opodatkowanie. Wynik finansowy brutto korygują: bieżące 

zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz 

aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.  

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.  

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. 

 

 

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.  
 

 

Przychody ze sprzedaży narastająco na dzień 30.09.2014 r. wyniosły 11 010,01 tys. zł 

wobec 7 382,04 tys. zł  w tym samym okresie w roku ubiegłym, co stanowi wzrost o ok. 

50%. Wynik finansowy pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży na dzień 30.09.2014 r. 

wyniósł -786,58 tys. zł w stosunku do – 796,63 tys. zł na dzień 30.09.2013 r.  

Bezpośrednią przyczyną ujemnego wyniku finansowego są w głównej mierze 

zdarzenia, które jednorazowo obciążają wyniki finansowe tego okresu, a mianowicie m.in.: 

 nierozliczona do dnia dzisiejszego inwentaryzacja zrealizowanych robót na 

stadionie w Zabrzu, wynikająca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

(rozwiązanie umowy głównej pomiędzy Spółką Stadion w Zabrzu a Generalnym 

Wykonawcą). 

 spór z podwykonawcą o naliczone mu. kary umowne, które Spółka 

zobowiązana jest zwrócić wraz z odsetkami w tym roku.  

Dodatkowo ze względu na utrzymująca się w dalszym ciągu trudną sytuację w branży 

budowlanej, przejawiającą się głównie brakiem płynności finansowej, Spółka ponosi 

dodatkowe koszty związane z przedłużającą się, nie z winy Spółki, realizacją kontraktów jak 

również z nieterminowymi płatnościami za zrealizowane roboty. Powyższa sytuacja istotnie 

przełożyła się na wyniki finansowe w III kwartale 2014r.  
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Należy podkreślić, że jesteśmy w trakcie sezonu lodowiskowego, co rokuje jeszcze 

podpisaniem dodatkowych kontraktów na realizację w tym roku. Wartość zaplanowanych 

przetargów publicznych na realizację obiektów lodowiskowych, do których Spółka zamierza 

przystąpić wynosi ok. 4 mln zł. Ponadto Spółka planuje również sprzedaż nowych urządzeń 

tj. maszyn do pielęgnacji lodu.  

Sprzedaż eksportowa jest na etapie rozwojowym, czego potwierdzeniem jest fakt 

podpisania kolejnych kontraktów zagranicznych m.in. na dostawę stolarki zewnętrznej na 

obiekt Centrum Handlowego w Mutlangen i Centrum Handlowego w Pfaffenhofen  

w Niemczech, a portfel ofert złożonych w zakresie stolarki aluminiowej i lodowisk wynosi 

ok. 3 200 tys. Euro. 

Na rynek krajowy w zakresie stolarki aluminiowej wartość złożonych ofert na dzień 

publikacji niniejszego raportu wynosi ponad 20 mln zł.  

Spółka jako system zabezpieczeń prowadzonego biznesu stosuje: 

 solidarną odpowiedzialność Inwestora zg. z art. 647
1
 – zapis stosowany w każdej 

umowie, 

 ubezpieczenie należności,  

 stałą kontrolę stanu i zaawansowania prac na kontaktach, 

 stały monitoring spływu należności. 

 

Spółka podejmuje szereg działań mających na celu zwiększenie rentowności swojej 

działalności. Strategię tą realizuje poprzez: 

 zdynamizowanie sprzedaży eksportowej, na której analizując już zrealizowane 

kontrakty, Spółka osiąga istotnie wyższe marże niż na rynku krajowym. 

 dywersyfikację produktową tj. wdrożenie nowych produktów i nowych 

technologii. 

 wdrożenie do własnej produkcji innowacyjnych produktów (Inwestycja 

technologiczna). 

 

Na dzień publikacji raportu za III kwartał 2014 r. posiada portfel zamówień na ponad 

18 mln zł, co pozytywnie rokuje na dalszy rozwój działalności.  

 



 
 

18 | S t r o n a  

 

Poniżej przedstawiamy portfel kontraktów na 2014 r. 

 

Lp. Portfel kontraktów – stan na dzień 14.11.2014 r. 

1 
Modernizacja stadionu im. Ernesta Pohla - Etap II, dla Stadionu w Zabrzu Sp. z o.o. 

(zawieszony). 

2 Zadaszenie  stadionu miejskiego w Bielsku-Białej. 

3 
Dostawa i montaż elementów ślusarki aluminiowej dla potrzeb budowy budynku Centrum 

Naukowej Informacji Medycznej we Wrocławiu. 

4 Zadaszenie stadionu miejskiego  w Lublinie. 

5 Wykonanie zadaszenia w ramach budowy zajezdni trolejbusów w Lublinie. 

6 

Kompleksowe wykonanie aluminiowych fasad, okien oraz drzwi zewnętrznych w ramach 

realizacji Inwestycji pn.: „Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł 

C)”. 

7 Budowa lodowiska stałego w miejscowości Czarny Dunajec. 

8 Lodowisko wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie. 

9 

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 . 

10 Budowa lodowiska sztucznego wraz z budynkiem usługowo-socjalnym w Lesznie. 

11 Budowa stałego lodowiska wraz z budynkiem zapleczowym w Błoniu. 

12 Budowa zespołu obiektów sportowych  w Zawierciu. 

13 Zaprojektowanie i wykonanie wielofunkcyjnego lodowiska sztucznie mrożonego w Jedliczu. 

14 Sprzedaż demontowalnego lodowiska do Baku w Azerbejdżanie.  

15 
Dostawa drzwi zewnętrznych aluminiowych w systemie Schűco dla obiektu Courcellor 1 we 

Francji. 

16 

Wykonanie ścianek wewnętrznych aluminiowych wraz z wyposażeniem, drzwi 

wewnętrznych aluminiowych wraz z wyposażeniem, parapetów wewnętrznych w ramach 

realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł 

C)”. 

17 

Wykonanie zewnętrznej stolarki aluminiowej w powstającym Centrum Handlowym 

w Pfaffenhofen w Niemczech, stanowiącym kompleks następujących sklepów: 

Rossmann-Drogeriemarkt, Fristo-Getränkemarkt i Imbiss. 

18 
Wykonanie i montaż band hokejowych na lodowisku Ice-Stadium Augsburg w 

Niemczech. 

19 

Wykonanie zewnętrznej stolarki aluminiowej w powstającym Centrum Handlowym 

w Mutlangen w Niemczech, stanowiącym kompleks następujących sklepów: Schuh 

Mann, Friseur Klier, Eiscafe oraz Imbiss. 

20 Remont sztucznego lodowiska we Włocławku. 
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21 Dzierżawa lodowiska sezonowego wraz z obsługa w Józefowie. 

22 
Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska w Grodzisku 

Mazowieckim. 

20 
Dostawa z uruchomieniem fabrycznie nowego kompaktowego agregatu chłodniczego dla 

lodowiska sezonowego w Bielsku-Białej. 

21 Dostawa do Szwajcarii 2 maszyn do pielęgnacji lodu Five Stars. 

23 
Usługi kultury, sportu i rekreacji poprzez dostawę, montaż i demontaż sztucznego lodowiska 

w Grodzisku Wielkopolskim. 

24 Dzierżawa sztucznego lodowiska w Płocku. 

25 
Dostawa, montaż i demontaż lodowiska składanego wraz z dodatkowym wyposażeniem w 

Dukli. 

 

 

V.  STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI 

ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH 

PROGNOZ WYNIKÓW 
 

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

rok 2014. 

 

VI. INICJATYWY PODEJMOWANE W OBSZARZE ROZWOJU 

PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA 

WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH. 
 

 

W obszarze rozwoju prowadzonej działalności Spółka jest w trakcie istotnej inwestycji 

technologicznej, której przedmiotem jest budowa nowej hali produkcyjnej wyposażonej 

w wysoko zaawansowane technologicznie maszyny i urządzenia. Zgodnie z harmonogramem 

w III kwartale 2014 r. Spółka zrealizowała kolejny etap inwestycji, w ramach którego 

uzyskała pozwolenie na budowę oraz rozpoczęła budowę hali produkcyjnej. 

Powyższa inwestycja prowadzona jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE  

w postaci  premii technologicznej Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3,2 mln zł  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 4.3 Kredyt 

technologiczny.  

Koszy kwalifikowane inwestycji to ponad 5,3 mln zł. 
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Źródła finansowania to: 

 75% kosztów kwalifikowanych - kredyt technologiczny BZ WBK na wartość  3,8 mln 

zł, który jest spłacany premią technologiczną w wysokości 3,2 mln zł, 

 25% udział własny.  

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej technologii wytwarzania 

kompletnych lodowisk przenośnych w wysokiej efektywności wymrażania.  

Termin zakończenia inwestycji zakładany jest na II kwartał 2015 r.  

Powyższa inwestycja istotnie zwiększy potencjał produkcyjny Spółki zarówno dla naszych 

dotychczasowych produktów jak również dla nowych produktów i nowych rynków. Przyszły 

potencjał technologiczny o wysokim zaawansowaniu technicznym i technologicznym  

pozwoli zwiększyć konkurencyjność Spółki nie tylko na rynku krajowym ale przede 

wszystkim na rynkach zagranicznych, co wpisuje się w zakładaną strategie rozwoju Spółki.    

Zarząd Spółki biorąc pod uwagę aktualny portfel kontraktów na 2014 rok (ok. 18 mln 

zł) i potencjalne przyszłe realizacje, w zestawieniu z prowadzonymi działaniami 

rozwojowymi i inwestycyjnymi, jak również w oparciu o przewidywania Zarządu co do 

poprawy wskaźników makroekonomicznych i branżowych w przyszłym roku, pozytywnie 

ocenia perspektywy działalności na kolejne okresy. 

 

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 2014 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 30.09.2014 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. 

16.06.2014 r. 

Pan Zbigniew Szkopek 82 286 1,32% 82 286 1,32% 
zaświadczenie o stanie 

rachunku z dn. 

16.06.2014 r. 

Pan Aleksander 

Cieślar   
726 711 11,70% 726 711 11,70% 

zaświadczenie o stanie 

rachunku z dn. 

16.06.2014 r.  

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

Zawiadomienie 

akcjonariusza 

otrzymane w dn. 

26.06.2012 r. 

Pozostali 2 515 556 40,50% 2 515 556 40,50%  

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 
Liczba 

głosów 

% 

głosów 

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

Pan Aleksander Cieślar 726 711 11,70% 726 711 11,70% 

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

 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY I STRUKTURY OSÓB 

ZATRUDNIONYCH.   
 
 

Na dzień 30 września 2014 r. stan zatrudnienia Spółki w przeliczeniu na pełne etaty 

wyniósł 23,00 i był porównywalny do poziomu na 30 września roku poprzedniego.  
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Strukturę zatrudnienia z podziałem na etaty, wykształcenie i płeć przedstawiają poniższe 

tabele. 

 

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. 

Stan na dzień: 30.09.2014 30.09.2013 

Umysłowi 22,62 20,75 

Fizyczni 0,38 0,63 

RAZEM 23,00 21,38 

 

Stan zatrudnienia wg płci w przeliczeniu na pełne etaty. 

Stan na dzień: 30.09.2014 30.09.2013 

Kobiety   11,13 8,38 

Mężczyźni 11,87 13,00 

RAZEM 23,00 21,38 

 

Stan zatrudnienia wg wykształcenia w przeliczeniu na pełne etaty. 

Pracownicy z 

wykształceniem: 
30.09.2014 30.09.2013 

wyższym 19,5 16,75 

średnim 2,13 3,13 

zawodowym 1,37 1,50 

RAZEM 23,00 21,38 
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X. RAPORTY BIEŻĄCE PUBLIKOWANE W III KWARTALE 2014 R.  

I DO DNIA PUBLIKACJI RAPORTU KWARTALNEGO 

 
 

Nr raportu Data publikacji Temat 

27/2014 01.07.2014 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną 

kadencję. 

28/2014 02.07.2014 Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję. 

29/2014 14.07.2014 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu 

30/2014 14.08.2014 Podpisanie umowy istotnej 

31/2014 14.08.2014 Podpisanie umowy istotnej  

33/2014 14.08.2014 Rozwiązanie przedwstępnej umowy objęcia akcji ze spółką 

Alumast S.A. 

34/2014 22.08.2014 Informacja istotna - otrzymanie zlecenia. 

35/2014 28.08.2014 Powołanie prokurentów – wpis do KRS 

36/2014 29.08.2014 Podpisanie umowy istotnej 

37/2014 29.08.2014 Informacja istotna - otrzymanie zlecenia. 

38/2014 21.10.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki 

39/2014 21.10.2014 Informacja istotna - otrzymanie zlecenia eksportowego. 

40/2014 23.10.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki 

41/2014 24.10.2014 Podpisanie umowy – uzupełnienie raportu 38/2014 z dnia 

21.10.2014 r. 

42/2014 24.10.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki 

43/2014 27.10.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki 

44/2014 28.10.2014 Podpisanie umowy – uzupełnienie raportu 38/2014 z dnia 

21.10.2014 r. 

45/2014 31.10.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki 

46/2014 12.11.2014 Podpisanie umowy – uzupełnienie raportu 43/2014 z dnia 

27.10.2014 r. i 45/2014 z dnia 31.10.2014 r. 

47/2014 12.11.2014 Podpisanie umowy – uzupełnienie raportu 40/2014 z dnia 

23.10.2014 r. i 42/2014 z dnia 24.10.2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=67342&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=67342&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=67472&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=67881&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=68969&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=69214&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=69214&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=69534&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=69683&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=69731&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=69736&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=71443&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=71447&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=71515&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=71557&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=71557&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=71558&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=71621&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=71637&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=71637&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=71783&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=72185&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=72185&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=72191&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=HEF&id=72191&id_tr=1
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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 2014 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          Wiceprezes Zarządu 

          Aleksander Cieślar             Mirosława Płużek 
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Wodzisław Śl. 14.11.2014r. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINASOWYCH 

I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA III KWARTAŁ 2014 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 2014 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          Wiceprezes Zarządu 

          Aleksander Cieślar             Mirosława Płużek 

 
 


