
 
 

 
 

 

 

Wstępne, szacunkowe, niebadane, wybrane wyniki finansowe Spółki z działalności kontynuowanej 

za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 
 

 

Dane w tys. złotych 1.01-31.12.2020 1.01-31.12.2019 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży 132 600  146 629  

Przychody z tytułu otrzymanego wsparcia rządowego (*) 2 158  - 

Pozostałe przychody 486  486  

Koszt własny sprzedaży (102 484) (114 993) 

Wynik brutto na sprzedaży (z uwzględnieniem 
otrzymanego wsparcia rządowego) 

32 760  32 122  

Pozostałe koszty (w tym koszty sprzedaży i ogólnego 
zarządu) 

(22 345) (22 736) 

EBIT 10 415  9 386  

Amortyzacja 6 432  6 309  

EBITDA 16 847  15 695  

Przychody (Koszty) finansowe (1 547) (2 232) 

Wynik brutto z działalności kontynuowanej 8 868  7 154  

Wynik brutto z działalności zaniechanej (1 574) (1 352) 

Dług netto 14 252  22 682  

(*) Dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP w wysokości 2 158 tys. zł na dofinansowanie 
wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym czasem pracy w związku ze spadkiem 
obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 
 

W 2020 roku pandemia COVID-19 i jej wpływ na sytuację gospodarczą w kraju i poza jego granicami sprawiła, 

że Spółka zanotowała istotny spadek przychodów ze sprzedaży głównie w pierwszej połowie roku. Pomimo 

widocznej poprawy w ilości pozyskiwanych zamówień w drugim półroczu 2020 roku, Spółka nie była w stanie 

nadrobić największy spadków sprzedaży z pierwszego półrocza 2020 roku, co w efekcie dało spadek przychodów 

ze sprzedaży w ujęciu rocznym o 9,6% r/r. Działania podjęte przez Spółkę w obliczu pandemii, elastyczność oraz 

umiejętne dopasowywanie struktury kosztów do poziomów sprzedaży sprawiły, że koszt własny sprzedaży 

zredukowano  o 10,9%, co jednocześnie pozwoliło na wypracowanie lepszych rentowności sprzedaży. 
 

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych, 

niebadanych danych finansowych za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku osiągniętych 

przez Spółkę. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu oraz zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną 

i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania 

szacunków. 

Przedstawione wyniki finansowe będą podlegały przeglądowi biegłego rewidenta. 


