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WSPÓLNIE Z KLIENTAMI TWORZYMY

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

BUDUJĄCE DLA NICH WARTOŚĆ



BIEŻĄCA SYTUACJA RYNKOWA

3

✓Od dnia 13 marca 2020 roku w Polsce obowiązują ograniczenia związane z epidemią COVID-19.

✓Najnowsze prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że kraje UE czeka recesja. Restrykcje wprowadzone w związku

z pandemią COVID-19 mają spowodować spadek PKB Polski w 2020 roku o 4,3% oraz spadek produkcji przemysłowej

o ponad 4% (źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf).

✓W kwietniu 2020 roku nastąpił spadek koniunktury w budownictwie o 47,1 p.p. w porównaniu do marca tego roku
(źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przetworstwie-przemyslowym-budownictwie-handlu-i-uslugach-kwiecien-

2020-roku-wraz-z-aneksem-wplyw-pandemii-koronawirusa-sars-cov-2-na-koniunkture-gospodarcza-oceny-i-oczekiwania,3,89.html)

✓Od początku kwietnia obserwowane są przesunięcia w harmonogramach realizowanych i planowanych do realizacji

inwestycji, a nawet ich całkowite wstrzymanie, zarówno w sektorze energetyki i ciepłownictwa jak również inwestycji

wodno-kanalizacyjnych i przemysłowych.

✓Zamknięcie granic istotnie ograniczyło możliwość sprzedaży eksportowej.

✓Obserwowany jest trend zaostrzenia procedur ubezpieczeniowych zabezpieczających transakcje handlowe z krajami, w

których wpływ pandemii jest znaczący.

✓„Odmrażanie” globalnej gospodarki, które rozpoczęło się w maju nie pozwala jeszcze na określenie czy „nadrobienie”

opóźnień w realizacji inwestycji jest możliwe w roku 2020 – ograniczone możliwości wykonawcze oraz przedłużające się

procesy przetargowe w świetle spodziewanej „walki cenowej”.



KLUCZOWE INFORMACJE FINANSOWE 2020*
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▪ Spadek przychodów ze sprzedaży r/r wynika 

głównie ze spadku cen tworzyw, które 

stanowią podstawowy surowiec w produkcji 

rur i są głównym elementem cenotwórczym 

w tej części produkcji Spółki – 1,5mPLN

▪ Wpływ na wielkość obrotów mają też 

przesunięcia w odbiorach produktów Spółki 

związane z pandemią COVID-19 – w Q1 efekt 

jeszcze nieistotny ok. 1mPLN głównie wśród 

klientów eksportowych

▪ Spadek wyników r/r (poziom zysku na 

sprzedaży brutto, EBIT, EBITDA i wyniku 

netto) głównie w związku ze spadkiem 

obrotów – porównywalne wskaźniki 

rentowności sprzedaży

▪ Wynik netto na działalności kontynuowanej za 

1Q2020 niższy o 0,28m PLN 

▪ Istotny spadek kapitału obrotowego pomimo  

występujących coraz częściej zatorów 

płatniczych w branżach, w których działa 

Radpol (niższy poziom zapasów (-25% r/r) oraz 

należności (-12% r/r))

▪ Istotny spadek zadłużenia z 41,2mPLN do           

30,6mPLN (spadek o 10,7mPLN)

▪ R/r wzrost ICF wywołany zwiększeniem 

nakładów inwestycyjnych (+41% r/r) z 

naciskiem na realizację rozpoczętych w latach 

ubiegłych projektów rozwojowych

▪ CAPEX istotnie powyżej amortyzacji (+26%)
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Aktywa netto** 31Mar20 vs 31Mar19
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* 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. **Spadek majątku trwałego oraz wzrost pozostałych aktywów netto na 31Mar20 w porównaniu do 31Mar19 jest w głównej mierze efektem reklasyfikacji wynikającej z rozpoznania na 31Mar20 

aktywów trwałych zakładu WIRBET jako przeznaczone do sprzedaży (odpowiednio aktywa w wysokości 11,6m PLN oraz zobowiązania związane z tymi aktywami w wysokości 1,1m PLN).



DŁUG NETTO*

✓ Na dzień 31 marca 2020 roku wskaźniki Dług netto do EBITDA oraz DSCR na poziomach zgodnych z umową kredytową.

✓ Wskaźnik Zadłużenie Finansowe do Kapitałów Własnych na dzień 31 marca 2020 roku wyniósł 35% (zgodnie z umową kredytową).

✓ Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację finansową i na dzień niniejszego opracowania nie zdefiniowano istotnych negatywnych wpływów
pandemii COVID-19 na działalność Spółki. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że przedłużający się „lockdown” spowodowany pandemią i
związane z nią spowolnienie sprzedaży oraz problem z zatorami płatniczymi mogą negatywnie wpłynąć na wskaźniki finansowe Spółki w
kolejnych kwartałach.

5* Dług netto oraz wskaźniki finansowe kalkulowane są dla całej Spółki tj. zarówno działalności  kontynuowanej, jak i zaniechanej.
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DSCR Min. 1,20

[kPLN]
31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020

Zmiana

r/r

Dług brutto 44 855 44 822 43 275 38 000 41 194 44 858 39 110 34 236 33 573 -18,5%

Zobowiązania pozabilansowe 1 390 2 581 2 682 2 475 2 282 1 817 500 500 500 -78,1%

Środki pieniężne 2 168 1 619 3 175 3 724 4 108 3 942 7 531 12 055 6 110 48,7%

Dług netto z uwzg. zobowiązań 

pozabilansowych
44 077 45 784 42 782 36 751 39 368 42 733 32 079 22 682 27 963 -29,0%



DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA: Zakład WIRBET
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✓W dniu 28 stycznia 2020 r. podjęta została decyzja o zakończeniu

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

✓Zgodnie z założeniami przyjętej pod koniec R 2017 Strategii, Zarząd

przeprowadził analizę obszarów działalności Spółki o najniższej

rentowności.

✓Przegląd opcji strategicznych dla Wirbetu obejmował m.in. sprzedaż lub

dzierżawę zakładu jako przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej

części. Otrzymane przez Spółkę oferty nie spełniły jednak jej oczekiwań

finansowych.

✓Pomimo licznych działań restrukturyzacyjnych Zakład w obecnej sytuacji

rynkowej nie wypracowywał oczekiwanych wyników.

✓Analiza sytuacji rynkowej i finansowej Wirbetu wykazała, że

najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zakończenie działalności zakładu i

sprzedaż jego majątku.

✓Wirbet zakończył produkcję w lutym 2020 roku.

✓Zakład w 1Q20 wygenerował stratę na poziomie EBITDA w wysokości

0,5mPLN uwzględniającą jednorazowe koszty związane z zaniechaniem

działalności Zakładu w wysokości 0,4mPLN.

✓W wyniku przeprowadzonej analizy nie dokonano dodatkowych odpisów

aktualizujących wartość majątku trwałego Zakładu.

✓Aktywa Wirbetu zostały przeznaczone do sprzedaży.

Przychody i koszty 

Okres zakończony Okres zakończony

31 marca 2020 roku 

(niebadane)

31 marca 2019 roku 

(niebadane)

Przychody ze sprzedaży w tym: 982 2 745

Sprzedaż krajowa 423 2 174

Sprzedaż eksportowa 559 571

Koszt własny sprzedaży -1 244 -2 736

Wynik brutto na sprzedaży -262 9

Koszty sprzedaży -114 -291

Koszty ogólnego zarządu -149 -150

Pozostałe przychody i koszty 

operacyjne
-172 128

Wynik z działalności operacyjnej -697 -304

Przychody finansowe 8 -

Koszty finansowe -14 -2

Wynik przed opodatkowaniem -703 -306

Podatek dochodowy 149 58

Wynik netto -554 -248

Amortyzacja 215 224

Wybrane dane ze sprawozdania 

z sytuacji finansowej

31 marca 2020 roku 31 grudnia 2019 roku

(niebadane) (badane)

Aktywa segmentu 12 142 13 112

Rzeczowe aktywa 11 588 11 855

Zapasy 554 1 257

Zobowiązania segmentu 1 122 1 108

Zobowiązania z tytułu leasingu 

(PWUG)
1122 1108
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SPRZEDAŻ*
✓Spadek przychodów ze sprzedaży ogółem o 1,9m PLN r/r, z czego szacowany

wpływ obniżki cen granulatów r/r na spadek przychodów to blisko 1,5m PLN.

✓Spadek sprzedaży w 1Q2020 w segmencie Systemy Rurowe o 0,8m PLN r/r - wynik

braku realizacji przychodów na rynki wschodnie wywołany pandemią COVID-19.

✓Segment Electro&Tech - spadek sprzedaży o 1,1m PLN r/r, głównie w obszarze

porcelany elektrotechnicznej, przede wszystkim ze względu na zamrożenie rynków

eksportowych w związku z pandemią COVID-19.

✓Wzrost sprzedaży termokurczu ciepłowniczego r/r o 0,3m PLN (+15%).

✓Portfel zamówień pozyskanych za 1Q20 jest wyższy w porównaniu do 1Q19 –

spowolnienie w pozyskiwaniu zamówień Spółka odnotowała w kwietniu 2020 – efekt

pandemii i przesuwania realizacji przetargów na kolejne miesiące roku.

✓Spółka obserwuje pozytywne efekty „odmrażania” rynków eksportowych.
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* 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*

✓W 1Q2020 przychody ze sprzedaży na eksport spadły o 1,5m PLN

w porównaniu do 1Q19.

✓Segment Systemów Rurowych – spadek o 1,1m PLN r/r. Wynika to

w dużej mierze z przesunięcia inwestycji na rynkach wschodnich w

związku z pandemią COVID-19. Wartość złożonych ofert istotnie

wyższa niż w roku ubiegłym.

✓Segment Electro&Tech – spadek o 0,4m PLN r/r w większości

dotyczy sprzedaży eksportowej porcelany elektrotechnicznej

i wynika z zamknięcia przedsiębiorstw we Włoszech w związku z

pandemią COVID-19. Zmniejszenie wywołań zamówień również z

krajów takich jak Hiszpania, Francja oraz Ukraina, Litwa i Rosja.

✓Zauważalne zwiększenie ilości zapytań na asortymenty dla których

bezpośrednią konkurencję stanowią produkty sprowadzane z Azji –

efekt chęci uniezależnienia od dostaw z tamtych rejonów.
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*Mapa przedstawia kraje, dla których RADPOL uzyskał w 1Q2020 przychody ze sprzedaży powyżej 0,2m PLN (łącznie >80% 
przychodów EX)

(tys. zł) 1Q 2020 1Q 2019
Zmiana Zmiana

q/q  PLN q/q %

Przychody ze sprzedaży 29 410 31 332 -1 922 -6,1%

Sprzedaż krajowa 25 415 25 811 -396 -1,5%

Sprzedaż zagraniczna 3 995 5 521 -1 526 -27,6%

Udział w sprzedaży ogółem 13,6% 17,6%

* 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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KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ*

✓Koszty operacyjne spadły w 1Q2020 o 1,8m PLN przy jednoczesnym

spadku sprzedaży o 1,9m PLN.

✓Zarząd podejmuje liczne działania optymalizacyjne mające na celu

dostosowanie struktury kosztów do poziomu przychodów. Widoczne jest

to m.in. w obniżeniu: kosztów produkcji o 6,7% oraz kosztów ogólnego

zarządu o 7,7%.

✓Koszty sprzedaży uległy nieznacznemu wzrostowi rok do roku ze względu

na bardziej intensywne działania marketingowe dotyczące nowych

produktów i prezentacje produktów Spółki na nowych rynkach.

✓Spółka po raz kolejny uzyskała lepsze wskaźniki efektywności na

pracownika. Wyższe przychody i EBITDA w 1Q2020 na pracownika przy

spadku zatrudnienia o 18% r/r tj. 89 etatów – łączny efekt na kosztach

wynagrodzeń to spadek o 7% r/r.
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Kluczowe kategorie kosztów operacyjnych 

(w tys. PLN)

1Q 2020 1Q 2019

Kluczowe wskaźniki efektywności zatrudnienia

tys. PLN 1Q 2020 1Q 2019 Delta Delta %

Przychody per zatrudniony 72,8 63,5 9,3 14,6%
EBITDA per zatrudniony 5,4 4,8 0,6 11,5%

* 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 KWESTIE – PODSUMOWANIE (1/3)

✓Sprzedaż

▪ Rozwój sprzedaży systemów rurowych (tworzywowych i preizolowanych) 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 je spełniać.

▪ Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami z branży wydobywczej i szeroko rozumianego przetwórstwa.

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

jako skuteczniejszego rozwiązania dla inwestorów stosujących do tej pory wersje standardowe.

▪ Działania doradcze, współpraca z klientami już na etapie projektowania rozwiązań technicznych dla

określonych zastosowań.

▪ Poszerzanie bazy odbiorców eksportowych dla produktów z grup termokurczu i produktów sieciowanych

radiacyjnie, m.in. poprzez dopuszczenie termokurczu RADPOL do przetargów w obszarze energetyki na

rynku Niemiec, Szwajcarii oraz Czech.

▪ Zwiększanie sprzedaży produktów „szytych na miarę”, będących odpowiedzią Radpol na specyficzne

potrzeby konkretnego klienta.

▪ Sprzedaż usług produkcyjnych opartych na wykorzystaniu materiału powierzonego dzięki czemu Spółka

nabywa nowe doświadczenia polegające na przetwarzaniu surowców nietypowych dla branż dotychczas

nieobsługiwanych – efektem tych działań są nowe relacje, nowe produkty.

▪ Prace nad wykorzystaniem technologii Radpol w procesach sterylizacji asortymentów medycznych w tym

odzieży ochronnej (możliwość ponownego wykorzystania).

▪ Promowanie produktów RADPOL jako alternatywy dla wyrobów kupowanych głównie na rynkach

azjatyckich, uniezależnienie rynków europejskich od dostawców z Azji.
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KLUCZOWE KWESTIE – PODSUMOWANIE (2/3)

▪ Liczne działania mające na celu dotarcie do odbiorcy końcowego wyrobów Radpol zwłaszcza w segmencie

Electro&Tech (portale społecznościowe, blog ekspercki, prezentacje produktów dla klientów poprzez dostępne

kanały komunikacji elektronicznej).

▪ Prezentacja na stronie internetowej Spółki i w mediach społecznościowych wyjątkowych realizacji, w których Radpol

był/jest dostawcą materiałów.

▪ Promowanie produktów termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie poprzez podkreślenie, że są mniej szkodliwe dla

środowiska, ponieważ są produkowane w warunkach bardziej korzystnych dla otoczenia niż produkty sieciowane

chemicznie.

▪ 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.

✓ Marketing i 

promocja

✓ Ekologia i 

środowisko

▪ Rozwój zaawansowanych technologicznie produktów umożliwiających zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do

atmosfery (np. system rur z barierą antydyfuzyjną).

▪ 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.
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KLUCZOWE KWESTIE – PODSUMOWANIE (3/3)

✓ R&D

▪ Zintensyfikowane prace w obszarze rozwojowym, m.in.:

✓ Testowanie i rozwijanie parametrów użytkowych wyrobów Spółki i wprowadzanie do produkcji wyrobów bardziej

zaawansowanych technologicznie, odpowiadających na wymagania klienta (na przykład rury ze specjalnymi

powłokami, rury z taśmami alarmowymi);

✓ Aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych dla systemów ciepłowniczych;

✓ Prace koncepcyjne nad rurami do zastosowań wysokotemperaturowych dla przemysłu;

✓ Prace nad zastosowaniem nowych materiałów w celu obniżenia współczynnika przewodzenia ciepła w systemach

rur preizolowanych.

▪ Dalsza współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi.

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

✓ COVID – 19 

działania w 

Spółce

• Wdrożenie w zakładach i biurach Spółki rygorystycznych procedur bezpieczeństwa i higieny (dodatkowe sprzątanie i

dezynfekcje, zwiększenie ilości dostępnych środków higienicznych oraz dezynfekcyjnych).

• Ograniczenie wizyt w zakładach osób trzecich (odwołane audyty, wizyty klientów, dostawców itp.).

• Wdrożenie pracy zdalnej, w obszarach w których jest to możliwe.

• Ścisła współpraca i komunikacja z kluczowymi dostawcami – opracowywanie planów dostaw w celu zapewnienia

ciągłości procesów produkcyjnych.

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

logistycznych w kraju i w Europie.

• Rekomendacja Zarządu dotycząca zatrzymania zysku za rok 2019 w Spółce w związku z niepewną sytuacją

gospodarczą.
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ZAŁĄCZNIKI
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Wybrane dane ze sprawozdania finansowego 2020

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

(w tys. PLN)
1Q 2020 1Q 2019 dynamika 20/19

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 29 410 31 332 -6%

w tym:

Sprzedaż krajowa 25 415 25 811 -2%

Sprzedaż eksportowa 3 995 5 521 -28%

Pozostałe przychody 122 122 0%

Koszty własny sprzedaży -23 353 -25 030 -7%

Zysk brutto na sprzedaży 6 179 6 424 -4%

marża brutto na sprzedaży 21,01% 20,50%

Koszty sprzedaży -2 901 -2 827 3%

Koszty ogólnego zarządu -2 279 -2 470 -8%

Pozostałe operacyjne -367 -266 38%

EBIT 632 861 -27%

EBITDA 2 172 2 378 -9%

marża EBITDA 7,39% 7,59%

Znormalizowana EBITDA 2 172 2 378 -9%

marża znormalizowanej EBITDA 7,39% 7,59%

Działalność finansowa -669 -549 -22%

Wynik przed opodatkowaniem -37 312 -112%

Podatek 8 -59 114%

Wynik netto z działalności kontynuowanej -29 253 -111%

Wynik netto z działalności zaniechanej -554 -248 -123%

ZYSK/(STRATA) NETTO -583 5
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Wybrane dane ze sprawozdania finansowego 2020

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

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

dynamika

mar.20/gru.19

dynamika

mar.20/mar.19

Majątek trwały 98 342 108 520 109 127 -9% -10%

Majątek obrotowy 67 881 68 008 80 857 0% -16%

Zapasy 29 026 25 287 38 528 15% -25%

Należności 31 884 30 108 36 323 6% -12%

Środki pieniężne 6 110 12 055 4 108 -49% 49%

Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0% 0%

Rozliczenia międzyokresowe 861 558 909 54% -5%

Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do 

sprzedaży 11 588 0 989 0% 1072%

AKTYWA RAZEM 177 811 176 528 189 984 1% -6%

Kapitały własne 96 687 97 270 92 748 -1% 4%

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 30 143 32 411 29 260 -7% 3%

Zobowiązania krótkoterminowe 49 859 46 847 67 546 6% -26%

Kredyty i pozostałe zobow. finansowe 15 795 15 727 24 516 0% -36%

Zobowiązania handlowe i pozostałe 31 249 28 194 40 492 11% -23%

Rezerwy  2 353 2 440 2 052 -4% 15%

Przychody przyszłych okresów 462 486 486 -5% -5%

Zobowiązania z tytułu aktywów trwałych sklasyfikowanych 

jako przeznaczone do sprzedaży 1 122 0 430 0% 161%

PASYWA RAZEM 177 811 176 528 189 984 1% -6%
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Wybrane dane ze sprawozdania finansowego 2020

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. PLN) 1Q 2020 1Q 2019

Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej (37) 312 

Zysk/(strata) brutto z działalności zaniechanej (703) (306)

Korekty o pozycje: (1 473) (427)

Amortyzacja z działalności kontynuowanej 1 540 1 517 

Amortyzacja z działalności zaniechanej 215 224 

Zysk/strata na działalności inwestycyjnej (25) (26)

Zwiększenie/ zmniejszenie kapitału obrotowego (2 662) (2 305)

Koszty z tytułu odsetek 327 500 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (609) (335)

Zmiana stanu rezerw (259) -

Podatek dochodowy zapłacony - -

Pozostałe - (2)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 213) (421)

Wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 25 40 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (2 376) (1 691)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 351) (1 651)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 2 933 

Wypływy z tytułu obsługi zobowiązań finansowych (1 381) (479)

Pozostałe (emisja akcji) - -

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 381) 2 454 

Przepływy pieniężne razem (5 945) 382 

Różnice kursowe netto na środkach pieniężnych i ekwiwalentach - 2 

Środki pieniężne na początek okresu 12 055 3 724 

Inne środki pieniężne - z emisji akcji - -

Środki pieniężne na koniec okresu 6 110 4 108 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

www.radpol.eu
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