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I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADPOL S.A. 

1. Wybrane dane finansowe 

  Za okres Za okres Za okres Za okres 

 01.01.2016 - 
30.09.2016 

01.01.2015 - 
30.09.2015 

01.01.2016 - 
30.09.2016 

01.01.2015 - 
30.09.2015 

 PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 

  (niebadane)  
(przekształcone * 

niebadane) 
(niebadane) 

(przekształcone * 
niebadane) 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

115 926  152 979  26 535  36 839  

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 465) 7 133  (1 251) 1 718  

III. Zysk (strata) brutto (7 569) 4 710  (1 733) 1 134  

IV. Zysk (strata) netto (6 132) 3 235  (1 404) 779  

V. Liczba akcji  25 434 542  25 434 542  25 434 542  25 434 542  

VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 
PLN / EUR)  

(0,24) 0,13  (0,06) 0,03  

VII. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

(431) 19 351  (99) 4 660  

VIII. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

(999) (2 825) (229) (680) 

IX. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

(6 913) (14 259) (1 582) (3 434) 

X. Przepływy pieniężne netto, razem (8 343) 2 267  (1 910) 546  
     

  Stan na Stan na Stan na Stan na 

  30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015 
 PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000 

 (niebadane)  (przekształcone*) (niebadane)  (przekształcone*) 
     

XI. Aktywa trwałe 119 953  125 877  27 818  29 538  

XII. Aktywa obrotowe 67 832  80 970  15 731  19 000  

XIII. Aktywa razem  187 785  206 847  43 549  48 539  

XIV. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

98 912  112 089  22 939  26 303  

XV. Zobowiązania długoterminowe i 
rezerwy 

10 756  50 172  2 494  11 773  

XVI. Zobowiązania krótkoterminowe  88 156  61 917  20 444  14 529  

XVII. Kapitał własny  88 873  94 758  20 611  22 236  

XVIII. Kapitał zakładowy  772  772  179  181       
(*) 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 EUR 
według następujących zasad:  

1) pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych 
przez NBP obowiązujących na dzień 30 września 2016 roku (1 EUR = 4,3120 PLN) oraz na 31 grudnia 
2015 roku (1 EUR = 4,2615 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 2016 oraz 30 września 2015 roku (odpowiednio 1 EUR = 4,3688 PLN 
i 1 EUR = 4,1527 PLN).  
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2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów. 

 
  Za okres Za okres Za okres Za okres Za okres Za okres 

 

01.07.2016 - 
30.09.2016 

01.01.2016 - 
30.09.2016 

01.07.2015 - 
30.09.2015 

01.07.2015 - 
30.09.2015 

01.01.2015 - 
30.09.2015 

01.01.2015 - 
30.09.2015 

 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 

  (niebadane) (niebadane) (przekształcone *) (publikowane) (przekształcone *) (publikowane) 

Działalność kontynuowana       

Przychody ze sprzedaży 42 679  115 926  59 474  50 460  152 979  128 792  

Pozostałe przychody 168  525  185  - 580  - 

Koszt własny sprzedaży (34 459) (93 413) (46 888) (39 756) (118 954) (99 394) 
    -  - 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 388  23 038  12 771  10 704  34 605  29 398  

       
Koszty sprzedaży (3 392) (9 882) (4 213) (3 490) (10 898) (9 076) 

Koszty ogólnego zarządu (4 443) (12 503) (4 624) (3 748) (14 126) (11 171) 
    -  - 

Zysk (strata) ze sprzedaży  553  653  3 934  3 466  9 581  9 151  

       
Pozostałe przychody operacyjne 252  1 064  388  262  1 560  1 330  

Pozostałe koszty operacyjne (533) (7 182) (830) (685) (4 008) (2 505) 

       
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 272  (5 465) 3 492  3 043  7 133  7 976  

       
Przychody finansowe - 12  23  8  70  22  

Koszty finansowe (466) (2 116) (950) (944) (2 493) (2 459) 
       

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (194) (7 569) 2 565  2 107  4 710  5 539  
       

Podatek dochodowy 41  1 437  (418) (470) (1 475) (1 558) 
       

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej (153)  (6 132) 2 147  1 637  3 235  3 981  

       
ZYSK (STRATA) NETTO (153)  (6 132) 2 147  1 637  3 235  3 981  
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  Za okres Za okres Za okres Za okres Za okres Za okres 

 

01.07.2016 - 
30.09.2016 

01.01.2016 - 
30.09.2016 

01.07.2015 - 
30.09.2015 

01.07.2015 - 
30.09.2015 

01.01.2015 - 
30.09.2015 

01.01.2015 - 
30.09.2015 

 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 

  (niebadane) (niebadane) (przekształcone *) (publikowane) (przekształcone *) (publikowane) 

       
Składniki które mogą zostać przeniesione w 
późniejszych okresach do rachunku zysków i 
strat: 

      

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 121  310  (647) (647) (286) (286) 

Zyski / straty z tyt. zmiany założeń aktuarialnych             
       

Pozostałe dochody razem 121  310  (647) (647) (286) (286) 

       
Podatek dochodowy dotyczący składników, 
które mogą zostać przeniesione w późniejszych 
okresach 

(23) (59) 123  123  54  54  

       
Pozostałe dochody razem po opodatkowaniu 98  251  (524) (524) (232) (232) 

       
DOCHODY CAŁKOWITE RAZEM (55)  (5 881) 1 623  1 113  3 003  3 749  

       

       

Zysk (strata) na akcję  (w zł/gr na jedną akcję)             

     Zwykły 0,01  (0,24) 0,08  0,06  0,13  0,16  

     Rozwodniony 0,01  (0,24) 0,08  0,06  0,13  0,16  

 
(*) Przekształcenie danych porównawczych opisano w nocie nr II.16 niniejszego raportu 

 
 
 



RADPOL S.A. 
Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku (dane w tys. PLN) 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 13 do 36 stanowią jego integralną część  7 

 
 

 

3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. 

  Nota Stan na Stan na Stan na 

  30.09.2016 31.12.2015 31.12.2015 

AKTYWA  PLN'000 PLN'000 PLN'000 

    (niebadane) (przekształcone *) (publikowane) 

     
Aktywa trwałe     

Rzeczowe aktywa trwałe II.12 100 884  106 397  110 225  

Prawo wieczystego użytkowania gruntów  2 829  2 908  - 

Wartości niematerialne II.12 3 522  3 636  3 913  

Wartość firmy  12 103  12 103  12 103  

Należności długoterminowe  171  319  319  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  - - 2 071  

Pozostałe aktywa trwałe  444  514  514  

Aktywa trwałe razem   119 953  125 877  129 145  
     

Aktywa obrotowe     

Zapasy II.11 27 582  33 204  32 644  

Należności z tytułu dostaw i usług II.12 34 573  30 518  30 518  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  - 963  963  

Pozostałe należności II.12 2 600  1 565  1 884  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  409  8 751  9 212  

Rozliczenia międzyokresowe  835  414  275  

Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży II.12 1 833  5 555  5 555  

     

Aktywa obrotowe razem   67 832  80 970  81 051  
     

AKTYWA RAZEM   187 785  206 847  210 196  
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  Nota Stan na Stan na Stan na 

  30.09.2016 31.12.2015 31.12.2015 

KAPITAŁY i ZOBOWIĄZANIA  PLN'000 PLN'000 PLN'000 

    (niebadane) (przekształcone *) (publikowane) 

Kapitał własny     

Kapitał podstawowy  772  772  772  

Akcje własne  (2 331) (2 331) (2 331) 

Kapitał zapasowy z emisji akcji  52 323  52 323  52 323  

Zyski zatrzymane  21 292  27 424  24 317  

Pozostałe kapitały rezerwowe  17 149  17 149  17 149  

Inne całkowite dochody  - - 3 870  

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń  (380) (627) (627) 

Zyski/straty ze zmiany założeń aktuarialnych  48  48  48  

Kapitał własny razem   88 873  94 758  95 521  

Zobowiązania długoterminowe i rezerwy     

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  3 209  4 586  7 091  

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  1 790  1 870  1 870  

   - w tym: długoterminowe  982  982  982  

Pozostałe rezerwy  607  522  495  

Oprocentowane kredyty i pożyczki  - 37 063  37 063  

Inne zobowiązania finansowe  465  775  775  

Przychody przyszłych okresów  4 685  5 356  - 

Zobowiązania długoterminowe i rezerwy razem   10 756  50 172  47 294  

Zobowiązania krótkoterminowe     

Kredyty i pożyczki  54 845  22 785  22 785  

Inne zobowiązania finansowe  - - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  25 854  32 274  31 714  

Pozostałe zobowiązania  6 044  6 158  6 937  

Przychody przyszłych okresów  1 413  700  5 945  

Zobowiązania krótkoterminowe razem   88 156  61 917  67 381  
     

KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM   187 785  206 847  210 196  

(*) Przekształcenie danych porównawczych opisano w nocie nr II.16 niniejszego raportu 
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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 

  PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 

         
Stan na 01.01.2016 772  (2 331) 52 323  27 424  17 149  (627) 48  94 758  

Zysk / strata  netto za okres sprawozdawczy 
zakończony 30.09.2016 

- - - (6 132) - - - (6 132) 

Inne całkowite dochody - - - - - 247  - 247  

Stan na 30.09.2016 772  (2 331) 52 323  21 292 17 149  (380) 48  88 873  

 
        

Stan na 01.01.2015 772  (2 331) 52 323  34 839  17 149  (936) - 101 816  

Zysk netto za rok obrotowy - - - 2 512  - - - 2 512  

Podział zysku (dywidenda) - - - (7 982) - - - (7 982) 

Podział zysku (kapitał zapasowy) - - - (930) - - - (930) 

Podział zysku (inne) - - - (30) - - - (30) 

Inne całkowite dochody - - - - - 309  48  357  
Korekta błędu - Amortyzacja prawa 
wieczystego użytkowania gruntów 

- - - (884) - - - (884) 

Korekta błędu - Rezerwy na sprawy 
pracownicze dot. pracowników przejętych 
spółek, wypracowane w latach poprzednich 

- - - (101) - - - (101) 

Stan na 31.12.2015 772  (2 331) 52 323  27 424  17 149  (627) 48  94 758  
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Stan na 01.01.2015 772  (2 331) 52 323  34 839  17 149  (936) - 101 816  

Zysk netto za rok okres sprawozdawczy 
zakończony 30.09.2015 

- - - 3 235  - - - 3 235  

Podział zysku (dywidenda) - - - (7 982) - - - (7 982) 

Podział zysku (kapitał zapasowy) - - - (930) - - - (930) 

Podział zysku (inne) - - - (30) - - - (30) 

Inne całkowite dochody - - - - - 231  - 231  

Korekta błędu - Amortyzacja prawa 
wieczystego użytkowania gruntów 

- - - (884) - - - (884) 

Pozostałe zmiany - - - 42  - - - 42  

Stan na 30.09.2015 772  (2 331) 52 323  28 290  17 149  (705) - 95 498  
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5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych. 

 
  Za okres Za okres Za okres Za okres Za okres Za okres 

 

01.07.2016 - 
30.09.2016 

01.01.2016 - 
30.09.2016 

01.07.2015 - 
30.09.2015 

01.07.2015 - 
30.09.2015 

01.01.2015 - 
30.09.2015 

01.01.2015 - 
30.09.2015 

 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 

  (niebadane) (niebadane) 
(przekształcone * 

niebadane) 
(publikowane 

niebadane) 
(przekształcone * 

niebadane) 
(publikowane 

niebadane) 
       

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ      
Zysk (strata) netto (153)  (6 132) 2 147  1 637  3 235  3 981     

Korekty razem: 881  5 701  11 239  8 316  16 116  12 027     

Amortyzacja 2 260  6 704  2 564  2 324  7 801  7 051     

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - - 2  2  1  1     

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 669  1 907  683  683  2 030  2 036     

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (27) (451) 16  16  - 6     

Zmiana stanu rezerw (121) (1 829) (544) (139) 725  139     

Zmiana stanu zapasów 4 939  5 622  2 437  856  (5 625) (6 629)    

Zmiana stanu należności (3 158) (4 942) (893) (3 726) (11 886) (13 796)    

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem zobowiązań finansowych 

(4 486) (5 321) 7 558  8 768  22 591  22 558     

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 590  (368) (641) (281) (503) (87)    

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem (562) (1 437) 703  470  1 791  1 558     

Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy 233  963  (657) (657) (1 660) (1 660)    

Inne korekty  - 4 853  11  - 851  850     

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 728  (431) 13 386  9 953  19 351  16 008     

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ      

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (58) (293) (136) (183) (143) (323)    

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (350) (1 270) (824) (809) (2 740) (2 624)    

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 78  564  6  6  58  52     

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (330) (999) (954) (986) (2 825) (2 895)    
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  Za okres Za okres Za okres Za okres Za okres Za okres 

 

01.07.2016 - 
30.09.2016 

01.01.2016 - 
30.09.2016 

01.07.2015 - 
30.09.2015 

01.07.2015 - 
30.09.2015 

01.01.2015 - 
30.09.2015 

01.01.2015 - 
30.09.2015 

 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 

  (niebadane) (niebadane) 
(przekształcone * 

niebadane) 
(publikowane 

niebadane) 
(przekształcone * 

niebadane) 
(publikowane 

niebadane) 
    -  -    

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ   -  - 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 3 480  4 558  10 673  10 670  11 006  11 950     

Spłaty kredytów i pożyczek (3 202) (9 606) (12 425) (12 423) (18 074) (18 069)    

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - - - - (22) -    

Dywidendy wypłacone - - (5 087) (5 087) (5 087) (5 087)    

Odsetki zapłacone (685) (1 865) (629) (629) (2 082) (2 081)    

Pozostałe - - - - - -    

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (407) (6 913) (7 468) (7 469) (14 259) (13 287)    
          

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (9) (8 343) 4 964  1 498  2 267  (174)    

    -  -    

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, 
W TYM 

(10) (8 342) 4 964  1 499  2 267  (174)    

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

1  - 4  4  3  3     

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 418  8 752  2 624  1 132  5 321  2 804     

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM 409  409  7 588  2 630  7 588  2 630     

- o ograniczonej możliwości dysponowania - - 254  718  254  718     

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

1. Informacje ogólne. 

RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w dniu 26 października 2001 roku została wpisana do rejestru 
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000057155 Sądu Rejonowego w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Spółka”, „Podmiot”, „Emitent”). 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony na podstawie statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego dnia 
4 września 2007 roku (Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki). 

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i dostaw zaawansowanych technologicznie instalacji do 
przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych 
i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów Spółki są takie 
sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja.  

Łączna liczba wyemitowanych akcji RADPOL S.A. to 25.719.752 akcji serii A, C i D, których wartość nominalna 
każdej jednej akcji wynosi 0,03 PLN (wartość nominalna wszystkich akcji 771.592,56 PLN): 

 akcje serii A – 23.450.726 akcji zwykłych na okaziciela,  
 akcje serii B – Uchwała nr 3 NWZA z dnia 19 lutego 2010 r. - zmiana numeracji akcji (asymilacja akcji 

serii A i B w serię A), 
 akcje serii C – 529.548 akcji zwykłych na okaziciela, 
 akcje serii D – 1.739.478 akcji zwykłych na okaziciela. 

Spółka w ramach programu skupu akcji własnych przeprowadzonego w latach 2011 – 2014 (zgodnie z Uchwałą 
nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. z dnia 19 sierpnia 2011 roku) posiada 284.610 akcji 
zwykłych na okaziciela. 

RADPOL S.A. prowadzi działalność w czterech zakładach produkcyjnych zlokalizowanych: 
 w Ciechowie k. Środy Śląskiej – zakład zajmuje się produkcją osprzętu elektroinstalacyjnego 

i oświetleniowego, 
 w Człuchowie – zakład prowadzi działalność związaną z produkcją wyrobów termokurczliwych oraz 

osprzętu kablowego, 
 w Kolonii Prawiedniki k. Lublina – w zakładzie produkowane są wyroby przeznaczone do przesyłu 

mediów, 
 w Ostrowie Wielkopolskim – zakład utworzony z przejętej w grudniu 2014 roku Spółki zależnej WIRBET 

S.A. Zajmuje się produkcją rozwiązań z zakresu napowietrznych linii przesyłowych. 

2. Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki 

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 września 2016 roku był następujący: 
1) Pan Grzegorz Bielowicki  – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

– Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń, 
2) Pan Janusz Niedźwiecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

– Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, 
3) Pan Marcin Wysocki  – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

– Członek Komitetu Audytu, 
4) Pan Leszek Iwaniec  – Członek Rady Nadzorczej, 

– Przewodniczący Komitetu Audytu , 
5) Pan Jerzy Markiewicz  – Członek Rady Nadzorczej, 

– Członek Komitetu Audytu, 
6) Pan Piotr Ciżkowicz  – Członek Rady Nadzorczej od dnia 17 maja 2016 roku, 

– Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń. 
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Skład Zarządu Spółki na dzień 30 września 2016 roku był następujący: 
1) Pan Marcin Kowalczyk  – Prezes Zarządu od dnia 11 kwietnia 2016 roku, 
2) Pani Anna Kułach  – Członek Zarządu od dnia 17 sierpnia 2016 roku, 
3) Pan Rafał Trzeciak  – Członek Zarządu. 

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu 
26 października 2016 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 2015 roku. 

Sprawozdanie finansowe RADPOL S.A. zawiera dane za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 
2016 roku oraz dane porównywalne za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 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 
01.07.2016 - 

30.09.2016 
01.01.2016 - 

30.09.2016 
01.07.2015 -

30.09.2015 
01.01.2015 - 

30.09.2015 
01.01.2015 - 

31.12.2015 

Kurs na koniec okresu 4,3120 4,3120 4,2386 4,2386 4,2615 

Kurs średni 4,3453 4,3688 4,2073 4,1527 4,1804 

Kurs najniższy  4,2626 4,2355 4,1021 3,9822 3,9822 

Kurs najwyższy 4,4501 4,4987 4,2440 4,3335 4,3580 

 
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 nie miała miejsca istotne dokonania lub niepowodzenia Spółki. 

7. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

Jedną z zasadniczych przyczyn osiągniętych wyników finansowych była sytuacja gospodarcza w kluczowych dla 
Spółki obszarach – w ciepłownictwie, sektorze wodno-kanalizacyjno-gazowym oraz sektorze energetycznym. 
Trzeci kwartał stanowił kontynuację trendów obserwowanych w I połowie 2016 roku, polegających na 
wyhamowaniu inwestycji infrastrukturalnych – spadek produkcji budowlano-montażowej, w której działa 
Spółka wyniósł 11,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w lipcu i sierpniu spadki 
kształtowały się odpowiednio 18,8% i 20,5%. Ograniczony popyt skutkował obniżką cen, co w wynikach RADPOL 
S.A. odzwierciedla osiągnięta marża. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż Spółka w czerwcu br. utworzyła odpisy aktualizujące na zbędne środki 
trwałe w wysokości 4.396 tys. PLN mające istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe za trzy kwartały  
2016 roku. 

8. Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta 

w prezentowanym okresie. 

Na wyniki Spółki istotny wpływ ma czynnik sezonowości. Specyfika branż, w których działa Spółka, pozwala na 
generowanie największych przychodów w II i III kwartale roku, które stanowią odpowiednio 36,6% i 36,8% 
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sprzedaży prezentowanego okresu. Najwyższa sprzedaż miała miejsce w miesiącu lipcu i wyniosła  
16.090 tys. PLN, a najniższa w styczniu i wyniosła 7.033 tys. PLN.  

9. 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. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne nietypowe pozycje wpływające na aktywa, zobowiązania, 
kapitał własny, zysk netto i przepływy pieniężne, za wyjątkiem utworzenia odpisów aktualizujących rzeczowy 
majątek trwały, o których mowa w nocie nr II.7 oraz II.12.4. 

10. 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. 

Istotne zmiany wartości odpisów aktualizujących przedstawiono w kolejnych notach objaśniających do 
poszczególnych pozycji aktywów. 
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11. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do 

uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu. 

II.11.1. Zapasy 
Stan na Stan na 

30.09.2016 31.12.2015 

Wartości bilansowe PLN'000 PLN'000 

  (niebadane) (przekształcone) 

Materiały 8 231  9 896  

Półprodukty i produkcja w toku 4 195  6 070  

Wyroby gotowe 10 726  12 317  

Towary 4 430  4 921  

Zaliczki na poczet dostaw - - 

Wartość bilansowa zapasów  27 582  33 204  

Odpisy aktualizujące 2 447  1 644  

Wartość zapasów brutto 30 029  34 848  

Wartość bilansowa zapasów stanowiąca zabezpieczenie zobowiązań - - 

II.11.2. Odpisy aktualizujące zapasy 

Za okres Za okres 

01.01.2016 - 
30.09.2016 

01.01.2015 - 
31.12.2015 

  PLN'000 PLN'000 

  (niebadane) (przekształcone) 

Odpisy na początek okresu 1 644  2 252  

Utworzenie 1 144  576  

Rozwiązanie  (185) (943) 

Wykorzystanie (156) (241) 

Odpisy na koniec okresu 2 447  1 644  

 

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

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz 

odwróceniu takich odpisów. 

II.12.1. Rzeczowe aktywa trwałe 
Stan na Stan na 

30.09.2016 31.12.2015 

Wartości bilansowe PLN'000 PLN'000 

  (niebadane) (przekształcone) 

Grunty 2 150  2 150  

Budynki i budowle 43 316  44 311  

Urządzenia techniczne i maszyny 47 414  48 774  

Środki transportu 1 632  1 792  

Pozostałe środki trwałe 2 715  2 855  

Środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe w budowie 3 657  6 515  

Rzeczowe aktywa trwałe razem 100 884  106 397  
   

  



RADPOL S.A. 
Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku (dane w tys. PLN) 

  18 

 
 

      

II.12.2. Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 

Za okres Za okres 

01.01.2016 - 
30.09.2016 

01.01.2015 - 
31.12.2015 

 PLN'000 PLN'000 

  (niebadane) (przekształcone) 

Odpisy na początek okresu 257  257  

Zmiany w okresie -  - 

Odpisy aktualizujące na koniec okresu 257  257  

 
 
 

II.12.3. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 
Stan na Stan na 

30.09.2016 31.12.2015 

Wartości bilansowe PLN'000 PLN'000 

  (niebadane) (przekształcone) 

Prawo wieczystego użytkowania gruntów 559  903  

Urządzenia techniczne i maszyny 1 259  4 652  

Pozostałe środki trwałe 15  - 

Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży razem 1 833  5 555  

 
 

  

II.12.4. Odpisy aktualizujące aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone 
do sprzedaży 

Za okres Za okres 

01.01.2016 - 
30.09.2016 

01.01.2015 - 
31.12.2015 

 PLN'000 PLN'000 

  (niebadane) (przekształcone) 

Odpisy na początek okresu 1 049  199  

Utworzenie 4 396  850  

  w tym:   

    - na prawo wieczystego użytkowania gruntów 344  55 

   -  na budynki i budowle - 565 

   -  na urządzenia techniczne i maszyny 4 052  230 

Odpisy na koniec okresu 5 445  1 049  

 
 
 
 

II.12.5. Wartości niematerialne 
Stan na Stan na 

30.09.2016 31.12.2015 

Wartości bilansowe PLN'000 PLN'000 

  (niebadane) (przekształcone) 

Patenty i licencje - 7  

Koszty prac rozwojowych 541  551  

Oprogramowanie 2 566  2 673  

Wartości niematerialne w budowie 415  405  

Wartości niematerialne razem 3 522  3 636  

 

Spółka nie utworzyła odpisów aktualizacyjnych na wartości niematerialne w prezentowanym okresie 
sprawozdawczym. 
  



RADPOL S.A. 
Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku (dane w tys. PLN) 

  19 

 
 

 

II.12.6. Należności krótkoterminowe 
Stan na Stan na 

30.09.2016 31.12.2015 

Wartości bilansowe PLN'000 PLN'000 

  (niebadane) (przekształcone) 

Należności od jednostek powiązanych - -    
Należności od pozostałych jednostek   

Należności z tytułu dostaw i usług 34 573  30 518  

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 963  

Pozostałe należności 2 600  1 565  

   w tym:   

     - Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych 

2 219  1 357  

     - Pozostałe należności 381  208  

Należności od jednostek pozostałych razem 37 173  33 046  
   

Należności krótkoterminowe razem 37 173  33 046  

Odpisy aktualizujące 3 517  2 840  

Należności brutto 40 690  35 886  

      

II.12.7. Odpisy aktualizujące należności 

Za okres Za okres 

01.01.2016 - 
30.09.2016 

01.01.2015 - 
31.12.2015 

PLN'000 PLN'000 

  (niebadane) (przekształcone) 

Odpisy na początek okresu 2 840  3 455  

Utworzenie 826  898  

Rozwiązanie (149) (625) 

Wykorzystanie - (888) 

Odpisy na koniec okresu 3 517  2 840  

 

Poza przypadkami zaprezentowanymi w niniejszym sprawozdaniu nie utworzono istotnych odpisów 
aktualizujących. 

13. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie miały miejsca istotne transakcje nabycia i sprzedaży 
rzeczowych aktywów trwałych. 

14. Informacje  o istotnym  zobowiązaniu  z  tytułu  dokonania  zakupu  rzeczowych  aktywów  

trwałych. 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu 
rzeczowych aktywów trwałych. 

15. Informacje o istotnych rozliczeniach w tytułu spraw sądowych. 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. 
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16. Przekształcenie danych porównawczych. 

16.1. Zmiany prezentacji w związku z połączeniem ze spółką FINPOL ROHR Sp. z o.o. 

W wyniku połączenia spółek, które zostało opisane w pkt III.2. nastąpiła zmiana danych porównywalnych 

w stosunku do opublikowanych w poprzednich okresach. Szczegółowe dane liczbowe zawierają tabele poniżej. 

16.2. Korekty błędów dotyczące lat poprzednich 

Dodatkowo w przedstawionym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym dane porównawcze 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2015 roku oraz w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów, zestawieniu zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia  
1 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku zostały zmienione w stosunku do danych wcześniej 
opublikowanych, w związku z korektami błędów mającymi wpływ na te dane. 

Skorygowane błędy dotyczyły: 
1. Podziału przychodów przyszłych okresów na część długoterminową i krótkoterminową. 
2. Prezentacji aktywów i zobowiązań ZFŚS. 
3. Prezentacji aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego netto. 
4. Wydzielenia przychodów z tytułu rozliczenia dotacji z pozycji przychodów ze sprzedaży. 
5. Wydzielenia prawa wieczystego użytkowania gruntu z rzeczowego majątku trwałego. 
6. Korekty wartości niematerialnych w obszarze kapitalizowania nakładów z tytułu badań i rozwoju. 
7. Korekty amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów. 
8. Wyliczenia rezerwy na podatek odroczony. 

W rezultacie zidentyfikowanych błędów skorygowane zostały dane porównawcze w następujący sposób: 
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Przekształcenie sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 września 

2015 roku 

  Za okres Za okres Za okres Za okres 

 

01.07.2015 - 
30.09.2015 

01.07.2015 - 
30.09.2015 

01.07.2015 - 
30.09.2015 

01.07.2015 - 
30.09.2015 

 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 

  
Dane 

przekształcone, 
niebadane 

Korekty dot. 
połączenia z 

FINPOL ROHR Sp. z 
o.o. 

Korekty błędów 
Dane 

publikowane, 
niebadane 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży 59 474  9 199  (185) 50 460  

Pozostałe przychody 185  - 185  - 

Koszt własny sprzedaży (46 888) (7 132) - (39 756) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 771  2 067  - 10 704  

Koszty sprzedaży (4 213) (723) - (3 490) 

Koszty ogólnego zarządu (4 624) (866) (10) (3 748) 

Zysk (strata) ze sprzedaży  3 934  478  (10) 3 466  

Pozostałe przychody operacyjne 388  126  - 262  

Pozostałe koszty operacyjne (830) (98) (47) (685) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 492  506  (57) 3 043  

Przychody finansowe 23  15  - 8  

Koszty finansowe (950) (6) - (944) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 565  515  (57) 2 107  

Podatek dochodowy (418) 46  6  (470) 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 2 147  561  (51) 1 637  

     
ZYSK (STRATA) NETTO 2 147  561  (51) 1 637  

     
Składniki które mogą zostać 
przeniesione w późniejszych okresach 
do rachunku zysków i strat: 

    

Zabezpieczenia przepływów 
pieniężnych 

(647) - - (647) 

     

Pozostałe dochody razem (647) - - (647) 
     

Podatek dochodowy dotyczący 
składników, które mogą zostać 
przeniesione w późniejszych okresach 

123  - - 123  

     
Pozostałe dochody razem po 
opodatkowaniu (524) - - (524) 

     
DOCHODY CAŁKOWITE RAZEM 1 623  561  (51) 1 113  
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Przekształcenie sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia  

30 września 2015 roku 

  Za okres Za okres Za okres Za okres 

 

01.01.2015 - 
30.09.2015 

01.01.2015 - 
30.09.2015 

01.01.2015 - 
30.09.2015 

01.01.2015 - 
30.09.2015 

 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 

  
Dane 

przekształcone, 
niebadane 

Korekty dot. 
połączenia z 

FINPOL ROHR Sp. 
z o.o. 

Korekty błędów 
Dane 

publikowane, 
niebadane 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży 152 979  24 767  (580) 128 792  

Pozostałe przychody 580  - 580   

Koszt własny sprzedaży (118 954) (19 560)   (99 394) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 34 605  5 207  - 29 398  

Koszty sprzedaży (10 898) (1 822)  (9 076) 

Koszty ogólnego zarządu (14 126) (2 926) (29) (11 171) 

Zysk (strata) ze sprzedaży  9 581  459  (29) 9 151  

Pozostałe przychody operacyjne 1 560  230  - 1 330  

Pozostałe koszty operacyjne (4 008) (1 323) (180) (2 505) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 133  (634) (209) 7 976  

Przychody finansowe 70  48  - 22  

Koszty finansowe (2 493) (34) - (2 459) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 710  (620) (209) 5 539  

Podatek dochodowy (1 475) 77  6  (1 558) 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 3 235  (543) (203) 3 981  

     
ZYSK (STRATA) NETTO 3 235  (543) (203) 3 981  

     
Składniki które mogą zostać 
przeniesione w późniejszych okresach 
do rachunku zysków i strat: 

    

Zabezpieczenia przepływów 
pieniężnych 

(286) - - (286) 

     

Pozostałe dochody razem (286) - - (286) 
     

Podatek dochodowy dotyczący 
składników, które mogą zostać 
przeniesione w późniejszych okresach 

54  - - 54  

     
Pozostałe dochody razem po 
opodatkowaniu (232) - - (232) 

     
DOCHODY CAŁKOWITE RAZEM 3 003  (543) (203) 3 749  
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17. Informacje dotyczące segmentów operacyjnych. 

Metody pomiaru zysku lub straty segmentu, aktywów i zobowiązań segmentu dla każdego segmentu 
sprawozdawczego są tożsame z metodami rachunkowości finansowej. 

Zgodnie z MSSF 8 Spółka zidentyfikowała segmenty operacyjne na podstawie wewnętrznych raportów, które są 
przedmiotem regularnych przeglądów dokonywanych przez Zarząd Spółki.  

Organizacja i zarządzanie Spółki odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych 
wyrobów i usług. Każdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą oferującą inne wyroby 
i usługi. 

Dla celów sprawozdawczości wydzielono 9 segmentów operacyjnych (segmentów produktowych):  

 segment osprzętu kablowego, 

 segment osprzętu termokurczliwego energetycznego, 

 segment osprzętu termokurczliwego ciepłowniczego, 

 segment przewodów elektroenergetycznych, 

 segment wyrobów z porcelany elektrotechnicznej, 

 segment systemów rurowych z PE i PP, 

 segment wyrobów do budowy infrastruktury sieci elektroenergetycznej oraz konstrukcji budowlanych, 

 segment systemów ciepłowniczych, 

 pozostała niealokowana działalność. 
 
Dodatkowo zaprezentowany jest podział na trzy segmenty branżowe:  

 Segment energetyczny –  obejmujący segmenty operacyjne:  
o segment osprzętu kablowego,  
o segment osprzętu termokurczliwego energetycznego,  
o segment przewodów elektroenergetycznych, 
o segment wyrobów z porcelany elektrotechnicznej, 
o segment wyrobów do budowy infrastruktury sieci elektroenergetycznej oraz konstrukcji 

budowlanych, 
o pozostała niealokowana działalność. 

 Segment ciepłowniczy – w skład tego segmentu wchodzą dwa segmenty operacyjne: 
o segment osprzętu termokurczliwego ciepłowniczego, 
o segment systemów ciepłowniczych. 

 Segment WOD-KAN-GAZ – dany segment obejmuje jeden segment: 
o Segment systemów rurowych z PE i PP. 
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RADPOL  S.A.   
Segmenty operacyjne  
- przychody i koszty 

Osprzęt 
kablowy 

Osprzęt 
termokurcz 
liwy energe 

tyczny 

Osprzęt 
termokurcz 

liwy 
ciepłown 

iczy 

Przewody 
elektroener
getyczne 

Wyroby z 
porcelany 

elektrotech
nicznej 

Systemy 
rurowe  

z PE i PP 

Wyroby do 
budowy 

infrastr. sieci 
elektroenerge

t. oraz 
konstrukcji 

budowl. 

Systemy 
ciepłowni 

cze 

Pozostała 
niealokowa

na 
działalność 

Razem  Segment 
energetyczny 

Segment 
ciepłowniczy 

Segment 
WOD-KAN-

GAZ 

01.01.2016
30.09.2016 

01.01.2016 
30.09.2016 

01.01.2016 
30.09.2016 

01.01.2016 
30.09.2016 

01.01.2016 
30.09.2016 

01.01.2016 
30.09.2016 

01.01.2016 
30.09.2016 

01.01.2016
30.09.2016 

01.01.2016 
30.09.2016 

01.01.2016 
30.09.2016 

 01.01.2016  
-30.09.2016 

01.01.2016 
30.09.2016 

01.01.2016 
30.09.2016 

Przychody zewnętrzne 7 169  11 801  11 026  643  11 421  28 684  16 335  28 218  1 154  116 451   48 523  39 244  28 684  

w tym:                            

Sprzedaż krajowa 7 041  10 178  6 855  643  6 916  26 551  15 187  26 265  897  100 533   40 862  33 120  26 551  

Segment energetyczny 7 041  10 178  - 643  6 916  - 15 187  - 897  40 862   40 862      

Segment ciepłowniczy - - 6 855  - - - - 26 265  - 33 120     33 120    

Segment WOD-KAN-GAZ - - - - - 26 551  - - - 26 551       26 551  

                             

Sprzedaż eksportowa 128  1 623  4 171  - 4 505  2 133  1 148  1 953  257  15 918   7 661  6 124  2 133  

Segment energetyczny 128  1 623  - - 4 505  - 1 148  - 257  7 661   7 661      

Segment ciepłowniczy - - 4 171  - - - - 1 953  - 6 124     6 124    

Segment WOD-KAN-GAZ - - - - - 2 133  - - - 2 133       2 133  

                             

Koszty sprzedanych 
produktów, tow. i mater. (5 953) (7 275) (6 284) (588) (8 394) (26 791) (12 659) (25 172) (297) (93 413)  (35 166) (31 456) (26 791) 

Wynik segmentu na 
sprzedaży brutto 1 216  4 526  4 742  55  3 027  1 893  3 676  3 046  857  23 038   13 357  7 788  1 893  

Koszty sprzedaży (813) (994) (859) (80) (518) (1 668) (2 605) (2 304) (41) (9 882)  (5 051) (3 163) (1 668) 

Koszty ogólnego zarządu (1 861) (2 274) (1 965) (184) (1 899) (1 482) (1 352) (1 393) (93) (12 503)  (7 663) (3 358) (1 482) 

Koszty akwizycji - - - - - - - - - -  - - - 

Zysk ze sprzedaży (1 458) 1 258  1 918  (209) 610  (1 257) (281) (651) 723  653   643  1 267  (1 257) 

Pozostałe przychody 
operacyjne - - - - - - - - 1 064  1 064   1 064  

Pozostałe koszty 
operacyjne - - - - - (4 052) (344) - (2 786) (7 182)  (7 182) 

Zysk z działalności 
operacyjnej (1 458) 1 258  1 918  (209) 610  (5 309) (625) (651) (999) (5 465)  (5 465) 

Przychody finansowe - - - - - - - - 12  12   12  

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

Zysk przed 
opodatkowaniem (1 458) 1 258  1 918  (209) 610  (5 309) (625) (651) (3 103) (7 569)  (7 569) 

Podatek dochodowy - - - - - - - - 1 437  1 437   1 437  

Zysk netto (1 458) 1 258  1 918  (209) 610  (5 309) (625) (651) (1 666) (6 132)  (6 132) 

EBITDA (1 250) 2 314  2 582  (209) 996  (3 809) 637  204  (226) 1 239   2 262  2 786  (3 809) 
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RADPOL  S.A.   
Segmenty operacyjne  
- przychody i koszty 

Osprzęt 
kablowy 

Osprzęt 
termokurcz 
liwy energe 

tyczny 

Osprzęt 
termokurcz 

liwy 
ciepłown 

iczy 

Przewody 
elektroener
getyczne 

Wyroby z 
porcelany 

elektrotech
nicznej 

Systemy 
rurowe  

z PE i PP 

Wyroby do 
budowy 

infrastr. sieci 
elektroenerge

t. oraz 
konstrukcji 

budowl. 

Systemy 
ciepłowni 

cze 

Pozostała 
niealokowa
na działal 

ność 

Razem  Segment 
energetyczny 

Segment 
ciepłowniczy 

Segment 
WOD-KAN-

GAZ 

01.07.2016 
30.09.2016 

01.07.2016 
30.09.2016 

01.07.2016 
30.09.2016 

01.07.2016 
30.09.2016 

01.07.2016 
30.09.2016 

01.07.2016 
30.09.2016 

01.07.2016 
30.09.2016 

01.07.2016 
30.09.2016 

01.07.2016 
30.09.2016 

01.07.2016 
30.09.2016 

 01.07.2016 
30.09.2016 

01.07.2016 
30.09.2016 

01.07.2016 
30.09.2016 

Przychody zewnętrzne 2 250  3 872  4 292  35  3 358  10 863  4 515  13 294  368  42 847   14 398  17 586  10 863  

w tym:                            

Sprzedaż krajowa 2 219  3 255  3 005  35  2 095  9 813  3 846  12 266  290  36 824   11 740  15 271  9 813  

Segment energetyczny 2 219  3 255  - 35  2 095  - 3 846  - 290  11 740   11 740      

Segment ciepłowniczy - - 3 005  - - - - 12 266  - 15 271     15 271    

Segment WOD-KAN-GAZ - - - - - 9 813  - - - 9 813       9 813  

Sprzedaż eksportowa 31  617  1 287  - 1 263  1 050  669  1 028  78  6 023   2 658  2 315  1 050  

Segment energetyczny 31  617  - - 1 263  - 669  - 78  2 658   2 658      

Segment ciepłowniczy - - 1 287  - - - - 1 028  - 2 315     2 315    

Segment WOD-KAN-
GAZ - - - - - 1 050  - - - 1 050       1 050  

Koszty sprzedanych 
produktów, tow. i mater. (1 902) (2 440) (2 246) (33) (2 428) (9 809) (3 518) (12 038) (45) (34 459)  (10 366) (14 284) (9 809) 

Wynik segmentu na 
sprzedaży brutto 348  1 432  2 046  2  930  1 054  997  1 256  323  8 388   4 032  3 302  1 054  

Koszty sprzedaży (255) (327) (302) (3) (190) (561) (756) (991) (7) (3 392)  (1 538) (1 293) (561) 

Koszty ogólnego zarządu (653) (832) (761) (18) (659) (472) (419) (612) (17) (4 443)  (2 598) (1 373) (472) 

Koszty akwizycji - - - - - - - - - -  - - - 

Zysk ze sprzedaży (560) 273  983  (19) 81  21  (178) (347) 299  553   (104) 636  21  

Pozostałe przychody 
operacyjne - - - - - - - - 252  252   252  

Pozostałe koszty 
operacyjne - - - - - - - - (533) (533)  (533) 

Zysk z działalności 
operacyjnej (560) 273  983  (19) 81  21  (178) (347) 18  272   272  

Przychody finansowe - - - - - - - - - -  - 

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

Zysk przed 
opodatkowaniem (560) 273  983  (19) 81  21  (178) (347) (448) (194)  (194) 

Podatek dochodowy - - - - - - - - 41  41   41  

Zysk netto (560) 273  983  (19) 81  21  (178) (347) (407)  (153)   (153) 

EBITDA (492) 622  1 208  (19) 208  521  246  (36) 274  2 532   839  1 172  521  
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Osprzęt kablowy 

Osprzęt 
kablowy 

Osprzęt 
termokurcz 
liwy energe 

tyczny 

Osprzęt 
termokurcz 

liwy 
ciepłown 

iczy 

Przewody 
elektroener
getyczne 

Wyroby z 
porcelany 

elektrotech
nicznej 

Systemy 
rurowe  

z PE i PP 

Wyroby do 
budowy 
infrastr. 

sieci 
elektroener
get. oraz 

konstrukcji 
budowl. 

Systemy 
ciepłowni 

cze 

Pozostała 
niealokowa
na działal 

ność 

Razem  
Segment 
energety 

czny 

Segment 
ciepłowni 

czy 

Segment 
WOD-KAN-

GAZ 

01.01.2015 
30.09.2015 

01.01.2015 
30.09.2015 

01.01.2015 
30.09.2015 

01.01.2015 
30.09.2015 

01.01.2015 
30.09.2015 

01.01.2015 
30.09.2015 

01.01.2015 
30.09.2015 

01.01.2015 
30.09.2015 

01.01.2015 
30.09.2015 

01.01.2015 
30.09.2015 

 01.01.2015  
30.09.2015 

01.01.2015 
30.09.2015 

01.01.2015 
30.09.2015 

Przychody zewnętrzne 8 005  12 039  12 019  4 082  12 501  44 798  20 187  38 704  1 224  153 559   58 038  50 723  44 798  

w tym:                            

Sprzedaż krajowa 7 861  10 733  8 160  4 082  7 935  43 202  20 187  38 113  1 057  141 330   51 855  46 273  43 202  

Segment energetyczny 7 861  10 733  - 4 082  7 935  - 20 187  - 1 057  51 855   51 855      

Segment ciepłowniczy - - 8 160  - - - - 38 113  - 46 273     46 273    

Segment WOD-KAN-GAZ - - - - - 43 202  - - - 43 202       43 202  

                             

Sprzedaż eksportowa 144  1 306  3 859  - 4 566  1 596  - 591  167  12 229   6 183  4 450  1 596  

Segment energetyczny 144  1 306  - - 4 566  - - - 167  6 183   6 183      

Segment ciepłowniczy - - 3 859  - - - - 591  - 4 450     4 450    

Segment WOD-KAN-GAZ - - - - - 1 596  - - - 1 596       1 596  
                             

Koszty sprzedanych 
produktów, tow. i mater. (6 254) (5 924) (5 521) (4 030) (8 560) (41 678) (14 558) (32 182) (247) (118 954)  (39 573) (37 703) (41 678) 

Wynik segmentu na 
sprzedaży brutto 1 751  6 115  6 498  52  3 941  3 120  5 629  6 522  977  34 605   18 465  13 020  3 120  

Koszty sprzedaży (786) (745) (694) (507) (582) (2 188) (2 858) (2 404) (134) (10 898)  (5 612) (3 098) (2 188) 

Koszty ogólnego zarządu (1 662) (1 574) (1 467) (1 071) (2 073) (1 430) (1 254) (3 307) (288) (14 126)  (7 922) (4 774) (1 430) 

Koszty akwizycji  - - - - - - -- - -  - - - 

Zysk ze sprzedaży (697) 3 796  4 337  (1 526) 1 286  (498) 1 517  811  555  9 581   4 931  5 148  (498) 

Pozostałe przychody 
operacyjne - - - - - - - - 1 560  1 560   1 560  

Pozostałe koszty 
operacyjne - - - - - - (850) (915) (2 243) (4 008)  (4 008) 

Zysk z działalności 
operacyjnej (697) 3 796  4 337  (1 526) 1 286  (498) 667  (104) (128) 7 133   7 133  

Przychody finansowe - - - - - - - - 70  70   70  

Koszty finansowe - - - - - - - - (2 493) (2 493)  (2 493) 

Zysk przed 
opodatkowaniem (697) 3 796  4 337  (1 526) 1 286  (498) 667  (104) (2 551) 4 710   4 710  

Podatek dochodowy - - - - - - - - (1 475) (1 475)  (1 475) 

Zysk netto (697) 3 796  4 337  (1 526) 1 286  (498) 667  (104) (4 026) 3 235   3 235  

EBITDA (474) 4 901  5 035  (1 494) 1 639  1 670  1 884  1 184  589  14 934   7 045  6 219  1 670  
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RADPOL  S.A.   
Segmenty operacyjne  
- przychody i koszty 

Osprzęt 
kablowy 

Osprzęt 
termokurcz 
liwy energe 

tyczny 

Osprzęt 
termokurcz 

liwy 
ciepłown 

iczy 

Przewody 
elektroener
getyczne 

Wyroby z 
porcelany 
elektrotech

nicznej 

Systemy 
rurowe  

z PE i PP 

Wyroby do 
budowy 
infrastr. 

sieci 
elektroener
get. oraz 

konstrukcji 
budowl 

Systemy 
ciepłowni 

cze 

Pozostała 
niealokowan

a działal 
ność 

Razem  
Segment 
energety 

czny 

Segment 
ciepłowni 

czy 

Segment 
WOD-KAN-

GAZ 

01.07.2015 
30.09.2015 

01.07.2015 
30.09.2015 

01.07.2015 
30.09.2015 

01.07.2015 
30.09.2015 

01.07.2015 
30.09.2015 

01.07.2015 
30.09.2015 

01.07.2015 
30.09.2015 

01.07.2015 
30.09.2015 

01.07.2015  
30.09.2015 

01.07.2015 
30.09.2015 

 01.07.2015  
30.09.2015 

01.07.2015 
30.09.2015 

01.07.2015 
30.09.2015 

Przychody zewnętrzne 2 588  4 201  4 519  1 461  4 434  16 400  9 102  16 549  405  59 659   22 191  21 068  16 400  

w tym:                            

Sprzedaż krajowa 2 519  3 753  3 166  1 461  3 254  15 957  9 102  16 262  340  55 814   20 429  19 428  15 957  

Segment energetyczny 2 519  3 753  - 1 461  3 254  - 9 102  - 340  20 429   20 429      

Segment ciepłowniczy - - 3 166  - - - - 16 262  - 19 428     19 428    

Segment WOD-KAN-GAZ - - - - - 15 957  - - - 15 957       15 957  
                             

Sprzedaż eksportowa 69  448  1 353  - 1 180  443  - 287  65  3 845   1 762  1 640  443  

Segment energetyczny 69  448  - - 1 180  - - - 65  1 762   1 762      

Segment ciepłowniczy - - 1 353  - - - - 287  - 1 640     1 640    

Segment WOD-KAN-GAZ - - - - - 443  - - - 443       443  
                             

Koszty sprzedanych 
produktów, tow. i mater. (2 195) (2 110) (1 722) (1 401) (3 210) (15 682) (7 049) (13 442) (77) (46 888)  (16 042) (15 164) (15 682) 

Wynik segmentu na 
sprzedaży brutto 393  2 091  2 797  60  1 224  718  2 053  3 107  328  12 771   6 149  5 904  718  

Koszty sprzedaży (275) (265) (216) (176) (222) (723) (1 284) (1 003) (49) (4 213)  (2 271) (1 219) (723) 

Koszty ogólnego zarządu (534) (514) (411) (340) (636) (478) (562) (1 051) (98) (4 624)  (2 684) (1 462) (478) 

Koszty akwizycji - - - - - - - - - -  - - - 

Zysk ze sprzedaży (416) 1 312  2 170  (456) 366  (483) 207  1 053  181  3 934   1 194  3 223  (483) 

Pozostałe przychody 
operacyjne - - - - - - - - 388  388   388  

Pozostałe koszty 
operacyjne - - - - - - - (14) (816) (830)  (830) 

Zysk z działalności 
operacyjnej (416) 1 312  2 170  (456) 366  (483) 207  1 039  (247) 3 492   3 492  

Przychody finansowe - - - - - - - - 23  23   23  

Koszty finansowe - - - - - - - - (950) (950)  (950) 

Zysk przed 
opodatkowaniem (416) 1 312  2 170  (456) 366  (483) 207  1 039  (1 174) 2 565   2 565  

Podatek dochodowy - - - - - - - - (418) (418)  (418) 

Zysk netto (416) 1 312  2 170  (456) 366  (483) 207  1 039  (1 592) 2 147   2 147  

EBITDA (344) 1 668  2 406  (448) 481  234  611  1 459  (11) 6 056   1 957  3 865  234  
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Żaden klient ani grupa jednostek znajdująca się pod wspólną kontrolą nie osiągnęła co najmniej 10% przychodów RADPOL S.A.  

Spółka posiada wszystkie aktywa trwałe zlokalizowane w kraju będącym siedzibą Spółki. 

Spółka prezentuje podział aktywów segmentu jedynie w obszarze rzeczowych aktywów trwałych i zapasów, gdyż pozostałe składniki aktywów nie podlegają 

analizie przez Zarząd w układzie segmentowym. 

RADPOL  S.A.  
Segmenty operacyjne 
- pozostałe informacje 

Osprzęt 
kablowy 

Osprzęt 
termokurcz 
liwy energe 

tyczny 

Osprzęt 
termokurcz 

liwy ciepłown 
iczy 

Przewody 
elektroenerget

yczne 

Wyroby z 
porcelany 

elektrotechnic
znej 

Systemy 
rurowe  

z PE i PP 

Wyroby do 
budowy 

infrastr. sieci 
elektroenerget

. oraz 
konstrukcji 

budowl 

Systemy 
ciepłowni 

cze 

Pozostała 
niealokowana 

działal 
ność 

Razem 

30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 

Aktywa segmentu 7 062  20 713  9 493  138  11 485  40 678  28 242  19 191  11 751  148 753  

Majątek trwały 3 960  16 719  7 336  - 8 776  35 681  13 774  11 211  11 611  109 068  

Wartość firmy - - - - 59  - 12 044  - - 12 103  
Zapasy 3 102  3 994  2 157  138  2 650  4 997  2 424  7 980  140  27 582  
Nakłady i zaliczki na rzeczowe 
aktywa trwałe i WNiP 

141  15  157  - 1 472  716  85  1 350  135  4 071  

Amortyzacja 208  1 056  664  - 386  1 500  1 262  855  773  6 704  

Odpisy aktualizujące 282  368  367  55  291  4 601  1 509  260  416  8 149  
Odpisy aktualizujące majątek 
trwały 

- - - - - 4 052  1 393  - 257  5 702  

Odpisy aktualizujące - zapasy 282  368  367  55  291  549  116  260  159  2 447  
Odwrócenie odpisów 
aktualizujących 

16  14  1  - 13  55  83  - 3  185  

Odwrócenie odpisów 
aktualizujących majątek trwały 

- - - - - - - - - - 

Odwrócenie odpisów 
aktualizujących zapasy 

16  14  1  - 13  55  83  - 3  185  
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RADPOL  S.A.  
Segmenty operacyjne 
- pozostałe informacje 

Osprzęt 
kablowy 

Osprzęt 
termokurczliwy 

energetyczny 

Osprzęt 
termokurczliwy 

ciepłowniczy 

Przewody 
elektroenerget

yczne 

Wyroby z 
porcelany 

elektrotechnicz
nej 

Systemy 
rurowe  
z PE i PP 

Wyroby do 
budowy 

infrastr. sieci 
elektroenerget

. oraz 
konstrukcji 

budowl 

Systemy 
ciepłownicze 

Pozostała 
niealokowana 

działalność 
Razem 

30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 

Aktywa segmentu 6 905  22 380  11 924  2 388  11 525  53 328  30 158  16 518  11 208  166 334  

Majątek trwały 4 239  17 727  8 017  1 151  8 795  41 465  15 902  11 788  10 907  119 991  

Wartość firmy - - - - 59  - 12 044  - - 12 103  

Zapasy 2 666  4 653  3 907  1 237  2 671  11 863  2 212  4 730  301  34 240  
Nakłady i zaliczki na rzeczowe 
aktywa trwałe i WNiP 

126  61  518  8  1 273  349  514  345  2 546  5 740  

Amortyzacja 223  1 105  698  32  353  2 168  1 217  1 288  717  7 801  

Odpisy aktualizujące 218  191  190  27  174  603  1 173  625  353  3 554  
Odpisy aktualizujące majątek 
trwały 

- - - - - - 1 049  - 257  1 306  

Odpisy aktualizujące - zapasy 218  191  190  27  174  603  124  625  96  2 248  
Odwrócenie odpisów 
aktualizujących 

45  64  64  15  42  - - 88  - 318  

Odwrócenie odpisów 
aktualizujących majątek trwały 

- - - - - - - - - - 

Odwrócenie odpisów 
aktualizujących zapasy 

45  64  64  15  42  - - 88  - 318  
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Poniżej prezentowany jest podział geograficzny uzyskanych przychodów Spółki polegający na zaprezentowaniu 
przychodów w podziale na uzyskane przychody według lokalizacji siedziby klienta. 
 

RADPOL S.A. Przychody segmentu 

Segmenty geograficzne 01.07.2016  01.01.2016 01.07.2015 01.01.2015 

kryterium - lokalizacja klientów 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2015 30.09.2015 

       

Polska              36 824                  100 533                  55 814                  141 330     

Eksport                6 023                    15 918                    3 845                    12 229     

       

Razem              42 847                  116 451                  59 659                  153 559     

 

18. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, 
które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań 
finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości 
godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym). 

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. 

Zgodnie z umową kredytową zawartą z mBank Spółka zobowiązana jest do utrzymania wskaźników finansowych 
na określonym poziomie. Wskaźniki kalkulowane są na koniec każdego kwartału.  

Na dni obliczeniowe 31 marca oraz 30 czerwca 2016 roku Spółka nie dotrzymała określonych umową 
wskaźników (odpowiednio jednego i trzech wskaźników finansowych).  

Na dzień obliczeniowy 30 września 2016 roku miało miejsce naruszenie wskaźnika „dług netto/EBITDA”, który  
wyniósł 7,13 a zgodnie z umową kredytu nie powinien być wyższy niż 4.  

W dniu 30 września 2016 roku Spółka dokonała spłaty kapitału kredytu w wysokości 3.202 tys. PLN. W okresie 
9 miesięcy dokonano spłaty kapitału kredytów w łącznej wysokości 9.606 tys. PLN. Spółka spłaca zadłużenie 
wobec mBanku zgodnie z harmonogramem spłaty rat kapitałowych i odsetkowych. 

Informację o naruszeniu warunków umowy kredytu RADPOL S.A. przekazał do publicznej wiadomości raportem 
bieżącym nr 25/2016 w dniu 14 października 2016 roku. 
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20. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały 
zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym 
informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z 
wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do 
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta 

wraz z przedstawieniem: 
a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja 
b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną 

transakcji, 
c) informacji o przedmiocie transakcji, 
d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz 

wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, 
w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, 

e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji 
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, 

f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu 
rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
emitenta. 

 
Transakcje z podmiotami powiązanymi nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

21. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o 
zmianie sposobu (metody) jej ustalania. 

Zmiany metod wyceny nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

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

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami MSSF, na dzień 30 września 2016 roku kredyty bankowe w całości zostały 
zaprezentowane jako zobowiązania krótkoterminowe (zmiana prezentacji kredytów długoterminowych 
w wysokości 31 052 tys. PLN). Na dzień bilansowy 30 września 2016 roku Spółka miała do czynienia 
z  przypadkiem naruszenia umowy kredytowej opisanym w pkt II.19. 

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

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie emitowała, nie wykupowała i nie spłacała nieudziałowych 
i kapitałowych papierów wartościowych. 

24. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu 
na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

Dnia 17 maja 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału 
zysku za 2015 rok. 
 
Zgodnie z tą uchwałą zysk za rok obrotowy 2015 w kwocie 2.392.405,39 PLN został przeznaczony w całości na 
podwyższenie kapitału zapasowego z zysku zatrzymanego. 
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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 o znaczącym wpływie na przyszłe wyniki finansowe nie wystąpiły po dniu, na który sporządzono 
niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe. 

26. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.  

 

Gwarancje i poręczenia udzielone 

Stan na Stan na 

30.09.2016 31.12.2015 

PLN'000 PLN'000 

 niebadane  

Dla jednostek powiązanych - - 
   

Dla jednostek pozostałych   

Gwarancje należytego wykonania umów 682  2 710  

Razem dla jednostek pozostałych 682  2 710  

 
  

Razem gwarancje i poręczenia udzielone 682  2 710  

 
  

Zmiany w okresie   

Weksle wystawione, wzrost kwoty zabezpieczonej wekslem 26  1 375  

Wygaśnięcie zobowiązania z tyt. udzielonych gwarancji (2 054) (1 799) 

Saldo udzielonych gwarancji i poręczeń spółek zależnych na dzień przejęcia 
kontroli 

- (381) 

 Razem zmiany w okresie (2 028) (805) 
 

 

Gwarancje i poręczenia otrzymane 

Stan na Stan na 

30.09.2016 31.12.2015 

PLN'000 PLN'000 

 niebadane  

Od jednostek powiązanych - - 
   

Od jednostek pozostałych   

Gwarancje należytego wykonania umów 666  1 266  

Razem od jednostek pozostałych 666  1 266  
   

Razem gwarancje i poręczenia otrzymane 666  1 266  
   

Zmiany w okresie   

Otrzymanie gwarancji należytego wykonania kontraktu 242  1 114  

Wygaśnięcie gwarancji  (842) (16) 

 Razem zmiany w okresie (600) 1 098  
 

27. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej 
i wyniku finansowego emitenta. 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne wydarzenia, które mogłyby wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki. 
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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. 

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 dniu 31 grudnia 2015 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenie spółek: 
RADPOL S.A. (Spółka przejmująca) z FINPOL ROHR Sp. z o.o. (Spółka przejmowana). Informację o połączeniu 
spółek RADPOL S.A. podała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 46/2015 z dnia 31 grudnia 2015 
roku. 

Ponieważ FINPOL ROHR Sp. z o.o. była spółką zależną od RADPOL S.A połączenie potraktowano jako połączenie 
jednostek pod wspólną kontrolą i nie zastosowano do niego postanowień MSSF 3. 

Połączenie danych finansowych sprawozdania finansowego dokonano sumując poszczególne pozycje 
odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, wycenionych jednolitymi 
metodami według stanu na dzień połączenia (31 grudnia 2015 roku). W połączonym sprawozdaniu finansowym 
wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania połączonych spółek oraz inne transakcje 
o podobnym charakterze. 

Dane porównawcze na dzień 30 września 2015 roku zaprezentowano stosując retrospektywnie powyższą 
metodologię tak jakby połączenie formalno – prawne miało miejsce rok wcześniej. 

3. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.  

Emitent nie publikował prognoz wyników na 2016 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. 

 
Struktura własności akcji RADPOL S.A. na dzień 30 września 2016 roku, jak również na dzień zatwierdzenia 
niniejszego raportu przedstawiała się następująco: 
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Wszystkie wyemitowane akcje przez RADPOL S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

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 
 

Imię i nazwisko 

ilość akcji i % udział w kapitale zakładowym 
RADPOL S.A.  

na dzień publikacji raportu półrocznego za 
2016 roku 

ilość akcji i % udział w kapitale 
zakładowym 
RADPOL S.A.  

na dzień sporządzenia raportu 

Marcin Kowalczyk 
9 242  
0,04% 

Wart. nom. 277,26 PLN 

 9 242  
0,04% 

Wart. nom. 277,26 PLN 

 
Zestawienie akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej RADPOL S.A. 
 

Imię i nazwisko 

ilość akcji i % udział w kapitale zakładowym 
RADPOL S.A.  

na dzień publikacji raportu półrocznego za 
2016 roku 

ilość akcji i % udział w kapitale 
zakładowym 
RADPOL S.A.  

na dzień sporządzenia raportu 

Marcin Wysocki 
3 031 572 

11,79% 
Wart. nom. 90.947,16 PLN 

3 031 572  
11,79% 

Wart. nom. 90.947,16 PLN 

Grzegorz Bielowicki*  
3 061 390 

11,90% 
Wart. nom. 91 841,70 PLN 

3 061 390 
11,90% 

Wart. nom. 91 841,70 PLN 

(*) osoba/y blisko związana/e  posiada/ją akcje RADPOL S.A. 

  

Stan na dzień przekazania niniejszego sprawozdania (*)

Akcjonariat RADPOL S.A. Rodzaj akcji

Udział w  

kapitale 

zakładowy

m (%)

liczba głosów na 

WZ

Udział w  

ogólnej 

liczbie 

głosów na 

WZ (%)

wartość 

nominalna akcji 

(0,03 zł)

(**) Grzegorz Bielowicki na okaziciela 3 061 390    11,90 3 061 390      11,90 91 841,70

 - w tym podmiot blisko związany z Członk iem Rady Nadzorczej RADPOL S.A.:

             FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na okaziciela 2 061 390   8,01 2 061 390      8,01 61 841,70

Marcin Wysocki na okaziciela 3 031 572    11,79 3 031 572      11,79 90 947,16

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY (dawniej: ING OFE) na okaziciela 2 500 000    9,72 2 500 000      9,72 75 000,00

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny  Aviva BZ WBK na okaziciela 2 432 763    9,46 2 432 763      9,46 72 982,89

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa na okaziciela 2 203 825    8,57 2 203 825      8,57 66 114,75

(**) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na okaziciela 1 943 366    7,56 1 943 366      7,56 58 300,98

 - w tym zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:

             Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty na okaziciela 1 537 609   5,98 1 537 609      5,98 46 128,27

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny na okaziciela 1 857 665    7,22 1 857 665      7,22 55 729,95

(**) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na okaziciela       1 626 332    6,32 1 626 332      6,32 48 789,96

pozostali akcjonariusze na okaziciela 7 062 839    27,46 7 062 839      27,46 211 885,17

RAZEM:  25 719 752  100,00 25 719 752    100,00 771 592,56

(*) zgodnie z informacjami z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2016 

(**) Akcjonariusz posiadający pośrednio akcje RADPOL S.A.

liczba akcji
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6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej 
z uwzględnieniem informacji w zakresie: 

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego 
zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: 
przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron 
wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, 

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość 
stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej 
wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem 
emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i 
grupie wierzytelności  
- ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz 
stron wszczętego postępowania. 
 

Spółka nie jest stroną w postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub przed organami administracji publicznej 
o wartości sporu powyżej 10% kapitałów własnych. 
 

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 
 z określeniem: 

a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio 

poręczona lub gwarantowana, 
c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
d) warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, z określeniem 

wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji, 
e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub 

pożyczki. 
 

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. 

Poza opisanych w niniejszym sprawozdaniu informacjami, nie miały miejsca żadne istotne zdarzenia, mogące 
mieć wpływ na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz które 
w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę możliwości realizacji zobowiązań przez RADPOL S.A. 

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

wynik w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

Główne czynniki mogące mieć wpływ na działalność RADPOL S.A. na przestrzeni kolejnych kwartałów to: 
- ogólna koniunktura gospodarcza w kraju oraz na rynkach eksportowych, 
- tempo rozwoju sieci ciepłowniczych.  
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10. Podstawowe wskaźniki Spółki w oparciu o niniejsze sprawozdanie. 

Wskaźniki 1-3Q 2016 1-3Q 2015 Uwagi 

Wskaźnik płynności szybkiej 0,46 0,82 
(Aktywa obrotowe - Zapasy)/Zobowiązania 

krótkoterminowe 

Dług netto (tys. PLN) 55 583 55 436 
Kredyty, pożyczki i zobow. pozabilansowe –  środki 

pieniężne 

Wskaźnik Dług netto/LTM EBITDA 
(znormalizowana)* 

7,13 2,95 
(Kredyty, pożyczki i zobow. pozabilansowe – środki 

pieniężne) 
/LTM EBITDA 

Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia 
(DSCR) 

1,30 1,44 
Minimum określone w Umowie Kredytu z mBank na 

poziomie 1,2 

Wskaźnik pokrycia obsługi odsetek (ISCR) 5,12 7,43 
Minimum określone w Umowie Kredytu z mBank na 

poziomie 2,75 

Capex (tys. PLN) 1 563 2 883 Rzeczowe i niematerialne wydatki inwestycyjne 

Kapitał pracujący (tys. PLN) 38 901 44 465 Należności + zapasy - zobowiązania handlowe 

* EBITDA została powiększona o dokonane odpisy na majątek trwały i koszty przeniesienia produkcji z Warszawy do Kolonii 

Prawiedniki (transfer zakończono w grudniu 2015 roku). 

 

Podpisy Zarządu RADPOL S.A. 
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