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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 w 2021 r.: 

- Tomasz Zyska – Prezes Zarządu, 

- Marian Januszkiewicz – Wiceprezes Zarządu, 

- Adrian Szwenk – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.  

Skład Rady Nadzorczej w 2021 r.: 

Od dnia 01.01.2021r. do dnia 22.06.2021r. 

- Tomasz Domogała, 

- Czesław Kisiel, 

- Jacek Leonkiewicz,  

- Magdalena Zajączkowska – Ejsymont – zakończenie dotychczasowej kadencji w dniu odbycia ZWZA. 

Od dnia 22.06.2021r. do dnia 31.12.2021r. 

- Tomasz Domogała, 

- Czesław Kisiel, 

- Jacek Leonkiewicz,  

- Adam Toborek – powołanie na kolejną nową wspólną kadencję 

 
Prokurent Michał Jarek – prokura łączna,  
 
W 2021 r. działalność Spółki opierała się na Statucie uchwalonym dnia 17.06.2004 r. z późniejszymi zmianami.  
 
Spółka nie posiada oddziałów ani akcji własnych  
 
 

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 9001:2015, ISO 45001:2018,  

       wydany przez TÜV AUSTRIA CERT GMBH; 

       • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wg EN 1090-1:2009+A1:2011 wydany przez DVS  

              ZERT Niemcy, 

• Certyfikat spawalniczy zgodny z normą EN 1090-1, tabela B.1 dla spawania elementów  

       konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2 wydany przez DVS ZERT Niemcy, 

• Certyfikat DVS ZERT Niemcy wg normy EN ISO 3834-2 w zakresie pełnych wymagań jakościowych  

       dotyczących spawania materiałów metalowych. 

 
W dniach 10-12.05.2021 r. w Spółce został przeprowadzony przez TÜV Austria I audyt nadzorujący wg EN 

ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018. Podczas audytu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i BHP nie 

stwierdzono niezgodności, a wszystkie uwagi oraz wskazówki dotyczące doskonalenia systemu są realizowane. 

 

W dniu 18.11.2021 r. w Spółce został przeprowadzony przez DVS ZERT audyt certyfikujący wg  

EN 1090-1:2009+A1:2011 w połączeniu z EN 1090-2:2018 exc3 oraz ISO 3834-2:2005. Podczas audytu nie 

stwierdzono niezgodności, a wszystkie uwagi oraz wskazówki dotyczące doskonalenia systemu są realizowane. 

 

2.4. Opis głównych rynków działalności 

FPM S.A. specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych dla: elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, 

spalarni śmieci oraz paliw alternatywnych, przemiałowni rudy miedzi, kamienia wapiennego i innych minerałów.  

 

Nasze urządzenia znajdują zastosowanie w:  

− energetyce zawodowej,   

− spalarniach paliw alternatywnych,  

− energetyce przemysłowej wytwarzającej energię na potrzeby własne (np. hut, kopalń węgla, cukrowni, 

browarów, cementowni, zakładów chemicznych, zakładów papierniczych), 

− przemiałowniach minerałów, 

− przemiałowniach koksu kalcynowanego, 

− przemyśle chemicznym, 

− przemiałowniach rudy miedzi. 

 

Projektujemy i dostarczamy: młyny pierścieniowo-kulowe, młyny misowo-rolkowe, młyny wentylatorowe, młyny 

poziome, ruszty mechaniczne, ruszty schodkowe, ruszty posuwisto-zwrotne, odżużlacze mokre, odżużlacze suche, 

separatory pyłu, suszarnie obrotowe, przesiewacze, części zamienne do produkowanych urządzeń. 

Park maszynowy oraz możliwości produkcyjne pozwalają na wykonywanie urządzeń według dokumentacji klienta oraz 

usług wielobranżowych. 

Świadczymy również usługi serwisowe, projektowe, konsultacyjne i doradcze w szczególności w zakresie instalacji 

przemiałowych i paleniskowych. 

Spółka wykonuje modernizacje poprawiające parametry użytkowe i eksploatacyjne swoich urządzeń z uwzględnieniem 

wytycznych BAT.  

Spółka prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie określonym koncesją na dystrybucję energii elektrycznej 

oraz koncesją na obrót energią elektryczną. 

Głównymi Klientami Spółki są zagraniczne firmy inżynierskie budujące kompletne zakłady termicznej utylizacji 

odpadów komunalnych i przemysłowych, elektrownie polskie i zagraniczne, elektrociepłownie krajowe i zagraniczne, 
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zakłady przemysłowe produkujące energię dla potrzeb własnych, zakłady chemiczne, spalarnie śmieci. Pozycję 

rynkową firmy w branży energetycznej należy określić jako stabilną. 

Do głównych konkurentów krajowych zalicza się ZUK Stąporków, ZUTE Stężyca, Grupa ZRE, własne służby 

remontowe klientów, firmy produkcyjno-kompletacyjne. 

Główni konkurenci zagraniczni to PSP Engineering, Bilfinger Engineering&Technologies, Loesche, Claudius Peters,  

Sumitomo SHI FW, Magotteaux. 

Czynnikiem determinującym politykę zaopatrzenia w FPM S.A. jest posiadany certyfikat dla systemu zarządzania wg 

EN ISO 9001:2015, 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 2021 r. nieruchomości gruntowe obejmowały teren przemysłowy położony w Mikołowie przy ul. 

Towarowej 11 oraz przy ul. Wyzwolenia 12C o łącznej powierzchni 35.420 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 nabycia nowych środków trwałych i modernizacje budynków oraz 

parku maszynowego o łącznej wartości 5 710 585,61  zł. Koszty remontów wyniosły 462 957,64 zł. 

 

2.6. Zatrudnienie 

W 2021 r. średnie zatrudnienie wyniosło 190 osób (w  2021 r. – 187,875 etatu), średnie zatrudnienie w etatach w 

porównaniu do 2020 roku wzrosło z  174,13 etatu do 187,875 etatu. 

 
Struktura zatrudnienia w 2021 roku  kształtowała się następująco: 

• pracownicy o stażu powyżej 20 lat stanowili  28 %, 

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

• pracownicy z wykształceniem wyższym i  średnim stanowili 64%, 

• liczba kobiet w strukturze zatrudnienia plasowała się na poziomie 15%.  
 

W 2021 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  
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• nr rejestr. R - 301510 – obecnie używany.  

Spółka posiada patenty i prawa ochronne na własne rozwiązania projektowe.  

Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania posiadamy aktualne prawa ochronne do: 

• 12 patentów 

• 2 wzory użytkowe 
 

2.8. Ochrona środowiska 

Działalność Spółki w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska realizowana jest w ramach uzyskanych 

pozwoleń, tj. 

 

• Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (Decyzja Starosty Mikołowskiego  

       MNO.6224.8.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 z póź. zmianami). 

 

• Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (Decyzja Starosty Mikołowskiego MNO.6220.2.2014.JK/KT z dnia 29  

       lipca 2014r. zmienione decyzją  z dnia 10.07.2017 r.). 

 

Realizując obowiązki wynikające z przepisów prawa i w/w pozwoleń, Spółka prowadzi selektywną zbiórkę odpadów 

(oddzielnie papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne itp.). Wytworzone odpady są ewidencjonowane i sukcesywnie 

przekazywane do recyklingu lub unieszkodliwiania. Pełne zapisy związane z gospodarowaniem odpadami rejestrowane 

są w Bazie Danych Odpadowych (BDO). 

 
Ponadto Spółka realizuje obowiązki sprawozdawcze z zakresu ochrony środowiska, tj.  

 

• sprawozdanie o wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza, 

• sprawozdanie dot. masy wytworzonych opakowań, 

• sprawozdania GUS dot. Środowiska (np. G-06), 

• sprawozdanie o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów.  

 

Zarząd Spółki przykłada szczególną wagę do prowadzenia działalności w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu 

negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne.  W roku 2021 uruchomiono pierwszą instalację fotowoltaiczną o 

mocy prawie 100 kWp, co stanowić będzie prawie 15% zapotrzebowania na energię elektryczną. Na rok 2022 Spółka 

planuje rozbudowanie tej instalacji o kolejne 250 kWp mocy.   

 
 
 

3. Cele i ryzyko 
 
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);  

• utraty przychodów oraz niestabilności zatrudnienia wskutek negatywnych skutków pandemii COVID-19 
lub wojny na Ukrainie 

 

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. W zakresie 
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kontraktów realizowanych w walutach obcych (głównie EURO), Spółka mityguje ryzyko kursowe poprzez zawieranie 

transakcji FX Forward. 

Informacja o celach i zasadach zarządzania ryzykiem finansowym zawarta jest w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. 

– Nota 36. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, pod względem biznesowym i logistycznym, Spółka odczuwa 

jedynie ograniczone skutki pandemii COVID-19. Spółka od początku wystąpienia tego ryzyka podchodziła z dużą 

ostrożnością, wprowadzając odpowiednie środki prewencyjne. Wdrożono w Spółce sformalizowane zasady obecności 

i poruszania się na terenie zakładu, m.in. obowiązkowy pomiar temperatury, konieczność zachowania odpowiedniego 

dystansu oraz założenia maseczki ochronnej podczas spotkań wewnętrznych i biznesowych. Udostępniono wszystkim 

pracownikom środki do dezynfekcji oraz maseczki ochronne. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-

COV2 danego pracownika, zostaje on i jego najbliżsi współpracownicy niezwłocznie skierowani na kwarantannę oraz 

wykonanie testu na obecność wirusa. Powrót do pracy może odbyć się jedynie w przypadku negatywnego wyniku testu.  

Pomimo wdrożenia wyżej wymienionych środków prewencyjnych, Spółka w dalszym ciągu monitoruje na bieżąco 

przebieg pandemii COVID-19. W przypadku wystąpienia w przyszłości nieprzewidzianych, negatywnych skutków 

pandemii na działalność operacyjną i sytuację finansową, Spółka będzie podejmować kroki w celu ich wyeliminowania 

bądź istotnego ograniczenia. 

W ocenie Zarządu, według stanu wiedzy na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego, konflikt 

zbrojny w Ukrainie nie stanowi bezpośredniej okoliczności, która mogłaby skutkować istotnym pogorszeniem sytuacji 

finansowej Spółki oraz negatywnie wpłynąć na założenie kontynuowania jej działalności gospodarczej w dającej się 

przewidzieć przyszłości. Zarząd monitoruje wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na sytuację makroekonomiczną w 

Polsce i ryzyka z tym związane, w tym w szczególności zmiany stóp procentowych i ceny nośników energii. Do dnia 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarząd nie zidentyfikował istotnego negatywnego wpływu na działalność 

Spółki.  

 

 

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 2021 i 2020. 

4.1. Główne elementy sprawozdania z całkowitych dochodów 

Wyszczególnienie (w tys. zł) 2021 2020 
(dane przekształcone) 

Przychody ze sprzedaży 62 016 53 414 

Koszty sprzedanych produktów  i materiałów (46 403) (41 792) 

Zysk brutto ze sprzedaży 15 612 11 621 

Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 5 231 3 355 

Zysk / (strata) brutto 5 049 3 261 

Podatek dochodowy (1 099) (944) 

Całkowite dochody ogółem 4 040 2 317 

 

W 2021 r. Spółka wypracowała przychody na poziomie 62 016 tys. zł i były one o ponad 16% wyższe niż w roku 2020. 

Warto podkreślić, iż udział sektora energetycznego opartego na węglu kamiennym i brunatnym w przychodach ze 

sprzedaży produktów i towarów wyniósł odpowiednio 43% i 4%. Strategicznym sektorem dla Spółki jest niewątpliwie 

sektor termicznej utylizacji odpadów. W roku 2021 udział tego sektora w przychodach wyniósł nieco ponad 46%. 
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Wzrost przychodów ze sprzedaży przełożył się na wyższy zysk na sprzedaży brutto o prawie 4 mln zł, co stanowi 

wzrost o prawie 35% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spółka w dalszym ciągu optymalizuje działalność 

operacyjną, co potwierdza osiągnięcie istotnie wyższych wskaźników rentowności.  

W zakresie pozostałej działalności operacyjnej Spółka osiągała dochody głównie ze sprzedaży uzyskanego w toku 

produkcji złomu oraz dokonanej w ramach prowadzonego procesu restrukturyzacji majątkowej, sprzedaży budynku 

biurowego. Wynik na tej transakcji wyniósł prawie 400 tys. zł.  

W zakresie działalności finansowej Spółka w roku 2021 efektywniej wykorzystywała dostępną linię kredytowa w 

rachunku bieżącym. W efekcie koszty finansowe w postaci odsetek od kredytów wzrosły czterokrotnie do poziomu 

prawie 48 tys. zł.  

 

4.2. Podstawowe  wskaźniki finansowe 
 

Wskaźniki 2021 2020 
(dane przekształcone) 

Rentowność sprzedaży brutto (%) 25,17 21,75 

Rentowność netto (%) 6,51 4,34 

Rentowność majątku  (%) 6,93 4,12 

Rentowność kapitału własnego (%) 9,70 5,56 

Płynność ogólna 3,34 3,12 

Płynność szybka 2,96 2,74 

Płynność bieżąca 1,40 0,94 

Rotacja należności w dniach 64 101 

Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług w dniach 57 64 

 
 

W zakresie rentowności działalności nastąpiła wyraźna poprawa wartości wskaźników w porównaniu z rokiem 2020.  

Rentowność sprzedaży brutto w 2021 roku była wyższa o 4,3 pp. a rentowność kapitału własnego o 4,1 pp. Poprawa 

rentowności została osiągnięta wskutek kontynuacji działań optymalizujących działalność operacyjną, stopniowe 

unowocześnienie parku maszynowego. Również w obszarze płynności finansowej Spółki nastąpiła poprawa, 

odpowiednie wskaźniki finansowe wykazują wartości istotnie wyższe niż w roku 2020. Spółka w kolejnych latach 

będzie optymalizować strukturę finansowania działalności efektywnie wykorzystując dostępny kredyt.  

 
Reasumując, rok 2021 dla Spółki był rokiem dalszej poprawy efektywności operacyjnej działalności, o czym świadczy 

istotny wzrost wskaźnika rentowności sprzedaży brutto. Spółka zrealizowała zakładany na ten rok budżet na poziomie 

wyniku netto oraz EBITDA. Dobre wyniki finansowe oraz uzyskanie nadwyżki gotówki operacyjnej są przesłanką do 

kontynuowania procesu modernizacji zakładu produkcyjnego oraz procesu inwestycji w badania i rozwój. Zarząd 

Spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy za rok 2021 w wysokości 4 mln PLN. 

 
 

5. Perspektywy 

W roku 2021 Spółka skutecznie realizowała przyjętą strategię na 2021-2023. Sektor energetyczny, podstawowy sektor 

działalności Spółki, przechodzi obecnie fazę silnej reorganizacji. Dla tzw. dużej energetyki przez najbliższe 10-15 lat 

węgiel będzie nadal paliwem strategicznym, co niewątpliwie jest gwarancją kontynuacji podstawowej działalności  FPM 

S.A. Natomiast 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 
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posiadanej technologii w instalacjach do wykorzystania paliw alternatywnych w tym sektorze, upatrując szans na dalszy 

długoterminowy rozwój.  

Rok 2021 był pierwszym rokiem działalności Spółki, w którym udział sektora energetycznego opartego na węglu 

kamiennym i brunatnym stanowił mniej niż 50% przychodów ze sprzedaży produktów i towarów. Spółka skutecznie 

realizuje założony cel rozwoju produktów dla sektora termicznej utylizacji odpadów. Produkty spółki w roku 2021 

trafiały do spalarni śmieci w krajach Europy Zachodniej, głównie Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. W kolejnych 

latach działalności Spółka w dalszym ciągu koncentrować się będzie na dalszym rozwoju tego sektora. Niewątpliwie w 

kategorii szans dla Spółki należy upatrywać konieczność budowy nowych spalarni śmieci w Polsce.  

W ramach realizacji jednego z celów strategicznych Spółka prowadzi projekt budowy w pełni wyposażonego w sprzęt 

badawczy laboratorium. W roku 2021 zaprojektowano kompletną instalację, składającą się z urządzeń 

odwzorowujących w skali mikro proces mielenia węgla kamiennego wraz z wyposażeniem pomocniczym. Obecnie 

finalizowany jest proces montażu tej instalacji, po którym nastąpi jej uruchomienie oraz przeprowadzenie badań 

przemysłowych w ramach projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych technologii poprawy własności węgla 

kamiennego w procesie przygotowania do spalania (mielenie w młynie miażdżącym) skutkującej zmniejszeniem ilości substancji szkodliwych 

emitowanych do atmosfery.” Ukończenie z sukcesem tego projektu niewątpliwie poszerzy portfolio produktowe Spółki o 

urządzenie istotnie ograniczające negatywny wpływ wykorzystania węgla kamiennego w procesie produkcji energii na 

środowisko naturalne.   
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