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Raport spółki SUNEX S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o 
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- „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

Nazwa (firma): SUNEX S.A 

Kraj: Polska 

Siedziba: Racibórz 

Adres siedziby: ul. Piaskowa 7 

Numer KRS: 0000375404 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS 

REGON: 277950758 

NIP: 639-18-14-766 

Telefon: 32 414-92-12 

Fax: 32 414-92-13 

Poczta e-mail: info@sunex.pl 

Strona www: http://www.sunex.pl 

Ilość akcji: Seria A   150 000 000 sztuk 
Seria B     10 000 000 sztuk 
Seria C       1 232 278 sztuk 
Seria D       1 100 002 sztuk 
Razem   162 332 280 sztuk 

Zarząd: Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu 
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2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014R. 

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku zostało sporządzone 

na podstawie polskich zasad rachunkowości i zawiera: 

� Wybrane dane finansowe jednostkowe, 

� Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku, 

� Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej za okres od 1 października 2014 roku 

do 31 grudnia  2014 roku i narastająco od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 

roku oraz za okres od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i narastająco 

od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 

� Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 października 2014 roku 

do 31 grudnia 2014 roku i narastająco od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 

roku oraz za okres od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i narastająco 

od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 

� Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 października 2014 roku 

do 31 grudnia 2014 roku i narastająco od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 

roku oraz za okres od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i narastająco 

od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

Przy wszystkich danych finansowych prezentuje się dane finansowe narastająco w danym 

roku obrotowym oraz w roku poprzednim. 

 

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
 
Wybrane dane finansowe kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od 
1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 rok Spółki  Sunex S.A. w tysiącach złotych 
wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego 
i danymi finansowymi narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. 

L.p. Wybrane dane finansowe  

w tys. PLN 

Narastająco                 
od 01.01.2014r.                
do 31.12.2014r. 

Narastająco                       
od 01.01.2013r.           
do 31.12.2013r. 

Za okres                       
od 01.10.2014r.               
do 31.12.2014r. 

Za okres                        
od 01.10.2013r.               
do 31.12.2013r. 

I 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

29 319,44 30 646,19 4 242,24 6 487,51 

II Zysk ( strata) na sprzedaży brutto 5 334,38 5 082,51 420,40 1 097,28 

III Zysk ( strata) na sprzedaży netto 1 203,56 1 070,52 -563,39 162,96 

VI Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 1 700,96 1 645,95 -230,10 158,92 

VI Zysk ( strata) netto 896,82 870,78 -535,59 19,49 

VI Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 459,63 3 377,01 648,90 775,21 

VII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -502,30 3 732,38 -63,76 2 649,32 

VIII Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 065,17 1 375,88 -709,26 2 848,26 

IX Przepływy pieniężne netto razem  -1 107,84 1 020,51 -124,12 974,25 

X Aktywa razem 37 722,18 42 360,80 37 722,18 42 360,80 

XI Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 3 603,25 3 471,56 3 603,25 3 471,56 

XII Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 8 629,70 13 511,81 8 629,70 13 511,81 

XIII Kapitał własny 21 756,04 20 859,22 21 756,04 20 859,22 

XIV Kapitał zakładowy 16 233,23 16 233,23 16 233,23 16 233,23 
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Bilans Aktywa 
 

Lp.  AKTYWA  

Stan na Stan na 

31.12.2014r. 31.12.2013r. 

Zł zł 

A. Aktywa trwałe 27 243 379,48 29 180 331,89 

I. Wartości niematerialne i prawne 5 773 128,88 6 186 560,93 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 494 476,46 1 702 889,82 

2. Wartość firmy 3 498 889,58 3 725 844,58 

3. Inne wartości niematerialne 779 762,84 757 826,53 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - 

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych - - 

1. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne - - 

2. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne - - 

III. Rzeczowe aktywa trwałe  18 670 052,50 19 389 973,88 

1. Środki trwałe 17 854 863,54 18 433 214,94 

2. Środki trwałe w budowie 815 188,96 956 758,94 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - - 

IV. Należności długoterminowe - - 

1. Od jednostek powiązanych - - 

2. Od pozostałych jednostek  - - 

V. Inwestycje długoterminowe 2 293 980,62 3 075 555,93 

1. Nieruchomości 606 165,30 606 165,30 

2. Wartości niematerialne i prawne -  - 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 687 815,32 2 469 390,63 

4. Inne inwestycje długoterminowe -  - 

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 506 217,48 528 241,15 

1. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 294 058,00 294 058,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 212 159,48 234 183,15 

B. Aktywa obrotowe 10 478 802,72 13 180 468,90 

I. Zapasy 6 223 366,28 7 825 130,56 

1. Materiały 2 540 897,93 3 742 128,71 

2. Półprodukty i produkty w toku 802 748,66 780 928,66 

3. Produkty gotowe 2 177 370,89 2 630 599,71 

4. Towary 701 348,80 432 730,40 

5. Zaliczki na dostawy 1 000,00 238 743,08 

II. Należności krótkoterminowe 3 040 486,81 3 834 320,73 

1. Należności od jednostek powiązanych 1 354 613,47 1 421 931,54 

2. Należności od pozostałych jednostek 1 685 873,34 2 412 389,19 

III. Inwestycje krótkoterminowe 57 634,24 1 248 905,86 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 57 634,24 1 248 905,86 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 157 315,39 272 111,75 

  
RAZEM AKTYWA 37 722 182,20 42 360 800,79 
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Bilans  Pasywa 
 

Lp. PASYWA 

Stan na Stan na 

31.12.2014r. 31.12.2013r. 

Zł zł 

A. Kapitał ( fundusz ) własny 21 756 036,33 20 859 220,79 

I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy 16 233 228,00 16 233 228,00 

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

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

IV. Kapitał  ( fundusz ) zapasowy 4 091 580,18 3 220 804,39 

V. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny -  - 

VI. Pozostałe kapitały ( fundusze )  rezerwowe -  - 

VII. Różnice kursowe z przeliczenia -  - 

VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 534 412,61 534 412,61 

IX. Zysk (strata) netto 896 815,54 870 775,79 

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

B. Kapitały mniejszości -  - 

C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych -  - 

I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne -  - 

II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne -  - 

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 966 145,87 21 501 580,00 

I. Rezerwy na zobowiązania 342 550,21 448 491,68 

1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 342 550,21 238 751,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -  - 

3. Pozostałe rezerwy -  209 740,68 

II. Zobowiązania długoterminowe 3 603 254,25 3 471 560,80 

1. Wobec jednostek powiązanych  - - 

2. Wobec pozostałych jednostek 3 603 254,25 3 471 560,80 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 629 702,66 13 511 812,79 

1. Wobec jednostek powiązanych 93 477,17 38 113,75 

2. Wobec pozostałych jednostek 8 536 225,49 13 458 818,80 

3. Fundusze specjalne - 14 880,24 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 3 390 638,75 4 069 714,73 

1. Ujemna wartość firmy -  - 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 390 638,75 4 069 714,73 

  
RAZEM PASYWA 37 722 182,20 42 360 800,79 
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Rachunek zysków i strat (kalkulacyjny)* 

Lp. Treść 

Zł 

Narastająco   
od 01.01.2014r.  
do 31.12.2014r. 

Narastająco           
od 01.01.2013r. 
do 31.12.2013r. 

Za okres   
od 01.10.2014r. 
do 31.12.2014r. 

Za okres           
od 01.10.2013r. 
do 31.12.2013r. 

A. 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym:  

29 319 443,49 30 646 192,97 4 242 239,17 6 487 513,63 

 - od jednostek powiązanych 4 730 566,96 3 413 346,95 748 883,07 1 154 282,82 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 24 984 589,72 26 302 291,50 3 311 188,68 5 534 598,68 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  4 334 853,77 4 343 901,47 931 050,49 952 914,95 

B. 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 
w tym:  

23 985 060,44 25 563 683,50 3 821 840,72 5 390 228,73 

 - jednostkom powiązanym 3 454 039,45 2 706 471,49 541 242,67 808 668,82 

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 20 775 725,15 22 098 469,76 3 127 404,63 4 492 692,58 

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  3 209 335,29 3 465 213,74 694 436,09 897 536,15 

C. Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży  5 334 383,05 5 082 509,47 420 398,45 1 097 284,90 

D. Koszty sprzedaży 2 382 546,92 2 440 473,46 540 137,33 532 007,04 

E. Koszty ogólnego zarządu 1 748 273,81 1 571 512,41 443 655,79 402 314,90 

F. Zysk/(Strata) ze sprzedaży  1 203 562,32 1 070 523,60 -563 394,67 162 962,96 

G. Pozostałe przychody operacyjne 1 648 395,38 1 848 715,38 572 905,13 1 030 324,63 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 24 603,58 - 6 345,71 - 

II. Dotacje 849 336,89 236 525,25 464 567,78 65 276,81 

III. Inne przychody operacyjne 774 454,91 1 612 190,13 101 991,64 965 047,82 

H. Pozostałe koszty operacyjne  1 151 001,77 1 273 288,73 239 609,42 1 034 365,58 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 120 594,94 - - 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 294 207,27 - - 

III. Inne koszty operacyjne 1 151 001,77 858 486,52 239 609,42 - 

I. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej  1 700 955,93 1 645 950,25 -230 098,96 158 922,01 

J. Przychody finansowe  84 794,80 65 469,20 47 536,22 145 675,41 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - 

 - od jednostek powiązanych - - - - 

II. Odsetki, w tym: 84 794,80 65 469,20 47 536,22 23 479,53 

 - od jednostek powiązanych 56 630,81 55 882,51 23 722,59 15 582,34 

III. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 

V. Inne - - - 122 195,88 

K. Koszty finansowe  657 931,19 618 644,66 231 190,59 147 369,08 

I. Odsetki, w tym: 501 481,05 577 424,36 107 667,33 147 369,08 

 - dla jednostek powiązanych - - - - 

II. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 

III. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 

IV. Inne 156 450,14 - 123 523,26 - 

L. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej  1 127 819,54 1 092 774,79 -413 753,33 157 228,34 

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - 

I. Zyski nadzwyczajne -  - - - 

II. Straty nadzwyczajne -  - - - 

N. Zysk/(Strata) brutto 1 127 819,54 1 092 774,79 -413 753,33 157 228,34 

O. Podatek dochodowy 231 004,00 221 999,00 121 834,00 137 737,90 

P. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty ) 

-  - - - 

R. Zysk/(Strata) netto  896 815,54 870 775,79 -535 587,33 19 490,44 

 
*Dane porównawcze za IV kwartał roku 2013 zostały sporządzone na podstawie danych finansowych prezentowanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 
2013. Dane porównawcze za rok 2013 narastająco zostały sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2013. Różnice pomiędzy ww. danymi 
mogą wynikać z korekt przeprowadzonych w okresie pomiędzy publikacją raportu a zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. 
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 

L.p. Treść 

Narastająco  
od 01.01.2014r.  
do 31.12.2014r. 

Narastająco  
od 01.01.2013r. 
do 31.12.2013r. 

lV Kwartał 2013 
od 01.10.2014r.  
do 31.12.2014r. 

lV Kwartał 2013 
od 01.10.2013r.  
do 31.12.2013r. 

zł    

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

I. Zysk (strata) netto 896 815,54 870 775,79 -535 587,33 19 490,44 

II. Korekty razem -437 190,35 2 506 232,91 1 184 486,86 755 717,62 

1. Amortyzacja 1 684 374,07 1 218 045,23 785 294,41 257 012,60 

2. (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych  191 212,00 2 583,72 309 217,09 196 532,03 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 442 591,42 494 759,52 63 565,22 89 374,10 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 14 251,57 120 594,94 32 509,44 155 523,60 

5. Zmiana stanu rezerw -105 941,47 44 023,43 -185 536,06 78 837,00 

6. Zmiana stanu zapasów 1 601 764,28 1 070 298,14 337 057,27 390 028,40 

7. Zmiana stanu należności 793 833,92 1 504 557,25 2 593 031,91 1 154 507,54 

8. 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 

-4 608 769,97 1 992 799,61 -3 017 583,81 4 511 639,23 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -450 623,72 1 208 282,37 266 813,84 3 649 652,84 

10. Inne korekty 117,55 - 117,55 - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (+/-II) 459 625,19 3 377 008,70 648 899,53 775 208,06 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

I. Wpływy 1 012 944,49 5 499,00 410 061,46 - 

1. 
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

49 585,77 5 499,00 16 016,26 - 

2. 
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne 

- - - - 

3. Zbycie aktywów finansowych 927 016,39 - 357 702,87 - 

4. Inne wpływy inwestycyjne 36 342,33 - 36 342,33 - 

II. Wydatki  1 515 246,14 3 737 881,99 473 821,77 2 649 321,76 

1. 
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

1 508 140,74 2 961 571,10 473 821,77 2 649 321,76 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne                          -      - - - 

3. Na aktywa finansowe 7 105,40 776 310,89 - - 

4. Inne wpływy inwestycyjne                          -      - - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -502 301,65 3 732 382,99 -63 760,31 2 649 321,76 
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) c.d. 
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

I. Wpływy 2 782 388,02 7 968 407,65 129 216,77  3 475 189,32 

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

-      - -  - 

2. Kredyty i pożyczki 2 101 025,92 5 958 180,30 48 432,52 1 559 057,69 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych -      - -  - 

4. Inne wpływy finansowe 681 362,10 2 010 227,35 80 784,25 1 916 131,63 

II. Wydatki  3 847 553,66    6 592 526,46  838 476,27    -626 931,08 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                            -      - - - 

2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli  -      - - - 

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

-      - - - 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 180 323,24 5 889 173,01 716 021,42 452 144,28 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  -      - - - 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -      - - - 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 81 096,20 200 866,47 - 77 685,24 

8. Odsetki 501 481,05 494 759,52 122 454,85 89 374,10 

9. Inne wydatki finansowe 1 084 653,17 7 727,46 0,00 7 727,46 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 065 165,64 1 375 881,19 -709 259,50 2 848 258,24 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 107 842,10 1 020 506,90 -124 120,28 974 144,54 

E. 
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W 
TYM 

-1 107 849,29 1 020 387,82 -124 173,00 974 247,16 

- 
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

-7,19 119,08 -52,72 102,62 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 109 275,20 88 887,38 125 606,10 67 573,56 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/-D),W TYM:* 1 433,10 1 109 275,20 1 433,10 1 041 820,72 

- - o ograniczonej możliwości dysponowania - - -  - 

*Dane porównawcze za IV kwartał roku 2013 zostały sporządzone na podstawie danych finansowych prezentowanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 
2013. Dane porównawcze za rok 2013 narastająco zostały sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2013. Różnice pomiędzy ww. danymi 
mogą wynikać z korekt przeprowadzonych w okresie pomiędzy publikacją raportu a zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. 
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Zestawienie zmian w kapitale własnym 
 

Lp. 
  

Treść 
  

Narastająco za 
okres 

Narastająco za 
okres 

lV Kwartał 2014 lV Kwartał 2013 

od 01.01.2014r.       
do 31.12.2014r. 

od 01.01.2013r.       
do 31.12.2013r. 

od 01.10.2014r.       
do 31.12.2014r. 

od 01.10.2013r.       
do 31.12.2013r. 

Zł 

I. Kapitał własny na początek okresu  20 859 220,79 19 988 445,00 22 291 623,66 20 691 550,69 

Ia. Kapitał własny na początek okresu, po korektach 20 859 220,79 19 988 445,00 22 291 623,66 20 691 550,69 

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 16 233 228,00 16 233 228,00 16 233 228,00 16 233 228,00 

1.1. Zmiany kapitału zakładowego   -  - -  - 

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu  16 233 228,00 16 233 228,00 16 233 228,00 16 233 228,00 

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu - - - - 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy  - - - - 

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu  - - - - 

3. {Udziały/akcje} własne na początek okresu - - - - 

3.1. {Udziały/ akcje} własne na koniec okresu  - - - - 

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 220 804,39 2 552 540,11 4 091 580,18 3 220 804,39 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego  870 775,79 668 264,28 0,00 0,00 

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu  4 091 580,18 3 220 804,39 4 091 580,18 3 220 804,39 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - - - - 

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  - - - - 

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  - - - - 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - - - - 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  - - - - 

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu  - - - - 

7. Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu  534 412,61 1 202 676,89 1 966 815,48 1 237 518,30 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 534 412,61 1 202 676,89 1 966 815,48 1 237 518,30 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  534 412,61 1 202 676,89 1 966 815,48 1 237 518,30 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  534 412,61 534 412,61 1 966 815,48 1 237 518,30 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - - - - 

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

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  - - - - 

7.7. Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  534 412,61 534 412,61 1 966 815,48 1 237 518,30 

8. Wynik netto* 896 815,54 870 775,79 -535 587,33 167 670,10 

II. Kapitał własny na koniec okresu  21 756 036,33 20 859 220,79 21 756 036,33 20 859 220,79 

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

21 756 036,33 20 859 220,79 21 756 036,33 20 859 220,79 

*Dane porównawcze za IV kwartał roku 2013 zostały sporządzone na podstawie danych finansowych prezentowanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 
2013. Dane porównawcze za rok 2013 narastająco zostały sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2013. Różnice pomiędzy ww. danymi 
mogą wynikać z korekt przeprowadzonych w okresie pomiędzy publikacją raportu a zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. 

 

3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU W TYM INFORMACJA 

O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI. 

Skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku zostało sporządzone zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. Nr 330 
z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków 
trwałych, które podlegają urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych 
w odrębnych przepisach. 

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności 
wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. 

 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków 
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trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości.  

 
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań 
zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.  

 
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. 
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy 
umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone 
w Ustawie. 

 
Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, 
poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do 
wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie. 

 
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. 

 
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania 
lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika 
wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość 
w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków 
trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, 
zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją 
wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do 
pozostałych kosztów operacyjnych. 

 
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości 
składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość 
całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa 
wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych 
przychodów operacyjnych. 

 
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej 
stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz 
składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz 
stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne zaliczone do długoterminowych inwestycji wycenia się według ceny 
nabycia a na dzień bilansowy wyceniane są w wartości godziwej. Różnice będące efektem 
aktualizacji wyceny do poziomu cen rynkowych lub inaczej określonej wartości godziwej 
odnoszone są w ciężar rachunku zysków i strat, odpowiednio w pozostałe przychody i koszty 
operacyjne. 

 
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący 
sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem 
o instrumentach finansowych): 

 
a) „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” – wycenia się w wartości godziwej, 
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b) „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” – wycenia się w wartości godziwej. 

Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te 

mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się według 

skorygowanej ceny nabycia; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu 

wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia. 

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, 
z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem 
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do przychodów lub 
kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki 
przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do 
sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych odnosi 
się do przychodów i kosztów finansowych. 
Inwestycje krótkoterminowe, inne niż aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia 
lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. 
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych innych niż aktywa 
finansowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Skutki 
obniżenia wartości w/w inwestycji zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, 
natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości 
nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe.   

 
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

 
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia 
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.  
Odpis aktualizujący należności ustala się indywidualnie dla poszczególnych należności lub 
kontrahentów na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji poszczególnych 
kontrahentów, która powinna uwzględniać przyczyny zwłoki, ewentualne problemy 
finansowe dłużnika, dotychczasową i obecną współpracę, posiadane zabezpieczenie. 
Za wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności, przyjmuje się negatywny wynik 
postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości lub części należności. 

 
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub kosztów ich wytworzenia nie 
wyższych jednak od cen sprzedaży netto.  

 
Materiały i towary wyceniane są według cen zakupu. Do rozchodu stosuję się zasadę 
przeciętnych cen. 

 
Produkcja w toku wyceniana jest według ceny ewidencyjnej skorygowanej o odchylenia od 
cen ewidencyjnych.  
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut 
obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów 
finansowych. 
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, 
wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb 
rachunku przepływów środków pieniężnych. 
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych 
kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. 
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Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 
czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, 
z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 
Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników 
aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych 
przez jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu 
okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. 
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze 
sądowym.  
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na 
poczet kapitału. 
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

 
Rezerwy tworzone są na:  

• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których 

kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty 

z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, 

poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego; 

• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub 

zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają 

w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań;  

• prawdopodobne zobowiązana przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, 

wynikające w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą 

działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można 

oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym 

z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego 

użytku. 

• zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do 

obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji 

zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, 

według skorygowanej ceny nabycia. 

• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne 

o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. 

• zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny i obejmują w szczególności:  

 

• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu 

świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych; 

• środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków 

trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli 

stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do 

rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe 

przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub 
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umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych 

sfinansowanych z tych źródeł; 

• wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków 

trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają 

stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów 

amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych; 

• ujemną wartość firmy. 

 

Dane porównawcze za IV kwartał roku 2013 zostały sporządzone na podstawie danych 

finansowych prezentowanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2013. Dane 

porównawcze za rok 2013 narastająco zostały sporządzone na podstawie sprawozdania 

finansowego za rok 2013. Różnice pomiędzy ww. danymi mogą wynikać z korekt 

przeprowadzonych w okresie pomiędzy publikacją raportu a zatwierdzeniem sprawozdania 

finansowego.  

 

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W 

OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW 

I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE WPŁYW NA 

OSIĄGNIĘTE WYNIKI. 

 
Zgodnie z informacjami podanymi w raporcie okresowym nr 22/2014, na przełomie II i III 

kwartału bieżącego roku wygasł program 45-procentowych dopłat Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do instalacji kolektorów słonecznych, 

a dodatkowo w podobnym czasie zakończyły się inwestycje realizowane w ramach 

perspektywy unijnej 2007-2013. Jednocześnie zapowiedziane zostały kolejne formy wsparcia 

(m. in. Prosument, środki z perspektywy unijnej 2014-2020). Sytuacja taka miała miejsce nie 

tylko w Polsce, ale i na zagranicznych rynkach zbytu Emitenta. Dla przykładu w okresie 

sprawozdawczym zakończył się program NZU (Nová Zelená Úsporám) w Czechach, 

a ponowne uruchomienie naboru planowane jest na kwiecień 2015 roku, natomiast 

w Niemczech program dotacji wstrzymany pod koniec trzeciego kwartału 2014 roku, został 

ponownie uruchomiony dnia 5. lutego 2015 roku. 

W okolicznościach takich jak opisane powyżej popyt na inwestycje gwałtownie spada. 

Potencjalni nabywcy, którzy planują inwestycję w urządzenia solarne, wstrzymują się 

z zakupem, jeśli mają świadomość, iż w ciągu kilku miesięcy pojawi się możliwość 

skorzystania z dofinansowania do kosztów inwestycji. Większego znaczenia nie mają w takim 

przypadku nawet okresowe obniżki cen i rabaty udzielane przez dostawców, a dodatkowym 

czynnikiem osłabiającym popyt, są warunki klimatyczne, które w zimie tradycyjnie wiążą się z 

mniejszym zainteresowaniem inwestycjami w urządzenia z branży odnawialnych źródeł 

energii. 

Emitent spodziewał się trudniejszych warunków rynkowych w tym okresie, 

i z wyprzedzeniem poczynił działania, dzięki którym jego sytuacja finansowa na koniec okresu 
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sprawozdawczego, jest lepsza, aniżeli na koniec porównywalnego okresu sprawozdawczego 

i stanowi kontynuację trendu ustalonego w poprzednich okresach sprawozdawczych.  

Działania te opisane zostały m.in. w raportach okresowych nr 22/2014, 14/2014, 5/2014 

i 2/2014, a spośród nich wymienić można: 

� innowacje produktowe (w tym Kotłownia hybrydowa, nowy typ pomp ciepła, 

kolektory fotowoltaiczne) 

� inwestycje (np. kody kreskowe QR – optymalizacja kosztów i czasu pracy w obszarze 

logistyki i produkcji, a także udogodnienie dla odbiorców) 

� udział w projektach przetargowych 

� optymalizację kosztów, w tym kosztów własnych sprzedaży 

� dywersyfikację regionalną sprzedaży 

W rezultacie Emitent zamyka rok obrotowy, z istotnie lepszym wynikiem sprzedaży aniżeli 

wynika to z prognoz branżowych: zrealizowany poziom przychodów ze sprzedaży w 2014 

roku był jedynie nieznacznie niższy (-4,33%) aniżeli przed rokiem, wobec szacowanego dla 

branży spadku przychodów rzędu 20%-40% w 2014 roku. Powyższy wynik jest dodatkowo 

potwierdzeniem ugruntowanej pozycji Emitenta na rynku. 

Ponadto poprawie uległa zrealizowana marża na sprzedaży, osiągając poziom 18,2% 

(w analogicznym okresie 2013r. 16,6%), przy wygenerowanym zysku brutto na sprzedaży 

w wysokości  5 334,4 tys. zł, co oznacza 5,0% wzrost w stosunku do 2013 r., kiedy to 

zrealizowano wynik brutto na sprzedaży w wysokości 5 082,5 tys. zł.  Poprawa rentowności 

sprzedaży brutto była możliwa dzięki konsekwentnej optymalizacji kosztów własnych 

sprzedaży i lepszej efektywności zarządzania cenami, co jest potwierdzeniem efektywności 

realizowanego systematycznie od wielu kwartałów programu podnoszenia rentowności 

prowadzonej działalności.  

Powyższe miało wpływ na rentowność również na pozostałych poziomach działalności, 

a zestawienie danych w tym obszarze przedstawiono poniżej: 

 Opis 2014 2013 Zmiana r/r 

Zysk brutto ze sprzedaży  5 334,38 5 082,51 5,0% 

Zysk ze sprzedaży  1 203,56 1 070,52 12,4% 

Zysk z działalności operacyjnej  1 700,96 1 645,95 3,3% 

Zysk z działalności gospodarczej  1 127,82 1 092,77 3,2% 

Zysk netto  896,82 870,78 3,0% 

 

Opis 2014 2013 

Rentowność sprzedaży brutto 18,2% 16,6% 

Rentowność sprzedaży netto 4,1% 3,5% 

Rentowność działalności operacyjnej 5,8% 5,4% 

Rentowność działalności gospodarczej 3,8% 3,6% 

Rentowność netto 3,1% 2,8% 

 

Wskazać przy tym należy, iż wynik okresu zawiera rezerwę na bieżący podatek dochodowy 

w wysokości 95tys.PLN, dotyczącą całego roku podatkowego, a związaną z faktem rozliczania 
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podatku w trakcie roku w formie zaliczek, i ostatecznego ustalenia wyniku podatkowego, w 

terminie do 31. marca 2015r. 

Na wynik okresu wpływ także miała znaczna zmiana kursu EUR/PLN w ostatnich dniach 

grudnia 2014r. W krótkim okresie euro umocniło się gwałtownie w stosunku do złotego i 

kurs EUR/PLN osiągnął poziom 4,39 PLN za euro (4,2623 PLN za euro na dzień bilansowy), po 

czym w ciągu kilku tygodni powrócił do pierwotnych poziomów. W rezultacie na dzień 

31/12/2014 zaksięgowano ujemne różnice kursowe w wysokości 108,84tys.PLN.   

Powyższe nie odwróciło jednakże dotychczasowego trendu stałej poprawy wskaźników 

finansowych prowadzonej działalności. Poniżej zestawienie wartości poszczególnych 

w okresie sprawozdawczym oraz okresach porównywalnych: 

Wskaźniki 2014 IV Q 2013 IV Q 2014 III Q 2013 III Q 

Wskaźnik poziomu zadłużenia (%) 42,3 50,8 45,6 51 

Wskaźnik pokrycia odsetek 3,3 2,9 4,9 3,4 

Płynność I stopnia (bieżąca) 1,2 1,0 1,1 0,9 

Kapitał pracujący (tys. PLN) 1849,1 -331,3 1354,3 -1769,4 

Rotacja należności z tytułu dostaw i usług (dni) 24,2 29,3 44,0 50,9 

Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług (dni) 9,8 61,5 38,5 69,7 

Rotacja zapasów (dni) 76,4 91,9 70,6 78,6 

 

Podsumowując należy stwierdzić, iż pomimo trudniejszych warunków rynkowych, sytuacja 

finansowa Emitenta na koniec okresu jest lepsza aniżeli na koniec porównywalnego okresu. 

Z pewnością jest to potwierdzenie skuteczności kierunku zarządzania, właściwego bez 

względu na zmieniające się otoczenie rynkowe.  

Poza zachowaniem dobrej sytuacji finansowej, w IV kwartale 2014 roku w Spółce udało się 

zrealizować następujące ważne zadania, będące istotnymi dokonaniami firmy 

w prezentowanym okresie: 

I. Spółka znacznie rozwinęła działania mające na celu wdrożenie CSR (Społeczna 

odpowiedzialność biznesu z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) w Spółce 

i stałe rozwijanie inicjatyw rozpoczętych w ramach projektu. Pierwsze efekty 

przyniosła wymiana oświetlenia na halach produkcyjnych na energooszczędne. 

W okresie zimowym szczególnej poprawie uległy także warunki BHP i komfort pracy 

pracowników na zmodernizowanych halach.  

Emitent rozwinął także programy dotyczące wolontariatu pracowniczego oraz projekt 

Eco Fair, którym uhonorowane zostaną firmy z sektora MSP przedstawiające 

największe zaangażowanie i najciekawsze pomysły w zakresie stosowania działań 

proekologicznych stosowanych w zgłoszonych firmach. Bliższe informacje na temat 

projektu można znaleźć na stronie internetowej Emitenta: www.sunex.pl. 

II. Od dnia 03.11.2014r. Spółka posługuje się znakiem InnoSilesia za prezentację 

innowacyjnego Systemu grzewczego wykorzystującego przemianę fazową w procesie 

magazynowania energii słonecznej. 

III. Rozpoczęto postępowanie na budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn 

i urządzeń, samochodu dostawczego oraz kosztów informacji i promocji w ramach 
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projektu inwestycyjnego: „Budowa zakładu do produkcji kolektorów słonecznych 

w SUNEX S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu 

Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, Priorytet: „X Bezpieczeństwo 

energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii”, działanie: „10.3 Rozwój 

przemysłu dla odnawialnych źródeł energii”. Szacunkowa łączna wartość zamówienia 

wynosi 8mln zł. Udzielenie zamówienia będzie stanowiło główną część realizacji 

projektu. 

IV. 3 grudnia 2014 Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na 

znak towarowy INSYG. Celem znaku jakości INSYG jest propagowanie zasady 

najwyższej jakości produktów i usług w branży grzewczej i chłodniczej oraz 

wyróżnianie i promocja firm dla których najwyższa jakość jest wartością kluczową. 

Urządzenia oznaczone znakiem jakości INSYG produkowane są jednie wg 

innowacyjnych technologii i najwyższych europejskich standardów jakościowych. 

Każdy produkt z oznaczeniem INSYG wykonany jest tylko i wyłącznie z markowych 

podzespołów oraz posiada nowoczesne rozwiązania techniczne gwarantujące 

wysokie uzyski energetyczne dzięki wykorzystywaniu energii ze źródeł odnawialnych. 

Znak jakości INSYG udzielany jest na okres 2 lat. Na prośbę producenta może być 

jednak przedłużony o kolejne 2 lata, pod warunkiem że poziom innowacyjności jest 

nadal na odpowiednio wysokim poziomie zaś jakość, efektywność energetyczne, 

żywotność itp., nie uległy zmianie. 

 

5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ 

WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE. 
 

Spółka Sunex SA nie dokonała publikacji prognoz na rok 2014. 
 

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDYWANYCH W DOKUMENCIE 

INFORMACYJNYM I HARMONOGRAMEM ICH REALIZACJI. 
 

Nie dotyczy. 
 

7. INFORMACJA O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA. 
 

Z końcem IV kwartału 2014 Spółka Sunex S.A. w odpowiedzi na rosnące 

zainteresowanie rynku zdecydowała się na rozbudowanie swej oferty o pompę ciepła 

z możliwością bezpośredniego podgrzewania c.w.u bez konieczności stosowania 

wymiennika ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient może wybrać produkt, który 

najlepiej spełni jego oczekiwania, także w zakresie instalacji urządzenia w istniejącą już 

infrastrukturę techniczną w pomieszczeniu grzewczym. 

W dniu 3 grudnia 2014 Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu prawa 

ochronnego na znak towarowy INSYG. Celem znaku jakości INSYG jest propagowanie 
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zasady najwyższej jakości produktów i usług w branży grzewczej i chłodniczej oraz 

wyróżnianie i promocja firm dla których najwyższa jakość jest wartością kluczową. Więcej 

informacji na temat znaku INSYG opisano w pkt. 4 niniejszego raportu. 

Ponadto w IV kwartale 2014 roku Emitent kontynuował również realizację zadań, 

rozpoczętych w poprzednich okresach sprawozdawczych, spośród których do 

najważniejszych zaliczyć należy:  

� „Opracowanie solarnego systemu hybrydowego dzięki rozbudowie centrum B+R” – 

w okresie sprawozdawczym realizowano prace badawcze dotyczące Kolektora. 

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, działanie 4.5 „Inwestycje o istotnym znaczeniu dla gospodarki” 

� Projekt pt. "System grzewczy wykorzystujący przemianę fazową w procesie 

magazynowania energii słonecznej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka na lata 2007-2013 (działanie 4.3 - kredyt technologiczny). W okresie 

sprawozdawczym kontynuowano wyposażanie parku maszynowego celem wdrożenia 

technologii.  

 

8. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI. 
 
Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym w skład grupy kapitałowej wchodziły 
następujące jednostki: 

 

Pełna nazwa jednostki dominującej  
POLSKA EKOLOGIA  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przedmiot działalności Kompletacja i hurtowa sprzedaż systemów solarnych 

NIP 522-24-47-187 

REGON 014853476 

Numer KRS 0000071647 

Adres siedziby 
ul. Piaskowa, nr 7, miejsce Racibórz, kod 47-400, poczta 

Racibórz, kraj POLSKA 

Tel/faks 22 8791473 

Telefon 22 8791470 

Adres strony www www.poleko.pl 

Ilość udziałów Emitenta 6.975 

Udział w kapitale zakładowym 2,71%  

Ilość głosów Emitenta na WZ 6.975  

Udział w głosach na WZ 2,71%  

Metoda konsolidacji Nie podlega [1]  

 
 
 
 

 

Pełna nazwa jednostki stowarzyszonej STATOR 
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przedmiot działalności 
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi 

NIP 651-10-30-152 

REGON 272955633 

Numer KRS 0000159624 

Adres siedziby 
ul. Piaskowa, nr 7, miejsce Racibórz, kod 47-400, poczta 

Racibórz, kraj POLSKA 

Tel/faks 32 414 92 13 

Telefon 32 414 92 12 

Adres strony www - 

Ilość udziałów Emitenta 100 

Udział w kapitale zakładowym 33,33% 

Ilość głosów Emitenta na WZ 100 

Udział w głosach na WZ 33,33% 

Metoda konsolidacji Nie podlega[2] 

 
[1] Z dniem 09.07.2014r. Emitent utracił status jednostki dominującej wobec POLSKA EKOLOGIA Sp. z o.o. Jednocześnie 
z dniem 18.07.2014r. POLSKA EKOLOGIA Sp. z o.o. stała się jednostką dominującą wobec Emitenta. 

 [2] Podmiot wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym tej jednostki 
na dzień 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2014 roku są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w polityce 
rachunkowości Spółki Sunex S.A. na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości  (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.). 

 

9. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
 

Z dniem 09.07.2014r. Emitent utracił status jednostki dominującej wobec spółki POLSKA 

EKOLOGIA sp. z o.o., o czym informował raportem bieżącym nr 12/2014 z dnia 09.07.2014 r. 

oraz raportem bieżącym 15/2014 z dnia 18.07.2014r. Spółka POLSKA EKOLOGIA sp. z o.o. 

stała się jednocześnie podmiotem dominującym wobec Emitenta i w chwili obecnej posiada 

73,9% udziału w kapitale Sunex S.A. 

Natomiast dane finansowe „Stator Sp. z o. o.” są nieistotne dla realizacji zasady 

rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, a także wyniku 

finansowego. Wobec powyższego na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie 

powstaje obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
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10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 

POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA 

WALNYM ZGROMADZENIU 
 
 

Akcjonariusz Seria akcji  Ilość akcji Ilość głosów na WZ 
Udział % w 

kapitale 
zakładowym 

Udział % w 
głosach na 

WZ 

Romuald Kalyciok A, B 17 890 000 33 880 000 11,02% 11,36% 

Polska Ekologia Sp. z o.o. A 120 000 000 240 000 000 73,92% 80,44% 

Pozostali A, B, C, D 24 442 280 24 462 280 15,06% 8,20% 

 Razem  162 332 280 298 342 280 100,00% 100,00% 

 

 

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W 

PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 
 

Spółka Sunex na dzień 31 grudnia roku 2014 zatrudniała 157 osób,  w przeliczeniu na 
pełne etaty 153,78. Za analogiczny okres roku ubiegłego zatrudnienie wyniosło 162 osoby, 
w przeliczeniu na pełne etaty 160,25. 
 
 
 
Racibórz, dnia 16.02.2015 roku. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Prezes Zarządu 
Romuald Kalyciok 


