KOMENTARZ DO WYNIKÓW ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

DODATNIE WYNIKI DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU
IV kwartał 2012 roku to kolejny kwartał, który Spółka zakończyła z zyskiem operacyjnym oraz netto.
W tym samym okresie 2011 roku na obu poziomach wygenerowana była strata.
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W kwartale skonsolidowany wynik operacyjny to 652 tys. zł, a wynik netto to 56 tys. zł
Pozytywnym czynnikiem było obniżenie relacji kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży 7%
do 5,8%.
Wprawdzie przychody ze sprzedaży, w ślad za malejącym popytem, w stosunku do IV kwartału 2011
roku spadły o 17% i wyniosły 38 348 tys. zł, jednak marża osiągnięta w IV kwartale także była wyższa
niż w tym samym okresie z 2011 roku i wyniosła 2 116 tys. zł w ujęciu jednostkowym oraz 2 055 tys.
zł w skali grupy.
Pomimo trudnych warunków rynkowych, w 2012 roku utrzymała też dobre wskaźniki płynności.
Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,4, w stosunku do 1,7 z 2011 roku, natomiast wskaźnik szybkiej
płynności nie uległ zmianie i wyniósł 0,7.
Pod kątem rentowności sytuacja Spółki w 2012 roku uległa także poprawie. Rentowność operacyjna
oraz netto miały wartości dodatnie i wyniosły 3,0% i 1,6%. W kwartale również osiągnięto wartości
dodatnie (1,9% i 0,8%). Dodatnie wartości osiągnęły także wskaźniki ROE, ROA oraz EBITDA%.
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PODEJMOWANE DZIAŁANIA W IV KWARTAŁE 2012 ROKU I W I KWARTALE 2013 ROKU
W IV kwartale Spółka kontynuowała proces budowania grupy kapitałowej. Założona została spółka
celowa DP Wind 2 Sp. z o.o., która nabyła projekt farmy wiatrowej o mocy 10 MW zlokalizowanej
w województwie opolskim.
Ponieważ pod koniec roku dużej zmianie uległa sytuacja na rynku świadectw pochodzenia, w efekcie
czego znacznie spadły ich ceny na Towarowej Giełdzie Energii oraz pojawiła się wysoka nadpodaż,
zmieniły się nastroje na rynku energetyki wiatrowej. To oraz niepewność zapisów w nowej ustawie
OZE, której proces legislacyjny się wydłuża, wpłynęło na przedłużanie się procesu pozyskiwania
kredytu bankowego na obie inwestycje.
Aktualnie Spółka jest na etapie uzgodnień co do kilku istotnych warunków finansowania,
wynikających z nowych wymagań banku w związku z cenami zielonych certyfikatów i sytuacją na
rynku energii.
Zarząd prowadzi także równolegle rozmowy z potencjalnymi inwestorami branżowymi i finansowymi
w celu ich zaangażowania kapitałowego w kolejne projekty wiatrowe.
Cały czas rozważana jest także emisja obligacji w celu sfinansowania jednej-dwóch kolejnych farm
i trwają na ten temat rozmowy z domami maklerskimi. Rozważana jest emisja obligacji 1,5-2 letnich,
zabezpieczonych na 100-120%, ze stałą stopą zwrotu z możliwością ich wcześniejszej spłaty, po
sprzedaży wybudowanych farm. Zgodę na emisję obligacji Zarząd uzyskał już od Rady Nadzorczej
w 2012 roku.
Proces wyboru generalnego wykonawcy do farm wiatrowych jest na wysokim poziomie
zaawansowania. Z przedstawionych nam ofert sporządziliśmy krótką listę firm, z którymi
prowadziliśmy rozmowy. Z tego grona wyłonił się lider, z którym uzgadniamy zapisy umowy. Podjęcie
współpracy w zakresie generalnego wykonawstwa jest ściśle uzależnione od sfinalizowania
finansowania oraz zakończenia rozmów z dostawcą turbin, więc podpisanie umowy nastąpi
najprawdopodobniej w momencie podpisania umowy z bankiem. Wcześniejsze rozpoczęcie prac nie
jest raczej przewidywane.
W dalszym ciągu Zarząd podejmuje działania zmierzające do redukcji kosztów operacyjnych
i finansowych oraz sprzedaży zbędnego do prowadzenia obecnej działalności majątku – maszyn,
samochodów
oraz dzierżawy lub sprzedaży
kilku zbędnych nieruchomości w Ostrowcu
i w Bydgoszczy.
W IV kwartale 2012 roku została uruchomiona w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy przy
ul. Grunwaldzkiej produkcja konstrukcji stalowych. Element ten stanowi uzupełnienie oferty
produkcyjno-usługowej Spółki – obok produkcji zbrojeń budowlanych, produkcji rur i profili oraz
usług cięcia blach.
Rozpoczęta została tam również budowa hali, gdzie planowane jest przeniesienie maszyn do
produkcji zbrojeń budowlanych. Umieszczenie segmentu produkcyjnego w jednej lokalizacji ma na
celu dalsze obniżenie kosztów działalności operacyjnej oraz usprawnienie procesów produkcyjnych
oraz realizację jednego z planów strategicznych spółki dotyczących segmentu produkcyjnousługowego.

Bydgoszcz, 04.03.2013r.
Zarząd Drozapol-Profil S.A.
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