
 
                   Rusiec, dnia 31 marca 2021 r.  
 

 
List Dyrektora Generalnego Pamapol S.A. do Akcjonariuszy 

 
 
Szanowni Państwo,  

 

W imieniu Zarządu Pamapol S.A. przedstawiam Państwu sprawozdania finansowe oraz Sprawozdanie 

z działalności Pamapol S.A. i Grupy Kapitałowej Pamapol obejmujące okres od 1 stycznia 2020 r. do 

31 grudnia 2020 r.  

 

Niniejszy Raport stanowi analizę i opis działań Pamapol S.A. (Spółka) oraz Grupy Kapitałowej Pamapol 

(Grupa Pamapol, Grupa) w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym, zawierający podsumowanie 

działalności w powyższym okresie sprawozdawczym.  

 

Miniony rok sprawozdawczy stanowił okres, który z uwagi na panującą pandemię COVID-19 

charakteryzował się niespotykanymi dotąd okolicznościami – niepewnością, ogromną zmiennością 

otoczenia rynkowego oraz trudnościami w prognozowaniu nawet najbliższej przyszłości. Pomimo 

utrzymującej się sytuacji związanej z pandemią COVID -19 spółki z Grupy Kapitałowej utrzymały wysoki 

poziom produkcji oraz sprzedaży. Od momentu pojawienia się pierwszych informacji  

o rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 podjęły szereg działań mających na celu 

zminimalizowanie negatywnego wpływu pandemii na ich funkcjonowanie, zarówno w obszarze 

bezpieczeństwa pracowników, zachowania zdolności operacyjnych, płynności finansowej jak 

i osiąganych wyników.  

 

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa COVID-19 spowodowała 

zintensyfikowanie działań spółek Grupy zorientowanych na zaspokajanie zwiększonego popytu  

na produkty począwszy od I kwartału 2020 r., z zauważalną tendencją spadkową  

w okresie II - IV kwartału 2020 r. Zmniejszenie zapotrzebowania na produkty spółek spowodowane 

było nasyceniem rynku (wysokie stoki magazynowe u dotychczasowych odbiorców).  

 

Pomimo przeciwności związanych z pandemią COVID-19 spółki Grupy Pamapol kontynuowały podjęte 

w poprzednim roku działania ukierunkowane na poprawę rentowności prowadzonej działalności,  

w szczególności obejmujące rozwój portfolio produktów, automatyzację procesów produkcyjnych, 

zwiększenie wydajności, optymalizację kosztów stałych, poprawę parametrów operacyjnych  

oraz ograniczenie kosztów składu zewnętrznego.  

 

Pozytywny wpływ na wyniki oprócz działań optymalizacyjnych miał wzrost wolumenu sprzedaży  

w stosunku do 2019 roku wynikający z poszerzenia bazy klientów m.in. na rynkach zagranicznych. 

Każda ze spółek Grupy Pamapol odnotowała ponad dwucyfrowy wzrost sprzedaży w prezentowanym 

okresie. Pozytywnym wynikiem rok 2020 zakończyły wszystkie spółki Grupy: Pamapol, MITMAR  

i WZPOW Kwidzyn.  



 

 

Dzięki aktywnym i konsekwentnym działaniom we wszystkich obszarach Grupa Pamapol w 2020 roku 

osiągnęła przychody ze sprzedaży o 24 % wyższe w stosunku do roku poprzedzającego  

(2020 -  686 349 tys. zł, 2019 r. – 556 257 tys. zł). Ponadto wypracowała wynik EBITDA  

w wysokości 36 158 tys. zł (wzrost o 133 % w stosunku do 2019 r. 15 492 tys. zł) oraz osiągnęła  

w okresie sprawozdawczym zysk netto w wysokości 9 345 tys. zł ( 2019 rok strata netto -6 834 tys. zł). 

 

Działalność spółek Grupy w sposób trwały narażona jest na rosnące koszty prowadzonej działalności 

(presja płacowa, wzrost kosztów energii, ochrona środowiska). W celu utrzymania pozytywnych 

wyników finansowych konsekwentnie prowadzimy działania inwestycyjne w zakresie poprawy 

efektywności operacyjnej, wpływu na środowisko, komfortu pracy, rozszerzenia portfela 

produktowego oraz wzmocnienia pozycji na rynku krajowym i zagranicznym. Niezmiennie dużą uwagę 

zwracamy na jakość produkowanych przez nas wyrobów i w tym kierunku prowadzimy szereg 

inwestycji w każdej ze spółek Grupy. 

 

Grupa Pamapol jest świadoma zachodzących zmian klimatycznych i aktywnie im przeciwdziała 

wdrażając w swoich spółkach projekty w ramach polityki Zielonego Ładu i Obiegu Zamkniętego. 

Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach przyczyniły się do spadku zużycia energii elektrycznej, wody 

oraz pary technologicznej w przeliczeniu na jednostkę produkcji. Spółki Grupy będą kontynuowały 

działania na rzecz dalszego ograniczenia zużycia mediów. 

 

W imieniu Zarządu pragnę podziękować za zaufanie naszym Klientom, Pracownikom, Akcjonariuszom, 

Radzie Nadzorczej, oraz Wszystkim, którzy wspierają nasze działania i którzy wnoszą wkład w rozwój 

Spółki i Grupy Pamapol.  

 

Przed nami wiele wyzwań i trudu w dążeniu do założonych celów. Niewiadomą pozostaje dalszy wpływ 

światowej epidemii COVID-19. Mimo to niezmiennie wierzymy, że założone cele uda nam się osiągnąć, 

mając na uwadze, iż stabilny rozwój i wzrost wartości Spółki i Grupy dla Akcjonariuszy jest naszym 

priorytetem. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                     

Z poważaniem 

 

 

Bartosz Półgrabia 

Wiceprezes Zarządu Pamapol S.A. 

Dyrektor Generalny 
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