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1. Informacje podstawowe o Spółce 
 

Nazwa Spółki: FPM Spółka Akcyjna  
Adres: 43-190 Mikołów ul. Towarowa 11, 
Numer statystyczny REGON  271569520 
Numer identyfikacji podatkowej NIP  635-000-05-93 
Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000015844 - Sąd 
Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.939.799 zł, opłacony w wysokości 10.716.549 zł i dzieli się na: 
a) 1.043.870 akcji serii A o wartości nominalnej 3,17 zł każda, 
b) 630.830 akcji serii B o wartości nominalnej 3,17 zł każda, 
c) 4.300.000 akcji serii C o wartości nominalnej 3,17 zł każda. 
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela. 

Skład Zarządu na dzień 1.01.2019 r.: 

- Tomasz Zyska – Prezes Zarządu, 

- Marian Januszkiewicz – Wiceprezes Zarządu, 

- Adrian Smeja – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.  

Z dniem 31.08.2019 r. rezygnację złożył Adrian Smeja. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu od 1.09.2019 
r.  Adriana Szwenka. 

Skład Zarządu na dzień 31.12.2019 r.: 

- Tomasz Zyska – Prezes Zarządu, 

- Marian Januszkiewicz – Wiceprezes Zarządu, 

- Adrian Szwenk – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.  
 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 1.01.2019 r. przedstawiał się następująco: 

- Tomasz Domogała, 

- Czesław Kisiel, 

- Jacek Leonkiewicz,  

- Michał Nowak, 

- Magdalena Zajączkowska – Ejsymont. 

Z dniem 30.11.2019 r. rezygnację złożył Michał Nowak.  

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2019 r.:  

- Tomasz Domogała, 

- Czesław Kisiel, 

- Jacek Leonkiewicz,  

- Magdalena Zajączkowska – Ejsymont. 
 
Dnia 6.11.2019 r. Zarząd udzielił prokury łącznej Michałowi Jarkowi.  
 
W 2019 r. działalność Spółki opierała się na Statucie uchwalonym dnia 17.06.2004 r. z późniejszymi zmianami.  

 
 

 

2. Charakterystyka działalności i zasobów 

2.1. Struktura własnościowa. 

 
Akcjonariusz TDJ S.A. posiada 100% kapitału zakładowego FPM S.A.  

2.2. Organizacja Spółki. 

 
FPM S.A. jest przedsiębiorstwem jednozakładowym.  
Organizację Spółki ustala regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd. Regulamin określa m.in.: 
- schemat struktury organizacyjnej,  
- funkcje komórek organizacyjnych, 
- zakres odpowiedzialności i uprawnień szczególnych szefów j.o., 
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- ramowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierowników, 
- wzory kart stanowiskowych. 

 

2.3. Certyfikaty i uprawnienia. 

 

• Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2008, wydany przez TÜV NORD CERT GmbH; 

• Certyfikat systemu zarządzania wg normy PN-N 18001:2004, wydany przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o.; 

• Certyfikat wg normy EN ISO 3834-2:2005 w zakresie pełnych wymagań jakościowych dotyczących 
spawania materiałów metalowych, wydany przez DVS ZERT GmbH; 

• Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wg PN-EN 1090-1:2009+A1:2011, wydany przez DVS 
ZERT GmbH; 

• Certyfikat spawalniczy zgodnie z normą EN 1090-1, tabela B.1 dla spawania elementów konstrukcyjnych 
ze stali wg EN 1090-2,  wydany  przez DVS ZERT GmbH. 

 
W dniach 21-22.05.2019 r. w Spółce został przeprowadzony przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o.  audyt I-szego 
nadzoru wg normy PN-N-18001:2004 oraz II-giego nadzoru wg normy EN ISO 9001:2015. Podczas audytu 
zintegrowanego systemu zarządzania jakością i BHP nie stwierdzono niezgodności, a wszystkie uwagi oraz 
wskazówki dotyczące doskonalenia systemu  zostały wdrożone do realizacji.  

 

2.4. Opis głównych rynków działalności 

FPM S.A. obsługuje w głównej mierze rynek energetyczny bazując na asortymencie wytwarzanym według własnej 
dokumentacji technicznej, oraz dokumentacji powierzonej przez zamawiającego.  
Głównymi produktami Spółki są: 

• młyny do przemiału węgla kamiennego i brunatnego oraz innych minerałów,  

• wolnostojące separatory pyłu, 

• ruszty mechaniczne,  

• ruszty dopalające, 

• odżużlacze i instalacje odżużlania, 

• części zamienne do wyżej wymienionych urządzeń, 

• instalacje, maszyny i urządzenia oraz konstrukcje stalowe wykonywane w oparciu o własną lub powierzoną 
przez klienta dokumentację techniczną.  

 
 

Dodatkowo Spółka świadczy usługi: 

• wykonywania analiz bezpieczeństwa w zakresie ryzyka wybuchu w obszarze instalacji młynowej wraz z 
określeniem istotnych warunków dla parametrów eksploatacyjnych podczas realizacji współspalania biomasy 
z węglem,  

• w zakresie obróbki skrawaniem ze szczególnym uwzględnieniem elementów wielkogabarytowych, 

• cięcia i wypalania detali oraz gięcia blach, 

• spawalnicze,  

• montażowe, serwisowe i remontowe, 

• projektowe, konsultacyjne, doradcze. 

Spółka wykonuje modernizacje poprawiające parametry użytkowe i eksploatacyjne dostarczonych urządzeń. 
Spółka prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie określonym koncesją na dystrybucję energii 
elektrycznej oraz koncesją na obrót energią elektryczną. 

 
Profil produkcyjny firmy nastawiony jest zarówno na rynek krajowy jak i na rynki zagraniczne. Głównymi 
odbiorcami Spółki są elektrownie polskie i zagraniczne, elektrociepłownie krajowe i zagraniczne, zakłady 
przemysłowe produkujące energię dla potrzeb własnych, zakłady chemiczne, spalarnie śmieci. Pozycję rynkową 
firmy w branży energetycznej należy określić jako stabilną. 

Dostarczanie wyrobów w obsługiwanym asortymencie odbywa się dwoma kanałami: 

• bezpośrednim: producent – użytkownik, 

• pośrednim: producent – pośrednik – użytkownik. 
W segmencie części zamiennych czynnikiem mającym istotny wpływ na wielkość popytu jest sezonowość dostaw 
wynikająca z sezonu grzewczego.   

callto:21-22.05.2019
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Działalność w branży energetycznej opiera się w głównej mierze, na znaczącej konkurencji w zakresie cen – w 
postępowaniach przetargowych i aukcjach w przeważających przypadkach podstawowym, a bardzo często 
jedynym kryterium wyboru dostawcy jest najniższa cena. Istotnym czynnikiem jest również rozszerzenie 
geograficzne obszaru zakupów (np. przetargi europejskie). 

Do głównych konkurentów krajowych zalicza się ZUK Stąporków, ZUTE Stężyca, Grupa ZRE, własne służby 
remontowe klientów, firmy produkcyjno-kompletacyjne. 
 
Główni konkurenci zagraniczni to GE Power,  Bilfinger Engineering&Technologies,  Loesche,  Claudius Peters,  
Sumitomo SHI FW,  Bradken, Magotteaux. 

Czynnikiem determinującym politykę zaopatrzenia w FPM S.A. jest posiadany certyfikat dla systemu zarządzania 
wg EN ISO 9001:2008, który wymusza konieczność korzystania z dostawców spełniających określone kryteria. 
Każdy potencjalny dostawca musi przejść pozytywnie audyt przeprowadzony przez specjalistów FPM S.A. lub 
posiadać własny certyfikat ISO. Główny asortyment zaopatrzeniowy to: wyroby hutnicze, odlewy staliwne i 
żeliwne, przekładnie, silniki, wentylatory, łożyska.  

                                                           

2.5. Zasoby rzeczowe 

Spółka i zakład produkcyjny zlokalizowany jest na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa z prawem 
użytkowania wieczystego na rzecz FPM S.A. Budynki i budowle stanowią własność Spółki.  
 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. nieruchomości gruntowe obejmowały teren przemysłowy położony w Mikołowie 
przy ul. Towarowej 11 oraz przy ul. Wyzwolenia 12C o łącznej powierzchni 38.323 m2 oraz drogi dojazdowe z 
udziałami FPM S.A. wynoszącymi:  30/40 części działki o pow. 460 m2, 29/40 części działki o pow. 247 m2, 4/6 
części działek o łącznej pow. 2.003 m2.   

Grunt wykorzystany jest pod zabudowę oraz place składowe i drogi wewnętrzne. Teren posiada uzbrojenie 
techniczne w linię energetyczną, sieć wodociągową, sieć teletechniczną, kanalizację, gazociąg. 

Spółka dysponuje uniwersalnym parkiem maszynowym pozwalającym na wykonywanie m.in. obróbki 
skrawaniem ze szczególnym uwzględnieniem elementów wielkogabarytowych, cięcia, gięcia i zwijania blach, 
numerycznego wypalania detali, spawania, śrutowania i malowania.  

W roku sprawozdawczym zrealizowano inwestycje i modernizacje o łącznej wartości 507 tys. zł. Koszty 
remontów wyniosły 884 tys. zł. 

2.6. Zatrudnienie 
 

W 2019 r. średnie zatrudnienie wyniosło 179 osób (w 2018 r. - 186 osób), średnie zatrudnienie w etatach w 
porównaniu do 2018 roku spadło z  184,4 etatu do 177,3 etatu. 
 
Struktura zatrudnienia w 2019 roku  kształtowała się następująco: 

• pracownicy o stażu powyżej 20 lat stanowili  57,89%, 

• pracownicy w wieku powyżej 45 lat stanowili 54,38%, 

• pracownicy z wykształceniem wyższym i  średnim stanowili 53,80%, 

• liczba kobiet w strukturze zatrudnienia plasowała się na poziomie 18%.  

W 2019 r. polityka szkoleniowa nakierowana była przede wszystkim na uzyskanie nowych i utrzymanie 
dotychczasowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadań rynkowych i produkcyjnych.                       

 

2.7. Znak towarowy, patenty i prawa ochronne 

Spółka posiada zarejestrowane znaki towarowe: 

• nr rejestr. R - 44041  

• nr rejestr. R - 170719  

• nr rejestr. R - 301510 – obecnie używany.  

Spółka posiada patenty i prawa ochronne na własne rozwiązania projektowe.  
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2.8. Ochrona środowiska 
 

FPM S.A. posiada pozwolenie z dnia 17.07.2014 r. zmienione decyzją z dnia 29.08.2017 r., wydane przez Starostę 
Mikołowskiego, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na podstawie którego naliczane są opłaty za 
korzystanie ze środowiska i przesyłane po zakończeniu roku wraz ze sprawozdaniem do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  
Spółka posiada pozwolenie Starosty Mikołowskiego na wytwarzanie odpadów, wydane dnia 29.07.2014 r. 
zmienione decyzją  z dnia 10.07.2017 r.  
Realizowane są obowiązki wynikające z przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 
W wrześniu 2019 r. Spółka złożyła w Starostwie Mikołowskim  „Wniosek o przyjęcie zmian w zakresie danych 
przedstawionych w zgłoszeniu eksploatacji instalacji spalania paliw”. Wniosek został przyjęty bez uwag. 
   
 

3. Cele i ryzyko 

Spółka jest znaczącym dostawcą maszyn do przemiału, kruszenia i transportu surowców, instalacji paleniskowych 
oraz części zamiennych.  
Poprzez indywidualne traktowanie potrzeb klientów oraz definiowanie i rozwiązywanie ich problemów Spółka 
dostarcza wysokiej jakości, bezpieczne, trwałe oraz ekologiczne maszyny i urządzenia, a także części zamienne i 
usługi serwisowe. 

Do odbiorców produktów FPM S.A. należy zaliczyć: elektrownie, elektrociepłownie, zakłady przemysłowe 
produkujące energię dla potrzeb własnych.  

 
Podstawowe ryzyka i zagrożenia działalności Spółki dotyczą: 

• niestabilności kursu walutowego; 

• aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju i na świecie;  

• produkcji prototypowych instalacji odprowadzenia żużla oraz instalacji młynowych przez Spółkę; 

• konieczności konkurowania z silnymi podmiotami zagranicznymi w zakresie dostaw kompletnych młynów i 
układów mielących o zwiększonej żywotności; 

• rozwoju alternatywnych źródeł energii (kotły fluidalne, gazowe, olejowe, na biomasę);  

• presji i regulacji prawnych mających na celu ograniczenie zużycia węgla. 

Klienci Spółki to głównie firmy z branży energetycznej i ciepłowniczej o dobrej kondycji finansowej. W związku 
z tym nie zachodzi istotne zagrożenie znaczącego pogorszenia ich sytuacji finansowej, co w bezpośredni sposób 
mogłoby przełożyć się na płynność Spółki. W Spółce na bieżąco monitoruje się wydatki i wpływy finansowe. 

Informacja o celach i zasadach zarządzania ryzykiem finansowym zawarta jest w sprawozdaniu finansowym za 
2019 r. – Nota 36 
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4. Wyniki działalności i sytuacja finansowa 

Dane finansowe znajdują się w sprawozdaniu finansowym, natomiast niniejszy rozdział zawiera porównanie 
wybranych składników sprawozdania z całkowitych dochodów oraz wskaźników za lata 2019 i 2018. 

4.1. Główne elementy sprawozdania z całkowitych dochodów 

 

(w tys. zł) 2019 2018 

Przychody ze sprzedaży 60 596 72 704 

Koszty sprzedanych produktów  i materiałów (49 651) (63 502) 

Zysk brutto ze sprzedaży 10 955 9 202 

Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 2 031 (4 373) 

Zysk / (strata) brutto 1 951 (4 653) 

Podatek dochodowy (319) 831 

Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 632 (3 822) 

Zyski/ (straty) aktuarialne netto (0) (1) 

Całkowite dochody ogółem  1 640 (3 823) 

 

W 2019 r. Spółka wypracowała przychody na poziomie 60 596 tys. zł i były o ponad 16% niższe niż w roku 2018. 
Pomimo spadku przychodów ze sprzedaży Spółka odnotowała wyższy zysk na sprzedaży brutto o ponad 1,5 
mln. Na wyniki 2019 roku istotny wpływ miała również pozostała działalność operacyjna, głównie poprzez 
rozwiązanie rezerw na potencjalne koszty i kary, utworzonych w 2018 roku oraz utworzenie odpisów 
aktualizujących majątek obrotowy, szczególnie należności. W konsekwencji Spółka za rok 2019 wykazała zysk z 
działalności kontynuowanej w wysokości 1 632 tys. zł w porównaniu do straty za rok 2018 w wysokości 3 822 
tys. zł. 

4.2. Podstawowe  wskaźniki finansowe 
 

Wskaźnik  2019 2018 

Rentowność sprzedaży brutto (%) 18,06 12,66 

Rentowność netto (%) 2,69 -5,26 

Rentowność majątku  (%) 3,01 -6,62 

Rentowność kapitału  własnego (%) 4,03 -9,40 

Płynność ogólna 2,94 2,10 

Płynność szybka 2,68 1,73 

Płynność bieżąca 0,49 0,07 

Rotacja należności w dniach 94 99 

Rotacja zobowiązań w dniach 84 48 

 
Rentowność sprzedaży brutto w 2019 roku była wyższa o 5,4 punktu procentowego niż w roku 2018. Z uwagi 
na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w roku 2019 wobec straty w 2018, wskaźniki rentowności (netto, 
majątku, kapitału własnego) wykazują pozytywną tendencję wzrostową. Również w obszarze płynności 
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finansowej Spółki nastąpiła poprawa, odpowiednie wskaźniki finansowe wykazują wartości istotnie wyższe niż w 
roku 2018. 
 
Reasumując, rok 2019 dla Spółki był rokiem poprawy efektywności operacyjnej działalności, o czym świadczy 
istotny wzrost wskaźnika rentowności sprzedaży brutto. Ponadto nie zmaterializowały się ryzyka zapłaty kar i 
dodatkowych kosztów na realizowanych kontraktach, na które Spółka zawiązała odpowiednie rezerwy. Wskutek 
tego w roku 2019 nastąpiło odwrócenie odpisów.  
 
 

5.  Perspektywy 

Dla tzw. dużej energetyki przez najbliższe 10-15 lat węgiel będzie nadal paliwem strategicznym, co niewątpliwie 
jest gwarancją kontynuacji podstawowej działalności  FPM S.A. Spółka identyfikuje wyraźny trend dekarbonizacji 
sektora energetycznego w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wobec takiego kierunku rozwoju, Spółka prowadzi 
badania nad opracowaniem bądź wykorzystaniem już posiadanej technologii w instalacjach do wykorzystania 
paliw alternatywnych w tym sektorze, upatrując szans na dalszy długoterminowy rozwój.  

Przewidywane inwestycje systemowe będą dotyczyć: 

• bloków energetycznych o parametrach nadkrytycznych (FPM S.A. może występować jako dostawca młynów 
oraz instalacji odprowadzenia żużla według własnej dokumentacji lub jako podwykonawca w oparciu o 
dokumentację powierzoną); 

• modernizacji bloków 200 MW, jako alternatywa dla bloków o parametrach nadkrytycznych (FPM S.A. może 
dostarczać nowe instalacje młynowe oraz instalacje odprowadzania żużla lub wykonać modernizacje 
aktualnie eksploatowanych młynów); 

• modernizacji ciepłownictwa (spełnienie wymogów emisyjnych). 

Niewątpliwie w kategoriach szans należy rozpatrywać: 

• planowane inwestycje energetyczne i ciepłownicze (modernizacje oraz nowe),  

• budowę w Polsce instalacji do spalania paliw alternatywnych, 

• budowę w Polsce kolejnych spalarni śmieci, 

• serwis dostarczanych urządzeń,  

• modernizację mniejszych kotłów wymuszającą zabudowę młynów o lepszych parametrach,   

• potrzeby klientów z grupy zakładów produkujących energię dla potrzeb własnych,  

• wzmacnianie i rozszerzanie powiązań kooperacyjnych z krajowymi i zagranicznymi firmami kotłowymi 
w zakresie produkcji urządzeń dla energetyki, 

• serwis urządzeń w uruchomionych / budowanych w Polsce blokach o parametrach nadkrytycznych oraz 
spalarniach śmieci, 

• aktywność polskich firm kotłowych na rynkach wschodniej Europy oraz Azji. 
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