
 
 

 
 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu Spółki Radpol S.A. oraz wszystkich jej pracowników, przekazuję Państwu Raport Roczny 

Radpol S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.  

 Rok 2016 był kolejnym rokiem spadków wartości nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach działających 

w branżach stanowiących główne rynki zbytu produktów Spółki. Dla całej branży zapisał się jako rok trudny, 

charakteryzujący się dużą zmiennością i niepewnością. Na rynku mieliśmy do czynienia ze spowolnieniem 

dystrybucji funduszy unijnych, przeznaczonych na budowę infrastruktury oraz przedłużającą się niepewnością 

w obszarze zarówno decyzyjnym wielu spółek, jak i w obszarze legislacyjnym, co spowodowało znaczne 

opóźnienia w ogłaszaniu i rozstrzyganiu największych przetargów publicznych. 

Realizowane kontrakty charakteryzowały się niższą wartością, a zmniejszona liczba zleceń na rynku wymusiła 

spadek ich rentowności. Jesteśmy jednak przekonani, że perspektywy dla branż, w których funkcjonuje nasza 

Spółka na najbliższe lata są dobre, a nasz profesjonalny i doświadczony zespół stanowi przewagę konkurencyjną, 

która pozwoli na zdobywanie nowych klientów i rynków zbytu dla naszych produktów. W roku 2016 podjęliśmy 

szereg działań mających na celu dywersyfikację rynków zbytu, czego dowodem jest wzrastający udział sprzedaży 

eksportowej w porównaniu do lat ubiegłych (14,0% w roku 2016 w porównaniu do 8,0%  

w roku 2015). W kolejnych latach planujemy dalszą ekspansję na rynki zagraniczne. 

W tych niesprzyjających warunkach działalności w roku 2016, Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na 

poziomie 142,4 mln zł (-48,7 mln zł r/r), z czego 19,9 mln zł stanowiła sprzedaż eksportowa (o 4,7 mln zł więcej 

niż w roku 2015). Zysk EBITDA skorygowany o odpisy aktualizujące majątek trwały wyniósł  5,2 mln zł, a rok 

zakończyliśmy stratą netto na poziomie  8,5 mln zł. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Spółka spłaciła zadłużenie 

wynikające z kredytów inwestycyjnych w wysokości  9,7 mln zł.  

Zwrócić należy uwagę również na fakt, iż pomimo niedotrzymania warunków finansowych umów kredytowych 

Spółka terminowo reguluje swoje wszelkie zobowiązania. Ponadto jesteśmy w stałej komunikacji  

z kredytodawcą i nieustannie pracujemy  nad dopasowaniem finansowania do potrzeb Spółki. W związku z tym, 

że założone na rok 2017 cele sprzedażowe wymagają dodatkowych funduszy potrzebnych w celu zapewnienia 

odpowiednich poziomów zapasów zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o dokapitalizowanie Spółki. Mając 

Państwa akceptację i chęć wniesienia do Spółki dodatkowych środków jesteśmy przekonani, że rok 2017 będzie 

lepszy od poprzedniego.  Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby uzyskane rentowności pozwoliły na 

osiągnięcie wyników satysfakcjonujących naszych Akcjonariuszy. Uważamy, że jesteśmy dobrze przygotowani do 

pełnego wykorzystania perspektyw rynkowych. Stawiamy obecnie przede wszystkim na szeroką działalność 

ofertową i rozbudowę portfela zamówień. Od początku 2017 roku pozyskaliśmy zamówienia o łącznej wartości 

ok. 32 mln zł, uczestniczymy w postępowaniach przetargowych na łączną kwotę szacowaną na ok. 110 mln zł  

i planujemy składanie kolejnych ofert.  

W rok 2017 wchodzimy więc z optymizmem, a naszym celem jest obecnie umacnianie pozycji rynkowej  

i budowanie wartości Radpol S.A. dla jej Akcjonariuszy. 



 

 
 

 

 

 

W tym miejscu chcę wszystkim podziękować za wspólną pracę w minionym, trudnym 2016 roku. Dziękuję 

wszystkim naszym Akcjonariuszom za zaufanie i cierpliwość, członkom Rady Nadzorczej za wsparcie jakie od 

nich otrzymaliśmy. Dziękuję również naszym Klientom za zaufanie i nieprzerwaną współpracę, oraz przede 

wszystkim moim współpracownikom i pracownikom, bez których nie udałoby się przejść przez ten pełen 

wyzwań okres. Jednocześnie proszę o wsparcie w realizacji ambitnych celów jakie sobie wyznaczyliśmy na 

kolejny rok działalności Spółki. 

 

Z wyrazami szacunku 

Anna Kułach 

p.o. Prezesa Zarządu Radpol S.A. 

 

 


