
 
 

 

 

 

  

 

RAPORT KWARTALNY  

RADPOL S.A. 

 

ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY  

DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Człuchów, 26 października 2017 roku 

 



RADPOL S.A. 

Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku (dane w tys. PLN) 

  1 

 
 

SPIS TREŚCI: 

I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADPOL S.A. ......................................................................... 4 

1. Wybrane dane finansowe .......................................................................................................... 4 

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................................................................... 5 

3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej.......................................................................................... 6 

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ............................................................................ 7 

5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................................................................ 8 

II. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ............................ 9 

1. Informacje ogólne...................................................................................................................... 9 

2. Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.................................................................................. 9 

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego .............................................................................. 10 

4. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ..................... 10 

5. Oświadczenie o zgodności ...................................................................................................... 11 

6. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń RADPOL S.A. w okresie, którego dotyczy 

raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących .................................................. 11 

7. Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym 

okresie ................................................................................................................................................ 11 

8. Informacje w zakresie rodzaju oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, 

kapitał własny, zysk netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, 

wielkość lub częstotliwość ................................................................................................................. 12 

9. Informacje w zakresie rodzaju oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były 

prezentowane w poprzednich raportach okresowych bieżącego roku okresowego, lub zmiany 

wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich latach obrotowych ............ 13 

10. Informacje o wartości zapasów oraz odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości 

netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu ..................................................... 14 

11. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, 

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz odwróceniu 

takich odpisów .................................................................................................................................... 14 

12. Informacje o należnościach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należnościach ............ 14 

13. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki ......................................................................... 15 

14. Informacje o rezerwach ........................................................................................................... 15 

15. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych .............................................. 16 

16. Przekształcenie danych porównawczych ................................................................................ 16 

17. Informacje dotyczące segmentów operacyjnych ..................................................................... 19 



RADPOL S.A. 

Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku (dane w tys. PLN) 

  2 

 
 

18. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które 

mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki

 25 

19. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy 

kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie ujęto żadnych działań naprawczych do końca 

okresu sprawozdawczego ................................................................................................................... 25 

20. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 

transakcji z podmiotami powiązanymi. .............................................................................................. 25 

21. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o 

zmianie sposobu (metody) jej ustalania ............................................................................................. 25 

22. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub 

wykorzystania tych aktywów ............................................................................................................. 25 

23. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 

wartościowych .................................................................................................................................... 25 

24. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu 

na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane ...................................................... 26 

25. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone 

sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć 

na przyszłe wyniki finansowe emitenta.............................................................................................. 26 

26. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego ............................................................ 26 

27. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej 

i wyniku finansowego emitenta .......................................................................................................... 26 

III. POZOSTAŁE INFORMACJE .................................................................................................... 26 

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a 

w przypadku emitenta będącą jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go 

przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

– również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji .......................................... 26 

2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia 

jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji 

długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności ......................................... 27 

3. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz wyników na dany okres, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w 

stosunku do wyników prognozowanych ............................................................................................ 27 

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 

co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania 

raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich 

procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 

procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w 



RADPOL S.A. 

Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku (dane w tys. PLN) 

  3 

 
 

strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu kwartalnego ............................................................................................................................ 27 

5. Zestawienie  stanu  posiadania  akcji  emitenta  lub  uprawnień  do  nich  przez  osoby  

zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem 

zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla 

każdej z osób ...................................................................................................................................... 27 

6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej ........................................................................ 28 

7. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu 

lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego 

podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co 

najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta ..................................................................................... 28 

8. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny 

możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta ............................................................................. 28 

9. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego 

wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ................................................................... 28 

10. Podstawowe wskaźniki Spółki w oparciu o niniejsze sprawozdanie ...................................... 29 

 

 

 

 

 

  



RADPOL S.A. 

Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku (dane w tys. PLN) 

  4 

 
 

I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADPOL S.A. 

1. Wybrane dane finansowe 

 

  
Okres 9 miesięcy 

zakończony  

Okres 9 miesięcy 

zakończony  

Okres 9 miesięcy 

zakończony  

Okres 9 miesięcy 

zakończony  
 30 września 2017 30 września 2016 30 września 2017 30 września 2016 
 PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 

  (niebadane) 
(przekształcone*, 

niebadane) 
(niebadane) 

(przekształcone*, 

niebadane) 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 
120 619  115 926  28 337  26 535  

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 727  (5 677) 171  (1 299) 

III. Zysk (strata) brutto (1 445) (7 781) (339) (1 781) 

IV. Zysk (strata) netto (1 605) (6 304) (377) (1 443) 

V. Liczba akcji  28 706 857  25 434 542  28 706 857  25 434 542  

VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 

(w zł/EUR)  
(0,06) (0,25) (0,01) (0,06) 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
(8 660) (431) (2 034) (99) 

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
(644) (999) (151) (229) 

IX. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
12 838  (6 913) 3 016  (1 582) 

X. Przepływy pieniężne netto, razem 3 534  (8 343) 830  (1 910)      

  
 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 

 

Stan na dzień 
 30 września 2017 31 grudnia 2016 30 września 2017 31 grudnia 2016 
 PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 

  (niebadane)   (niebadane)   

XI. Aktywa trwałe 101 606  105 146  23 579  23 767  

XII. Aktywa obrotowe 88 935  51 680  20 639  11 682  

XIII. Aktywa razem  190 541  156 826  44 218  35 449  

XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 98 652  83 368  22 894  18 844  

XV. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 37 452  44 581  8 691  10 077  

XVI. Zobowiązania krótkoterminowe  61 200  38 787  14 203  8 767  

XVII. Kapitał własny  91 889  73 458  21 324  16 604  

XVIII. Kapitał zakładowy  1 148  772  266  175  

(*) Dane prezentowane w tabeli zostały przekształcone stosownie do zmiany danych porównawczych opisanych w nocie nr II.16. 

Liczba akcji w poz. V to średnia ważona liczba akcji zwykłych występująca w ciągu danego okresu skorygowana 

o ilość akcji skupionych. 

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na walutę 

EUR według następujących zasad:  

1) Pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych 

przez NBP obowiązujących na dzień 30 września 2017 roku (1 EUR = 4,3091 PLN) oraz na dzień 

31 grudnia 2016 roku (1 EUR = 4,4240 PLN). 

2) Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów 

pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych 

przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 9 miesięcy, zakończony dnia 

30 września 2017 roku oraz dnia 30 września 2016 roku (odpowiednio 1 EUR = 4,2566 PLN i 1 EUR = 

4,3688 PLN).
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2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

  
Za okres 

01.07.2017 - 

30.09.2017 

Za okres 

01.01.2017 - 

30.09.2017 

Za okres 

01.07.2016 - 

30.09.2016 

Za okres 

01.01.2016 - 

30.09.2016 

  (niebadane) (niebadane) 
(przekształcone*, 

niebadane) 

(przekształcone*, 

niebadane) 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży 51 137  120 619  42 679  115 926  

Pozostałe przychody 93  278  168  525  

Koszt własny sprzedaży (42 507) (101 181) (34 839) (94 552) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 723  19 716  8 008  21 899  

Pozostałe przychody operacyjne 82  834  224  596  

Koszty sprzedaży (4 241) (11 263) (4 245) (12 198) 

Koszty ogólnego zarządu (2 701) (8 239) (3 211) (9 051) 

Pozostałe koszty operacyjne (295) (321) (372) (6 923) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 568  727  404  (5 677) 

Przychody finansowe 89 92  - 12  

Koszty finansowe (1 083) (2 264) (466) (2 116) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 574  (1 445) (62) (7 781) 

Podatek dochodowy (150)  (160)  16  1 477  

ZYSK (STRATA) NETTO 424  (1 605) (46) (6 304) 

Pozycje, które mogą zostać przeniesione w 

późniejszych okresach do rachunku zysków i 

strat: 

    

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 61  198  121  310  

Podatek dochodowy dotyczący składników, 

które mogą zostać przeniesione w późniejszych 

okresach 

(12) (38) (23) (59) 

Inne całkowite dochody netto, które mogą 

zostać przeklasyfikowane do zysku/straty w 

kolejnych okresach sprawozdawczych 

49  160  98  251  

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 

OBROTOWY 
473  (1 445) 52  (6 053) 

 

Zysk/ strata na jedną akcję:     

– podstawowy zysk/ strata na jedną akcję 0,01  (0,06) (0,00) (0,25) 

– rozwodniony zysk/ strata na jedną akcję 0,01  (0,07) (0,00) (0,25) 

 

 (*) Przekształcenie danych porównawczych opisano w nocie nr II.16 niniejszego raportu. 
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3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 
 Numer 

noty 

30 września 2017 31 grudnia 2016 

  (niebadane)   

AKTYWA    

Aktywa trwałe    

Rzeczowe aktywa trwałe   95 178  98 656  

Prawo wieczystego użytkowania gruntów   2 371  2 395  

Wartości niematerialne   3 419  3 393  

Wartość firmy  59  59  

Należności długoterminowe  12 202  171  

Rozliczenia międzyokresowe   377  472  

Aktywa trwałe razem  101 606  105 146  

Aktywa obrotowe    

Zapasy 10  31 764  24 765  

Należności z tytułu dostaw i usług 12  48 517  22 309  

Pozostałe należności   446  409  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  6 365  2 834  

Rozliczenia międzyokresowe  860  380  

Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży   983  983  

Aktywa obrotowe razem   88 935  51 680  

AKTYWA RAZEM   190 541  156 826  

KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA    

Kapitał własny    

Kapitał podstawowy   1 148  772  

Akcje własne   (2 332) (2 331) 

Kapitał zapasowy z emisji akcji   71 824  52 323  

Zyski zatrzymane  4 104  5 709  

Pozostałe kapitały rezerwowe  17 149  17 149  

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń  (126) (286) 

Zyski/straty ze zmiany założeń aktuarialnych   122  122  

Kapitał własny razem  91 889  73 458  

Zobowiązania długoterminowe i rezerwy    

Oprocentowane kredyty i pożyczki  13 29 162  36 136  

Inne zobowiązania finansowe  322  353  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  2 423  2 226  

Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych 14  1 038  1 038  

Pozostałe rezerwy 14  338  650  

Przychody przyszłych okresów   4 169  4 178  

Zobowiązania długoterminowe i rezerwy razem  37 452  44 581  

Zobowiązania krótkoterminowe    

Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek  13 17 216  15 090  

Inne zobowiązania finansowe  104  - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   35 773  17 457  

Pozostałe zobowiązania niefinansowe   5 174  4 101  

Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych 14  748  712  

Pozostałe rezerwy  14 1 878  808  

Przychody przyszłych okresów   307  619  

Zobowiązania krótkoterminowe razem   61 200  38 787  

KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM   190 541  156 826  
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4. 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 2016 roku 

(publikowane)  
772  (2 331) 52 323  27 424  17 149  (627) 48  94 758  

Korekta błędu (przekształcenie bilansu 

otwarcia) 
- - - (13 250) - - - (13 250) 

Na dzień 1 stycznia 2016 roku 

(przekształcone)  
772  (2 331) 52 323  14 174  17 149  (627) 48  81 508  

Zysk (strata) netto za okres obrotowy - - - (6 304) - - - (6 304) 

Inne całkowite dochody netto za okres 

obrotowy 
- - - - - 247  - 247  

Na dzień 30 września 2016 roku 

(przekształcone*, niebadane) 
772  (2 331) 52 323  7 870  17 149  (380) 48  75 451  

Na dzień 1 stycznia 2016 roku 

(przekształcone)  
772  (2 331) 52 323  14 174  17 149  (627) 48  81 508  

Inne całkowite dochody - - - - - 341  74  415  

Inne korekty - - - (1) - - - (1) 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku  772  (2 331) 52 323  5 709  17 149  (286) 122  73 458  

Na dzień 01 stycznia 2017 roku 772  (2 331) 52 323  5 709  17 149  (286) 122  73 458  

Zysk (strata)  netto za rok obrotowy - - - (1 605) - - - (1 605) 

Inne całkowite dochody - - - - - 160  - 160  

Wpłaty z tytułu emisji akcji serii F 76  - 6 226  - - - - 6 302  

Koszty emisji akcji serii F - - (54) - - - - (54) 

Wpłaty z tytułu emisji akcji serii E 300  - 13 700   - - - 14 000  

Koszty emisji akcji serii E - - (371) - - - - (371) 

Opłaty bankowe z tyt. skupu akcji 

własnych 
- (1) - - - - - (1) 

Stan na 30 września 2017 roku 

(niebadane) 
1 148  (2 332) 71 824  4 104  17 149  (126) 122  91 889  

(*) Przekształcenie danych porównawczych opisano w nocie nr II.16 niniejszego raportu. 
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5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

  
Numer 

noty 

Za okres 01.01.2017 

- 30.09.2017 

Za okres 01.01.2016 

- 30.09.2016 

  
 

(niebadane) 
(przekształcone*, 

niebadane) 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

   

Zysk (strata) brutto  (1 445) (7 781) 

Korekty o pozycje:  (7 215) 7 350  

Amortyzacja  4 546  6 707  

Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej  (210) 4 402  

Zwiększenie/zmniejszenie stanu należności  (26 279) (4 942) 

Zwiększenie/zmniejszenie stanu zapasów  (6 999) 5 831  

Zwiększenie/zmniejszenie stanu zobowiązań z wyjątkiem 

kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych 

 
19 486  (5 321) 

Koszty z tytułu odsetek  2 149  1 907  

Przychody / koszty z tytułu różnic kursowych  3  - 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów 

przyszłych okresów 

 
(705) (368) 

Zmiana stanu rezerw  794  (1 829) 

Podatek dochodowy zapłacony / zwrócony  - 963  

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (8 660) (431) 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

   

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 

niematerialnych 

 
1 012  564  

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 

niematerialnych 

 
(1 656) (1 563) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (644) (999) 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 

DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

   

Wpływy netto z tytułu emisji akcji 8 20 301  - 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek  2 000  4 558  

Spłaty kredytów i pożyczek  (6 729) (9 606) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (42) - 

Odsetki zapłacone  (2 267) (1 865) 

Pozostałe (koszty emisji) 8 (425) - 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  12 838  (6 913) 

ZWIĘKSZENIE (ZMNIEJSZENIE) NETTO STANU 

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW 

 
3 534  (8 343) 

Różnice kursowe netto na środkach pieniężnych i ekwiwalentach  (3) - 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU  2 834  8 752  

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU  6 365  409  

(*) Przekształcenie danych porównawczych opisano w nocie nr II.16 niniejszego raportu. 
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II. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

Sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. obejmuje okres 9 miesięcy, zakończony dnia 30 września 2017 roku 

oraz zawiera dane porównawcze za okres 9 miesięcy, zakończony dnia 30 września 2016 roku oraz na dzień 

31 grudnia 2016 roku.  

RADPOL Spółka Akcyjna została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 29 grudnia 1995 roku, Repetytorium 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. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja: 

- rur z PP i PE, 

- wyrobów preizolowanych, 

- wyrobów termokurczliwych,  

- osprzętu kablowego,  

- wyrobów z porcelany elektrotechnicznej, 

- żerdzi betonowych używanych do produkcji napowietrznych linii przesyłowych. 

 

2. Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki 

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 września 2017 roku wchodzili: 

- Michał Piotr Jarczyński – Prezes Zarządu, 

- Anna Maria Kułach – Wiceprezes Zarządu, 

- Piotr Ludwik Jabłoński – Członek Zarządu. 

W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki: 

- w dniu 7 lutego 2017 roku ze skutkiem na godzinę 18:00 ze składu Zarządu Spółki oraz pełnionej funkcji 

odwołany został Prezes Zarządu Pan Marcin Michał Kowalczyk, 

- w dniu 7 lutego 2017 roku ze skutkiem na godzinę 18:15 Rada Nadzorcza powierzyła obowiązki Prezesa 

Zarządu Pani Annie Marii Kułach, 

- w dniu 23 maja 2017 roku ze skutkiem na dzień 1 czerwca na godzinę 8:00 Rada Nadzorcza powołała w skład 

Zarządu Spółki Pana Michała Piotra Jarczyńskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu, 

- w dniu 8 czerwca 2017 roku ze skutkiem na godzinę 17:00 Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Spółki 

Pana Piotra Ludwika Jabłońskiego, 

- w dniu 8 czerwca 2017 roku ze skutkiem na godzinę 17:00 Rada Nadzorcza powierzyła Pani Annie Marii 

Kułach funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, 

- w dniu 19 lipca 2017 roku ze skutkiem na godzinę 16:15 ze składu Zarządu Spółki  został odwołany Członek 

Zarządu Spółki Pan Rafał Filip Trzeciak. 

Od dnia bilansowego do dnia publikacji sprawozdania finansowego nie nastąpiły żadne zmiany w składzie 

Zarządu RADPOL S.A. 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 września 2017 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.  

 



RADPOL S.A. 

Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku (dane w tys. PLN) 

  10 

 
 

W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: 

- w dniu 18 stycznia 2017 roku ze skutkiem natychmiastowym, tj. na godzinę 13:45 Przewodniczący Rady 

Nadzorczej Pan Grzegorz Jan Bielowicki złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej, 

- w dniu 7 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej 

Sekretarza Rady Pana Marcina Macieja Wysockiego powołując jednocześnie w skład Rady Nadzorczej Pana 

Grzegorza Romana Bociana, Pana Andrzeja Adama Kasperka i Pana Krzysztofa Andrzeja Kołodziejczyka, 

- w dniu 7 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Pana Piotra Bartosza Ciżkowicza 

na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jerzego Pawła Markiewicza na Zastępcę Przewodniczącego 

Rady oraz Pana Andrzeja Adama Kasperka na Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki,  

- w dniu 21 lutego 2017 roku ze skutkiem na koniec dnia Pan Grzegorz Roman Bocian złożył rezygnację 

z funkcji Członka Rady Nadzorczej, 

- w dniu 22 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej 

Pana Dariusza Marka Formelę. 

Od dnia bilansowego do dnia publikacji sprawozdania finansowego nie nastąpiły żadne zmiany w składzie RN 

RADPOL S.A. 

 

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu 

26 października 2017 roku. 

 

4. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według zasady kosztu 

historycznego z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej, zobowiązań finansowych 

wycenianych do wartości godziwej. 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. co najmniej roku od dnia 

bilansowego. 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 2016 roku. 

Sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. zawiera dane za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 

2017 roku oraz dane porównywalne za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku.   

Przedstawione wybrane dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych 

dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone z PLN na EUR według: 

 

Kursy EUR w okresie 
01.07.2017 - 

30.09.2017 

01.01.2017 - 

30.09.2017 

01.01.2016 - 

31.12.2016 

01.07.2016 -

30.09.2016 

01.01.2016 - 

30.09.2016 

Kurs na koniec okresu 4,3091 4,3091 4,4240 4,3120 4,3120 

Kurs średni 4,2751 4,2566 4,3757 4,3453 4,3688 

Kurs najniższy  4,2032 4,1737 4,2355 4,2626 4,2355 

Kurs najwyższy 4,3166 4,4157 4,5035 4,4501 4,4987 

 

Dane zawarte w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane  

w tysiącach złotych polskich (PLN). Złote polskie stanowią walutę funkcjonalną i walutę sprawozdawczą 

w RADPOL S.A. 
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Istotne zasady (polityka) rachunkowości 

Pozycje wykazane w raporcie kwartalnym są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów 

i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonymi na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Spółki. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od III kwartału 2008 roku RADPOL S.A. sporządza sprawozdanie 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzenia 

Komisji Europejskiej (Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie 

sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki zgodnie z MSSF/MSR). 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, z wyjątkiem sprawozdania z przepływów pieniężnych, 

zostało sporządzone zgodnie z zasadą memoriału. 

 

5. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF") oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”), w tym 

zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi 

standardami zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi 

zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jak również wymogami odnoszącymi się 

do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 

do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane 

przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR") oraz Komitet ds. Interpretacji 

Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF"). 

 

6. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń RADPOL S.A. w okresie, którego dotyczy raport, 

wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 

W okresie, którego dotyczy raport przeprowadzono proces emisji akcji serii F oraz E, o których mowa w punkcie 

nr II.8 niniejszego raportu. 

 

7. Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym 

okresie 

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 i elektroenergetycznej w Polsce. W miesiącach zimowych popyt na wyroby Spółki 

znacząco spada. Głównymi odbiorcami produktów Spółki w tym okresie są przedsiębiorstwa zajmujące się 

naprawą 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 adresować to ryzyko poprzez przygotowanie zapasów poza sezonem na sprzedaż w sezonie 

oraz współpracę z klientami na zasadzie składów konsygnacyjnych. W bieżącym roku w trzecim kwartale 

pozytywny wpływ na wielkość sprzedaży Spółki miał wzrost produkcji budowlano-montażowej w porównaniu 

do analogicznego okresu ubiegłego roku. 
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8. Informacje w zakresie rodzaju oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał 

własny, zysk netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość 

lub częstotliwość 

Jako zdarzenia nietypowe wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, zysk netto lub przepływy 

pieniężne zakwalifikowano przeprowadzone przez Spółkę w okresie sprawozdawczym emisje akcji serii F i E.  

W dniu 7 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej 

przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji 

nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji 

oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 

statutu Spółki, zmienioną następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2017 

roku oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2017 roku. Uchwała 

zakładała podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze 

oferty publicznej poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 

o wartości nominalnej 0,03 PLN.  

W związku z tym, że uchwalony przez Walne Zgromadzenie tryb emisji akcji oznaczał proces rozciągnięty 

w czasie i nie pozwalał na szybkie pozyskanie środków finansowych, w dniu 21 marca 2017 roku 

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęta została kolejna uchwała w sprawie nowej emisji 

2 571 975 akcji serii F. Emisja akcji serii F odbyła się poza ofertą publiczną w drodze subskrypcji prywatnej 

(w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 Ksh) skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej 

niż 149. Cenę emisyjną akcji serii F ustalono na 2,48 złotych. Subskrypcja zamknięta została przeprowadzona 
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w dniach 24 marca – 10 kwietnia 2017 roku i w jej wyniku objęte zostały 2 540 853 akcje. Środki pieniężne z 

podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii F wyniosły 6 301 315,44 złotych i wpłynęły na rachunek 

Spółki w dniu 12 kwietnia 2017 roku. W dniu 15 maja 2017 roku podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym, a następnie w dniu 6 lipca 2017 roku zgodnie z uchwałą Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych akcje serii F zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. 

W dniu 30 czerwca 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki 

przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji serii E, który następnie został opublikowany w dniu 3 lipca 

2017 roku. W drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru zaoferowanych zostało 10 000 000 akcji 

serii E. Cenę emisyjną akcji ustalono na 1,40 złotych. Subskrypcja akcji została przeprowadzona w dniach 5-19 

lipca 2017 roku. W wyniku zapisów podstawowych i dodatkowych objęte oraz opłacone zostały wszystkie 

oferowane akcje serii E. W dniu 8 września 2017 roku Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki do wysokości 1 147 818,15 złotych. Środki z emisji akcji serii E w wysokości 14 000 000 

złotych wpłynęły na konto Spółki w dniu 14 września 2017 roku. Akcje serii E zostały dopuszczone do obrotu 

na rynku regulowanym w dniu 5 października 2017 roku.  

W wyniku przeprowadzonych emisji akcji kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji niniejszego 

sprawozdania finansowego wynosi 1 147 818,15 złotych i dzieli się na 38 260 605 akcji.  

Łącznie na konto Spółki wpłynęło tytułem emisji 20 301 315,44 złotych. W księgach na dzień 30 września 2017 

roku zostało ujętych 425 041,96 złotych kosztów związanych z realizacją emisji akcji. Koszty te zaprezentowane 

zostały w pozycji kapitał zapasowy z emisji akcji. 

 

9. Informacje w zakresie rodzaju oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były 

prezentowane w poprzednich raportach okresowych bieżącego roku okresowego, lub zmiany 

wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich latach obrotowych 

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

 przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych, 

 odpisów aktualizujących składniki aktywów, 

 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 opiera się na najlepszej wiedzy Zarządu i jest zgodna 

z wymogami MSSF. 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka dokonała weryfikacji okresów ekonomicznej 

użyteczności środków trwałych i efekt tej weryfikacji został odzwierciedlony w sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów za okres 9 miesięcy 2017 roku. W wyniku weryfikacji stawek amortyzacja za 9 miesięcy spadła 

o 2 371 tys. złotych w porównaniu do kwoty, która byłaby wykazana w sprawozdaniu finansowym, gdyby 

weryfikacja nie miała miejsca. Efekt weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności został ujęty w okresie 

od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 30 września 2017 roku. 
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10. Informacje o wartości zapasów oraz odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto 

możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

 
Zapasy 30 września 2017 31 grudnia 2016  

  (niebadane)   

Materiały (według ceny nabycia) 11 634  7 625  

Półprodukty i produkcja w toku (według kosztu wytworzenia) 4 566  4 568  

Produkty gotowe (według kosztu wytworzenia) 12 747  11 577  

Towary handlowe (według ceny nabycia) 5 203  4 111  

Zapasy wg cen nabycia/wytworzenia 34 150  27 881  

Odpisy 2 386  3 116  

Zapasy ogółem, według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia 

(kosztu wytworzenia) oraz wartości netto możliwej do uzyskania 
31 764  24 765  

 

11. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych 

aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów 

 

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 
Okres zakończony 

30 września 2017  

Okres zakończony 

31 grudnia 2016  

  (niebadane)   

Odpisy na początek okresu 360  257  

Utworzenie 129  360  

Rozwiązanie (7) - 

Wykorzystanie (129) (257) 

Zmiana klasyfikacji 994  - 

Odpisy na koniec okresu 1 347  360  

 

Poza  zmianami w odpisach aktualizujących zaprezentowanych w powyższej tabeli, w okresie sprawozdawczym 

nie było istotnych zmian w zakresie odpisów aktualizujących. 

W bieżącym okresie nie miały miejsca istotne transakcje nabycia lub sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 

 

12. Informacje o należnościach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należnościach 

 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 30 września 2017 31 grudnia 2016  

  (niebadane)   

Należności z tytułu dostaw i usług 48 517  22 309  

Pozostałe należności od osób trzecich 648  580  

     w tym długoterminowe 202  171  

Należności ogółem (netto) 49 165  22 889  

Odpis aktualizujący należności 3 134  3 274  

Należności brutto 52 299  26 163  
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13. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 

 

 Kredyty 30 września 2017 31 grudnia 2016 

  (niebadane) (badane) 

Kredyty długoterminowe/inwestycyjne 38 181 41 478 

             w tym część wymagalna w okresie 12 miesięcy 9 019 5 342 

             w tym część długoterminowa 29 162 36 136 

Kredyty krótkoterminowe (obrotowe i linie kredytowe) 8 018 9 748 

Odsetki naliczone 179 - 

Kredyty razem 46 378 51 226 

Część krótkoterminowa razem 29 162 36 136 

Część długoterminowa razem 17 216 15 090 

 

14. Informacje o rezerwach 

 

Rezerwa z tytułu świadczeń 

pracowniczych 

Odprawy 

emerytalne 

Odprawy 

rentowe 

Nagrody 

jubileuszowe 

Niewykorzystane 

urlopy 

wypoczynkowe 

Razem 

Wartość rezerw na 31 grudnia 2016 

roku (badane):      
Rezerwa długoterminowa 458  45  535  - 1 038  

Rezerwa krótkoterminowa 92  7  102  511  712  

 550  52  637  511  1 750  

Zmiany w okresie:      

Utworzenie  - - - 557  557  

Wypłacone świadczenia (45) (9) (66) (401) (521) 

 (45) (9) (66) 156  36  

Wartość rezerw na 30 września 2017 

roku (niebadane): 
     

Rezerwa długoterminowa 458  45  535  - 1 038  

Rezerwa krótkoterminowa 47  (2) 36  667  748  

 505  43  571  667  1 786  

 

Pozostałe rezerwy 
Pozostałe rezerwy 

pracownicze 
Bonusy 

Rezerwy 

środowiskowe 
Pozostałe Razem 

Wartość rezerw na 31 grudnia 2016 

roku (badane):      
Rezerwa długoterminowa - - 650  - 650  

Rezerwa krótkoterminowa 472  25  - 311  808  

 472  25  650  311  1 458  

Zmiany w okresie:      

Utworzenie  153  2 573  - 598  3 324  

Wykorzystanie (258) (1 462) (188) (305) (2 213) 

Rozwiązanie (182) - - (171) (353) 

Przeklasyfikowanie z 

długoterminowych do 

krótkoterminowych: 

     

    - długoterminowe - - (124) - (124) 

    - krótkoterminowe - - 124  - 124  

 (287) 1 111  (188) 122  758  

Wartość rezerw na 30 września 2017 

roku (niebadane): 
     

Rezerwa długoterminowa - - 338  - 338  

Rezerwa krótkoterminowa 185  1 136  124  433  1 878  

  185  1 136  462  433  2 216  



RADPOL S.A. 

Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku (dane w tys. PLN) 

  16 

 
 

15. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. 

 

16. Przekształcenie danych porównawczych 

16.1. Zmiany polityki rachunkowości, prezentacji i korekty błędów dotyczące okresów poprzednich 

W niniejszym raporcie zostały dokonane zmiany prezentacji i korekty błędów za okres od dnia 1 stycznia 2016 

roku do dnia 30 września 2016 roku, które są przedstawione poniżej: 

 

Nr 

korekty 

Rodzaj 

zmiany 
Opis korekty błędów i zmiany polityki rachunkowości 

1 
Korekta 

błędu 

Korekta odpisu aktualizującego wartość zapasów: 

1a) Korekta bilansu otwarcia roku 2016 wynosiła 612 tys. złotych z uwzględnieniem efektu 

podatkowego w wys. 116 tys. złotych, łączny wpływ na wynik z lat ubiegłych 496 tys. złotych. 

1b) Korekta wyniku 9 miesięcy 2016 roku wyniosła (209) tys. złotych, z efektem podatkowym 40 

tys. złotych, łączny wpływ na wynik finansowy 9 miesięcy 2016 roku wyniósł minus 169 tys. 

złotych. 

2 
Korekta 

błędu 

Korekty wartości niematerialnych dotyczące aktualizacji ich wartości oraz rozliczenia w czasie. 

Łączny efekt dotyczący okresu 9 miesięcy 2016 roku to (3) tys. złotych.        

3 
Zmiana 

prezentacji 

Korekta prezentacyjna kosztów utrzymania magazynów wyrobów gotowych, kosztów 

administracji lokalizacji Spółki, kosztów PFRON, ubezpieczenia, podatku od nieruchomości - 

korekta zmniejszająca koszty ogólnego zarządu o kwotę 3 452 tys. złotych i zwiększająca koszty 

poszczególnych wydziałów o 1 136 tys. złotych i koszty sprzedaży o 2 316 tys. złotych – bez 

wpływu na wynik finansowy i kapitały. 

4 
Zmiana 

prezentacji 

Prezentacja w kwotach netto odpisów aktualizujących, refaktur kosztów i różnic 

inwentaryzacyjnych  w wys. 468 tys. złotych - bez wpływu na wynik finansowy. 
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16.2. Przekształcenie sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku  

 

  

Za okres 

01.01.2016 - 

30.09.2016 

(przekształcone, 

niebadane) 

Suma korekt 
Korekta  

nr 1 

Korekta  

nr 2 

Korekta  

nr 3 

Korekta  

nr 4 

Za okres 

01.01.2016 - 

30.09.2016 

(publikowane, 

niebadane) 

Działalność kontynuowana        

Przychody ze sprzedaży 115 926  - - - - - 115 926  

Pozostałe przychody 525  - - - - - 525  

Koszt własny sprzedaży (94 552) (1 139) - (3) (1 136) - (93 413) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 899  (1 139) - (3) (1 136) - 23 038  

Pozostałe przychody operacyjne 596  (468) - - - (468) 1 064  

Koszty sprzedaży (12 198) (2 316) - - (2 316) - (9 882) 

Koszty ogólnego zarządu (9 051) 3 452  - - 3 452  - (12 503) 

Pozostałe koszty operacyjne (6 923) 259  (209) - - 468  (7 182) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 677) (212) (209) (3) - - (5 465) 

Przychody finansowe 12  - - - - - 12  

Koszty finansowe (2 116) - - - - - (2 116) 

Strata przed opodatkowaniem (7 781) (212) (209) (3) - - (7 569) 

Podatek dochodowy 1 477  40  40  - - - 1 437  

ZYSK (STRATA) NETTO (6 304) (172) (169) (3) - - (6 132) 

Inne całkowite dochody netto, które mogą zostać 

przeklasyfikowane do zysku/straty w kolejnych okresach 

sprawozdawczych 

251  - - - - - 251  

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES OBROTOWY (6 053) (172) (169) (3) - - (5 881) 
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16.3. Przekształcenie sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku 

 

  

Za okres 

01.07.2016 - 

30.09.2016 

(przekształcone, 

niebadane) 

Suma korekt 
Korekta  

nr 1 

Korekta  

nr 2 

Korekta  

nr 3 

Korekta  

nr 4 

Za okres 

01.07.2016 - 

30.09.2016 

(publikowane, 

niebadane) 

Działalność kontynuowana        

Przychody ze sprzedaży 42 679  - - - - - 42 679  

Pozostałe przychody 168  - - - - - 168  

Koszt własny sprzedaży (34 839) (380) - (1) (379) - (34 459) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 008  (380) - (1) (379) - 8 388  

Pozostałe przychody operacyjne 224  (28) - - - (28) 252  

Koszty sprzedaży (4 245) (853) - - (853) - (3 392) 

Koszty ogólnego zarządu (3 211) 1 232  - - 1 232  - (4 443) 

Pozostałe koszty operacyjne (372) 161  133  - - 28  (533) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 404  132  133  (1) - - 272  

Przychody finansowe - - - - - - - 

Koszty finansowe (466) - - - - - (466) 

Strata przed opodatkowaniem (62) 132  133  (1) - - (194) 

Podatek dochodowy 16  (25) (25) - - - 41  

ZYSK (STRATA) NETTO (46) 107  108  (1) - - (153) 

Inne całkowite dochody netto, które mogą zostać 

przeklasyfikowane do zysku/straty w kolejnych okresach 

sprawozdawczych 

98  - - - - - 98  

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES OBROTOWY 52  107  108  (1) - - (55) 
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17. Informacje dotyczące segmentów operacyjnych 

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

operacyjne) w oparciu o produkty wykorzystywane przez finalnych odbiorców. Zidentyfikowano następujące 

segmenty operacyjne:   

Segment energetyczny zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów i towarów, które wykorzystywane są przez 

finalnych odbiorców takich jak: zakłady energetyczne, spółki dystrybucji energii, hurtownie elektryczne, spółki 

zajmujące się zarządzaniem sieciami energetycznymi. Głównymi produktami tego segmentu są: termokurcz 

energetyczny, osprzęt kablowy, wyroby z porcelany elektrotechnicznej, wyroby do budowy infrastruktury sieci 

elektroenergetycznych oraz konstrukcji. 

Segment ciepłowniczy zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów wykorzystywanych przez spółki 

ciepłownicze, spółki zajmujące się obsługą sieci ciepłowniczych (budowa/modernizacja/zarządzanie). 

Głównymi produktami tego segmentu są systemy rurowe rur preizolowanych. 

Segment woda-kanalizacja-gaz zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów wykorzystywanych przez 

jednostki zajmujące się dystrybucją wody, gazu oraz systemami kanalizacyjnymi. Głównymi produktami są rury 

wykonane z tworzyw sztucznych. 

Żaden z segmentów operacyjnych Spółki nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia segmentów 

sprawozdawczych. 

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, pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne nie są alokowane na poszczególne 

segmenty w celach zarządczych. Finansowanie Spółki (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz 

podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Spółki i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów. 
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Segmenty operacyjne - przychody i koszty  

okres od 01.07.2017 do 30.09.2017 roku 

(niebadane) 

Segment energetyczny Segment ciepłowniczy 
Segment 

WOD-KAN-GAZ 

Pozostała niealokowana 

działalność 
Razem 

Przychody ze sprzedaży 13 301  22 947  14 682  207  51 137  

w tym:       

Sprzedaż krajowa 11 160  20 563  14 055  150  45 928  

Sprzedaż eksportowa 2 141  2 384  627  57  5 209  

Pozostałe przychody - - 11  82  93  

Koszty własny sprzedaży (9 635) (19 839) (13 001) (32) (42 507) 

Wynik brutto na sprzedaży 3 666  3 108  1 692  257  8 723  

Pozostałe przychody operacyjne - - - 82  82  

Koszty sprzedaży (1 497) (1 049) (626) (1 069) (4 241) 

Koszty ogólnego zarządu - - - (2 701) (2 701) 

Pozostałe koszty operacyjne - - - (295) (295) 

Wynik z działalności operacyjnej 2 169  2 059  1 066  (3 726) 1 568  

Przychody finansowe - - - 89 89 

Koszty finansowe - - - (1 083) (1 083) 

Wynik przed opodatkowaniem 2 169  2 059  1 066  (4 720) 574  

Podatek dochodowy - - - (150)  (150)  

Wynik netto 2 169  2 059  1 066  (4 870) 424 

Amortyzacja 564  331  374  303  1 572  
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Segmenty operacyjne – przychody i koszty  

okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku 

(niebadane) 

Segment energetyczny Segment ciepłowniczy 
Segment 

WOD-KAN-GAZ 

Pozostała niealokowana 

działalność 
Razem 

Przychody ze sprzedaży 37 064  46 786  36 182  587  120 619  

w tym:       

Sprzedaż krajowa 29 265  40 511  34 652  418  104 846  

Sprzedaż eksportowa 7 799  6 275  1 530  169  15 773  

Pozostałe przychody - - 33  245  278  

Koszty własny sprzedaży (27 589) (40 729) (32 605) (258) (101 181) 

Wynik brutto na sprzedaży 9 475  6 057  3 610  574  19 716  

Pozostałe przychody operacyjne - - - 834  834  

Koszty sprzedaży (4 240) (2 480) (1 704) (2 839) (11 263) 

Koszty ogólnego zarządu - - - (8 239) (8 239) 

Pozostałe koszty operacyjne - - - (321) (321) 

Wynik z działalności operacyjnej 5 235  3 577  1 906  (9 991) 727  

Przychody finansowe - - - 92  92  

Koszty finansowe - - - (2 264) (2 264) 

Wynik przed opodatkowaniem 5 235  3 577  1 906  (12 163) (1 445) 

Podatek dochodowy - - - (160)  (160)  

Wynik netto 5 235  3 577  1 906  (12 323) (1 605) 

Amortyzacja 1 682  998  1 120  746  4 546  
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Segmenty operacyjne - przychody i koszty  

okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 roku 

(przekształcone, niebadane) 

Segment energetyczny Segment ciepłowniczy 
Segment 

WOD-KAN-GAZ 

Pozostała niealokowana 

działalność 
Razem 

Przychody ze sprzedaży 14 030  17 586  10 824  239  42 679  

w tym:       

Sprzedaż krajowa 11 450  15 271  9 774  161  36 656  

Sprzedaż eksportowa 2 580  2 315  1 050  78  6 023  

Pozostałe przychody - - 39  129  168  

Koszty własny sprzedaży (10 589) (14 358) (9 847) (45) (34 839) 

Wynik brutto na sprzedaży 3 441  3 228  1 016  323  8 008  

Pozostałe przychody operacyjne - - - 224  224  

Koszty sprzedaży (1 695) (1 000) (572) (978) (4 245) 

Koszty ogólnego zarządu - - - (3 211) (3 211) 

Pozostałe koszty operacyjne - - - (372) (372) 

Wynik z działalności operacyjnej 1 746  2 228  444  (4 014) 404  

Przychody finansowe - - - - - 

Koszty finansowe - - - (466) (466) 

Wynik przed opodatkowaniem 1 746  2 228  444  (4 480) (62) 

Podatek dochodowy - - - 16  16  

Wynik netto 1 746  2 228  444  (4 464) (46) 

Amortyzacja 968  537  500  256  2 261  
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Segmenty operacyjne - przychody i koszty  

okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku 

(przekształcone, niebadane) 

Segment energetyczny Segment ciepłowniczy 
Segment 

WOD-KAN-GAZ 

Pozostała niealokowana 

działalność 
Razem 

Przychody ze sprzedaży 47 369  39 244  28 566  747  115 926  

w tym:       

Sprzedaż krajowa 39 965  33 120  26 433  490  100 008  

Sprzedaż eksportowa 7 404  6 124  2 133  257  15 918  

Pozostałe przychody - - 118  407  525  

Koszty własny sprzedaży (35 674) (31 678) (26 903) (297) (94 552) 

Wynik brutto na sprzedaży 11 695  7 566  1 781  857  21 899  

Pozostałe przychody operacyjne - - - 596  596  

Koszty sprzedaży (5 494) (2 331) (1 700) (2 673) (12 198) 

Koszty ogólnego zarządu - - - (9 051) (9 051) 

Pozostałe koszty operacyjne - - - (6 923) (6 923) 

Wynik z działalności operacyjnej 6 201  5 235  81  (17 194) (5 677) 

Przychody finansowe - - - 12  12  

Koszty finansowe - - - (2 116) (2 116) 

Wynik przed opodatkowaniem 6 201  5 235  81  (19 298) (7 781) 

Podatek dochodowy - - - 1 477  1 477  

Wynik netto 6 201  5 235  81  (17 821) (6 304) 

Amortyzacja 2 912  1 522  1 500  773  6 707  
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Segmenty operacyjne - pozostałe informacje 

30 września 2017 roku (niebadane) 
Segment energetyczny Segment ciepłowniczy 

Segment 

WOD-KAN-GAZ 

Pozostała niealokowana 

działalność 
Razem 

Aktywa segmentu 58 663  43 675  18 503  12 933  133 774  

Rzeczowe aktywa trwałe, pwug, wartości 

niematerialne i aktywa przeznaczone do 

sprzedaży 45 731  31 479  11 896  12 845  101 951  

Wartość firmy 59  - - - 59  

Zapasy 12 873  12 196  6 607  88  31 764  

Odpisy aktualizujące 14 089  1 487  1 165  152  16 893  

Odpisy aktualizujące - rzeczowe aktywa 

trwałe, pwug, wartości niematerialne i aktywa 

przeznaczone do sprzedaży 1 393  102  920  48  2 463  

Odpisy aktualizujące - wartość firmy 12 044  - - - 12 044  

Odpisy aktualizujące - zapasy 652  1 385  245  104  2 386  

 

 

 

Segmenty operacyjne - pozostałe informacje 

31 grudnia 2016 roku 
Segment energetyczny Segment ciepłowniczy 

Segment 

WOD-KAN-GAZ 

Pozostała niealokowana 

działalność 
Razem 

Aktywa segmentu 63 381  40 444  16 553  9 873  130 251  

Rzeczowe aktywa trwałe, pwug, wartości 

niematerialne i aktywa przeznaczone do 

sprzedaży 51 321  32 027  12 261  9 818  105 427  

Wartość firmy 59  - - - 59  

Zapasy 12 001  8 417  4 292  55  24 765  

Odpisy aktualizujące 14 302  1 785  1 319  228  17 634  

Odpisy aktualizujące - rzeczowe aktywa trwałe 

i wartości niematerialne 1 393  102  931  48  2 474  

Odpisy aktualizujące - wartość firmy 12 044  - - - 12 044  

Odpisy aktualizujące - zapasy 865  1 683  388  180  3 116  
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18. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które 

mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki 

Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności nie mają istotnego wpływu na wartość 

aktywów i zobowiązań. 

 

19. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy 

kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie ujęto żadnych działań naprawczych do końca 

okresu sprawozdawczego 

Spółka posiada w  mBank S.A. kredyty na podstawie umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku z późniejszymi 

zmianami, zgodnie z którą Spółka zobowiązana jest do utrzymania wskaźników finansowych na określonym 

poziomie. Wskaźniki kalkulowane są na koniec każdego kwartału.  

W dniu 28 września 2017 roku Spółka uzyskała od banku warunkową zgodę na uchylenie przypadku naruszenia 

wynikającego z niedotrzymania warunków finansowych. Warunek mówi, że wskaźnik zadłużenie netto 

do EBITDA znormalizowana nie może przekroczyć poziomu 8,5. Dodatkowo RADPOL S.A. zobowiązana jest 

do uzyskania następujących wskaźników na określonych poziomach: 

- wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia nie mniej niż 1,20, 

- wskaźnik pokrycia obsługi odsetek nie mniej niż 2,75. 

Na dzień 30 września 2017 roku i na podstawie niniejszego sprawozdania wskaźniki, o których mowa powyżej 

zostały spełnione i wynoszą odpowiednio: 

- wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA znormalizowana 8,23, 

- wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia 3,00, 

- wskaźnik pokrycia obsługi odsetek 9,16. 

 

20. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji 

z podmiotami powiązanymi. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi. 

 

21. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie 

sposobu (metody) jej ustalania 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany metod wyceny. 

 

22. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub 

wykorzystania tych aktywów 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany klasyfikacji aktywów finansowych. 

 

23. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 

wartościowych 

W okresie sprawozdawczym miały miejsce dwie emisje akcji serii F i E, które szczegółowo zostały opisane 

w punkcie nr II.8 niniejszego sprawozdania finansowego. 

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie emitowała, nie wykupywała i nie spłacała nieudziałowych  

papierów wartościowych. 

 



 
RADPOL S.A. 

Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku (dane w tys. PLN) 

26 

 

24. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na 

jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

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. 

Na dzień 30 września 2017 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. 

 

25. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone 

sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć 

na przyszłe wyniki finansowe emitenta 

Zdarzenia wpływające znacząco na wynik finansowy po dniu bilansowym nie wystąpiły. 

 

26. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 

   

Zobowiązania warunkowe 30 września 2017 31 grudnia 2016  

  (niebadane)   

Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji bankowych  2 068  318  

Razem zobowiązania warunkowe  2 068  318  

 

Wartość zobowiązań warunkowych na dzień 30 września 2017 roku wzrosła o 1 756 tys. złotych w stosunku 

do 31 grudnia 2016 roku, co było spowodowane udzieleniem nowych gwarancji dobrego wykonania umów 

na dostawy towarów (w kwocie 1 068 tys. złotych) oraz zabezpieczeniem płatności wobec dostawców (w kwocie 

1 000 tys. złotych).  

 

27. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej 

i wyniku finansowego emitenta 

W dniu 28 września 2017 roku Spółka zawarła z bankiem umowę zmieniającą nr 10 do umowy kredytu 

z dnia 4 września 2012 roku, która w szczególności zawiera zmianę terminów spłaty kredytów D1 oraz E 

na dzień 30 marca 2018 roku. 

 

III. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w 

przypadku emitenta będącą jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go 

przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

– również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji 

RADPOL S.A. nie jest jednostką dominującą wobec innych podmiotów gospodarczych i nie ma obowiązku 

sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 
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2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia 

jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji 

długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności 

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia niniejszego raportu nie miały miejsca zmiany w strukturze Spółki. 

 

3. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 

wyników na dany okres, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku 

do wyników prognozowanych  

Emitent nie publikował prognoz wyników na 2017 rok.  

 

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co 

najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania 

raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich 

procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 

procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian 

w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu kwartalnego 

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

26 października 2017 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 29 czerwca 2017 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 Towarzystwo Funduszy 

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

(*) Aviva Investors Poland Towarzystwo 

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

 - w tym zarządzany przez Aviva Investors 

Poland Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A.       
Aviva Inwestors Specjalistyczny Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty 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 

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny na okaziciela      2 714 998     7,10       2 714 998     7,10 81 449,94 

Pozostali akcjonariusze na okaziciela     24 646 146     64,41      24 646 146     64,41 739 384,38 

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

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

 

5. Zestawienie  stanu  posiadania  akcji  emitenta  lub  uprawnień  do  nich  przez  osoby  zarządzające 

i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian 

w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla 

każdej z osób 

Zestawienie akcji posiadanych przez Członków Zarządu Spółki na dzień publikacji raportu za okres 9 miesięcy 

zakończony 30 września 2017 roku: 
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Członek Zarządu Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Wartość nominalna akcji 

(0,03 zł) 

Michał Jarczyński 12 500 0,03 375,00 

Razem 12 500 0,03 375,00 

 

6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

W dniu 4 maja 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przed 

Urzędem Regulacji Energetyki („URE”), wszczęte z urzędu przez Prezesa URE w sprawie wymierzenia Spółce 

kary pieniężnej w związku z  niezastosowaniem się przez Spółkę do obowiązku ograniczeń w poborze energii 

elektrycznej w roku 2015.  

Odpowiedź zawierająca wyjaśnienia Spółki została wysłana do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 29 maja 

2017 roku. W ocenie zarządu Spółki stopień szkodliwości początkowego i chwilowego przekroczenia limitów 

poboru mocy nałożonych na Spółkę był znikomy, co więcej, Spółka powzięła wszelkie działania celem 

jak najszybszego dostosowania się do wprowadzonych ograniczeń w poborze energii.  

 

7. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub 

pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego 

podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co 

najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta 

Emitent nie udzielił poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 

10% kapitałów własnych Spółki. 

 

8. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, 

finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości 

realizacji zobowiązań przez emitenta 

Istotnym z punktu widzenia sytuacji finansowej Spółki zdarzeniem były emisje akcji serii F oraz akcji serii E, 

które zakończyły się pozyskaniem środków finansowych na poziomie 6,3 mln złotych (emisja akcji serii F) oraz 

14 mln złotych (emisja akcji serii E). Akcje zostały objęte zarówno przez dotychczasowych, jak i nowych 

akcjonariuszy. W wyniku tych emisji dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 376 225,59 

złotych i wynosi on obecnie 1 147 818,15 złotych. Środki z niniejszych emisji w całości zostały przekazane 

Spółce. 

 

9. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki 

w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

Główne czynniki mogące mieć wpływ na działalność RADPOL S.A. na przestrzeni kolejnych kwartałów to: 

1) Ogólna koniunktura gospodarcza w kraju oraz na rynkach eksportowych. Działalność Spółki jest w dużej 

mierze zależna od prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych, gdyż głównymi odbiorcami produktów 

RADPOL S.A. są firmy sektora energetyki zawodowej i ciepłownictwa. 

2) Tempo rozwoju sieci ciepłowniczych, przy budowie/remontach, w których wykorzystywane są produkty 

wykonane w technologii sieciowania radiacyjnego znajdujące się w asortymencie RADPOL S.A. 

3) Intensyfikacja sprzedaży eksportowej na rynkach Europy Zachodniej pozwoli Spółce na rozbudowę bazy 

odbiorców wysokomarżowych produktów poddawanych obróbce radiacyjnej na posiadanych 

akceleratorach elektronowych. 

4) Z uwagi na prowadzoną sprzedaż zagraniczną na wyniki Spółki mogą mieć wpływ zmiany kursów walut. 

W celu zminimalizowania wpływu fluktuacji kursów walut Spółka stosuje hedging naturalny. 
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10. Podstawowe wskaźniki Spółki w oparciu o niniejsze sprawozdanie 

 

  

Okres 9 miesięcy 

zakończony 30 

września 2017 roku 

(niebadane) 

Okres 9 miesięcy 

zakończony 30 

września 2016 roku 

(przekształcone, 

niebadane) 

rentowność EBITDA (%)     

EBITDA x 100% 
4,37% 0,89% 

Przychody ze sprzedaży 

rentowność wyniku netto (%)     

wynik finansowy netto x 100% 
-1,33% -5,44% 

Przychody ze sprzedaży 

płynność – wskaźnik płynności I     

aktywa obrotowe ogółem 
1,45 0,76 

zobowiązania krótkoterminowe 

płynność – wskaźnik płynności III     

środki pieniężne 
0,10 0,005 

zobowiązania krótkoterminowe 

szybkość obrotu należności     

należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni 
120,4  81,9  

przychody ze sprzedaży LTM 

okres spłaty zobowiązań     

zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365 dni 
105,2  74,3  

koszt własny sprzedaży LTM 

szybkość obrotu zapasów     

zapasy x 365 dni 
93,4  76,9  

koszt własny sprzedaży LTM 

trwałość struktury finansowania (%)     

(kapitał własny + rezerwy i zobowiązania długoterminowe) x 100% 
67,9% 49,6% 

suma pasywów 

obciążenie majątku zobowiązaniami (%)     

(suma pasywów– kapitał własny) x 100% 
51,8% 56,8% 

suma aktywów 

 

Główna Księgowa Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu 
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Człuchów, dnia 26 października 2017 roku  


