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WSPÓLNIE Z KLIENTAMI TWORZYMY

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

BUDUJĄCE DLA NICH WARTOŚĆ



KLUCZOWE INFORMACJE NIEFINANSOWE – 2020 ROK
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✓ Spółka 

uczestnikiem 

Karty 

Różnorodności

✓ Wzrost udziału osób 

niepełnosprawnych 

w ogólnej liczbie 

zatrudnionych

✓ Zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych 

do atmosfery

✓ Wzrost liczby osób 

uczestniczących w 

szkoleniach oraz 

podnoszących kwalifikacje 

zawodowe

✓ Wzrost r/r o 67% 

udziału kobiet w 

kadrze kierowniczej 

Spółki 

✓ Poprawa bezpieczeństwa 

na terenie zakładów, 

67% spadek liczby 

wypadków przy pracy 

✓ Wzrost ilości 

wytworzonych odpadów 

– związany 

z sezonowością utylizacji

✓ Zwiększenie zużycia 

energii elektrycznej –

związane ze wzrostem 

wolumenu produkcji

✓ Zmniejszenie 

wykorzystania ilości 

wody i odprowadzonych 

ścieków 



KLUCZOWE INFORMACJE FINANSOWE - ROK 2020*
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▪ Spadek przychodów związany 

z pandemią COVID-19, obniżką cen 

tworzyw i cen wyrobów gotowych 

Spółki oraz przesuwaniem a nawet 

wstrzymywaniem realizacji części 

inwestycji.

▪ Pozytywny wpływ na wyniki Spółki 

miała realizacja nietypowych projektów 

o specyficznych wymaganiach 

technicznych.

▪ Spółka otrzymała pomoc rządową z 

Tarczy 4.0 w wysokości 2,16 mln PLN. 

▪ EBITDA za R 2020 bez uwzględnienia 

wsparcia wynosi 14,7 mln PLN.

▪ Niższe zapotrzebowanie na kapitał 

obrotowy wynikające z niższych 

przychodów, bardziej efektywnego 

i restrykcyjnego zarządzania zapasami 

i należnościami (spadek r/r odpowiednio o 

5% i 16%)

▪ Spadek zadłużenia netto z 26,4 mln PLN do 

17,5 mln PLN (spadek o 8,9 mln  PLN).

▪ OCF za R 2020 na poziomie +14,3 mln PLN.

▪ Capex na poziomie ubiegłego  roku 

(+1% r/r).
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EBITDA  16,85 mln PLN tj. +7,3% 

(z uwzględnieniem wsparcia)
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2020 2019

Wynik netto 6,85 mln PLN 

(wzrost o 1,2 mln PLN tj. o 21,1%)

Spadek przychodów o 

11,9 mln PLN (-8,1% r/r)

Przychody

w mln PLN

135,2 147,1

2020 2019

* Dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują działalność kontynuowaną (bez WIRBET). Dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują dane całej Spółki. **Spadek majątku trwałego oraz wzrost pozostałych aktywów 

netto na 31gru20 w porównaniu do 31gru19 jest w głównej mierze efektem prezentacji aktywów trwałych zakładu WIRBET jako przeznaczone do sprzedaży (odpowiednio aktywa w wysokości 11,6m PLN oraz zobowiązania związane z tymi aktywami w wysokości 1,16m PLN). 4
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COVID-19 a wyniki 2020
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✓Negatywny wpływ pandemii COVID-19 widoczny jest w spadku przychodów w porównaniu do R 2019 co wynika głównie z zaburzeń procesów

sprzedażowych, łańcuchów logistycznych oraz zamrożenia lub przesunięcia inwestycji zarówno w sektorze publicznym, jak i tych realizowanych

przez klientów przemysłowych. Największe spadki obrotów Spółka zanotowała w miesiącach, w których tradycyjnie odnotowuje ożywienie, ze

względu na sezonowość działalności (sprzedaż kwietnia i maja 2020 roku była najniższa w okresie ostatnich 5 lat).

✓W roku 2020 Spółka na bieżąco podejmowała działania ograniczające negatywne skutki pandemii jednocześnie realizując zadania pozwalające na

utrzymanie wskaźników zyskowności:

–Realizowanie specjalnych zamówień głównie dla przemysłu – wzrost sprzedaży z 4,2mln PLN w R 2019 do 7,8 mln PLN w R 2020 (86%);

–Realizacja sprzedaży w nowych obszarach eksportowych – zastąpienie spadków sprzedaży do krajów wschodnich;

–Działania w obszarze optymalizacji kosztów oraz zarządzania kapitałem obrotowym;

–Pozyskanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz składek na

ubezpieczenie społeczne pracowników na okres trzech miesięcy, tj. czerwiec, lipiec, sierpień 2020 roku, w łącznej kwocie 2,16 mln PLN.

✓Wszystkie powyższe działania skutkowały utrzymaniem wysokiej rentowności działalności Spółki w R 2020 mimo spadków przychodów.

* Dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują działalność kontynuowaną (bez WIRBET). Dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują dane całej Spółki. **Spadek majątku trwałego oraz wzrost pozostałych aktywów 

netto na 31gru20 w porównaniu do 31gru19 jest w głównej mierze efektem prezentacji aktywów trwałych zakładu WIRBET jako przeznaczone do sprzedaży (odpowiednio aktywa w wysokości 11,6m PLN oraz zobowiązania związane z tymi aktywami w wysokości 1,16m PLN). 5

[kPLN] R 2020 R 2019 Delta %

Europa Zachodnia 6 424 4 727 35,9%

Kierunki wschodnie 6 098 11 896 -48,7%

Europa Środkowa 4 346 2 992 45,3%

Skandynawia 2 673 2 648 0,9%

Pozostałe kraje 35 112 -68,8%

Eksport 19 576 22 375 -12,5%

% udział w przychodach 14,8% 15,3%

Sprzedaż na eksport w podziale na kierunki
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+86%

[kPLN] R 2020 R 2019 Delta %

Przychody 135 244 147 115 -8,1%

Zysk na sprzedaży brutto 32 760 32 122 2,0%

% 24,2% 21,8%

EBITDA 16 847 15 695 7,3%

% 12,5% 10,7%

bez wsparcia rządowego COVID-19

Przychody 133 086 147 115 -9,5%

Zysk na sprzedaży brutto 30 602 32 122 -4,7%

% 23,0% 21,8%

EBITDA 14 689 15 695 -6,4%

% 11,0% 10,7%
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SPRZEDAŻ* ✓Spadek przychodów ze sprzedaży ogółem w R 2020 o 14 mln PLN r/r (-9,6%).

Segment Systemy Rurowe spadek sprzedaży o 13,2 mln PLN r/r, z czego:

• Systemy z tworzyw – szacowana utrata przychodów w wyniku istotnego spadku cen

surowców wynosi 9,8 mln PLN, co zostało w dużej części skompensowane

zwiększonymi wolumenami sprzedaży – spadek przychodów w tym obszarze

ok. 3 mln PLN

• Systemy preizolowane – spadek przychodów o ok 10 mln PLN r/r ze względu na spadek

realizowanych inwestycji na rynku krajowym wywołany pandemią COVID-19,

jednocześnie wzrost sprzedaży w obszarze realizacji przemysłowych.

Segment Electro&Tech - spadek sprzedaży o 2,2% r/r, w większość dotyczy sprzedaży w

miesiącach od marca do maja 2020 roku.

✓Pomimo spadku sprzedaży na poziomie 9,6% r/r, Spółka w R 2020 pozyskała mniej zamówień r/r

jedynie o 3,7%.

✓Zarówno Segment Electro&Tech, jak i Systemów Rurowych realizują sprzedaż na wyższych

poziomach rentowności niż w R 2019.

* Zaprezentowane dane w zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów dotyczą wyłącznie działalności kontynuowanej (z wykluczeniem działalności zaniechanej zakładu WIRBET). Dane z zakresu sprawozdania z sytuacji finansowej oraz 
sprawozdania z przepływów pieniężnych prezentowane są dla całej Spółki, tj. zarówno działalności  kontynuowanej, jak i zaniechanej.
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SPRZEDAŻ: EKSPORT*

✓R/r porównywalny udział % sprzedaży eksportowej w całość przychodów 

pomimo istotnych ograniczeń sprzedażowych spowodowanych pandemią 

COVID-19 zwłaszcza na rynkach wschodnich (w R 2019 sprzedaż na tych 

rynkach 11,9 mln PLN, w R 2020 jedynie 6,1 mln PLN), co odczuł przede 

wszystkim segment Systemów Rurowych. Utrzymanie wskaźnika było 

możliwe dzięki zwiększonej sprzedaży wyrobów segmentu Electro&Tech, tj. 

wzrost r/r o ponad 14%.

✓Na dzień 18 marca 2021 roku, za okres ostatnich 12 miesięcy pozyskano 

27,4m PLN zamówień w eksporcie, co oznacza wzrost o 30% r/r.

✓Spółka w swoich działaniach koncentruje się na sprzedaży eksportowej; 

realizacja sprzedaży na rynki wschodnie z projektów przesuniętych z R 2020 

będzie miała pozytywny wpływ na dynamikę sprzedaży eksportowej 

w R 2021.
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*Na mapie przedstawiono odcieniem koloru czerwonego kraje zagraniczne, biorące udział w sprzedaży eksportowej Spółki. 
Wyższy poziom intensywności kolorów oznacza większy udział poszczególnych krajów w ogólnej sprzedaży eksportu.

* Zaprezentowane dane  w zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów dotyczą wyłącznie działalności kontynuowanej (z wykluczeniem działalności zaniechanej zakładu WIRBET). Dane z zakresu sprawozdania z sytuacji finansowej oraz 
sprawozdania z przepływów pieniężnych prezentowane są dla całej Spółki, tj. zarówno działalności  kontynuowanej, jak i zaniechanej.

[kPLN] R 2020 R 2019 Delta Delta %

Europa Zachodnia 6 424 4 727 1 697 35,9%

Kierunki wschodnie 6 098 11 896 -5 798 -48,7%

Europa Środkowa 4 346 2 992 1 354 45,3%

Skandynawia 2 673 2 648 25 0,9%

Pozostałe kraje 35 112 -77 -68,8%

Eksport 19 576 22 375 -2 799 -12,5%

% udział w przychodach 14,8% 15,3%

Sprzedaż na eksport w podziale na kierunki
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KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ*
✓Koszty operacyjne spadły w R 2020 o 10,1% przy jednoczesnym spadku

przychodów ze sprzedaży o 9,6%.

✓Sytuacja związana z pandemią potwierdziła, że Spółka jest przygotowana do

elastycznych i szybkich zmian oraz potrafi dopasowywać strukturę kosztów

do poziomów sprzedaży. Widoczne jest to m.in. w obniżeniu kosztów

produkcji o blisko 11% oraz kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży

łącznie o 6,3%.

✓Spółka po raz kolejny uzyskała lepsze wskaźniki efektywności na pracownika.

Wyższe przychody i EBITDA w R 2020 na pracownika przy spadku

zatrudnienia o 14% r/r tj. 62 etaty – łączny efekt na kosztach wynagrodzeń to

spadek o 7% r/r.

✓Istotne wzrosty we wskaźnikach efektywności produkcji r/r, w tym wzrost

wartości produkcji sprzedanej per pracownik produkcji o 2,8% pomimo

obniżek cen granulatów (przełożenie na spadek wartości produkcji); a także

wzrost przerobu granulatów per pracownik produkcji o 48%.

Kluczowe wskaźniki efektywności zatrudnienia

* Zaprezentowane dane  w zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów dotyczą wyłącznie działalności kontynuowanej (z wykluczeniem działalności zaniechanej zakładu WIRBET). Dane z zakresu sprawozdania z sytuacji finansowej oraz 
sprawozdania z przepływów pieniężnych prezentowane są dla całej Spółki, tj. zarówno działalności  kontynuowanej, jak i zaniechanej.
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Kluczowe kategorie kosztów operacyjnych 
(w tys. PLN)

12M 2020 12M 2019

tys. PLN R 2020 R 2019 Delta Delta %

Ogólne wskaźniki:

Przychody per zatrudniony 336,1 320,9 15,2 4,7%

EBITDA per zatrudniony 42,7 34,3 8,4 24,3%

Wskaźniki produkcja:

Wartość produkcji sprzedanej per 

pracownik produkcji 340 331 9,2 2,8%

Przerób tworzyw per pracownik 

produkcji (w tonach) 90,3 61,1 29,2 47,7%



DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA: ZAKŁAD WIRBET
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Przychody i koszty R 2020 R 2019

Przychody ze sprzedaży w tym: 1 142 9 063

Sprzedaż krajowa 587 7 196

Sprzedaż eksportowa 555 1867

Koszt własny sprzedaży -1 518 -9 204

Wynik brutto na sprzedaży -376 -141

Koszty sprzedaży -139 -1001

Koszty ogólnego zarządu -502 -450

Pozostałe przychody i koszty 

operacyjne
-506 308

Wynik z działalności operacyjnej -1 523 -1 284

Przychody finansowe 1 -

Koszty finansowe -52 -68

Wynik przed opodatkowaniem -1 574 -1 352

Podatek dochodowy 312 283

Wynik netto -1 262 -1 069

Amortyzacja 215 889

Pozostałe informacje 31-gru-20 31-gru-19

Aktywa 11 588 13 070

Majątek trwały 11 500 11 813

Zapasy 88 1 257

Zobowiązania 1 160 1 108

Zobowiązania z tytułu leasingu 

(PWUG) 
1 160 1 108

✓W dniu 28 stycznia 2020 r. podjęta została decyzja o zakończeniu

działalności zakładu Wirbet („Zakład”; „Wirbet”)

✓Przegląd opcji strategicznych dla zakładu Wirbet obejmował m.in.

sprzedaż lub dzierżawę zakładu jako przedsiębiorstwa lub jego

zorganizowanej części. Otrzymane przez Spółkę oferty nie spełniły

jednak jej oczekiwań finansowych.

✓Analiza sytuacji rynkowej i finansowej Wirbetu wykazała, że

najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zakończenie działalności zakładu i

sprzedaż jego majątku.

✓Wirbet zakończył produkcję w 1Q20.

✓Zakład w R 2020 wygenerował stratę na poziomie EBITDA w wysokości

1,3 mln PLN uwzględniającą jednorazowe koszty związane z

zaniechaniem działalności Zakładu w wysokości 0,7 mln PLN.

✓W wyniku przeprowadzonej analizy nie dokonano dodatkowych

odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Zakładu.

✓Aktywa Wirbetu zostały przeznaczone do sprzedaży.

✓W R 2020 nie została zrealizowana sprzedaż majątku. Do dnia publikacji

majątek obrotowy zakładu nie zawiera istotnych pozycji,

przeprowadzono sprzedaż majątku zbędnego prawie całkowicie

umorzonego, bez istotnego wpływu na wynik Spółki.

✓Część nieruchomości jest objęta obecnie umową najmu.

✓Koszty stałe Zakładu wynoszą ok. 45 tys. PLN miesięcznie.



DŁUG NETTO*

10* Dług netto oraz wskaźniki finansowe kalkulowane są dla całej Spółki tj. zarówno działalności  kontynuowanej jak i zaniechanej.
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✓ W dniu 22 września 2020 roku podpisano aneks nr 15 do umowy

kredytowej, który m.in. zakłada:

• wydłużenie okresu wykorzystania kredytów obrotowych do dnia

30 września 2022,

• zwiększenie dozwolonego zadłużenia finansowego o limit na leasing do
kwoty 1m EUR.

✓ Na dzień 31 grudnia 2020 roku Dług netto do EBITDA oraz DSCR na

poziomie, zgodnym z umową kredytową.

✓ Zadłużenie Finansowe do Kapitałów Własnych na poziomie nie wyższym niż

70% - na dzień 31 grudnia 2020 roku uzyskano wskaźnik na poziomie 29%

(najniższy poziom od początku 2017 roku - regularny spadek wskaźnika).

✓ Zadłużenie finansowe netto (bez zobowiązań z tytułu leasingu prawa

wieczystego użytkowania gruntów) r/r (-37,2%) z uwagi na niższy poziom

Długu brutto (-13,8%) – brak wykorzystania środków z kredytu w rachunku
bieżącym, a także z uwagi na wyższy stan środków pieniężnych (+26,6%).

✓ W związku z dobrą sytuacją finansową Spółki Zarząd rekomenduje

wypłatę dywidendy na poziomie 2,3 mln PLN.

** Dług brutto obejmuje kredyty oraz leasing z wyłączeniem leasingu z tyt. prawa do wieczystego użytkowania gruntów.

[kPLN]
31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020

Zmiana

r/r

** Dług brutto 38 000 41 194 44 858 39 110 34 236 33 573 32 789 31 129 29 510 -13,8%

Zobowiązania pozabilansowe 2 475 2 282 1 817 500 500 500 500 0 0 -100,0%

Środki pieniężne 3 724 4 108 3 942 7 531 12 055 6 110 6 187 8 967 15 258 26,6%

Dług netto z uwzg. zobowiązań pozabilansowych 36 751 39 368 42 733 32 079 22 681 27 963 27 102 22 162 14 252 -37,2%
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KLUCZOWE KWESTIE – PODSUMOWANIE (1/2)

✓Sprzedaż

▪ Mimo niesprzyjających warunków rynkowych i sytuacji gospodarczej Spółka dostarcza swoje produkty na coraz większe

inwestycje na potrzeby przemysłu w kraju i za granicą. Niemal we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych stosuje się

instalacje rurowe o różnych wymaganiach i parametrach technicznych. Radpol jako producent i doradca projektowy pracuje nad tym

aby spełniać te wymagania. Pierwsza sprzedaż kompletnego systemu preizolowanego z barierą dyfuzyjną na rynku

eksportowym.

▪ Promowanie nowych, zawansowanych technologicznie systemów rurowych (różne warstwy ochronne) jako skuteczniejszego rozwiązania

dla inwestorów stosujących dotychczas wersje standardowe – pierwsza realizacja sprzedaży w pełni odpornego na UV systemu

preizolowanego.

▪ Poszerzanie bazy odbiorców eksportowych dla produktów z grup termokurczu i produktów sieciowanych radiacyjnie, m.in. poprzez

dopuszczenie termokurczu RADPOL do przetargów w obszarze energetyki w Niemczech, Szwajcarii oraz Czechach. Pozyskanie

zamówień w Rumunii i Bułgarii.

▪ Sprzedaż usług produkcyjnych opartych na wykorzystaniu materiału powierzonego (w tym również odzyskanego) dzięki czemu Spółka

nabywa nowe doświadczenia polegające na przetwarzaniu surowców nietypowych dla branż dotychczas nieobsługiwanych – efektem

tych działań są nowe relacje, nowe produkty. Promocja kolejnych usług produkcyjnych, np. sieciowanie radiacyjne.

▪ Promowanie produktów RADPOL jako alternatywy dla wyrobów kupowanych głównie na rynkach azjatyckich, uniezależnienie rynków

europejskich od dostawców z Azji.

▪ Wdrażanie nowych form komunikacji z klientami – uruchomienie aplikacji webowej RADPOL Smart z produktami Spółki.

▪ Wzmocnienie komunikacji on-line poprzez działania w mediach społecznościowych

▪ Uruchomienie programu Certyfikowany Dystrybutor

▪ Promowanie i wskazywanie właściwości oferowanych systemów rurowych, jako produktów o pozytywnym wpływie na środowisko –

niższa emisja dzięki stosowaniu preizolowanych systemów rurowych wysokiej jakości, co skutkuje niższymi stratami przesyłowymi i

niższymi poziomami emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

▪ Prezentacja nietypowych i nowych realizacji oraz zastosowań produktów Spółki w kontekście inwestycji przemysłowych i komunalnych.

▪ Promowanie produktów termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie poprzez podkreślenie niższej szkodliwości dla środowiska, z uwagi

na produkcję w warunkach bardziej korzystnych dla otoczenia niż produkty sieciowane chemicznie.

✓ Marketing i 

promocja
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KLUCZOWE KWESTIE – PODSUMOWANIE (2/2)

✓ Ekologia i 

środowisko

▪ Rozwój zaawansowanych technologicznie produktów umożliwiających zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery –

kompletny system rur preizolowanych z barierą dyfuzyjną.

▪ Stawianie na wysoką jakość produktów, która zapewnia maksymalne wydłużenie funkcjonowania rurociągów (mniej awarii,

mniej napraw, mniej modernizacji).

▪ Prace nad zmianą przyjętych standardów pakowania produktów – ograniczenie ilości opakowań zanieczyszczających

środowisko.

▪ Działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych – analiza możliwości

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, projekt kogeneracji.

▪ Wdrożenie polityki „non plastic & low paper”.

✓ R&D

▪ Opracowanie i wdrożenie do produkcji rur preizolowanych UV Protect w szerokiej gamie kolorystycznej

▪ Prace koncepcyjne nad rurami do zastosowań wysokotemperaturowych dla przemysłu.

▪ Opracowanie mieszanki oraz technologii produkcji antybakteryjnych i bakteriobójczych rur termokurczliwych.

▪ Testowanie nowych materiałów w celu obniżenia współczynnika przewodzenia ciepła w systemach rur preizolowanych.

▪ Opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji pierwszego polskiego kompletnego systemu rur preizolowanych z barierą

dyfuzyjną.

▪ Kontynuacja prac badawczych i rozwojowych w ramach realizowanego projektu dofinansowanego przez NCBiR.

✓ COVID – 19 

działania w 

Spółce

• Wzmożone rygory bezpieczeństwa i higieny mające na celu zapewnienie ciągłości działania procesów produkcyjnych

• Wdrożenie możliwości przejścia na tryb pracy zdalnej, w obszarach w których jest to możliwe.

• Ścisła współpraca i komunikacja z kluczowymi dostawcami mające na celu zapewnienie ciągłości dostaw surowców.

• Komunikacja z klientami w celu zapobiegania jakimkolwiek opóźnieniom w dostawach z uwzględnieniem problemów

logistycznych w kraju i w Europie.

• Wdrożenie alternatywnych narzędzi komunikacji z klientami.
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▪ Strategia opublikowana w R 2017 zakładała realizację na koniec R 2021 dwóch głównych wskaźników finansowych, tj. przychody na poziomie

239 mln PLN oraz EBITDA na poziomie 27 mln PLN, co daje wskaźnik EBITDA/Przychody równy 11,3% (przy założeniu kontynuacji działalności w

Ostrowie Wielkopolskim). W R 2020, po oczyszczeniu danych o otrzymane wsparcie wskaźnik ten wyniósł już ponad 11%, a ze wsparciem 12,5%.

▪ Dynamiczny wzrost rentowności Spółki na przestrzeni ostatnich 5 lat, jest wynikiem:

–Wprowadzenie do portfela Spółki realizacji zleceń dedykowanych dla przemysłu – bardziej wymagających pod względem realizacji, ale

zapewniających Spółce dotarcie do specyficznych rynków,

–Koncentracja na sprzedaży eksportowej z naciskiem na sprzedaż produktów wysokomarżowych,

–Rozpoczęcie sprzedaży usług produkcyjnych, przerobu powierzonego materiału i odzyskiwania materiałów ze względów środowiskowych,

–Wdrożenie licznych projektów optymalizacyjnych procesy produkcyjne, logistykę i funkcje wsparcia,

–Centralizacja procesów oraz identyfikacja synergii między zakładami zarówno pod kątem ich funkcjonowania, jak również oferty produktowej,

–Zaniechanie działalności w obszarze generującym straty, tj. zamknięcie zakładu w Ostrowie Wielkopolskim.

▪ Zgodnie z założeniami Strategii została zapewniona stabilność w obszarze finansowania zewnętrznego na kolejne lata działalności – do roku 2024.

▪ Dynamika wzrostu sprzedaży wyhamowała w R 2020 ze względu na sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, co w opinii Zarządu wpłynie na brak

realizacji podstawowych założeń strategii zdefiniowanych w złotych, wskaźniki rentowności jednak zostaną zrealizowane na oczekiwanych lub wyższych

poziomach.
* Dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują działalność kontynuowaną (bez WIRBET). Dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują dane całej Spółki. **Spadek majątku trwałego oraz wzrost pozostałych aktywów 

netto na 31gru20 w porównaniu do 31gru19 jest w głównej mierze efektem prezentacji aktywów trwałych zakładu WIRBET jako przeznaczone do sprzedaży (odpowiednio aktywa w wysokości 11,6m PLN oraz zobowiązania związane z tymi aktywami w wysokości 1,16m PLN). 13
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ZAŁĄCZNIKI
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Wybrane dane ze sprawozdania finansowego 2020

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

(w tys. PLN)
2020 2019 dynamika 20/19

Przychody ze sprzedaży 132 600 146 629 -10%

w tym:

Sprzedaż krajowa 113 024 124 254 -9%

Sprzedaż eksportowa 19 576 22 375 -13%

Pozostałe przychody 2 644 486,00 444%

Koszty własny sprzedaży -102 484 -114 993 -11%

Zysk brutto na sprzedaży 32 760 32 122 2%

marża brutto na sprzedaży 24,2% 21,8%

Koszty sprzedaży -11 498 -12 610 -9%

Koszty ogólnego zarządu -9 357 -9 648 -3%

Pozostałe operacyjne -1 490 -478 212%

EBIT 10 415 9 386 11%

EBITDA 16 847 15 695 7%

marża EBITDA 12,5% 10,7%

Działalność finansowa -1 547 -2 232 31%

Wynik przed opodatkowaniem 8 868 7 154 24%

Podatek -2 015 -1 497 -35%

Wynik netto z działalności kontynuowanej 6 853 5 657 21%

Wynik netto z działalności zaniechanej -1 262 -1 069 -18%

ZYSK/(STRATA) NETTO 5 591 4 588 22%

marża Wynik netto 5,1% 3,8%
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Wybrane dane ze sprawozdania finansowego 2020

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

(w tys. PLN)
31-gru-20 31-gru-19

dynamika

gru.20/gru.19

Majątek trwały 96 340 108 520 -11%

Majątek obrotowy 65 134 68 008 -4%

Zapasy 24 055 25 287 -5%

Należności 25 273 30 108 -16%

Środki pieniężne 15 258 12 055 27%

Rozliczenia międzyokresowe 548 558 -2%

Aktywa trwałe do sprzedaży 11 500 0 0%

AKTYWA RAZEM 172 974 176 528 -2%

Kapitały własne 102 833 97 270 6%

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 36 753 32 411 13%

Zobowiązania krótkoterminowe 31 909 46 847 -32%

Kredyty i pozostałe zobow. finansowe 6 109 15 727 -61%

Zobowiązania handlowe i pozostałe 23 240 28 194 -18%

Rezerwy  2 170 2 440 -11%

Przychody przyszłych okresów 390 486 -20%

Zobowiązania z tytułu aktywów trwałych sklasyfikowanych jako 

przeznaczone do sprzedaży 1 479 0 0%

PASYWA RAZEM 172 974 176 528 -2%



17

Wybrane dane ze sprawozdania finansowego 2020

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

(w tys. PLN)
2020 2019

Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 8 868 7 154 

Zysk/(strata) brutto z działalności zaniechanej (1 574) (1 352)

Korekty o pozycje: 6 999 13 881 

Amortyzacja z działalności kontynuowanej 6 432 6 309 

Amortyzacja z działalności zaniechanej 215 889 

Zysk/strata na działalności inwestycyjnej 41 (523)

Zwiększenie/ zmniejszenie kapitału obrotowego 1 072 4 609 

Koszty z tytułu odsetek 1 141 1 988 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (865) 284 

Zmiana stanu rezerw (786) 222 

Pozostałe (9) 15 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 293 19 683 

Wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 214 1 132 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (4 714) (4 687)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 500) (3 555)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 2 000 

Wypływy z tytułu obsługi zobowiązań finansowych (6 599) (9 782)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 599) (7 782)

Przepływy pieniężne razem 3 194 8 346 

Różnice kursowe netto na środkach pieniężnych i ekwiwalentach 9 (15)

Środki pieniężne na początek okresu 12 055 3 724 

Środki pieniężne na koniec okresu 15 258 12 055 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

www.radpol.eu
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