RADPOL S.A.

Raport kwartalny SA-Q II/2008 – Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe za drugi kwartał 2008 roku 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 II kwartale 2008 roku:
a) utworzono aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
wyceny bilansowej zapasów na kwotę 5 tys. zł,
wyceny bilansowej środków pieniężnych na kwotę 2 tys. zł,
utworzenia międzyokresowych rozliczeń biernych z tyt. bonusów sprzedażowych na
kwotę 45 tys. zł.
utworzenia międzyokresowych rozliczeń biernych z tyt. badania sprawozdania
finansowego na kwotę 4 tys. zł,
b) rozwiązano aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
wyceny bilansowej należności na kwotę 1 tys. zł,
wyceny bilansowej zobowiązań na kwotę 2 tys. zł,
rozwiązania międzyokresowych rozliczeń biernych z tyt. niewykorzystanych urlopów
wypoczynkowych na kwotę 27 tys. zł,
rozwiązania międzyokresowych rozliczeń biernych z tyt. wynagrodzeń za wyniki
roku 2007 na kwotę 32 tys. zł,
kosztów pracy, które w myśl przepisów podatkowych są kosztem uzyskania
po zapłacie, na kwotę 46 tys. zł,
c) utworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
różnicy między amortyzacją bilansową i podatkową na kwotę 6 tys. zł,
wyceny bilansowej zobowiązań na kwotę 1 tys. zł,
d) rozwiązano rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
wyceny bilansowej środków pieniężnych na kwotę 4 tys. zł.
Ponadto w II kwartale 2008 roku Spółka:
utworzyła rezerwę na koszty jako bierne rozliczenia kosztów dot. bonusów sprzedażowych w
kwocie 417 tys. zł,
utworzyła rezerwę na koszty jako bierne rozliczenia kosztów z tyt. badania sprawozdania
finansowego w kwocie 24 tys. zł,
wykorzystała rezerwy na koszty jako bierne rozliczenia kosztów dot. wynagrodzeń za wyniki
roku 2007 w kwocie 167 tys. zł,
wykorzystała rezerwy na koszty jako bierne rozliczenia kosztów dot. bonusów
sprzedażowych w kwocie 180 tys. zł,
rozwiązała rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe w kwocie 143 tys. zł,
wykorzystała odpis aktualizujący należności w wysokości 13 tys. zł,
rozwiązała odpis aktualizujący należności w wysokości 2 tys. zł,
utworzyła odpis aktualizujący zapasy na kwotę 29 tys. zł.
W wymienionym okresie Spółka nie zmieniła stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,
ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.
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Kursy EURO użyte do przeliczenia danych finansowych:
a) pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30.06.2008r. wykazane na stronie tytułowej
raportu kwartalnego zostały przeliczone na EURO wg tabeli kursów NBP
nr 126/A/NBP/2008 z dnia 30.06.2008 roku: 1 EUR = 3,3542,
b) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków
pieniężnych za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008 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, nr 85/A/NBP/2008 z dnia 30.04.2008 roku, nr 105/A/NBP/2008 z dnia
30.05.2008 roku, nr 126/A/NBP/2008 z dnia 30.06.2008 roku. Średnia arytmetyczna wynosi
20,8656 : 6 = 3,4776.
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 wypracowała przychody ze sprzedaży w
wysokości 10.549 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 1.792 tys. zł. Wzrost przychodów
ze sprzedaży w II kwartale 2008 r. wyniósł 13,11 % w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego.
1.2. W II kwartale 2008r. Spółka zakończyła działania inwestycyjne w ramach projektu
współfinansowanego ze środków UE i innych źródeł obejmujące:
1.2.1. Projekt pod nazwą „Uruchomienie innowacyjnych linii technologicznych do
produkcji wyrobów termokurczliwych w RADPOL S.A.” dot. zakupu linii
technologicznych, urządzeń, aparatury pomiarowo – laboratoryjnej, wyposażenia
magazynów wraz z oprogramowaniem. Wartość oddanych środków w II kw.
2008r. wyniosła 10.265 tys. zł.
1.2.2. Projekt pod nazwą „Innowacyjna linia do badania szczelności rur wdrażana w
RADPOL S.A.” o wartości 1.635 tys. zł.
1.3. Ponadto ze środków własnych Spółka zrealizowała m.in.:
1.4.1.Uruchomienie linii do rozdmuchu na wydziale
termokurczliwych o wartości 685 tys. zł.
1.4.2. Urządzenia zdawcze do wytłaczarek o wartości 89 tys. zł.
1.4.3. Obrabiarki o wartości 69 tys. zł.

produkcji

wyrobów

1.4. Spółka nadal prowadzi prace współfinansowane z Funduszu Kredytu Technologicznego
nad budową stacji akceleratorowej do radiacyjnego sieciowania wyrobów
termokurczliwych oraz powiązanych urządzeń i linii technologicznych. Wartość
nakładów poniesionych do 30.04.2008r. wynosi 11.780 tys. zł.
2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Spółka w II kwartale bieżącego roku zanotowała zwiększenie przychodów ze sprzedaży o
13,11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyższe o 23% przychody z
tyt. eksportu wynikają głównie ze zrealizowania dostaw do nowych odbiorców. Sprzedaż
osprzętu kablowego wzrosła o 10% w stosunku do II kwartału 2007 i stanowiła 14% ogólnej
sprzedaży. Spółka zanotowała 18% wzrost przychodów w zakresie wyrobów
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termokurczliwych i stanowiły one 48% ogólnych przychodów. Wzrost sprzedaży w
segmencie towarów i przewodów wyniósł 8%. Spowodowane jest to zdobywaniem nowych
klientów oraz konsekwentnym poszerzeniem oferty produktowej.
Spółka informuje kontrahentów o nowych produktach oraz najważniejszych wydarzeniach w
firmie. Takie działania przyczyniają się do zwiększenia grona klientów, a w konsekwencji
zdobywania nowych rynków zbytu.
Mimo umocnienia złotówki Spółka nie odczuwa pogorszenia sytuacji finansowej, ponieważ
ryzyko kursowe przy transakcjach sprzedaży wyrobów równoważone jest rosnącym
importem materiałów i środków trwałych.
3. Objaśnienia dotyczące sezonowości
w prezentowanym okresie.

lub

cykliczności

działalności

emitenta

W spółce RADPOL występuje sezonowość. Jednak posiadamy szeroką gamę produktów,
które mogą być stosowane przez cały rok. W II kwartale 2008r. sezonowość sprzedaży nie
odbiegała znacząco od trendów obserwowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych.
W II kwartale 2008 roku 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 2008 roku 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. Dniem dywidendy był 20 czerwca 2008r., dniem wypłaty
dywidendy - 11 lipca 2008r.

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 9 czerwca 2008r. Spółka zawarła – z Warsaw Equity Holding sp. z o.o. i NEMICO
LIMITED – ostateczną umowę zakupu 80,34% akcji Elektroporcelany Ciechów S.A. z
siedzibą w Ciechowie oraz umowę poręczenia. Przeniesienie własności akcji nastąpiło w
dniu złożenia ostatniej części ceny do depozytu notarialnego (03.07.2008r.). Nabyte akcje
stanowią 80,34% kapitału zakładowego i głosów na WZA. Akcje Elektroporcelany Ciechów
S.A. mają charakter lokaty długoterminowej, związanej ze strategicznym celem RADPOL
S.A. tj. rozwojem oferty produktowej dla branży energetycznej.
W dniu 07.07.2008r. Spółka rozpoczęła nabywanie akcji własnych w celu ich umorzenia w
ramach programu odkupu akcji własnych. (zgodnie z Uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia
z dnia 21.04.2008r.). W ramach programu odkupu Spółka nabędzie nie więcej niż 2.371.209
akcji własnych za łączną kwotę nie większą niż 14.227.254,00 zł. Realizacja programu
odkupu zostanie zakończona nie później niż 01.10.2009r. Raportem bieżącym nr 26/2008
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Spółka poinformowała o nabyciu 53.041 akcji własnych po średniej cenie 5,45 zł za jedną
akcję. Nabyte akcję stanowią 0,22% kapitału zakładowego i głosów na WZA.

7. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych,
które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.
Zmiana zobowiązań warunkowych w II kw. 2008r. o 2.316 tys. zł spowodowana była
wzrostem salda kredytów w uruchomieniem kolejnej transzy kredytu technologicznego.
Spółka wykazuje zobowiązania warunkowe z tyt. zabezpieczeń wekslowych kredytów w
kwotach kredytów pozostałych do spłaty.
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