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Informacja na temat poziomu i rodzaju ryzyka 

 

Ryzyko niekorzystnych zmian w przepisach podatkowych w szczególności regulacjami 

dotyczącymi podatku od towarów i usług w segmencie budowalnym 

Zagrożeniem dla działalności EKOPARK S.A. jest niestabilność i brak spójności przepisów 

prawnych oraz uznaniowość interpretacyjna. Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie 

polityki podatkowej narażają Spółką na ryzyko wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawnych, co 

w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie sytuacji finansowej Spółki. Przedsiębiorstwo w 

swojej działalności w znaczącej części występowało w roli podwykonawcy. Zgodnie z obowiązującymi 

w ostatnich latach regulacjami dotyczącymi podatku VAT, podwykonawcy robót budowlanych 

dokonywali zapłaty za nabywane towary i usługi wraz z podatkiem VAT, przy czym odzyskanie zwrotu 

zapłaconego VAT-u następuje poprzez zwrot z urzędu, co może trwać nawet kilka miesięcy. 

Niestabilność oraz zmiany w przepisach podatkowych miały bezpośredni wpływ na wyniki finansowe 

osiągane przez Spółkę poprzez zmniejszenie płynności finansowej i wzrost ryzyka zatorów płatniczych. 

 

Ryzyko związane ze zmianami otoczenia makroekonomicznego  

Ryzyko zmiany sytuacji makroekonomicznej wpływa na kształtowanie się popytu 

oferowanych produktów i usług przez Spółkę. Sytuacja gospodarcza wywiera znaczący wpływ na 

zachowanie uczestników rynku i siłę nabywczą potencjalnych klientów. Sytuacja finansowa w branży 

budowlanej w Polsce, a więc i sytuacja finansowa EKOPARK S.A., jest ściśle powiązana z wieloma 

czynnikami ekonomicznymi, do których należy zaliczyć wielkość i zmienność produktu krajowego 

brutto, wielkość i zmienność nakładów inwestycyjnych w gospodarce i przedsiębiorstwach, poziom i 

zmienność bezrobocia, poziom i zmienność stóp procentowych oraz poziom i zmienność inflacji. 

Niekorzystne zmiany jednego lub więcej z powyższych czynników mogą wpłynąć na spadek popytu na 

oferowane przez Spółkę usługi, co może mieć negatywny na sytuację finansową przedsiębiorstwa. 

 

Ryzyko związane z koniunkturą w branży budowalnej  

Działalność Ekopark S.A. jest ściśle powiązana z branżą budowlaną. Czynniki 

makroekonomiczne oddziałowujące na ogólną koniunkturę gospodarczą istotnie wpływają na wyniki 

osiągane w branży budowlanej. Polityka państwa związana z rozwojem rynku budowlanego, 

kreowaniem nowych inwestycji oraz programami rządowymi wraz z polityką banków w odniesieniu do 

kredytowania inwestycji przedsiębiorstw i wysokim poziomem optymizmu inwestorów 

instytucjonalnych w znacznym stopniu wpływa na rozwój branży budowalnej. Niekorzystne zmiany 

czynników makroekonomicznych mogą negatywnie wpłynąć na dynamikę nakładów inwestycyjnych 



oraz koniunkturę w branży budowalnej, a w konsekwencji na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę 

oraz perspektywy ekspansji jej działalności. Istnieje ryzyko, że pogorszenie koniunktury, w 

szczególności w segmencie budownictwa komercyjnego, wpłynie na zmniejszenie przychodów ze 

sprzedaży oraz pogorszenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 

 

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym  

Branża budowlana, w której Spółka prowadzi główną działalność, jest mocno konkurencyjna. 

Spółka działa w zmieniającej się branży, charakteryzującej się znacznym rozdrobnieniem. Ponadto 

branża, w której działa P.R.I Ekopark S.A. charakteryzuje się niskimi barierami wejścia, co w istotny 

sposób zwiększa ryzyko w tym zakresie. Z punktu widzenia EKOPARK S.A. ryzyko związane z 

konkurencją należy rozpatrywać biorąc pod uwagę poszczególne usługi znajdujące się w ofercie. Jak 

podkreśla Zarząd Spółki w zależności od świadczonych usług Spółki identyfikuje jako potencjalnych 

konkurentów zarówno duże firmy, które często biorą udział w dużych przetargach, jak i małe 

kilkuosobowe podmioty, które ustalają bardzo niskie marże. Jak podkreśla Zarząd jednym z 

najważniejszych czynników jest oferowana cena oraz okres gwarancji. Spółka jest liderem na rynku 

robót wyburzeniowych związanych ze skuwaniem głowic pali fundamentalnych.  

Tym niemniej istnieje ryzyko, że ujawnienie się konkurencji silniejszej niż oczekiwana, może 

wpłynąć na obniżenie się zainteresowania oferowanymi przez Spółkę usługami, a ponadto może 

spowodować konieczność obniżania marż, a w konsekwencji wpłynąć na wielkości przychodów 

uzyskiwanych z poszczególnych projektów. Przedsiębiorstwo stara się minimalizować ryzyko związane 

z konkurencją poprzez systematyczną analizę branży oraz dotyczących jej raportów. Ponadto Spółka 

dokłada wszelkich starań, aby konsekwentnie budować pozycję eksperta oraz rzetelnego i godnego 

zaufania kontrahenta.  

Dodatkowo działaniem mającym na celu ograniczenie ryzyka związanego z konkurencją jest 

dywersyfikacja obszarów tematycznych P.R.I Ekopark S.A., tj. rozwijanie kilku kierunków jednocześnie 

z wykorzystaniem zbudowanego potencjału kompetencyjnego w obszarze rozbiórki oraz instalacji 

sanitarnych. 

 

Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych  

Spółka działa w silnie konkurencyjnej i zmieniającej się branży, charakteryzującej się 

znacznym rozdrobnieniem. Zjawisko konsolidacji wśród podmiotów konkurencyjnych może prowadzić 

do osłabienia pozycji Spółki na rynku. Połączenie dwóch podmiotów może zwiększyć moce przerobowe 

danej spółki, która dzięki temu będzie realizowała pracę rozbiórkowe efektywniej lub dla większej ilości 

odbiorców. Dodatkowo większe spółki charakteryzują się wyższą gwarancją wykonania na czas 

realizowanych projektów. Ponadto w wyniku fuzji lub przejęcia może znacznie poprawić się sytuacja 

finansowa nowo powstałej spółki. Ryzyko związane z konsolidacją podmiotów konkurencyjnych jest 



minimalizowane przez ciągły rozwój Spółki oraz poczynione inwestycje w urządzenia techniczne oraz 

wysokiej jakości maszyny w latach poprzednich. 

 

Ryzyko zmienności stóp procentowych  

Ryzyko stopy procentowej jest to niebezpieczeństwo niekorzystnego wpływu zmian stopy 

procentowej na kondycję finansową przedsiębiorstwa i powstaje w odniesieniu do udzielonych 

pożyczek, zaciągniętych kredytów oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 

bankowych. Ryzyko wynika ze zmiennego oprocentowania opartego o stawkę WIBOR powiększonego 

o wynegocjowaną marżę, co naraża Spółkę na ryzyko zmian przepływów pieniężnych w wyniku zmiany 

stopy procentowej. Ryzyko w odniesieniu do kredytów niwelowane jest przez krótkoterminowe 

depozyty środków pieniężnych, również o zmiennym oprocentowaniu. Ponadto wysokość kredytów 

nie zagraża bieżącej działalności Spółki. W przypadku środków pieniężnych na rachunkach bankowych 

Spółka korzysta z usług wiarygodnych instytucji finansowych. W okresie sprawozdawczym Spółka nie 

dokonywała zabezpieczeń planowanych transakcji, w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany 

stóp procentowych, przy zastosowaniu pochodnych instrumentów zabezpieczających. 

 

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży  

Działalność Spółki jest związana z pracami prowadzonymi na obiektach budowalnych. 

Możliwość realizacji tych prac jest ściśle skorelowana z panującymi warunkami pogodowymi. Istnieje 

ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych a co za tym idzie możliwe opóźnienia w 

realizacji robót budowalnych. Powyższa sytuacja może spowodować przesunięcie w czasie przychodów 

ze sprzedaży uzyskiwanych w danych okresach sprawozdawczych przez Spółkę. Opóźnienia w realizacji 

mogą generować dodatkowe kary finansowe związane z niewywiązaniem się w czasie z zawartych 

umów. 

 

Ryzyko związane ze spowolnieniem rozwoju branży  

Ryzyko związane ze spowolnieniem rozwoju w branży często jest utożsamiane z możliwością 

wystąpienia złej koniunktury w branży budowlanej z którą Spółka jest powiązana. Nieodpowiednio 

zaplanowana sprzedaż usług może narazić spółkę na spadek dochodów i w konsekwencji przełożyć się 

na pogorszenie wyników finansowych. EKOPARK S.A. oprócz głównej działalności operacyjnej zajmuje 

się także działalnością związaną ze sprzedażą, montażem oraz serwisem odnawialnych źródeł energii 

co może być działalnością zastępczą w czasie wystąpienia niekorzystnej koniunktury w branży 

budowalnej. 

 

Ryzyko związane z wystąpieniem zdarzeń losowych  



Przedsiębiorstwo jest narażone na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych obejmujących 

awarie sprzętu wykorzystywanego podczas prac rozbiórkowych, destrukcję hal magazynowych, 

wypadków pracowniczych oraz nieprzewidzianych zmian w środowisku naturalnym, społecznym oraz 

politycznym. W momencie wydarzenia powyższych zdarzeń mogą one negatywnie wpłynąć na 

efektywność realizowanych projektów przez Ekopark S.A., kadrę pracowniczą oraz sytuację finansową. 

Spółka może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania oferowanych 

usług oraz za możliwe opóźnienia w realizacji. 

 

Ryzyko specyfiki działalności Spółki  

Głównym profilem działalność EKOPARK S.A. są profesjonalne usługi z dziedziny 

budownictwa, rozbiórki oraz wyburzenia specjalistyczne budynków i dróg. Dodatkowo Spółka działa na 

rynku instalacji Odnawialnych Źródeł Energii oraz instalacji sanitarnych. 

Odbiorcami usług P.R.I Ekopark S.A. są inwestorzy i przedsiębiorcy, którzy realizują projekty 

budowlane lub w jakikolwiek sposób ingerują w i oddziałują na obiekty inżynierii lądowej. Jak podkreśla 

Zarząd Spółki duże znaczenie dla prowadzonej przez Spółkę działalności ma liczba nowo realizowanych 

inwestycji i perspektywy w tej dziedzinie.  

Z uwagi na szeroki zakres działalności istnieje ryzyko, związane z nieefektywnym 

funkcjonowaniem w poszczególnych obszarach. W ocenie Zarządu dywersyfikacja działalności sprawia 

jednak, że Spółka nie jest uzależniona od jednego źródła przychodów, co znacząco minimalizuje ryzyko 

niekorzystnego wpływu ewentualnego pogorszenia się sytuacji w jednym z obszarów działalności 

Spółki. Ponadto Zarząd Ekopark S.A. stale monitoruje rynek i podejmuje działania mające na celu jak 

najefektywniejsze wykorzystanie potencjału Spółki. 

 

Ryzyka towarzyszące realizacji przedsięwzięć budowlanych  

Przedsięwzięcia budowlane wymagają znacznego zaangażowania kapitałowego i są, że swej 

istoty, obarczone różnymi ryzykami. Takie ryzyka obejmują w szczególności: nieuzyskanie lub 

wzruszenie uzyskanych już pozwoleń, zezwoleń czy innych decyzji administracyjnych niezbędnych do 

realizacji inwestycji zgodnie z planami; opóźnienie rozpoczęcia lub zakończenia budowy; wzrost 

kosztów inwestycji ponad poziom założony w budżecie; problemy dotyczące realizacji budowy przez 

wykonawców lub ich podwykonawców; niedobór materiałów lub sprzętu budowlanego; nieszczęśliwe 

wypadki lub nieprzewidziane trudności techniczne; brak możliwości uzyskania pozwoleń 

umożliwiających oddanie budynku do użytkowania lub innych wymaganych pozwoleń. Wystąpienie 

którejkolwiek z powyższych okoliczności może spowodować opóźnienia w zakończeniu inwestycji, 

wzrost kosztów lub utratę przychodów z takiego przedsięwzięcia, zablokowanie zainwestowanych 

środków, a w niektórych przypadkach brak możliwości zakończenia inwestycji. Może to mieć 

negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki. 



 

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów działalności  

Koszty operacyjne i inne koszty działalności mogą wzrosnąć przy równoczesnym braku 

odpowiedniego wzrostu przychodów. Do czynników, które mogą powodować wzrost kosztów 

operacyjnych i innych kosztów na które Spółka nie ma wpływu, zaliczyć można: inflację; wzrost 

podatków i innych opłat publicznoprawnych; zmiany w przepisach prawa (w tym zmiany dotyczące 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie środowiska), wzrost kosztów 

finansowania działalności gospodarczej. Wyżej wymienione czynniki mogą mieć istotny wpływ na 

działalność i sytuację finansową EKOPARK S.A. 

 

Ryzyko niewypłacalności odbiorców  

Spółka w swojej działalności zmuszona jest zawierać umowy z odroczonym terminem 

płatności, co wynika ze specyfiki realizowanych projektów. Istnieje ryzyko niewywiązania się 

kontrahentów z umowy, wynikiem czego może być brak uregulowania świadczeń przez odbiorców za 

zrealizowane projekty lub ewentualne opóźnienia w wypłacie należności. Może to prowadzić do 

pogorszenia sytuacji płynnościowej Spółki i sprawności funkcjonowania oraz potrzebę utworzenia 

rezerw na należności handlowe. Spółka zabezpiecza się przed ryzykiem nieuregulowania należności 

przez odbiorców poprzez podpisywane korzystnych dla obu stron umów długoterminowych. 

 

Ryzyko związane z odpowiedzialnością wynikająca z rękojmi za wady fizyczne  

Istnieje ryzyko związane z nieodpowiednim wykonaniem prac związanych z działalnością 

Spółki. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za projekty związane z niewłaściwym wykonaniem 

usług. Istnieje ryzyko powstania roszczeń w stosunku do Spółki wynikających z wad w zrealizowanych 

usługach lub nieodpowiedniej jakości tych usług. Odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi regulują 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa. Ponadto istnieje ryzyko związane ze znacznym 

wydłużeniem realizowanych projektów oraz dodatkowym zaangażowaniem czasowym pracowników 

oraz maszyn. Spółka zabezpiecza się przed tymi ryzykami poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry 

pracowniczej oraz odpowiedni nadzór przez pracowników z wyższych szczebli. Na dzień sporządzania 

niniejszego dokumentu roszczenia związane z nieodpowiednią realizacją w projektach dotyczy 

znikomej wielkości realizowanych zleceń. 

 

Ryzyko związane z realizacją kontraktów  

Spółka w swojej działalności jest narażona na ryzyko związane z aktywacją klauzul 

dotyczących nieterminowości zleceń oraz zaniechaniami powstałymi podczas realizacji. Istnieje ryzyko 

związane ze stratami finansowymi wynikającymi z kar umownych za niewłaściwe wykonanie prac. 

Nałożone kary finansowe mogą wpłynąć negatywnie na wynik finansowy osiągany przez Spółkę. 



Ponadto dokonywanie dodatkowych poprawek może wiązać się z odroczeniem terminu płatności dla 

Spółki oraz kosztami nieuwzględnionymi podczas sporządzania kosztorysu dla projektu. Powyższa 

sytuacja może niekorzystnie wpłynąć na sytuację płynnościową Przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki 

podkreśla, że materializacją powyższego ryzyka nie wystąpiła w historii działalności Spółki. 

 

Ryzyko związane z funduszami unijnymi  

W związku z charakterem prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo wykorzystuje 

możliwość pozyskiwania funduszy na rozwój Spółki ze środków unijnych. Ryzyko związane jest z 

projektem budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych 

EKOPARK S.A., gdzie Spółka otrzymała dofinansowanie na kwotę 6,050 mln zł. W przypadku realizacji 

projektów niezgodnie ze wskazanymi umowami, w szczególności: stwierdzenia nieprawidłowości, 

braków lub błędów w dokumentacji, opóźnień w realizacji, niezłożenia informacji i wyjaśnień, 

wprowadzenia nieuzasadnionych i niezatwierdzonych zmian, a także w przypadku wykorzystania 

środków niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobrania dofinansowania 

nienależnego lub w nadmiernej wysokości, istnieje dla Spółki ryzyko:  

- wypowiedzenia umowy lub jej natychmiastowego rozwiązania,  

- wstrzymania wypłaty dofinansowania,  

- odrzucenia wniosku o płatność,  

- zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami.  

Materializacja powyższego ryzyka może mieć istotne negatywne konsekwencje dla wyników 

finansowych, płynności oraz możliwości prowadzenia działalności przez Przedsiębiorstwo. 

Jednocześnie Zarząd zaznacza, że zapisy umów nie odbiegają od powszechnie przyjętych w przypadku 

dofinansowań. Na dzień sporządzenia Opracowania, Spółka wypełnia prawidłowo wszystkie 

zobowiązania wynikające z niniejszych umów. 

 

Ryzyko kadrowe  

Spółka w swojej działalności zatrudnia odpowiednio wykfalifikowaną oraz przeszkoloną kadrę 

do obsługi specjalistycznego sprzętu. Nagła utrata większej ilości pracowników może wpłynąć 

niekorzystnie na funkcjonowanie Spółki a zwłaszcza na sytuację finansową. Wraz z rozszerzeniem 

zakresu działalności Spółki oraz powiększeniem parku maszynowego Przedsiębiorstwa może być 

zmuszony do zatrudnienia większej liczby pracowników. Działalność Spółki wymaga odpowiedniej 

wiedzy dotyczącej obsługi maszyn. W tym celu Spółka szkoli swoich pracowników oraz zapewnia 

zdobycie odpowiednich uprawnień. Wiąże się to jednak z wdrożeniem okresu przygotowawczego dla 

pracownika. Ponadto utrata kluczowych pracowników w tym przede wszystkim kadry zarządzającej 

może spowodować trudności w prawidłowym funkcjonowaniu Spółki zwłaszcza w zakresie procesu 

organizacji oraz zarządzania pracami wyburzeniowymi. W celu ograniczenia opisywanego w niniejszym 



punkcie ryzyka, EKOPARK S.A. stosuje politykę kadrową, mającą na celu budowanie trwałych relacji 

pomiędzy pracownikami i Spółką. Ponadto Zarząd stara się zapewnić konkurencyjne warunki pracy i 

płacy dla swoich pracowników wykorzystując w tym celu nie tylko system wynagrodzeń, ale również 

pozapłacowe środki mogące zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia.  

Dodatkowo na rynku budowlanym zauważalne są braki kadrowe wynikające z 

niedostatecznej podaży siły roboczej pracowników niższego szczebla. Długotrwałe tendencje 

niedostatecznej podaży siły roboczej mogą negatywnie wpłynąć na potencjał rozwojowy Spółki, co 

może przełożyć się na jej przyszłe wyniki finansowe. 

 

Ryzyko związane z odbiorcami  

Spółka posiada liczne kontrakty handlowe, w ramach, których świadczy usługi. Zwiększona 

koncentracja odbiorców tworzy ryzyko strat finansowych związanych z utratą kluczowych 

kontrahentów. Jednocześnie Zarząd zaznacza, że z uwagi na istotną fluktuację odbiorców, pomimo ich 

istotnego udziału w przychodach, ryzyko związane z utratą kluczowych odbiorców jest 

minimalizowane.  

 

Ryzyko związane z dostawcami  

Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu Spółka realizuje dostawy od szerokiego grona 

dostawców, zatem ryzyko uzależnienia od głównego dostawcy co do zasady nie występuje. Duża ilość 

dostępnych dostawców na rynku umożliwia skorzystanie w relatywnie krótkim czasie z alternatywnych 

źródeł dostaw. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku problemów z dostawą od jednego z 

kontrahentów może to wpłynąć negatywnie na działalność Spółki.  

 

Ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń  

W związku z zwiększającym się zjawiskiem rynku pracownika, Spółka może być zmuszona do 

regularnych podwyżek na rzecz pracowników co spowoduje wzrost kosztów działalności. W przypadku 

zachowania przychodów ze sprzedaży na stałym poziomie, może się to przyczynić do pogorszenia 

sytuacji finansowej. Dodatkowo w przypadku rozwoju skali działalności problemem może być 

pozyskanie nowych, wykwalifikowanych pracowników. W świetle przemian rynkowych będących 

pandemii koronawirusa COVID-19 Zarząd ocenia ryzyko wzrostu wynagrodzeń jako niewielkie. 

 

Ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy  

Działalność Spółki, jak każdego przedsiębiorstwa działającego w branży budowlanej, jest 

narażona na ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Dotyczy to głównie pracowników obsługujących 

bezpośrednio maszyny i urządzenia. W celu zminimalizowania ryzyka Spółka podejmuje działania 

mające zwiększać bezpieczeństwo oraz higienę pracy. Przed przystąpieniem do pracy, każdy pracownik 



odbywa szkolenie BHP oraz szkolenie dotyczące danego stanowiska pracy. Nie można jednak 

wykluczyć, że w przypadku wystąpienia wypadków przy pracy Przedsiębiorstwo zostanie narażony na 

dodatkowe koszty lub że mogą zostać na niego nałożone kary lub grzywny.  

 

Ryzyko działalności związanej z Odnawialnymi Źródłami Energii  

Spółka, oprócz głównej działalności związanej z budownictwem i wyburzaniem, zajmuje się 

również instalowaniem fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz rekuperatorów. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby wszystkie 

budynki wybudowane po 31 grudnia 2020 r. były obiektami o niskim zużyciu energii. Obiekty 

użyteczności publicznej będą musiały spełnić ten wymóg już od 2019 r. Coraz większe zainteresowanie 

Odnawialnymi Źródłami Energii oraz wymogi stawiane przez dyrektywę unijną w sprawie efektywności 

energetycznej budynków mogą spowodować zwiększony popyt na ten segment działalności Spółki. 

Jednak pomimo licznych zachęt związanych z dotacjami unijnymi istnieje ryzyko niewystarczającego 

zainteresowania ze strony klientów oraz powstania nowych przepisów, które będą mniej korzystne dla 

końcowych odbiorców. Przedstawione powyżej zdarzenia mogą negatywnie wpłynąć na 

prognozowany rozwój Przedsiębiorstwa.  

 

Ryzyko związane z jednoosobowym zarządem  

Na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu skład Zarządu Spółki jest jednoosobowy. 

Funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni Pan Wojciech Trawiński. W związku z powyższym istnieje ryzyko 

związane z niemożliwością sprawowania przez niego funkcji z przyczyn zależnych lub niezależnych. W 

wyniku czego Spółka zostałaby pozbawiona wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania i 

działalności bieżącej. 

 

Ryzyko związane z wpływem pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność EKOPARK 

S.A. 

Zarząd Spółki dostrzega, iż w związku ze wzrostem w Polsce zachorowań na ostrą zakaźną 

chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 mogą pojawić się 

negatywne skutki dotyczące bieżącej działalności Spółki, które mogą mieć istotny, jednoznacznie 

negatywny, wpływ na jego dalszą działalność operacyjną, wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Spółka może zostać zmuszona do tymczasowego wstrzymania/ ograniczenia realizacji niektórych 

kontraktów i zleceń, ponieważ: brygady robocze pracujące delegacyjnie na terenie całego kraju zaczną 

odmawiać wyjazdów do pracy, w związku z ograniczonym transportem towarów z Chin, Spółka będzie 

miała ograniczone możliwości zaopatrzenia w  podstawowe materiały instalacyjne, w związku z 



niepewną sytuacją gospodarczą, klienci indywidualni wycofają się ze zleceń złożonych 

w  Przedsiębiorstwie i wstrzymają inwestycje. 

Spółka z uwagą i niepokojem obserwuje rozwój sytuacji, gdyż w perspektywie najbliższych 

tygodni zaplanowała realizację zawartego, istotnego kontraktu na wykonanie robót budowlanych 

polegających na rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Ownia o 6 kurników do chowu bojlerów 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą z zagospodarowaniem terenu w zabudowie 

zagrodowej na kwotę 12.450.860,00 zł netto. Pandemia koronawirusa stanowi także bezprecedensowe 

zagrożenie dla branży Odnawialnych Źródeł Energii. Zakłócone łańcuchy dostaw, zahamowane projekty 

budowlane czy przeszkody administracyjne, to tylko kilka z wyzwań z jakimi muszą radzić sobie obecnie 

inwestorzy. Spółka dostrzega realne zagrożenie dla wyników finansowych i przyszłości Spółki, 

szczególnie jeżeli obecna sytuacja będzie się przedłużać. 


