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1. Podstawowe informacje o Emitencie.  

 

1.1. Dane Emitenta  

 

 

Nazwa Emitenta STANDREW Spółka Akcyjna  

Siedziba  Huta Szklana  

Adres  Huta Szklana 83 

Telefon  67 256 41 48 

Adres poczty elektronicznej  biuro@standrew.com.pl 

Adres strony internetowej  www.standrew.com.pl 

Przedmiot działalności  16.10.Z – Produkcja wyrobów tartacznych  

Forma prawna  Spółka Akcyjna  

KRS  435896 

REGON  570861522 

NIP  7631852437 

Czas na jaki została utworzona spółka  Nieoznaczony  

 

1.2.  Organy Spółki  

 

Na dzień 31 marca 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu 

wchodzili: 

 

Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu  

Edward Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu  

 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego 

raportu: 

 

Łukasz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Jarosław Stankiewicz – Członek Rady Nadzorczej, 

Sylwia Cugier – Członek Rady Nadzorczej, 

Radosław Kozłowski – Członek Rady Nadzorczej, 

Wojciech Komer – Członek Rady Nadzorczej. 

 

1.3. Kapitał zakładowy 

 

Na dzień 31 marca 2020 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 151 000 zł i dzielił się na: 

• 1 000 000 akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję), 

• 200 000 akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję), 

• 120 000 akcji serii C – akcje zwykłe, 

• 190 000 akcji serii D – akcje zwykłe. 

Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł.  
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Dnia 1 października 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 457,60 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem 

złotych sześćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 151.000,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) 

do kwoty 151.457,60 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 

sześćdziesiąt groszy)  

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji nowych akcji imiennych 

nieuprzywilejowanych serii E w liczbie 4.576 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 (jeden) do 4.576 (cztery 

tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć). 

Akcje zostały objęte w całości przez Łukasza Stankiewicza w zamian za aport w postaci 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa - prowadzonego przez Łukasza Stankiewicza pod nazwą: 

„LUKAS WOOD” Łukasz Stankiewicz (adres stałego miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej: Huta Szklana 81A, 64-761 Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki, 

województwo wielkopolskie, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej), która to część przedsiębiorstwa związana jest z suszeniem drewna i stanowi 

organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w 

tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji wskazanych wyżej zadań gospodarczych, opisany 

szczegółowo w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 

2019 r. 

 

Dnia 20 maja 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX 

Gospodarczy zarejestrował wskazane wyżej podwyższenie kapitału zakładowego, w związku z 

czym na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.457,60 zł i 

dzieli się na: 

• 1 000 000 akcji serii A – akcje uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na 1 akcję), 

• 200 000 akcji serii B - akcje uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na 1 akcję), 

• 120 000 akcji serii C – akcje zwykłe, 

• 190 000 akcji serii D – akcje zwykłe. 

• 4.576 akcji serii E - akcje imienne nieuprzywilejowane, 

 

Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł.  

 

1.4. Przedmiot działalności  

 

Główne produkty oferowane przez Emitenta to: 

• tarcica obrzynana i nieobrzynana, świeża, suszona, 

• lamela dębowa, 

• elementy strugane, 

• elementy (fryzy) do produkcji deski warstwowej, 

• inne wyroby. 

 

Wszystkie powyższe produkty wytwarzane są gatunków drewna liściastego: dąb, buk, jesion, olcha 

i brzoza. 

 

Do produkcji wyrobów tartacznych Emitent zakupuje surowiec drzewny przede wszystkim z Lasów 

Państwowych. Jednakże, część drewna Spółka importuje z Niemiec i Ukrainy, co pozwala w 

pewnym stopniu uniezależnić się od monopolu Lasów Państwowych. Część materiałów 

nabywanych jest również  
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z rynku w postaci półproduktów i półfabrykatów, które zasilają bieżącą produkcję i są w dalszym 

stopniu przetwarzane.  

 

Emitent sprzedaje swoje wyroby do producentów mebli, producentów podłóg, galanterii ogrodowej, 

składów budowlanych oraz mniejszych stolarni. Odpady poprodukcyjne Spółka odsprzedaje  

do producentów płyt wiórowych, brykieciarni oraz do indywidualnych klientów. 
 

 

2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r. i dane porównywalne za 

I kwartał 2019 r. oraz narastająco w tych latach. 

 

Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku, tj. za 

okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 

roku poprzedniego, tj. 2019. Dane narastające za 2019 rok wraz z danymi porównywalnymi za 

analogiczny okres roku poprzedniego pokrywają się z danymi finansowymi zaprezentowanymi 

za I kwartał 2020 i I kwartał 2019 roku. 

 

2.1. Skrócony bilans 

 

(w tys. PLN)                        31.03.2020             31.03.2019 

AKTYWA 19 770 18 823 

A. Aktywa trwałe 9 989 7 786 

I. Wartości niematerialne i prawne 83 62 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 870 7 697 

III. Należności długoterminowe 0 0 

IV. Inwestycje długoterminowe 5 5 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 22 

B. Aktywa obrotowe 9 781 11 037 

I. Zapasy 5 268 4 587 

II. Należności krótkoterminowe 3 776 5 774 

III. Inwestycje krótkoterminowe 672 613 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 65 63 

  C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy 0 0 

  D. Udziały (akcje) własne 0 0 

PASYWA 19 770 18 823 

A. Kapitał własny 5 304 4 955 

I. Kapitał podstawowy 151 151 

II. Kapitał zapasowy 4 693 4 538 

III. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 360 124 

VI. Zysk (strata) netto 100 142 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 466 13 868 

I. Rezerwy na zobowiązania 17 10 

II. Zobowiązania długoterminowe 4 881 3 146 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 9 553 10 676 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 15 36 
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2.2. Skrócony rachunek zysków i strat 

(w tys. PLN) 

za okres 

 01.01.2020 

 -  

31.03.2020 

za okres  

01.01.2019 

 –  

31.03.2019 

    

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 

nimi, w tym: 4 102 4 902 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 911 3 753 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart. 

dodatnia, zmniejszenie – ujemna) 23 25 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

jednostki 0 0 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 168 1 124 

B. Koszty działalności gospodarczej 3 812 4 568 

I. Amortyzacja 135 157 

II. Zużycie materiałów i energii 2 616 2 517 

III. Usługi obce 506 534 

IV. Podatki i opłaty 53 47 

V. Wynagrodzenia 379 351 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 77 75 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 18 21 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 28 866 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży  290 334 

D. Pozostałe przychody operacyjne 10 10 

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 

trwałych 0 0 

II. Dotacje 2 2 

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 

IV. Inne przychody operacyjne 8 8 

E. Pozostałe koszty operacyjne 33 15 

I. Strata z tytułu rozchodu  niefinansowych aktywów 

trwałych 0 0 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 

III. Inne koszty operacyjne 33 15 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 267 329 

G. Przychody finansowe 2 1 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 

II. Odsetki 0 0 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0 0 

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 
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(w tys. PLN) 

za okres 

 01.01.2020 

 -  

31.03.2020 

za okres  

01.01.2019 

 –  

31.03.2019 

V. Inne 2 1 

H. Koszty finansowe 133 154 

I. Odsetki 100 111 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0 0 

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 

IV. Inne 33 43 

I. Zysk (strata)  brutto 136 176 

J. Podatek dochodowy 36 34 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 0 0 

N. Zysk (strata) netto 100 142 

 

2.3. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych. 

Rachunek przepływów pieniężnych 
(w tys. PLN) 

za okres                          

od 01.01.2020                            

do 31.03.2020 

za okres                            

od 01.01.2019                            

do 31.03.2019 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

      I. Zysk (strata) netto 100 142 

      II. Korekty razem -137 265 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -37 407 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ   

      I. Wpływy 0 0 

      II. Wydatki 123 22 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -123 -22 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ   

      I. Wpływy 568 78 

      II. Wydatki 426 485 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 142 -407 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- 

C.III) -18 -22 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -18 -22 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 690 635 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D) 672 613 
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2.4. Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym 

(w tys. PLN) 

 za okres za okres 

Wyszczególnienie 

 

01.01.2020 01.01.2019 

 do 31.03.2020  do 31.03.2019 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5 204 4 813 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5 204 4 813 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 304 4 955 

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 
5 304 4 955 

 

3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego. 

 

Zasady rachunkowości przyjęte do sporządzania niniejszego raportu kwartalnego są identyczne 

ze stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2019. W 2020 roku Spółka nie dokonywała zmian stosowanych zasad rachunkowości.  

 

4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie objętym 

raportem kwartalnym. 
 

W I kwartale 2020 roku Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 4 079 tys. zł i 

były one o blisko 15% niższe niż w I kwartale 2019 roku (4 877 tys. zł), o czym Emitent 

informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2020.  Zysk netto osiągnięty w okresie objętym 

niniejszym raportem spadł w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym o ponad 29%. 

Obroty w pierwszym kwartale były niższe od oczekiwanych w związku z wprowadzonym od marca 

2020 r. stanem epidemicznym i ograniczeniami, mającymi wpływ na narastające niepokoje 

gospodarcze związane z pandemią. Odbiorcy Spółki ograniczali odbiory dostaw lub wstrzymywali 

zamówienia. Spółka napotkała również utrudnienia w odbiorze surowca drzewnego w Lasach 

Państwowych. Zarząd Spółki powziął działania mające na celu ustabilizowanie sytuacji i 

przekierowanie produkcji na kontrahentów nieograniczających dostaw, tak aby utrzymać obroty na 

zbliżonym do zakładanego poziomie. 

Ponadto Spółka systematycznie wdraża nowe rozwiązania w obszarze zarządzania produkcją i 

kontrolą kosztów, które pozwolą efektywniej wykorzystywać zasoby Spółki.  
 

 

5. Informacja o najważniejszych czynnikach i zdarzeniach, w szczególności o nietypowym 

charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.  

 

Istotny wpływ na wyniki finansowe I kwartału 2020 r. miało rozprzestrzenienie się 

koronawirusa COVID-19 i związane z nią ograniczenia, które wpłynęły na spadek obrotów w 

miesiącu marcu 2020 r., a w konsekwencji przełożyły się na ostateczne kształtowanie się 

poziomu przychodów i wynik finansowy za cały I kwartał 2020 r.  
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O przyczynach wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na sytuację finansową 

Spółki, Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2020. 

 

6. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników  

na 2020 rok. 

 

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2020 rok.  

 

7. Informacja Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań 

innowacyjnych. 

 
W I kwartale 2020 roku Spółka kontynuowała realizację drobnych modernizacji rozpoczętych w 

poprzednich okresach, jak również kontynuowała budowę kolejnego kompleksu suszarniczych 

składającego się z 4 komór wraz z placem magazynowo - manewrowym. Obecnie trwają prace 

wykończeniowe i instalacyjne. Spółka przewiduje ich zakończenie w II kwartale 2020 roku. 

Inwestycja ta pozwoli na osiągnięcie oszczędności kosztów suszenia tarcic, które w obecnej chwili 

po części są wykonywane w zewnętrznych firmach jako usługi.  

 

W I kwartale przystąpiono do drugiego etapu wdrożenia, tj. systemu STAN-PRO polegającego na 

rozbudowie modułu produkcyjnego mającego na celu automatyzację stanowisk pracy. W pierwszym 

etapie Spółka zrealizowała część inwestycji, polegającej na wdrożeniu modułu gospodarki 

magazynowej i modułu zakupu surowca z Lasów Państwowych. 

 

Na dzień publikacji raportu, wedle najlepszej wiedzy Emitenta, realizacja powyższych projektów 

nie jest zagrożona w związku z trwającym stanem epidemii. 

 

W nawiązaniu do informacji dotyczącej wypowiedzenia umowy o dofinansowanie dla projektu 

"Wdrożenia na rynek tarcicy dębowej Hard Wood Top® wykorzystującej technologię HyPerFL", w 

związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa COVID-19, Spółka nie podjęła w I kwartale 

2020 r. czynności związanych z wdrożeniem opracowanej technologii. Zarząd Spółki będzie 

podejmował dalsze decyzje dotyczące tego projektu, w zależności od kształtowania się koniunktury 

gospodarczej w kraju oraz sytuacji finansowej Emitenta. 

 

8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. 
 

Emitent na dzień 31 marca 2020 roku posiadał jedną spółkę zależną:  

− Standrew Marketing Sp. z o.o.  

 

Spółka zależna nie prowadzi i od początku swego istnienia nie prowadziła operacyjnej działalności 

gospodarczej. 

Zarząd Emitenta jest w trakcie analizy możliwości wykorzystania potencjału posiadanej Spółki zależnej. 

Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz  par. 5 i 8 MSR 8 spółka Standrew Marketing 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wyłączona z konsolidacji w oparciu o zasadę 

istotności – nadrzędną zasadę rachunkowości. Z punktu widzenia Emitenta dane finansowe w/w spółki 

nie są istotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Standrew S.A. 

 

8a. Wybrane dane finansowe spółek niepodlegających konsolidacji 

- Standrew Marketing Sp. z o.o. 
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 31.03.2020 31.03.2019 

Przychody ze sprzedaży 0 0 

Suma bilansowa 4 4 

Kapitał (fundusz podstawowy) 5 5 

 

9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu.  

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Udział w głosach 

Tomasz Stankiewicz 

400.000 akcji imiennych 

uprzywilejowanych co do głosu 
26,41 % 

 

29,47 % 

 

37.500 akcji na okaziciela 2,48 % 1,38 % 

Łącznie: 437.500 akcji 28,89 % 30,85 % 

Łukasz Stankiewicz 

400.000 akcji imiennych 

uprzywilejowanych co do głosu 
26,41 % 29,47 % 

4.576 akcji imiennych  

nieuprzywilejowanych 
0,3 % 0,17 % 

Łącznie: 404.576 akcji 26,71 % 29,64 % 

Edward Stankiewicz 
400.000 akcji imiennych 

uprzywilejowanych co do głosu 
26,41 % 29,47 % 

L* 
- struktura 

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne 

etaty. 

Na dzień 31 marca 2020 roku, w przeliczeniu na pełne etaty, Emitent zatrudniał 49 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huta Szklana, 

29 maja 2020 r. 

 

Tomasz Stankiewicz 

Prezes Zarządu 

Edward Stankiewicz 

Wiceprezes Zarządu 

Miejscowość, data Podpis Kierownika Jednostki Podpis Kierownika Jednostki 

 


