Pszczyna, 19.03.2021r.
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić Państwu kolejny skonsolidowany
raport roczny Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. oraz jednostkowy raport roczny
PATENTUS S.A.
W minionym roku Spółki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wypracowały 62 719 tys.
PLN przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, przy
wypracowanym zysku netto w kwocie 103 tys. PLN.
Jednostka dominująca PATENTUS S.A. w okresie roku 2020 wypracowała zysk netto na
poziomie 776 tys. PLN przy przychodach ze sprzedaży 60 216 tys. PLN.
W porównaniu do roku ubiegłego można zauważyć spadek w przychodach ze
sprzedaży jak i w wypracowanym zysku netto, które spowodowane było przez trudną
sytuację polskich spółek węglowych oraz mniejsze zapotrzebowanie inwestowania
w maszyny i urządzenia górnicze jak również panującą od roku epidemią koronawirusa
SARS-CoV-2. Mimo niekorzystnej sytuacji udało nam się jako grupie oraz jednostce
zamknąć rok z wynikiem dodatnim. Zarząd Patentus S.A. będzie nadal monitorował
wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki, jej wyniki finansowe lub
perspektywy, oraz będzie na bieżąco publikował informacje poufne dotyczące tego
wpływu na Spółkę. W związku z panującą epidemia Patentus S.A. wystąpił
o przyznanie subwencji z PFR S.A.. Subwencja została przyznana na podstawie Umowy
Subwencji Finansowej zawartej pomiędzy PFR a Patentus S.A.. Kwota subwencji
wyniosła 3 500 tys. PLN.
W 2020 roku Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. (Partner konsorcjum, wykonawca)
wykonywała między innymi w ramach konsorcjum z Famur S.A. (Lider konsorcjum,
Pełnomocnik): 6 kompletów przenośnika taśmowego wraz z wyposażeniem o wartości
23 139 tys. PLN oraz 1 kompletu wyposażenia dodatkowego o wartości 1 100 tys. dla
JSW S.A., gdzie Lider Konsorcjum otrzymał kwotę netto 12 515 tys. PLN a Partner
konsorcjum otrzymał kwotę netto 11 720 tys. PLN.
W roku 2020 Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A nadal kontynuowała bardzo owocną
współpracę z firmą Ungarex w zakresie produkcji podzespołów zamiennych dla kolei
węgierskich. Zakres wykonywanych zleceń oprócz produkcji kół zębatych powiększył
się również o elementy mechaniczne co przełożyło się na przychód w wysokości
4 995tys. PLN Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. planuje dalsze zacieśnianie tej owocnej
i przynoszącej zyski współpracy oraz planuje poszerzyć grono swoich odbiorców na
rynkach zagranicznych.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. kontynuowała współpracowała ze
środowiskami naukowymi w Polsce poprzez dalsze prace nad dwoma projektami
dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej pt. „Opracowanie innowacyjnej, opartej
o metody odlewnicze, technologii wytwarzania kół zębatych o strukturze
nanokrystalicznej” realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych oraz pt.
„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych
z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do
zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych
warunkach eksploatacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjny Rozwój. Suma przekazanego w 2020 roku Grupie Kapitałowej PATENTUS
S.A. dofinansowania wyniosła 823 tys. PLN. W 2021 roku Grupa Kapitałowa PATENTUS
S.A. planuje inwestycje w maszyny i urządzenia w kwocie co najmniej 10 mln PLN, nadal
intensywnie będzie korzystać ze środków oferowanych przez Unię Europejską oraz
realizować nowe innowacyjne projekty badawcze w celu dalszej poprawy oraz dalszego
ugruntowania swojej pozycji na rynku polskim jak i rynkach zagranicznych.
Zapraszam Państwa serdecznie do szczegółowego zapoznania się z załączonymi
sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej, opinią i raportem biegłego rewidenta.
Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim akcjonariuszom za
okazane zaufanie oraz docenienie osiągnięć Spółki, natomiast wszystkim klientom
i kontrahentom w tych, jakże trudnych czasach ze względu na epidemię za współpracę
jak również i zaufanie jakim nas obdarzają.
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