RADPOL S.A.

Raport kwartalny SA-Q I/2008 – Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2008 roku spółka RADPOL S.A. przygotowała
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.
U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), aktów wykonawczych do ustawy,
z uwzględnieniem przepisów dotyczących spółek publicznych. Wyceny aktywów i pasywów
bilansu oraz pomiaru wyniku finansowego dokonano z zastosowaniem zasad określonych
na dzień bilansowy.
W pierwszym kwartale 2008 roku:
a) rozwiązano aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
wyceny bilansowej zapasów na kwotę 2 tys. zł,
wyceny bilansowej należności na kwotę 9 tys. zł,
rozwiązania międzyokresowych rozliczeń biernych z tyt. badania sprawozdania
finansowego na kwotę 3 tys. zł,
rozwiązania międzyokresowych rozliczeń biernych z tyt. wynagrodzeń za wyniki
roku 2007 na kwotę 86 tys. zł,
b) utworzono aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
wyceny bilansowej zapasów na kwotę 11 tys. zł,
wyceny bilansowej zobowiązań na kwotę 2 tys. zł,
utworzenia międzyokresowych rozliczeń biernych z tyt. bonusów sprzedażowych na
kwotę 35 tys. zł.
kosztów pracy, które w myśl przepisów podatkowych są kosztem uzyskania
po zapłacie, na kwotę 59 tys. zł,
c) utworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
różnicy między amortyzacją bilansową i podatkową na kwotę 5 tys. zł,
wyceny bilansowej należności na kwotę 1 tys. zł,
wyceny bilansowej środków pieniężnych kwotę 4 tys. zł.
Ponadto w I kwartale 2008 roku Spółka:
utworzyła rezerwę na koszty jako bierne rozliczenia dot. bonusów sprzedażowych w kwocie
185 tys. zł,
wykorzystała rezerwy na koszty jako bierne rozliczenia dot. wynagrodzeń za wyniki roku
2007 w kwocie 453 tys. zł,
wykorzystała rezerwy na koszty jako bierne rozliczenia dot. badania sprawozdania
finansowego w kwocie 18 tys. zł,
utworzyła odpis aktualizujący należności w wysokości 9 tys. zł,
wykorzystała odpis aktualizujący należności w wysokości 26 tys. zł,
utworzyła odpis aktualizujący zapasy na kwotę 58 tys. zł,
rozwiązała odpis aktualizujący zapasy na kwotę 10 tys. zł.
W wymienionym okresie Spółka nie zmieniła stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,
ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.
Kursy EURO użyte do przeliczenia danych finansowych:
a) pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.03.2008r. wykazane na stronie tytułowej
raportu kwartalnego zostały przeliczone na EURO wg tabeli kursów NBP nr 63/A/NBP/2008
z dnia 31.03.2008 roku: 1 EUR = 3,5258,
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b) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków
pieniężnych za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 roku zostały przeliczone na EURO
na podstawie kursów ogłoszonych przez NBP w tabelach kursów: nr 22/A/NBP/2008 z dnia
31.01.2008 roku, nr 43/A/NBP/2008 z dnia 29.02.2008 roku, nr 63/A/NBP/2008 z dnia
31.03.2008 roku. Średnia arytmetyczna wynosi 10,6722 : 3 = 3,5574.
1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.
1.1. W wyniku prowadzonej działalności Spółka w I kwartale 2008 wypracowała przychody
ze sprzedaży w wysokości 9.036 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 1.766 tys. zł.
Wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 15,67 % w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego.
1.2. Spółka prowadziła inwestycje w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE
obejmujące:
1.2.1. System regałów wysokiego składowania oparty na systemie szwajcarskiej firmy
DEXION do nowo budowanej części magazynowej w głównej hali 5A. Umowę
podpisano z polską firmą LOGIS na kwotę ok. 570 tys. zł. Zgodnie z planem
zakończony został pierwszy etap budowy nowego magazynu co pozwoli na
terminową realizację dalszych prac budowlanych. Kolejny etap wyposażania
powierzchni magazynowej w nowe regały zostanie zakończony w maju 2008r.
1.2.2. Oprogramowanie do zarządzania magazynami wysokiego składowania. Umowę
podpisano z polską firmą OPTIDATA na kwotę ok. 200 tys. zł. Zakończone
zostały wszystkie prace przygotowawcze do wdrożenia systemu. Uruchomienie
nastąpi równolegle z przeprowadzaniem wyrobów do nowo wybudowanego
magazynu.
1.2.3. Dwuślimakowa wytłaczarka laboratoryjna do opracowywania nowych składów
mieszanek będąca laboratoryjną wersją posiadanej produkcyjnej linii marki
THEYSOHN. Umowa podpisana z niemiecką firmą BRABENDER na kwotę ok.
680 tys. zł. Zakończenie tego zadania zostało przesunięte na maj 2008r.
1.2.4. Dwie kompletne linie wytłaczakowe z głowicami do produkcji rur
cienkościennych i pogrubionych wyposażone w precyzyjne dozowanie materiału
typu grawimetrycznego. Umowę podpisano z polską firmą METALCHEM Toruń
na kwotę ok. 1,25 mln zł. Rozpoczęto procedury odbiorowe nowych linii. Po ich
zakończeniu nastąpi instalacja, której zakończenie zaplanowano na maj 2008r.
1.2.5. Nowoczesne formy do kapturków (6 szt.) wyposażone w system dysz
gorącokanałowych. Umowę podpisano z polską firmą FORMET na kwotę ok. 630
tys. zł. Zgodnie z terminem rozpoczęły się próby nowych form. Zakończenie całej
procedury odbiorowej zaplanowano na maj 2008r.
1.2.6. W wyniku odwołania się i zwiększenia puli środków przeznaczonych na unijny
program 2.2.1 Spółka uzyskała kolejne dofinansowanie na inwestycje.
Dofinansowanie dotyczy urządzenia do badania szczelności rur, które jest
niezbędne do uruchomienia usługowego sieciowania rur do ciepłej wody. Usługa
taka zostanie uruchomiona po wybudowaniu nowej stacji akceleratora. Wartość
inwestycji wynosi 1,6 mln zł, a poziom dofinansowania 50%. W celu realizacji
inwestycji podpisano umowę na dostawę z niemieckim producentem. Wartość
umowy wyniesie ok. 900 tys. zł. Podpisana została także umowa z polskim
producentem na dostawę urządzeń przewijających za kwotę ok. 500 tys. zł.
Terminy realizacji obydwu zamówień określono na czerwiec 2008r.
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1.3. Inwestycje zrealizowane w I kw. 2008r. w ramach projektu współfinansowanego ze
środków UE to:
1.3.1. Kalorymetr skaningowy DSC do wykonywania pomiarów oznaczeń
temperaturowych elementarnych składników mieszanek tworzyw sztucznych.
Umowę podpisano z austriacką firmą NETZH na kwotę ok. 130 tys. zł. Zgodnie z
terminem sfinalizowano zakup i uruchomienie urządzenia w styczniu 2008r.
1.4. Ponadto ze środków własnych Spółka zrealizowała m.in.:
1.4.1. W ramach dostosowywania osprzętu kablowego do norm DIN wykonane zostały
narzędzia do produkcji końcówek w zakresie przekrojów kabli od 25 do 70 mm2. W
celu realizacji następnych wymiarów końcówek podpisano kolejną umowę na ich
wykonanie z terminem realizacji w III kwartale 2008r. Wartość umowy wyniesie ok.
230 tys. zł.
1.4.2. W IV kwartale rozpoczęto uruchamianie systemu nowych przewijarek do
obecnego akceleratora. Wprowadzane są kolejne typy rur, które sieciowane są w
systemie ciągłym. Pierwsze uruchomienia pozwalają szacować, że po zakończeniu
całego procesu uzyskamy prawie dwukrotny wzrost wydajności. W pierwszym kwartale
tak jak planowano zakończono testy wszystkich układów. Obecnie system pracuje z
pełną wydajnością.
1.4.3. Stanowisko do krążkowania przewodów za 136 tys. zł.
1.4.4. Piła taśmowa do cięcia rur aluminiowych i miedzianych w kwocie 110 tys. zł
zakupiona od niemieckiej firmy PEHAKA.
2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
a)

W wyniku prowadzonej działalności Spółka w I kwartale 2008 wypracowała przychody ze
sprzedaży w wysokości 9.036 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 1.766 tys. zł. Wzrost
przychodów ze sprzedaży wyniósł 15,67 % w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego. Rentowność operacyjna w pierwszym kwartale 2008 osiągnęła poziom 21,02% , a
rentowność netto 19,54%.
W I kwartale 2008r. Spółka dynamicznie umacniała swoją pozycję rynkową pomimo bardzo
dobrych, nietypowych dla tego okresu wyników osiągniętych w I kwartale 2007r.
Utrzymujące się korzystne warunki atmosferyczne umożliwiające prace ziemne miały
pozytywny wpływ na sprzedaż produktów spółki w branży energetyki zawodowej i cieplnej
czego bezpośrednim efektem jest osiągnięcie najlepszych w historii przychodów. Spółka
pomimo poniesionych dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem działań
inwestycyjnych i modernizacyjnych osiągnęła bardzo dobry wynik finansowy.
Sprzedaż osprzętu kablowego wzrosła o 10,86% w stosunku do I kwartału 2007 i stanowiła
15,71% ogólnej sprzedaży. Spółka utrzymała poziom przychodów w zakresie wyrobów
termokurczliwych, które stanowiły 42,30% ogólnych przychodów (w I kwartale 2007
wyroby termokurczliwe stanowiły 48,76% ogólnej sprzedaży). Zanotowano 28,95% wzrost
sprzedaży towarów będący wynikiem zdobycia nowych klientów oraz poszerzenia oferty ze
sprzedaży. Przychody ze sprzedaży przewodów wzrosły o 54,08% co jest wynikiem
poszerzenia oferty produkcyjnej oraz pozyskaniem nowych klientów. Duży potencjał rynku
eksportowego na którym Spółka operuje i prowadzi dalsze rozmowy stwarza bardzo duże
szanse na dodatkowe przychody, które zostaną uwidocznione po zwiększeniu mocy
produkcyjnych w zakresie sieciowania (nowy akcelerator) i rozdmuchu rur.
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Mimo umocnienia złotówki Spółka nie odczuwa pogorszenia sytuacji finansowej przy
rosnącym eksporcie, ponieważ ryzyko kursowe przy transakcjach sprzedaży wyrobów
równoważone jest rosnącym importem materiałów i środków trwałych.
Po stronie kosztowej odnotować należy, iż Spółka inwestowała w system dystrybucji
stosując większe upusty i zachęty dla odbiorców. Ponadto, prowadzono prace nad
wdrożeniem do produkcji nowego systemu znakowania rur.
3. Objaśnienia dotyczące sezonowości
w prezentowanym okresie.

lub

cykliczności

działalności

emitenta

W I kwartale 2008r. sezonowość sprzedaży nie odbiegała znacząco od trendów
obserwowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, koniunktura (w ocenie Spółki) była
nawet lepsza.
4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych.
W I kwartale 2008r. spółka RADPOL S.A. nie dokonywała emisji akcji, wykupu i spłaty
dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
5. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie
i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.
W dniu 24 kwietnia 2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę
o przeznaczeniu z zysku netto za 2007r. kwoty 3.619 tys. zł na wypłatę dywidendy, co
stanowi 0,15 zł na jedną akcję.

6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.
W dniu 17.04.2008r. Emitent zawarł z Warsaw Equity Holding sp. z o.o. i NEMICO
LIMITED przedwstępną warunkową umowę zakupu akcji spółki Elektroporcelana Ciechów
S.A. z siedzibą w Ciechowie.
Po zawarciu umowy przyrzeczonej RADPOL S.A. będzie posiadał 80,34 % udziału w
kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
7. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych,
które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.
Zmiana zobowiązań warunkowych w I kw. 2008r. o 756 tys. zł spowodowana była głównie
złożeniem weksla na zabezpieczenie umowy wsparcia nr SPOWKP/2.2.1/1/22/289 oraz
spadkiem salda kredytów w związku z ich spłatą.
Spółka wykazuje zobowiązania warunkowe z tyt. zabezpieczeń wekslowych kredytów w
kwotach kredytów pozostałych do spłaty.
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