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I. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

 

Numer 

noty 

Za okres Za okres Za okres Za okres 

 01.04.2019 - 

30.06.2019 

01.01.2019 - 

30.06.2019 

01.04.2018-

30.06.2018 

01.01.2018 - 

30.06.2018 
 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) 

Przychody ze sprzedaży 10.1 44 323  78 400  52 169  81 297  

Pozostałe przychody  121  243  93  185  

Koszt własny sprzedaży 10.2 (34 831) (62 597) (42 315) (66 392) 

Zysk brutto ze sprzedaży  9 613  16 046  9 947  15 090  

Pozostałe przychody 

operacyjne 
 459  562  210  503  

Koszty sprzedaży 10.2 (3 593) (6 711) (3 649) (6 505) 

Koszty ogólnego zarządu 10.2 (2 595) (5 215) (2 822) (5 637) 

Pozostałe koszty operacyjne  (432) (673) (465) (685) 

Zysk/(strata) z działalności 

operacyjnej 
  3 452  4 009  3 221  2 766  

Przychody finansowe 10.3 107  85  36  74  

Koszty finansowe 10.4 (485) (1 014) (959) (1 632) 

Zysk/(strata) przed 

opodatkowaniem 
  3 074  3 080  2 298  1 208  

Podatek dochodowy 11  (574) (575) (429) (247) 

ZYSK/(STRATA) NETTO   2 500  2 505  1 869  961  
      

Pozycje, które mogą zostać 

przeniesione w późniejszych 

okresach do rachunku 

zysków i strat: 

     

Zabezpieczenia przepływów 

pieniężnych 
 - - 38  81  

Podatek dochodowy 

dotyczący składników, które 

mogą zostać przeniesione w 

późniejszych okresach 

 - - (7) (15) 

Inne całkowite dochody 

netto, które mogą zostać 

przeklasyfikowane do 

zysku/straty w kolejnych 

okresach sprawozdawczych 

  -  -  31  66  

      

CAŁKOWITY DOCHÓD 

ZA OKRES OBROTOWY 
  2 500  2 505  1 900  1 027  

 

Zysk/(strata) na jedną akcję:   

– podstawowy zysk/(strata) 

na jedną akcję 
13  0,07  0,07  0,05  0,03  

– rozwodniony zysk/(strata) 

na jedną akcję 
13  0,07  0,07  0,05  0,03  
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II. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 

AKTYWA 
Numer 

noty 

30 czerwca 2019 roku (*) 31 grudnia 2018 roku (*) 

(niebadane) (badane)  

Aktywa trwałe       

Rzeczowe aktywa trwałe 14  96 341  97 473  

Wartości niematerialne 15  4 475  4 020  

Wartość firmy   59  59  

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 14 7 913  - 

Prawo wieczystego użytkowania gruntów 14  - 2 331  

Aktywa z tytułu umów   277  282  

Rozliczenia międzyokresowe   485  477  

Aktywa trwałe razem   109 550  104 642  
    

Aktywa obrotowe     

Zapasy 16 35 228  32 135  

Aktywa z tytułu zwrotów   905  924 

Należności z tytułu dostaw i usług 17  39 306  29 760  

Aktywa z tytułu umów   2 197  2 312  

Należności z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego 
  91  88  

Pozostałe należności 17  294  217  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   3 942  3 724  

Krótkoterminowe aktywa finansowe    - 23 

Rozliczenia międzyokresowe   989  651  

Aktywa trwałe sklasyfikowane jako 

przeznaczone do sprzedaży 
12  - 559  

Aktywa obrotowe razem   82 952  70 393  
    

AKTYWA RAZEM   192 502  175 035  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Dane finansowe na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały zaprezentowane zgodnie z MSSF 16, dane finansowe 
na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały zaprezentowane zgodnie z MSR 17 (zastosowanie MSSF 16 po raz pierwszy 
metodą retrospektywną z łącznym efektem pierwszego zastosowania MSSF 16 ujętym w dniu pierwszego 
zastosowania, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku). 
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KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA 
Numer 

noty 

30 czerwca 2019 roku (*) 31 grudnia 2018 roku (*) 

(niebadane) (badane) 

Kapitał własny       

Kapitał podstawowy 18.1 1 148  1 148  

Akcje własne   (2 332) (2 332) 

Kapitał zapasowy z emisji akcji 18.3 71 755  71 755  

Zyski zatrzymane   7 671  5 166  

Pozostałe kapitały rezerwowe 18.4 17 149  17 149  

Zyski/(straty) ze zmiany założeń 

aktuarialnych 
  (143) (143) 

Kapitał własny razem   95 248  92 743  
     

Zobowiązania długoterminowe i rezerwy     

Oprocentowane kredyty i pożyczki 18.6 13 723  19 706  

Inne zobowiązania finansowe 20.1 - 142  

Zobowiązania z tytułu leasingu  20.1 4 444  - 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
11  3 130  2 555  

Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych  1 331  1 331  

Pozostałe rezerwy 19.1 524  441  

Przychody przyszłych okresów   4 037  4 305  

Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 

razem 
  27 189  28 480  

     

Zobowiązania krótkoterminowe     

Bieżąca część oprocentowanych kredytów i 

pożyczek 
18.6 30 079  18 067  

Inne zobowiązania finansowe 20.1 - 198  

Zobowiązania z tytułu leasingu  20.1 571  - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 20.1 30 581  27 335  

Zobowiązania z tytułu umów 20.1 1 265  1 311  

Zobowiązania inwestycyjne 20.1 173  330  

Pozostałe zobowiązania niefinansowe 20.2 5 653  4 093  

Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych  604  490  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 19.2 648  1 596  

Przychody przyszłych okresów   491  392  

Zobowiązania krótkoterminowe razem   70 065  53 812  
    

KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA 

RAZEM 
  192 502  175 035  

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Dane finansowe na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały zaprezentowane zgodnie z MSSF 16, dane finansowe 
na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały zaprezentowane zgodnie z MSR 17 (zastosowanie MSSF 16 po raz pierwszy 
metodą retrospektywną z łącznym efektem pierwszego zastosowania MSSF 16 ujętym w dniu pierwszego 
zastosowania, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku). 
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III. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

  
 

Za okres 6M 

zakończony 

Za okres 6M 

zakończony 
 30 czerwca 2019 30 czerwca 2018 

  (niebadane) (niebadane) 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
      

Zysk/(strata) brutto   3 080  1 208  

Korekty o pozycje:   (5 305) (2 492) 

Amortyzacja   3 509  3 009  

Zysk/(strata) na działalności inwestycyjnej   (426) (288) 

Zwiększenie/zmniejszenie stanu należności   (9 503) (16 399) 

Zwiększenie/zmniejszenie stanu zapasów   (3 354) (4 409) 

Zwiększenie/zmniejszenie stanu pozostałych aktywów   19  - 

Zwiększenie/zmniejszenie stanu zobowiązań z wyjątkiem 

kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań 

finansowych 

  4 728  13 378  

Koszty z tytułu odsetek   962  1 219  

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów 

przyszłych okresów 
  (492) 29  

Zmiana stanu rezerw   (751) 1 058  

Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony   (3) (88) 

Pozostałe   6  (1) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   (2 225) (1 284) 
     

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 
    

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 

niematerialnych 
  1 031  762  

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 

niematerialnych 
  (3 215) (3 914) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (2 184) (3 152) 
     

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 
    

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek   7 982  1 534  

Spłaty kredytów i pożyczek   (2 000) (1 500) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego   (434) (87) 

Odsetki zapłacone   (915) (1 256) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   4 633  (1 309) 
     

ZWIĘKSZENIE (ZMNIEJSZENIE) NETTO STANU 

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH 

EKWIWALENTÓW 

  224  (5 745) 

     

Różnice kursowe netto na środkach pieniężnych i 

ekwiwalentach 
  (6) 1  

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU   3 724  7 363  

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU   3 942  1 619  
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IV. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 

 Kapitał 

podstawowy 
Akcje własne 

Kapitał 

zapasowy z 

emisji akcji 

Zyski 

zatrzymane 

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe 

Kapitał z 

tytułu 

stosowania 

rachunkowości 

zabezpieczeń 

Zyski 

/(Straty) ze 

zmiany 

założeń 

aktuarialnych 

Razem 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku 1 148  (2 332) 71 755  3 036  17 149  (84) (147) 90 525  

Zysk netto za okres obrotowy - - - 961  - - - 961  

Inne całkowite dochody - - - - - 66  - 66  

Na dzień 30 czerwca 2018 roku 

(niebadane) 
1 148  (2 332) 71 755  3 997  17 149  (18) (147) 91 552  

         

Na dzień 1 stycznia 2018 roku 1 148  (2 332) 71 755  3 036  17 149  (84) (147) 90 525  

Zysk netto za rok obrotowy - - - 2 130  - - - 2 130  

Inne całkowite dochody netto za 

okres obrotowy 
- - - - - 84  4  88  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku 

(badane) 
1 148  (2 332) 71 755  5 166  17 149  - (143) 92 743  

         
Na dzień 1 stycznia 2019 roku 1 148  (2 332) 71 755  5 166  17 149  - (143) 92 743  

Zysk netto za okres obrotowy - - - 2 505  - - - 2 505  

Na dzień 30 czerwca 2019 roku 

(niebadane) 
1 148  (2 332) 71 755  7 671  17 149  - (143) 95 248  
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V. ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY 

OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

Sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. obejmuje okres 6 miesięcy, zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku oraz 

zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy, zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 

2018 roku.  

RADPOL Spółka Akcyjna została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 29 grudnia 1995 roku, Repertorium A 

Nr 21557/95, przed notariuszem Pawłem Błaszczakiem w Warszawie. Siedziba Spółki mieści się w Człuchowie 

przy ul. Stefana Batorego nr 14.  

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy, Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000057155. Spółce nadano numer statystyczny REGON 770807479.  

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

RADPOL S.A. to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie systemów rurowych do przesyłu ciepła 

oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych 

gałęzi przemysłu, w tym produktów dla energetyki. Spółka jest producentem: 

- rur i osprzętu termokurczliwego wykonanego z uszlachetnionego polietylenu, który powstaje na bazie 

własnych mieszanek materiałowych, 

- rur z polietylenu i polipropylenu, 

- wyrobów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów (m. in. woda 

chłodząca, para wodna, amoniak), 

- wyrobów z zakresu napowietrznych linii przesyłowych, 

- wyrobów z porcelany elektrotechnicznej. 

 

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2019 roku wchodzili: 

- Pan Anna Maria Kułach – Prezes Zarządu, 

- Pan Jacek Fotyma– Członek Zarządu. 

W okresie sprawozdawczym i do dnia niniejszego sprawozdania miała miejsce następująca zmiana w składzie 

Zarządu Spółki: 

- w dniu 6 grudnia 2018 roku Prezes Zarządu Pan Michał Piotr Jarczyński złożył rezygnację z pełnionej funkcji 

ze skutkiem na dzień 15 stycznia 2019 roku, 

- w dniu 10 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Annę Marię Kułach na Prezesa Zarządu 

ze skutkiem na koniec dnia 15 stycznia 2019 roku,  

- w dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jacka Fotymę na Członka Zarządu Spółki 

ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2019 roku.  

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2019 roku wchodzili: 

- Pan Piotr Bartosz Ciżkowicz  – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
- Pan Jerzy Paweł Markiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

- Pan Andrzej Adam Kasperek – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

- Pan Dariusz Marek Formela – Członek Rady Nadzorczej, 

- Pan Leszek Grzegorz Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej, 

- Pan Krzysztof Andrzej Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej, 

- Pan Krzysztof Michał Rogalski – Członek Rady Nadzorczej.  

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:  

- w dniu 25 lipca 2019 roku Pan Jerzy Markiewicz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki 

ze skutkiem na dzień 11 sierpnia 2019 roku, 

- w dniu 5 sierpnia 2019 roku Pan Dariusz Formela złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 

Spółki ze skutkiem od dnia 11 sierpnia 2019 roku, 

- w dniu 9 sierpnia 2019 roku Pan Andrzej Kasperek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej ze skutkiem od dnia 9 sierpnia 2019 roku, 

- w dniu 12 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej 

Spółki Pana Grzegorza Łajcę. 
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3. Zatwierdzenie śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 

22 sierpnia 2019 roku. 

 

4. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego i oświadczenie 

o zgodności z MSSF UE 

4.1 Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem 

aktywów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 

skróconego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie 

kontynuowania działalności w tym okresie. 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych 

w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym RADPOL S.A. 

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.  

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z Międzynarodowym Standardem 

Rachunkowości ("MSR") 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie"). 

 

4.2 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdania finansowego 

Walutą funkcjonalną Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski 

(PLN). 

Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym zaprezentowane zostały w tysiącach złotych polskich, chyba, że 

wskazano inaczej. 

 

5. Istotne zasady rachunkowości 

Polityka rachunkowości Spółki stosowana jest w sposób ciągły, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmian 

w MSSF UE, w szczególności dotyczących standardów MSSF 16 „Leasing”, zastosowanych po raz pierwszy 

w bieżącym okresie sprawozdawczym. 

MSSF 16 Leasing 

Leasing określa się jako umowę, lub część umowy, która przenosi prawo do użytkowania aktywa na okres czasu 

w zamian za wynagrodzenie. Przeniesienie prawa do użytkowania ma miejsce wówczas, gdy mamy do czynienia 

ze zidentyfikowanym aktywem, w odniesieniu do którego leasingobiorca ma prawo do praktycznie wszystkich 

korzyści ekonomicznych i kontroluje wykorzystanie danego aktywa w danym okresie.  

Spółka stosuje uproszczenia, przewidziane w standardzie MSSF 16, dotyczące ujmowania umów leasingu 

krótkoterminowego oraz leasingów, w których bazowy składnik aktywów ma niską wartość. W sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej ujmuje leasing jako aktywa z tytułu praw do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu. 

Zobowiązanie z tytułu leasingu jest wyceniane w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających 

do zapłaty w dacie rozpoczęcia.  

Spółka zastosowała standard po raz pierwszy metodą retrospektywną z łącznym efektem pierwszego zastosowania 

MSSF 16 ujętym w dniu pierwszego zastosowania (tj. w dniu 1 stycznia 2019 roku). 
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Poniżej przedstawiona została tabela prezentująca ujęcie umów leasingu przed i po wejściu w życie nowego 

standardu MSSF 16 (wg stanu na 31 grudnia 2018 roku i 1 stycznia 2019 roku). 

  
  

1 stycznia 2019 roku  

(wg MSSF 16) 
  

31 grudnia 2018 roku 

(wg MSR 17) 

  Aktywa Zobowiązania   Aktywa Zobowiązania 
              

Prawo wieczystego użytkowania gruntów:             

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania   6 484  -   - - 

Zobowiązania z tytułu leasingu - część długoterminowa   - 3 959    - - 

Zobowiązania z tytułu leasingu - część krótkoterminowa   - 194    - - 

Prawo wieczystego użytkowania gruntów   - -   2 331  - 

Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do 

sprzedaży 
  989  -   559  - 

Zobowiązania z tytułu aktywów trwałych sklasyfikowanych 

jako przeznaczone do sprzedaży  
  - 430    - - 

              

Umowy leasingu środków transportu:             

Rzeczowe aktywa trwałe   - -   343  - 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania   343  -   - - 

Inne zobowiązania finansowe - część długoterminowa   - -   - 142  

Inne zobowiązania finansowe - część krótkoterminowa   - -   - 198  

Zobowiązania z tytułu leasingu - część długoterminowa   - 142    - - 

Zobowiązania z tytułu leasingu - część krótkoterminowa   - 198    - - 
              

 

6. Zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 

Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE: 

Standard Opis zmian Data 

obowiązywania 

Zmiany do MSSF 3 

Połączenia 

przedsięwzięć 

Zmiany wyjaśniają i zawierają wskazówki mające na celu pomoc przy 

ustalaniu, czy transakcja stanowi połączenie przedsięwzięć, czy też nabycie 

udziałów grupy aktywów. 

1 stycznia 2020 

roku  

Zmiany nie 

zostały jeszcze 

zatwierdzone 

przez UE. 

Zmiany do MSR 1 

Prezentacja 

sprawozdań 

finansowych oraz MSR 

8 Zasady (polityka) 

rachunkowości, 

zmiany wartości 

szacunkowych i 

korygowanie błędów 

Zmiany ujednolicają i wyjaśniają definicję „Istotny” oraz zawierają wytyczne 

w celu zwiększenia spójności stosowania tego konceptu w międzynarodowych 

standardach sprawozdawczości finansowej. 

1 stycznia 2020 

roku  

Zmiany nie 

zostały jeszcze 

zatwierdzone 

przez UE. 

Zmiany w zakresie 

odniesień do założeń 

koncepcyjnych w 

standardach MSSF 

Zmiany są związane z przyjęciem Założeń Koncepcyjnych Raportowania 

Finansowego w 2018 roku. Dostosowują one referencje w istniejących 

standardach i interpretacjach do Założeń Koncepcyjnych z 2018 roku i 

doprecyzowują, które Założenia Koncepcyjne należy stosować w niektórych 

istniejących standardach. 

1 stycznia 2020 

roku  

Zmiany nie 

zostały jeszcze 

zatwierdzone 

przez UE. 

Spółka zamierza przyjąć wymienione powyżej zmiany, opublikowanie przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości, zgodnie z datą ich wejścia w życie po zatwierdzeniu przez UE. 

Nie przewiduje się, aby powyższe zmiany miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki. 
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7. Informacje w zakresie rodzaju kwoty zmian wartości kwot, które były prezentowane w 

poprzednich raportach okresowych lub zmiany wartości szacunkowych kwot, które były 

prezentowane w poprzednich latach obrotowych 

Szacunki Zarządu Spółki wpływające na wartości wykazane w sprawozdaniu finansowym dotyczą głównie: 

- przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych, 

- odpisów aktualizujących składniki aktywów w tym zapasy i należności, 

- rezerwy na zwroty, 

- dyskonta, przewidywanego wzrostu wynagrodzeń oraz założeń aktuarialnych używanych przy obliczaniu 

rezerw na odprawy emerytalne, 

- przyszłych wyników podatkowych, uwzględnianych przy ustalaniu aktywów na odroczony podatek 

dochodowy, 

- stopy dyskonta i przyszłych przepływów pieniężnych szacowanych w związku przeprowadzaniem testu na 

utratę wartości firmy, 

- wartości godziwej aktywów i zobowiązań przejętych Spółek, 

- wyceny do wartości godziwej instrumentów finansowych nienotowanych na aktywnym rynku. 

Stosowana metodologia ustalania wartości szacunkowych nie uległa istotnym zmianom w okresie  

sprawozdawczym. Opiera się na najlepszej wiedzy Zarządu i jest zgodna z wymogami MSSF. 

 

8. Sezonowość i cykliczność w działalności Spółki  

Na wyniki Spółki istotny wpływ ma czynnik sezonowości. Specyfika branż, w których działa RADPOL S.A. 

pozwala na generowanie największych przychodów w II i III kwartale roku, które stanowią około 60% 

przychodów rocznych Spółki. Przyczyną takiej sytuacji jest intensywność prac związanych z planową wymianą 

infrastruktury ciepłowniczej (w okresie przestoju w dostawie ciepła) i elektroenergetycznej w Polsce. 

W miesiącach zimowych popyt na wyroby Spółki, zwłaszcza w segmencie systemów rurowych, znacząco spada. 

Głównymi odbiorcami produktów Spółki w tym okresie są przedsiębiorstwa zajmujące się naprawą, wymianą lub 

budową nowej infrastruktury. Sezonowość dotyczy zarówno sprzedaży na rynku krajowym jak i eksportowym – 

w obu przypadkach jest ona do siebie zbliżona. Spółka nie jest w stanie zminimalizować znacząco sezonowości 

sprzedaży z uwagi na oferowaną strukturę produktów, skierowaną do określonych odbiorców branżowych, 

natomiast stara się minimalizować to ryzyko poprzez przygotowanie zapasów poza sezonem na sprzedaż w sezonie 

oraz współpracę z klientami na zasadzie składów konsygnacyjnych. 
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9. Segmenty operacyjne 

Dla celów zarządczych działalność operacyjna Spółki została podzielona na części składowe (segmenty 

operacyjne) odzwierciedlające zarówno zastosowanie produktów danego segmentu, jak również grupę docelową 

klientów, którzy są odbiorcami produktów danego obszaru działalności Spółki.  

Raportowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym segmenty są zgodne ze strategią Spółki opublikowaną 

w dniu 26 października 2017 roku: 

Segment Electro&Tech 

Segment zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów oraz towarów takich jak: termokurcz energetyczny, osprzęt 

kablowy, wyroby z porcelany elektrotechnicznej, wyroby do budowy infrastruktury i konstrukcji sieci 

elektroenergetycznych (w tym żerdzie wirowane). 

Segment Systemów Rurowych  

Segment zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów oraz towarów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa  

ciepłownicze, działające w sektorze wytwarzania oraz przesyłu ciepła jak również eksploatacji sieci 

ciepłowniczych (budowa/modernizacja/zarządzanie). Dodatkowo segment zajmuje się produkcją i sprzedażą 

produktów oraz towarów wykorzystywanych zarówno przez jednostki zajmujące się dystrybucją wody, gazu oraz 

systemami kanalizacyjnymi, jak i przedsiębiorstwa produkcyjne w branżach chemicznej, oil & gas, przetwórczej, 

wydobywczej itp. Głównymi produktami tego segmentu są systemy rurowe rur preizolowanych i szeroki wachlarz 

rur o różnym poziomie zaawansowania technologicznego, wykonanych z tworzyw sztucznych. 

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji 

zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk 

lub strata na działalności operacyjnej, które w pewnym zakresie, jak wyjaśniono w tabeli poniżej, są mierzone 

inaczej niż zysk lub strata na działalności operacyjnej w sprawozdaniu finansowym. Koszty sprzedaży są 

ujmowane w większości w poszczególnych segmentach. Koszty ogólnego zarządu, w tym koszty komórek 

centralnych, nie są alokowane na poszczególne segmenty. Finansowanie Spółki (łącznie z kosztami i przychodami 

finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie całej Spółki. 

 

Przychody i koszty  

Za okres 1.04.2019 - 30.06.2019 (niebadane) 
Electro&Tech 

Systemy 

Rurowe 

Pozostała 

działalność 

niealokowana 

Razem 

Przychody ze sprzedaży w tym: 10 631  33 443  249  44 323  

       Sprzedaż krajowa 8 324  29 843  170  38 337  

       Sprzedaż eksportowa 2 307  3 600  79  5 986  

Pozostałe przychody - 12  109  121  

Koszt własny sprzedaży (8 859) (25 791) (181) (34 831) 

Wynik brutto na sprzedaży 1 772  7 664  177  9 613  

Koszty sprzedaży (1 136) (2 086) (371) (3 593) 

Koszty ogólnego zarządu - - (2 595) (2 595) 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne (143) (142) 312  27  

Wynik z działalności operacyjnej 493  5 436  (2 477) 3 452  

Przychody finansowe - - 107  107  

Koszty finansowe - - (485) (485) 

Wynik przed opodatkowaniem 493  5 436  (2 855) 3 074  

Podatek dochodowy - - (574) (574) 

Wynik netto 493  5 436  (3 429) 2 500  

Amortyzacja 721  788  259  1 768  
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Przychody i koszty  

Za okres 1.01.2019 – 30.06.2019 (niebadane) 
Electro&Tech 

Systemy 

Rurowe 

Pozostała 

działalność 

niealokowana 

Razem 

Przychody ze sprzedaży w tym: 22 733  55 234  433  78 400  

Sprzedaż krajowa 17 629  48 404  289  66 322  

Sprzedaż eksportowa 5 104  6 830  144  12 078  

Pozostałe przychody - 23  220  243  

Koszt własny sprzedaży (18 558) (43 631) (408) (62 597) 

Wynik brutto na sprzedaży 4 175  11 626  245  16 046  

Koszty sprzedaży (2 243) (3 785) (683) (6 711) 

Koszty ogólnego zarządu - - (5 215) (5 215) 

Pozostałe przychody i  koszty operacyjne (116) (280) 285  (111) 

Wynik z działalności operacyjnej 1 816  7 561  (5 368) 4 009  

Przychody finansowe - - 85  85  

Koszty finansowe - - (1 014) (1 014) 

Wynik przed opodatkowaniem 1 816  7 561  (6 297) 3 080  

Podatek dochodowy - - (575) (575) 

Wynik netto 1 816  7 561  (6 872) 2 505  

Amortyzacja 1 438  1 553  518  3 509  

 

 

Przychody i koszty  

Za okres 1.04.2018 - 30.06.2018 (niebadane) 
Electro&Tech 

Systemy 

Rurowe 

Pozostała 

działalność 

niealokowana 

Razem 

Przychody ze sprzedaży w tym: 11 993  40 028  148  52 169  

        Sprzedaż krajowa 10 126  37 703  79  47 908  

        Sprzedaż eksportowa 1 867  2 325  69  4 261  

Pozostałe przychody - 11  82  93  

Koszt własny sprzedaży (8 783) (33 222) (310) (42 315) 

Wynik brutto na sprzedaży 3 210  6 817  (80) 9 947  

Koszty sprzedaży (990) (2 182) (477) (3 649) 

Koszty ogólnego zarządu - - (2 822) (2 822) 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne (255) 6  (6) (255) 

Wynik z działalności operacyjnej 1 965  4 641  (3 385) 3 221  

Przychody finansowe - - 36  36  

Koszty finansowe - - (959) (959) 

Wynik przed opodatkowaniem 1 965  4 641  (4 308) 2 298  

Podatek dochodowy - - (429) (429) 

Wynik netto 1 965  4 641  (4 737) 1 869  

Amortyzacja 575  725  214  1 514  

 

 

 

Przychody i koszty  

Za okres 1.01.2018 – 30.06.2018 (niebadane) 
Electro&Tech 

Systemy 

Rurowe 

Pozostała 

działalność 

niealokowana 

Razem 

Przychody ze sprzedaży w tym: 23 989  57 011  297  81 297  

Sprzedaż krajowa 19 197  52 782  180  72 159  

Sprzedaż eksportowa 4 792  4 229  117  9 138  

Pozostałe przychody - 22  163  185  

Koszty własny sprzedaży (17 851) (48 048) (493) (66 392) 

Wynik brutto na sprzedaży 6 138  8 985  (33) 15 090  

Koszty sprzedaży (1 941) (3 561) (1 003) (6 505) 

Koszty ogólnego zarządu - - (5 637) (5 637) 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne (206) (226) 250  (182) 

Wynik z działalności operacyjnej 3 991  5 198  (6 423) 2 766  

Przychody finansowe - - 74  74  

Koszty finansowe - - (1 632) (1 632) 

Wynik przed opodatkowaniem 3 991  5 198  (7 981) 1 208  

Podatek dochodowy - - (247) (247) 

Wynik netto 3 991  5 198  (8 228) 961  

Amortyzacja 1 169  1 439  401  3 009  
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Pozostałe informacje 

30 czerwca 2019 roku (niebadane) 
Electro&Tech 

Systemy 

Rurowe 

Pozostała 

działalność 

niealokowana 

Razem 

Aktywa segmentu 55 062  77 085  11 869  144 016  

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości  niematerialne, 

aktywa z tytułu praw do użytkowania i aktywa 

przeznaczone do sprzedaży 40 379  56 486  11 864  108 729  

Wartość firmy 59  - - 59  

Zapasy 14 624  20 599  5  35 228  

Odpisy aktualizujące 12 874  3 222  233  16 329  

Odpisy aktualizujące - rzeczowe aktywa trwałe, wartości 

niematerialne, aktywa z tytułu praw do użytkowania 

i aktywa przeznaczone do sprzedaży - 1 054  64  1 118  

Odpisy aktualizujące - wartość firmy 12 044  - - 12 044  

Odpisy aktualizujące - zapasy 830  2 168  169  3 167  

 

Pozostałe informacje 

31 grudnia 2018 roku (badane) 
Electro&Tech 

Systemy 

Rurowe 

Pozostała 

działalność 

niealokowana 

Razem 

Aktywa segmentu 53 335  72 310  10 932  136 577  

Rzeczowe aktywa trwałe, pwug, wartości  niematerialne, 

i aktywa przeznaczone do sprzedaży 38 071  55 405  10 907  104 383  

Wartość firmy 59  - - 59  

Zapasy 15 205  16 905  25  32 135  

Odpisy aktualizujące 13 167  3 251  1 584  18 002  

Odpisy aktualizujące - rzeczowe aktywa trwałe, pwug, 

wartości niematerialne i aktywa przeznaczone do 

sprzedaży 7  1 097  1 441  2 545  

Odpisy aktualizujące - wartość firmy 12 044  - - 12 044  

Odpisy aktualizujące - zapasy 1 116  2 154  143  3 413  

 

Główne rynki zbytu 

Kryterium lokalizacji klientów 

Przychody ze sprzedaży 

1.04.2019 -  

30.06.2019 

(niebadane) 

1.01.2019 -  

30.06.2019 

(niebadane) 

1.04.2018 -  

30.06.2018 

(niebadane) 

1.01.2018 -  

30.06.2018 

(niebadane) 

Polska 38 337  66 322  47 908  72 159  

Eksport 5 986  12 078  4 261  9 138  

Kierunki wschodnie 2 855  5 621  1 275  2 612  

Europa Zachodnia 1 891  3 738  1 673  3 767  

Skandynawia  576  1 442  721  1 216  

Europa Środkowa 637  1 236  592  1 542  

Pozostałe kraje 27  41  - 1  

Razem 44 323  78 400  52 169  81 297  

   
 

10. Przychody i koszty 

10.1 Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży 

Za okres Za okres Za okres Za okres 

1.04.2019 - 

30.06.2019 

1.01.2019 - 

30.06.2019 

1.04.2018 - 

30.06.2018 

1.01.2018 - 

30.06.2018 

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) 

Przychody ze sprzedaży produktów 42 090 74 244  49 207  76 357  

Przychody ze sprzedaży towarów 2 742  5 415  3 384  5 901  

Przychody ze sprzedaży materiałów 302  477  423  626  

Rezerwa na zwroty 10 15 (25) (30)  

Premie i bonusy z tyt. sprzedaży (821) (1 751) (820) (1 557) 

Razem 44 323  78 400  52 169  81 297  
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10.2 Koszty według rodzajów 

 

Koszty według rodzajów 

Za okres Za okres Za okres Za okres 

1.04.2019 - 

30.06.2019 

1.01.2019 - 

30.06.2019 

1.04.2018 - 

30.06.2018 

1.01.2018 - 

30.06.2018 

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) 

Amortyzacja 1 768  3 509  1 514  3 009  

Zużycie materiałów i energii 22 680  46 195  28 177  50 602  

Usługi obce 2 454  4 853  2 887  4 560  

Podatki i opłaty 464  912  468  902  

Wynagrodzenia 6 449  12 635  6 709  12 980  

Świadczenia na rzecz pracowników 1 937  3 351  1 952  3 278  

Pozostałe koszty rodzajowe 97  510  71  424  

Razem koszty wg rodzaju 35 849  71 965  41 778  75 755  

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 013  3 816  2 305  3 884  

Razem koszty operacyjne 37 862  75 781  44 083  79 639  

Korekty     

Zmiana stanu produktów (4 008) 337 (5 248) 501 

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 851 921 545 604 

Razem koszty operacyjne 41 019  74 523  48 786  78 534  

Koszt własny sprzedaży 34 831  62 597  42 315  66 392  

Koszty sprzedaży 3 593  6 711  3 649  6 505  

Koszty ogólnego zarządu 2 595  5 215  2 822  5 637  

Razem koszty operacyjne 41 019  74 523  48 786  78 534  

 

10.3 Przychody finansowe 

 

Przychody finansowe 

Za okres Za okres Za okres Za okres 

1.04.2019 - 

30.06.2019 

1.01.2019 - 

30.06.2019 

1.04.2018 - 

30.06.2018 

1.01.2018 - 

30.06.2018 

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) 

Odsetki 6 7 36 73  

Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi 100                   76 - -  

Pozostałe 1 2 - 1 

Razem 107  85  36 74  

 

10.4 Koszty finansowe 

 

Koszty finansowe 

Za okres Za okres Za okres Za okres 

1.04.2019 - 

30.06.2019 

1.01.2019 - 

30.06.2019 

1.04.2018 - 

30.06.2018 

1.01.2018 - 

30.06.2018 

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) 

Odsetki 382 805  485  1 011  

Rozliczenie transakcji IRS - -  39  85  

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - -  357                     391 

Pozostałe koszty obsługi kredytów 84 189  72  138  

Pozostałe koszty finansowe 19 20  6  7  

Razem 485  1 014  959  1 632  

 
 

11. Odroczony podatek dochodowy i uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej 

Odroczony podatek dochodowy wynika z następujących pozycji: 

  Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Odroczony podatek dochodowy 30 czerwca 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

 (niebadane) (badane) 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego     

Różnica w wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawa 

wieczystego użytkowania gruntów 
8 126  6 853 

 8 126   6 853 
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  Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Odroczony podatek dochodowy 30 czerwca 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

 (niebadane) (badane) 

Aktywa na odroczony podatek dochodowy   

Odpisy aktualizujące majątek obrotowy (należności i zapasy) 782  746 

Pozycje dot. działalności finansowej (kredyt, leasing i zapasy) 956  65 

Rezerwy  978 1 026 

   - rezerwy na świadczenia pracownicze 454  407  

   - rezerwy na utylizację odpadów 99  84  

   - rezerwy na premie sprzedażowe  38 234 

   -  rezerwy na zwroty towarów 201 207 

   - pozostałe rezerwy 186  94  

Niewypłacone wynagrodzenia z narzutami 114  94  

Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do 

opodatkowania  
2 098  2 286  

Pozostałe, w tym różnice kursowe z wyceny 68  81  

Aktywa na odroczony podatek dochodowy 4 996  4 298  
   
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  pomniejszona 

o aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
3 130  2 555  

 

Uzgodnienie podatku dochodowego od zysku/straty brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki 

podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Spółki przedstawia się 

następująco: 

Podatek dochodowy 
Okres zakończony Okres zakończony 

30 czerwca 2019 30 czerwca 2018 
 (niebadane) (niebadane) 

Bieżący podatek dochodowy - (3) 

Odroczony podatek dochodowy (575) (244) 

Podatek dochodowy wykazany w wyniku finansowym (575) (247) 

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - (15) 

 

Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej 

Okres zakończony Okres zakończony 

30 czerwca 2019 30 czerwca 2018 

(niebadane) (niebadane) 

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem 3 080 1 208 

Podatek według ustawowej stawki podatkowej - 19% (2018: 19%) (585) (230) 

Przychody/koszty trwale niestanowiące przychodów/kosztów 

podatkowych 
(63) (32) 

Pozostałe 73  15  

Podatek dochodowy (obciążenie) ujęty w zysku lub stracie (575) (247) 

Efektywna stawka podatkowa 19% 20% 
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12. Aktywa trwałe zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

 

Aktywa trwałe i Zobowiązania zaklasyfikowane jako przeznaczone do 

sprzedaży 

Okres zakończony Okres zakończony 

30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 

(niebadane) (badane) 
   

Aktywa   

Wartość bilansowa brutto na początek okresu 4 254  557  

Przeklasyfikowanie (2 471) 4 254  

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży (2 213) (557) 

Wpływ wdrożenia MSSF 16 430  - 

Razem - 4 254  
   

Wartość umorzenia na początek okresu  1 629  133  

Przeklasyfikowanie (1 400) 1 629  

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży (229) (133) 

Wartość umorzenia na koniec okresu  - 1 629  
   

Wartość odpisów aktualizujących na początek okresu  2 066  - 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży (1 426) - 

Przeklasyfikowanie (640) 2 066  

Wartość odpisów aktualizujących na koniec okresu  - 2 066  
   

Wartość netto na początek okresu  559  424  

Wartość netto na koniec okresu - 559  
   

Zobowiązania z tytułu leasingu   

Wartość bilansowa na początek okresu - - 

Wpływ wdrożenia MSSF 16 430  - 

Spłata zobowiązania (21) - 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży (409) - 

Wartość zobowiązania z tytułu aktywów trwałych sklasyfikowanych 

do sprzedaży na koniec okresu 
- - 

      

 

Odpisy aktualizujące aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do 

sprzedaży 

Okres zakończony Okres zakończony 

30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 

(niebadane) (badane) 

Odpisy na początek okresu 2 066  - 

Wykorzystanie (1 426) - 

Reklasyfikacja  (640) 2 066  

Odpisy na koniec okresu - 2 066  

 

13. Zysk/strata przypadająca na jedną akcję 

Zysk/stratę przypadającą na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku/straty netto przypadającego na 

zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących 

w ciągu okresu. 

Zysk/stratę rozwodnioną przypadającą na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku/straty netto 

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych 

występujących w ciągu okresu skorygowaną o średnią ważoną liczbę akcji zwykłych, które zostałyby 

wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych instrumentów kapitałowych na akcje 

zwykłe. 

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku/straty oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia 

podstawowego i rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję: 

Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję  

Za okres  

1.04.2019 - 

30.06.2019 

Za okres  

1.01.2019 - 

30.06.2019 

Za okres  

1.04.2018 - 

30.06.2018 

Za okres  

1.01.2018 - 

30.06.2018 
 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) 

Zysk /(strata) przypadająca na zwykłych akcjonariuszy 2 500  2 505  1 869  961  

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w ciągu okresu 37 975 395  37 975 395  37 975 395  37 975 395  

Podstawowy zysk/(strata) na 1 akcję (PLN) 0,07  0,07  0,05  0,03  
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Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję  

Za okres 

1.04.2019 - 

30.06.2019 

Za okres 

1.01.2019 - 

30.06.2019 

Za okres  

1.04.2018 - 

30.06.2018 

Za okres  

1.01.2018 - 

30.06.2018 

(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) 

Rozwodniony zysk/(strata) przypadająca na zwykłych 

akcjonariuszy 
2 500  2 505  1 869  961  

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w ciągu 

okresu 
37 975 395  37 975 395  37 975 395  37 975 395  

Rozwodniony zysk/(strata) na 1 akcję (PLN) 0,07  0,07  0,05  0,03  

 

W okresie między dniem sprawozdawczym, a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie 

wystąpiły żadne transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych. 

 

14. Rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa z tytułu prawa do użytkowania 

Rzeczowe aktywa trwałe - wartości netto 
30 czerwca 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

(niebadane) (badane) 

Grunty 2 150  2 150  

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 41 207  41 388  

Urządzenia techniczne i maszyny 43 423  44 098  

Środki transportu 561  1 011  

Pozostałe środki trwałe 3 064  3 171  

Środki trwałe w budowie i zaliczki na śr. trwałe w budowie 5 936 5 655 

Razem 96 341  97 473 

 

Zmiana wartości netto rzeczowych aktywów trwałych 

Okres zakończony Okres zakończony 

30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 

(niebadane) (badane) 

Wartość netto środków trwałych na początek okresu 97 473  95 435  

Zwiększenia stanu z tytułu   

Zakupu i modernizacji 2 671  7 620 

Razem 2 671  7 620    
Zmniejszenia stanu z tytułu   

Amortyzacji za okres (3 179)  (5 516)  

Reklasyfikacja do aktywów z tyt. prawa do użytkowania (262) - 

Sprzedaży i likwidacji (362)  (66)  

Razem (3 803)  (5 582)  

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu 96 341  97 473  

 

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 
Okres zakończony Okres zakończony 

30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 
 (niebadane) (badane) 

Odpisy na początek okresu 425  2 137  

Zmiana klasyfikacji 640 (1 667)  

Odpisy na koniec okresu 1 065  425  

 

Prawo wieczystego użytkowania gruntów 
30 czerwca 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

(niebadane) (badane) 

Wartość bilansowa brutto na początek okresu 3 203  4 161  

Wpływ wdrożenia MSSF 16 (3 203) - 

Przeniesienie do aktywów trwałych zaklasyfikowanych do sprzedaży - (958) 

Wartość bilansowa brutto na koniec okresu - 3 203  
   

Wartość umorzenia na początek okresu  872  840  

Zwiększenie amortyzacji za okres  - 32  

Wpływ wdrożenia MSSF 16 (872) - 

Wartość umorzenia na koniec okresu  - 872  
   

Wartość odpisów aktualizujących na początek okresu  - 399  

Reklasyfikacje  - (399) 

Wartość odpisów aktualizujących na koniec okresu  - - 

Wartość netto na początek okresu  2 331 2 922 

Wartość netto na koniec okresu  - 2 331 
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Zmiana wartości netto aktywów z tytułu prawa do użytkowania 

Okres zakończony Okres zakończony 

30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 

(niebadane) (badane) 

Wartość netto na początek okresu - - 
 

  

Zwiększenia stanu z tytułu   

Wpływ wdrożenia MSSF 16 6 827  - 

Nabycie w drodze umów leasingu 935  - 

Reklasyfikacja z rzeczowych aktywów trwałych 262  - 

Razem 8 024  - 
   

Zmniejszenia stanu z tytułu   

Amortyzacji za okres (111) - 

Razem (111) - 
   

Wartość netto aktywów z tytułu prawa do użytkowania na koniec 

okresu 
7 913  - 

Grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów i budynki o wartości bilansowej 49 840 tysięcy złotych (na dzień 

31 grudnia 2018 roku 45 869 tysięcy złotych) objęte są hipoteką ustanowioną w celu zabezpieczenia kredytów 

bankowych Spółki. 

 

15. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne - wartości netto  
30 czerwca 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

(niebadane) (badane) 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 281  297  

Inne wartości niematerialne 2 034  2 195  

Wartości niematerialne w budowie 2 160  1 528  

Razem 4 475  4 020  

 

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych 

Okres zakończony Okres zakończony 

30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 

(niebadane) (badane) 

Wartość netto wartości niematerialnych na początek okresu 4 020  3 460  

Zwiększenia stanu z tytułu   

Zakupu i modernizacji 679  1 094  

Razem 679  1 094  

Zmniejszenia stanu z tytułu   

Odpisu aktualizującego za okres sprawozdawczy (5) (7) 

Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (219)  (527)  

Razem (224)  (534)  
   

Wartość netto wartości na koniec okresu 4 475  4 020 

 

Odpisy aktualizujące wartości niematerialne 

Okres zakończony Okres zakończony 

30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 

(niebadane) (badane) 

Odpisy na początek okresu 55  48  

Utworzenie 5  7  

Wykorzystanie (6) - 

Odpisy na koniec okresu 54  55 
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16. Zapasy 

Zapasy 
30 czerwca 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

(niebadane) (badane) 

Materiały (według ceny nabycia)     

Wartość brutto 10 975 9 003 

Odpisy 1 087 1 116 

Wartość netto po odpisach 9 888 7 887 

Półprodukty i produkcja w toku (według kosztu wytworzenia)   
Wartość brutto 8 414 8 097 

Odpisy 422 378 

Wartość netto po odpisach 7 992 7 719 

Produkty gotowe (według kosztu wytworzenia)   
Wartość brutto 14 143 14 073 

Odpisy 1 129 1 395 

Wartość netto po odpisach 13 014 12 678 

Towary handlowe (według ceny nabycia)   
Wartość brutto 4 863 4 375 

Odpisy 529 524 

Wartość netto po odpisach 4 334 3 851 

Zapasy wg cen nabycia/wytworzenia 38 395 35 548 

Odpisy 3 167 3 413 

Zapasy ogółem, według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia 

(kosztu wytworzenia) oraz wartości netto możliwej do uzyskania 
35 228 32 135 

 

Odpisy aktualizujące zapasy 

Okres zakończony Okres zakończony 

30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 

(niebadane) (badane) 

Odpisy na początek okresu 3 413  3 127  

Utworzenie 718  1 966  

Rozwiązanie (321) (510) 

Wykorzystanie (643) (1 170) 

Odpisy na koniec okresu 3 167  3 413  

 

17. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  

Należności z tytułu dostaw i usług, aktywa z tytułu umów oraz 

pozostałe należności 

30 czerwca 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

(niebadane) (badane)  

Należności z tytułu dostaw i usług 39 306  29 760  

Pozostałe należności od osób trzecich 294 217  

   w tym  

   Dotyczące szkód 
197 163 

   ZFŚS                   67 - 

   Rozliczenie inwentaryzacji - 23 

   Faktury oczekujące na korektę  27 26 

   Inne  3 5 

Razem (netto) 39 600  29 977  

Odpis aktualizujący należności 3 741  3 788  

Należności brutto 43 341  33 765  

 

Zmiany odpisu aktualizującego należności 

Okres zakończony Okres zakończony 

30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 

(niebadane) (badane) 

Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia 3 788  3 605  

Zwiększenie 168  390  

Wykorzystanie (181) (47) 

Odpisanie niewykorzystanych kwot (rozwiązanie odpisu) (34) (160) 

Odpisy na koniec okresu 3 741  3 788  
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18. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/rezerwowe 

18.1 Kapitał podstawowy 

Kapitał akcyjny 
30 czerwca 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

(niebadane) (badane) 

Akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej 0,03 PLN każda 704 704 

Akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej 0,03 PLN każda 16 16 

Akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej 0,03 PLN każda 52  52  

Akcje zwykłe serii E o wartości nominalnej 0,03 PLN każda 300  300  

Akcje zwykłe serii F o wartości nominalnej 0,03 PLN każda 76  76  

 Razem 1 148  1 148  

 

Każdej akcji serii A, C, D, E i F przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie akcje Spółki 

są akcjami zwykłymi na okaziciela oraz są akcjami nieuprzywilejowanymi. 

Na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka posiadała  284 610 sztuk akcji własnych 

i w tym okresie, ani po dniu bilansowym liczba ta  nie ulegała zmianom. 

Nabyte akcje własne zgodnie z par. 1 pkt 1.7 Uchwały nr 4 NWZA z dnia 19 sierpnia 2011 roku,  mogą być: 

- umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego,  

- do dalszej odsprzedaży, 

- do zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki lub podmiotom z nią powiązanym w celu realizacji 

programu motywacyjnego. 

 

18.2 Akcjonariusze o znaczącym udziale 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. na dzień 22 sierpnia 

2019 roku, lista akcjonariuszy RADPOL S.A. posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 

co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (według głosów wykonywanych 

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 12 sierpnia 2019 roku oraz zawiadomień o zmianach 

w stanie posiadania akcji otrzymanych od akcjonariuszy) przedstawia się następująco: 

Akcjonariat RADPOL S.A. Rodzaj akcji Liczba akcji 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba głosów 

na WZ 

Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów na WZ 

(%) 

Wartość 

nominalna 

akcji  

(0,03 zł) 

PKO TFI S.A. Warszawa na okaziciela       3 999 383     10,45       3 999 383     10,45 119 981,49 

(*) Aviva Investors Poland 

TFI S.A. 
na okaziciela       3 698 294     9,67       3 698 294     9,67 110 948,82 

 - w tym zarządzany przez 

Aviva Investors Poland 

TFI S.A. 

      

Aviva Inwestors 

Specjalistyczny FIO 
na okaziciela 2 160 196 5,65     2 160 196     5,65 64 805,88 

Marcin Wysocki na okaziciela       3 201 784     8,37       3 201 784     8,37 96 053,52 

NATIONALE-

NEDERLANDEN OFE  

(dawniej: ING OFE) 

na okaziciela       2 798 364     7,31       2 798 364     7,31 83 950,92 

Allianz Polska OFE na okaziciela       2 714 998     7,10       2 714 998     7,10 81 449,94 

(*)FRAM FIZ na okaziciela 1 930 000 5,04 1 930 000 5,04 57 900,00 

Pozostali akcjonariusze na okaziciela      19 917 782 52,06     19 917 782 52,06 597 533,46 

Razem    38 260 605     100,00  38 260 605 100,00  1 147 818,15  

(*) Podmiot/Osoba posiadający/a pośrednio akcje RADPOL S.A. 

 

18.3 Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną w kwocie 71 755 tysięcy 

złotych, która została pomniejszona o koszty emisji akcji ujęte, jako zmniejszenie kapitału zapasowego w kwocie 

2 424 tysięcy złotych. 

 

18.4 Pozostałe kapitały rezerwowe 

Kapitał rezerwowy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 17 149 tysięcy złotych i składał się z kapitału na 

nabycie akcji własnych w wysokości 14 400 tysięcy złotych, kapitału na ewentualną przyszłą wypłatę dywidendy 
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w wysokości 2 398 tysięcy złotych oraz pozostałego kapitału w wysokości 351 tysięcy złotych. W okresie od dnia 

1 stycznia 2019 roku pozostałe kapitały rezerwowe nie ulegały zmianom. 

 

18.5 Niepodzielony zysk/strata i ograniczenia w wypłacie dywidendy 

Zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka jest obowiązana utworzyć kapitał zapasowy na 

pokrycie straty. Do tej kategorii kapitału przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy wykazanego 

w sprawozdaniu Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału podstawowego. 

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału 

zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej 

w sprawozdaniu finansowym i nie podlega ona podziałowi na inne cele. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z podjętą Uchwałą nr 6 z dnia 25 czerwca 2019 roku postanowiło 

przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 

2 130 101,62 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane). 

Na dzień 30 czerwca 2019 roku istnieją ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy wynikające z umowy kredytu 

z dnia 4 września 2012 roku z późniejszymi zmianami. Ograniczenie zostało zdefiniowane tak, że bez pisemnej 

zgody kredytodawcy nie zostanie podjęta żadna uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o podziale zysku 

i wypłacie dywidendy, ani wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. 

 

18.6 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 

 

Kredyty bankowe 

Efektyw

na stopa  

% 

Ostateczny 

termin 

spłaty 

30 czerwca 

2019 roku 

(niebadane) 

31 grudnia 

2018 roku 

(badane) 

Długoterminowe     

Kredyt A - kredyt terminowy otrzymany w kwocie 15 000 tys. 

złotych, oprocentowany WIBOR 1M plus marża 
5,24% 

30 września 

2020 roku 
1 211  2 009  

Kredyt B - kredyt terminowy otrzymany w kwocie 40 270 tys. 

złotych, oprocentowany WIBOR 1M plus marża 
4,87% 

30 września 

2020 roku 
8 594  10 466  

Kredyt C - kredyt terminowy otrzymany w kwocie 22 500 tys. 

złotych, oprocentowany WIBOR 1M plus marża 
4,87% 

4 września 

2020 roku 
1 243  3 638  

Kredyt F - kredyt terminowy otrzymany w kwocie 9 000 tys. 

złotych, oprocentowany WIBOR 1M plus marża 
4,95% 

4 września 

2020 roku 
2 676  3 593  

Kredyty długoterminowe razem    13 723  19 706  
     
Krótkoterminowe     

Kredyt A - kredyt terminowy otrzymany w kwocie 15 000 tys. 

złotych, oprocentowany WIBOR 1M plus marża 
5,24% 

30 września 

2020 roku 
1 808  1 210  

Kredyt B - kredyt terminowy otrzymany w kwocie 40 270 tys. 

złotych, oprocentowany WIBOR 1M plus marża 
4,87% 

30 września 

2020 roku 
4 437  3 191  

Kredyt C - kredyt terminowy otrzymany w kwocie 22 500 tys. 

złotych, oprocentowany WIBOR 1M plus marża 
4,87% 

4 września 

2020 roku 
5 619  4 023  

Kredyt D1 - kredyt obrotowy otrzymany w kwocie 8 000 tys. 

złotych, oprocentowany WIBOR 1M plus marża 
3,91% 

30 września 

2019 roku 
10 021  7 989  

Kredyt E - odnawialny kredyt w rachunku bieżącym otrzymany w 

kwocie 14 000 tys. złotych, oprocentowany WIBOR 1M plus marża 
5,73% 

30 września 

2019 roku 
5 981  - 

Kredyt F - kredyt terminowy otrzymany w kwocie 9 000 tys. 

złotych, oprocentowany WIBOR 1M plus marża 
4,95% 

4 września 

2020 roku 
2 213  1 654  

Kredyty krótkoterminowe razem    30 079  18 067  

KREDYTY RAZEM   43 802 37 773 

 

Spółka posiada w mBank S.A. (dalej: „Bank”) kredyty na podstawie umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku 

z późniejszymi zmianami (dalej: „Umowa Kredytu”), zgodnie z którą Spółka zobowiązana jest do utrzymania 

wskaźników: Pokrycia Obsługi Zadłużenia, Zadłużenie Netto/ EBITDA, Pokrycia Obsługi Odsetek oraz 

Zadłużenia Finansowego do Kapitałów Własnych na określonym poziomie. Wskaźniki kalkulowane są na koniec 

każdego kwartału. 

W dniu 15 kwietnia 2019 roku Spółka podpisała z Bankiem umowę zmieniającą nr 13 do Umowy Kredytu, która 

w szczególności do 30 września 2019 roku zwiększa limit kredytu D1 z 8 mln zł do 10 mln zł oraz wprowadza 

wyłączenie z definicji Zadłużenia Finansowego zobowiązań z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

powstałego w wyniku implementacji MSSF 16. 
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Na dzień 30 czerwca 2019 roku i na podstawie niniejszego sprawozdania wskaźniki finansowe zostały spełnione 

zgodnie z otrzymanym od banku warunkowym uchyleniem Przypadku Naruszenia dla wskaźnika DSCR. 

Spółka obsługuje zadłużenie zgodnie z podpisaną Umową Kredytową wraz z dalszymi jej zmianami. 

 

19. Pozostałe rezerwy 

19.1 Pozostałe rezerwy długoterminowe 

 

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych 

Okres zakończony Okres zakończony 

30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 

(niebadane) (badane) 

Na początek okresu 441  440  

Utworzenie 83  114  

Rozwiązanie - (113) 

Odpisy na koniec okresu 524  441  

W pozycji pozostałe rezerwy długoterminowe Spółka prezentuje rezerwę na likwidację odpadów powstałych 

w procesach produkcyjnych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska Spółka jest zobowiązana 

do dokonania wszelkich czynności wymaganych przepisami związanych z utylizacją odpadów jakie powstały 

w toku jej działalności. 

 

19.2 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 

 

Zmiana stanu pozostałych 

rezerw krótkoterminowych 

Rezerwa na 

pozostałe 

wynagrodzenia 

i odprawy 

Rezerwa na 

bonusy i 

premie od 

sprzedaży 

Rezerwa 

na kary i 

reklamacje 

Rezerwa na 

naprawy 

gwarancyjne 

oraz zwroty 

Inne 

rezerwy 
Razem 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku 100  421  23  123  357  1 024  

Utworzone  - 3 294  243  - 351  3 888  

Rozwiązanie i wykorzystanie - (2 483) (23) - (412) (2 918) 

Przeklasyfikowanie (100) - - - (175) (275) 

Reklasyfikacja z tytułu 

wdrożenia MSSF 15 
- - - (123) - (123) 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku - 1 232  243  - 121  1 596  
       

Zmiany w okresie:       

Utworzone  - 1 736  60  - 211  2 007  

Rozwiązanie i wykorzystanie - (2 770) - - (185) (2 955) 

Na dzień 30 czerwca 2019 roku - 198  303  - 147  648  

 

20. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, umów oraz pozostałe zobowiązania 

20.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, umów oraz inne zobowiązania finansowe 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania 

finansowe 

30 czerwca 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

(niebadane) (badane)  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług     

Wobec jednostek pozostałych w tym  30 581  27 335  

- zobowiązania zafakturowane  

- faktury zakupu towarów i materiałów w drodze 

- rezerwy na koszty usług (faktury w drodze) 

29 822 

232 

527  

26 319 

886 

130    
Zobowiązania z tytułu leasingu 5 015 - 

Zobowiązania z tytułu umów  

Zobowiązania z tytułu zwrotów towarów 

Zaliczki na dostawy 

1 057 

208  

1 090 

221     
Zobowiązania inwestycyjne   
Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych 173 330 

   
Inne zobowiązania finansowe   
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - 340 

Razem 37 034  29 316 

   - krótkoterminowe 32 590  29 174 

   - długoterminowe 4 444  142 
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20.2 Pozostałe zobowiązania niefinansowe 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe 
30 czerwca 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

(niebadane) (badane) 

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych 

świadczeń 
  

Podatek VAT 1 404  333 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 394  420  

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotne 1 453  1 426  

Pozostałe podatki -  12     
Pozostałe   
Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 2 119  1 858  

 - wynagrodzenia naliczone za bieżący okres, wypłacone w kolejnych 

okresach  
1 665 1 538 

 - rezerwy na świadczenia pracownicze wynikające z regulaminów 454 320 

Dostawy w drodze (przychody zafakturowane) 240  -  

Inne zobowiązania niefinansowe 43  44  

Razem 5 653  4 093  

 

21. Udzielone oraz otrzymane gwarancje i inne zobowiązania oraz należności warunkowe 

Udzielone gwarancje i inne zobowiązania warunkowe 30 czerwca 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

 (niebadane) (badane) 

Gwarancje bankowe udzielane jako zabezpieczenie wykonania umów 

handlowych 
1 879  2 538  

Razem 1 879  2 538  

 

Wartość udzielonych gwarancji na dzień 30 czerwca 2019 roku spadła o 659 tysięcy złotych w stosunku 

do 31 grudnia 2018 roku, co było spowodowane wygaśnięciem gwarancji należytego wykonania kontraktów na 

kwotę 1 358 tysięcy złotych, ponadto zostały udzielone nowe gwarancje dobrego wykonania umów na dostawy 

towarów w kwocie 699 tysięcy złotych. 

 

Otrzymane gwarancje i inne należności warunkowe 30 czerwca 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

 (niebadane) (badane) 

Gwarancje bankowe otrzymane jako zabezpieczenie wykonania umów 

handlowych 
62  63 

Razem 62  63 

 

22. Sprawy sądowe 

Na dzień 30 czerwca 2019 roku i dzień 31 grudnia 2018 roku RADPOL S.A. nie była stroną istotnych spraw 

sądowych ani postępowań toczących się przed organami administracji publicznej. 

 

23. Informacje o podmiotach powiązanych 

23.1 Podmiot o znaczącym wpływie na Spółkę 

W okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku oraz w 2018 roku RADPOL S.A. nie zawierała żadnych 

znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi.  

 

23.2 Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki 

Kadrę kierowniczą Spółki stanowią członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd. 

Wynagrodzenia Zarządu: 

Imię Nazwisko 
Fundusz 

bezosobowy 

Razem okres 

 6 miesięcy 2019 

(niebadane) 

Umowa  

o pracę 

Fundusz 

bezosobowy 

Razem rok 

31 grudnia 

2018 

Anna  Kułach 358  358  - 456 456 

Jacek Fotyma 156 156  - - - 

Michał Jarczyński 24  24  - 570 570 

Marcin Kowalczyk -  -  83 - 83 

Piotr  Jabłoński - - - 333 333 

Andrzej Sielski -  -  - 14 14 

Razem   538  538 83 1 373 1 456 
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Wynagrodzenia Rady Nadzorczej: 

Imię Nazwisko 

Fundusz bezosobowy  

okres 6 miesięcy 2019 

(niebadane) 

Fundusz bezosobowy  

okres zakończony                       

31 grudnia 2018 (badane ) 

Leszek Iwaniec 27 55 

Piotr Ciżkowicz 27 55 

Jerzy Markiewicz 24 48 

Andrzej Kasperek 24 49 

Krzysztof Kołodziejczyk 21 43 

Dariusz Formela 21 42 

Krzysztof Rogalski 27  23  

Razem 
 

171 315 

 

24. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą kredyty bankowe, środki pieniężne 

i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów jest pozyskanie środków finansowych na 

działalność Spółki. Spółka posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. 

Spółka zawiera również transakcje z udziałem instrumentów pochodnych, przede wszystkim kontrakty na zamianę 

stóp procentowych (swapy procentowe). Celem tych transakcji jest zarządzanie ryzykiem stopy procentowej 

i ryzykiem kursowym powstającym w toku działalności Spółki oraz wynikających z używanych przez nią źródeł 

finansowania. 

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, 

ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady 

zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej. Spółka monitoruje 

również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. 

 

24.1 Ryzyko stopy procentowej 

Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim 

długoterminowych zobowiązań finansowych. 

Spółka zarządza kosztami oprocentowania poprzez korzystanie zarówno ze zobowiązań o oprocentowaniu stałym, 

jak i zmiennym. 

Zmiana stóp procentowych zaciągniętych kredytów o 1p.p.% spowoduje wzrost kosztów odsetek o kwotę j.n.: 

Ryzyko stopy procentowej 

Zwiększenie / 

zmniejszenie o pkt 

procentowe 

Wpływ na 

zysk lub 

stratę brutto 

Wpływ na 

inne całkowite 

dochody 

Wpływ na 

całkowite 

dochody ogółem 

Okres zakończony dnia 30 czerwca 2019 

roku (niebadane) 
    

PLN + 1p.p. (438) -  (355) 

PLN - 1p.p. 438  - 355  

Okres zakończony dnia 30 czerwca 2018 

roku (niebadane) 
    

PLN + 1p.p. (162) 116  (15) 

PLN - 1p.p. 162  (116) 15  

 

24.2 Ryzyko walutowe 

Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku 

dokonywania przez jednostkę operacyjną sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta funkcjonalna. 

Około 15,2% transakcji sprzedaży oraz około 51,6% transakcji zakupów zawartych przez Spółkę wyrażonych jest 

w walutach innych niż waluta funkcjonalna jednostki operacyjnej. 
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Ryzyko walutowe 
Wzrost / spadek  

kursu waluty 

Wpływ na zysk lub 

stratę brutto 

Wpływ na całkowite 

dochody ogółem 

30 czerwca 2019 – EUR + 10% (822) (666) 
 - 10% 822  666  

30 czerwca 2018 – EUR + 10% (1 062) (860) 
 - 10% 1 062  860  

30 czerwca 2019 – USD + 10% 9  7  
 - 10% (9) (7) 

30 czerwca 2018 – USD + 10% (13) (11) 
 - 10% 13  11  

30 czerwca 2019 – CNY + 10% 5  4  
 - 10% (5) (4) 

30 czerwca 2018 – CNY + 10% 1  1  

  - 10% (1) (1) 

 

24.3 Ryzyko kredytowe 

Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, 

którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom weryfikacji.  

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz niektóre 

instrumenty pochodne, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą 

stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. 

W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 

 

24.4 Ryzyko związane z płynnością 

Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie 

to uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji, jak i aktywów finansowych (np. konta 

należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej. 

Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością, a elastycznością finansowania, poprzez 

korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, kredyt 

kupiecki czy leasing.  

 

25. Instrumenty finansowe 

Spółka wdrożyła rachunkowość zabezpieczeń przyszłych przepływów pieniężnych, której celem jest 

zabezpieczenie zmienności przepływów pieniężnych kredytów w PLN o zmiennym oprocentowaniu, wynikającej 

z ryzyka zmian stóp procentowych, z wykorzystaniem transakcji IRS. Na dzień sprawozdawczy, tj. 30 czerwca 

2019 roku, Spółka nie posiada zabezpieczonych pozycji kredytów. 

 

25.1 Klasy i kategorie instrumentów finansowych 

Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości godziwych aktywów i zobowiązań finansowych z wartościami 

ujętymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej: 

30 czerwca 2019 roku  

(niebadane) 

  

Kategorie instrumentów finansowych 

Wartość bilansowa 

ogółem 

Wyceniane w wartości 

godziwej przez inne 

całkowite dochody 

Wyceniane według 

zamortyzowanego 

kosztu 

Klasy instrumentów finansowych       

Aktywa finansowe    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  - 3 942  3 942  

Należności z tytułu dostaw i usług - 39 306  39 306  

Aktywa z tytułu umów -krótkoterminowe - 2 197  2 197  

Aktywa z tytułu umów - długoterminowe - 277  277  

Razem - 45 722  45 722  

Zobowiązania finansowe    

Kredyty i pożyczki - 43 802  43 802  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  - 30 581  30 581  

Zobowiązania z tytułu umów                                        - 1 265  1 265  

Zobowiązania inwestycyjne - 173  173  

Razem - 75 821  75 821  
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30 czerwca 2019 roku 

(niebadane) 

Kategorie instrumentów finansowych 

wyłączone z zakresu MSSF 9 Wartość bilansowa 

ogółem Zobowiązania z tytułu leasingu wycenione 

według zamortyzowanego kosztu  

Klasy instrumentów finansowych     

Zobowiązania z tytułu leasingu  5 015 5 015  

Razem 5 015           5 015  

 

31 grudnia 2018 roku  

(badane) 

Kategorie instrumentów finansowych   

Wyceniane w wartości 

godziwej przez inne 

całkowite dochody 

Wyceniane według 

zamortyzowanego 

kosztu 

Wartość bilansowa 

ogółem 

Klasy instrumentów finansowych       

Aktywa finansowe    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  - 3 724  3 724  

Krótkoterminowe aktywa finansowe - 23  23  

Należności z tyt. dostaw i usług - 29 760  29 760  

Aktywa z tytułu umów - krótkoterminowe - 2 312  2 312  

Aktywa z tytułu umów - długoterminowe - 282  282  

Razem - 36 101  36 101  
    

Zobowiązania finansowe    

Kredyty i pożyczki - 37 773  37 773  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  - 27 335  27 335  

Zobowiązania z tytułu umów - 1 311  1 311  

Zobowiązania inwestycyjne - 330  330  

Razem - 66 749  66 749  

 

31 grudnia 2018 roku 

(badane) 

Kategorie instrumentów finansowych 

wyłączone z zakresu MSSF 9 
Wartość bilansowa 

ogółem 
Pozostałe zobowiązania finansowe  

Klasy instrumentów finansowych     

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 340 340  

Razem 340 340  

 

26. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

W dniu 22 sierpnia 2019 roku Spółka otrzymała od mBank S.A. promesę finansowania. Dokument ten jest 

wynikiem prowadzonych od kilku miesięcy przez Spółkę rozmów dotyczących finansowania działalności w 

kolejnych latach. Z zastrzeżeniem uzgodnienia satysfakcjonujących dokumentów finansowania, w tym m.in. 

Umowy Kredytu i dokumentów zabezpieczenia przewidzianych w Umowie Kredytu, mBank zobowiązał się 

udostępnić (przedłużyć) Spółce: 

- Kredyt Terminowy na kwotę 26.000.000 zł z terminem ostatecznej spłaty na dzień 30 września 2024 roku 

(przedłużenie obecnego Kredytu A, B, C i F wynikających z Umowy Kredytu zawartej przez Spółkę z Bankiem 

dnia 4 września 2012 roku, następnie zmienianej (dalej „Umowa Kredytu”)), 

- Kredyt Obrotowy na kwotę 10.000.000 zł z terminem ostatecznej spłaty na dzień 30 września 2020 roku 

(przedłużenie obecnego kredytu D1 wynikającego z Umowy Kredytu),  

- Linia Wieloproduktowa: 14.000.000 zł z terminem ostatecznej spłaty na dzień 30 września 2020 roku 

(przedłużenie obecnego Kredytu E wynikającego z Umowy Kredytu), 

- Linia na Gwarancje: 6.000.000 zł - przedłużenie Linii na Gwarancje na okres 12 miesięcy (przedłużenie Linii 

na Gwarancję wynikającej z umowy ramowej zawartej przez Spółkę z Bankiem dnia 13 kwietnia 2015 roku 

następnie zmienianej (dalej „Umowa ramowa”). 

Termin obowiązywania promesy finansowania to 30 września 2019 roku. 

 

Główny Księgowy Prezes Zarządu Członek Zarządu  

                  Wojciech Ordza  Anna Kułach  Jacek Fotyma  

Człuchów, 22 sierpnia 2019 roku 
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