Dobre Miasto, 26 czerwca 2020 r.

Stanowisko Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji odnoszące się do odmowy wyrażenia
opinii do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego URSUS S.A. w
restrukturyzacji za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.
(sporządzone zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 13 oraz § 71 ust. 1. pkt 11 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „URSUS”) przedstawia stanowisko odnoszące się do
odmowy wydania przez firmą audytorską, tj. Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w
Warszawie opinii do sprawozdań z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego URSUS za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa posiadała ujemny kapitał własny w kwocie 137 mln zł oraz
wykazywała nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi w wysokości 233
mln zł, a zadłużenie Grupy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień bilansowy wynosiło 137 mln zł, w
tym krótkoterminowe 134 mln zł. Ponadto jednostka dominująca Grupy („Spółka”) objęta jest
przyspieszonym postępowaniem układowym, obecnie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w
Olsztynie, V Wydział Gospodarczy z dnia 19 lutego 2020 r. (poprzednie postępowanie
restrukturyzacyjne zostało umorzone).
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, z uwzględnieniem
poniższych okoliczności.
Realizacja planu restrukturyzacyjnego przez Spółkę dominującą - Plan Restrukturyzacyjny złożony
przez Spółkę w lutym 2020 roku przygotowany został przy założeniu należytej staranności i
konserwatywnym podejściu, a jego aktualizacja uwzględni zmiany, które zaszły w otaczającej nas
rzeczywistości w ostatnim okresie (nowa normalność). Istotny wpływ na działalność Spółki w
obecnym i przyszłym okresie ma połączenie URSUS S.A. i URSUS BUS S.A., dzięki któremu
skonsolidowane zostały dwie podstawowe linie biznesowe, tj. produkcja ciągników i maszyn
rolniczych z produkcją autobusów (w tym nisko i zero emisyjnych) w jednym podmiocie. W planach
na rok 2020 jest także połączenie URSUS S.A. ze spółką URSUS Dystrybucja sp. z o.o., które umożliwi
m. in. uzyskiwanie pełnej marży ze sprzedaży detalicznej na poziomie spółki dominującej, a także
dalsze istotne zmniejszenie kosztów stałych na poziomie grupy kapitałowej.
Biznesowo, w ramach restrukturyzacji, URSUS S.A. koncentruje się – w Dywizji Dobre Miasto - na
produkcji pras i przyczep oraz realizacji zagranicznego kontraktu na dostawę ponad tysiąca przyczep,
zaś w Dywizji Lublin na wznowieniu produkcji ciągników, w tym zwłaszcza modeli, do których Spółka
posiada zapasy materiałowe. Działalność Spółki uzupełnia import ciągników do bezpośredniej
sprzedaży z krótkim cyklem obrotu gotówki. Powyższa działalność finansowana jest środkami
własnymi, w ramach współpracy z indywidualnymi podmiotami zewnętrznymi i środkami uzyskanymi

z przedpłat (pełne lub częściowe przedpłaty dokonywane przez klientów, polityka przedpłat może być
kontynuowana w dalszym okresie restrukturyzacji i wykonywania układu). Spółka (samodzielnie i z
partnerami) stara się pozyskiwać zamówienia i środki finansowe na produkcję autobusów
zeroemisyjnych. Produkty Spółki wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem rynku. Jednocześnie
Spółka prowadzi intensywne działania zmierzające do pozyskania inwestora, umożliwiającego wzrost
zdolności produkcyjnych i dalszy rozwój.
W wyniku połączenia z URSUS BUS S.A. Spółka zwiększyła swoje szanse na skuteczną restrukturyzację
i przekonanie wierzycieli o możliwości spłaty wierzytelności po zawarciu z nimi układu. Proces
restrukturyzacji URSUS S.A. w restrukturyzacji, prowadzony pod nadzorem Sądu Rejonowego w
Olsztynie i wyznaczonego przez Sąd Nadzorcy, przewiduje m.in. dostosowanie skali majątku i
zatrudnienia do realnych i aktualnych potrzeb Spółki oraz jej programu produkcji. Ponadto, Spółka
poszukuje partnera inwestycyjnego, który zapewni niezbędne środki finansowe na działalność i
rozwój Spółki.
Dużą szansę Spółka upatruje również w globalnych tendencjach dotyczących rozwoju transportu
nisko i zeroemisyjnego oraz szeroko rozumianej elektromobilności. Podkreślić należy również, że
URSUS S.A. w restrukturyzacji jest drugim w kraju, a jedynym z polskim kapitałem, podmiotem w
zakresie zrealizowanych dostaw autobusów nisko i zeroemisyjnych. Dodatkowo Spółka dysponuje
pełnym potencjałem technicznym, technologicznym i know-how w zakresie produkcji ciągników i
maszyn rolniczych, jak również autobusów elektrycznych i wodorowych.
Natomiast w ramach formalnej restrukturyzacji Spółka dąży do zawarcia porozumień z wierzycielami
zabezpieczonymi rzeczowo i nie uczestniczącymi w postępowaniu układowym oraz zawarcia układu z
pozostałymi wierzycielami, uwzględniającego konwersję części zadłużenia na kapitał.
Zarząd ma świadomość, że istnieje (nie zawsze zależne tylko od Spółki) ryzyko nieosiągnięcia
założonych celów Planu Restrukturyzacyjnego, ale stara się je identyfikować i podejmować działania
zaradcze. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Spółkę zależą od jej
zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii restrukturyzacji i
działalności Spółki. Zarząd dochowuje należytej staranności aby restrukturyzacja Spółki przebiegła
pomyślnie.
Epidemia COVID-19 w pewnym stopniu wpłynęła na działalność Spółki, jednakże w związku z
ograniczeniem restrykcji związanych z pandemią Spółka odczuwa w chwili obecnej poprawę
warunków funkcjonowania. Nie można jednak wykluczyć, że utrzymywanie się stanu pandemii oraz
powrót ewentualnych obostrzeń może w istotny sposób wpłynąć na możliwość realizacji założonych
planów produkcyjnych oraz przebieg restrukturyzacji.
W otwartym postępowaniu restrukturyzacyjnym procedura sądowa przewiduje możliwie najszybsze
zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli celem głosowania nad przyjęciem układu po złożeniu przez
Spółkę Planu Restrukturyzacyjnego, propozycji układowych i spisu wierzytelności. Jeśli Spółka nie
osiągnęłaby wymaganego porozumienia z wierzycielami poza układowymi do dnia Zgromadzenia
Wierzycieli oraz na Zgromadzeniu Wierzycieli nie zostałyby przyjęte propozycje układowe istnieje
ryzyko, iż Spółka będzie zobligowana do złożenia wniosku o upadłość. Sytuację prawną dłużnika oraz

jego wierzycieli, a także postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości regulują przepisy ustawy
Prawo upadłościowe. Zarząd Spółki jednakże dokłada wszelkich starań, aby wszelkie wymagalne
zobowiązania po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego były regulowane na bieżąco i aby
doprowadzić do zawarcia i zatwierdzenia układu z wierzycielami.
W ramach prowadzonej restrukturyzacji Spółka podjęła m.in. opisane poniżej działania naprawcze.
Sprzedano Dywizję w Opalenicy, co zmniejszyło koszty stałe, dało środki na bieżącą działalność oraz
pozwoliło na spłatę wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na tym majątku, a w konsekwencji
zmniejszyło ogólny poziom zadłużenia Spółki. Ponadto Spółka systematycznie redukuje koszty stałe,
w szczególności: koszty stałe związane z obsługą majątku, zatrudnieniem i współpracą na podstawie
umów cywilno-prawnych. Dodatkowo Spółka ograniczyła asortyment produkowanych wyrobów do
najbardziej rentownych i szybko rotujących, mając na uwadze obecną sytuację na rynku,
zapotrzebowanie i możliwości uzyskiwania dopłat przez klientów końcowych. Spółka również
dokonuje przeglądu zagranicznych zleceń pad kątem zasadności i opłacalności ich realizacji w
obecnym okresie. Spółka w dalszym ciągu prowadzi przegląd posiadanych aktywów w celu ich
optymalizacji pod kątem rozmiaru aktualnej działalności.
W ocenie Zarządu jednostki dominującej kontynuacja działalności Grupy uzależniona jest od
zaakceptowania przez Zgromadzenie Wierzycieli zaktualizowanego planu restrukturyzacyjnego Spółki
wraz z przedstawionymi propozycjami układowymi oraz od powodzenia realizacji działań
naprawczych i związanych z bieżącą działalnością Spółki przedstawionych powyżej (i w
zaktualizowanym planie restrukturyzacyjnym).
Mając na uwadze powyższe, sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
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