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Treść raportu:

Zarząd Radpol SA z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi 
pracami nad sprawozdaniem finansowym za rok 2016, zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka 
przeprowadziła testy na utratę wartości majątku Spółki jak również wartości firmy powstałej w wyniku połączenia  
w 2014 roku Spółki ze spółką WIRBET S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: „zakład w Ostrowie 
Wielkopolskim”) (o rejestracji połączenia Spółki i WIRBET S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 48/2014 
z dnia 31 grudnia 2014 roku). Przeprowadzone wyceny wskazują utratę wartości majątku jednostki generującej 
środki pieniężne jaką stanowi zakład w Ostrowie Wielkopolskim, do którego przypisana została wartość firmy w 
kwocie 12.044 tys. złotych. Z wstępnych kalkulacji wynika, że cała wartość firmy powinna zostać pokryta odpisem 
aktualizującym.
Przeprowadzone testy uzasadniają ujęcie odpisu aktualizującego wartość firmy jako korektę bilansu otwarcia w 
całej wartości (tj. 12.044 tys. złotych). Wpływ niniejszej korekty na sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 
31 grudnia 2016 roku jest następujący:
1. korekta wartości kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2016 roku (pozycja zyski zatrzymane), oraz
2. korekta pozycji wartość firmy.

Łączny wpływ na zmniejszenie sumy bilansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku o kwotę 12.044 tys. złotych. 
Wycena, będąca podstawą do dokonania omawianego odpisu aktualizującego, została przeprowadzona metodą 
przychodową (DCF), w oparciu o prognozę Zarządu Spółki, na dwie daty bilansowe 31 grudnia 2015 roku oraz      
31 grudnia 2016 roku. Prognoza ta jest zgodna z możliwościami produkcyjnymi zakładu w Ostrowie 
Wielkopolskim, jak również uwzględnia obecną sytuację na rynku żerdzi wirowanych oraz sytuację rynkową jaka 
miała miejsce w ubiegłym roku. Prognoza została sporządzona na okres 5 lat przy założeniu poprawy marży na 
sprzedaży generowanej przez zakład w Ostrowie Wielkopolskim rozumiany jako niezależna jednostka generująca 
przepływy finansowe oraz w oparciu o założenie, że Spółka nie przekracza maksymalnych mocy produkcyjnych na 
jakie pozwala wyposażenie zakładu w Ostrowie Wielkopolski na koniec roku 2015 oraz 2016. 

Prognoza aktualna i realna na rok 2015 zakłada w szczególności:
(i) nieznaczny (ok. 3% rocznie) wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży wyrobów zakładu;
(ii) nieznaczną poprawę marży handlowej, uzyskaną dzięki zwiększeniu wykorzystania mocy produkcyjnych – 
poziom marży na EBITDA rośnie z poziomu 7,5% (realizacja w roku 2015) do poziomu 11,8% w ostatnim okresie 
projekcji.

Po okresie szczegółowej prognozy przyjęto dla okresu rezydualnego wartości wolnych przepływów pieniężnych 
(free cash flow) bazując na danych z ostatniego okresu prognozy ze stopą wzrostu w wysokości 0% rocznie, a 
także założono, że wysokość nakładów inwestycyjnych będzie zbliżona do wartości amortyzacji. Zarówno w okresie 
szczegółowej prognozy jak i w okresie rezydualnym przyjęto stopę dyskontową na poziomie 9,6% (dla roku 2016 
odpowiednio 9,2%). Stopa ta uwzględnia m.in. ryzyko branży, stopę wolną od ryzyka i koszt długu w spółce.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że sprawozdanie finansowe za rok 2016 jest obecnie badane przez 
niezależnego biegłego rewidenta i wskazane w niniejszym raporcie kwoty mogą ulec zmianie, natomiast 
szczegóły związane z prezentacją odpisu w księgach zostaną opisane w notach objaśniających do sprawozdania 
finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, którego publikacja jest zaplanowana na dzień 21 
marca 2017 roku (zgodnie z raportem bieżącym nr 37/2017 z dnia 3 marca 2017 r.).

Dokonany odpis pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową Spółki. Publikacja 
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