Zastrzeżenie
Zastrzeżenie prawne
prawne
Niniejszy dokument został przygotowany przez ML System S.A. („ML SYSTEM”) z siedzibą w miejscowości Zaczernie nr 190G (36-062), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000565236, NIP 5170204997, REGON 180206288, kapitał zakładowy 6 484 243 zł,
w całości wpłacony.
ML SYSTEM nie przewiduje, by niniejszy dokument podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po dniu jego publikacji, o ile nie będzie to wymagane przez
właściwe przepisy prawa.
Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju grupy kapitałowej ML SYSTEM („Grupa ML SYSTEM”),
zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak
i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani ML SYSTEM, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu ML SYSTEM, doradcy ML SYSTEM, ani
jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi
oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki ML SYSTEM nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią w szczególności
przyrzeczenia ML SYSTEM dotyczącego osiągnięcia określonych wyników finansowych przez Grupę ML SYSTEM ani określonego poziomu wyceny Grupy ML SYSTEM w przyszłości.
Istotnym zmianom mogą podlegać informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie. ML SYSTEM nie przewiduje, by niniejszy dokument podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu
przedstawienia zmian zaistniałych po dniu jego publikacji, o ile nie będzie to wymagane przez właściwe przepisy prawa.
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu odpowiednio art. 66 i art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), w szczególności oferty ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych ML SYSTEM ani też zachęty do składania ofert nabycia lub
zapisu na papiery wartościowe ML SYSTEM, ani też oferty publicznej papierów wartościowych ML SYSTEM w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia
dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12).
Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych ML SYSTEM i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu
tych papierów wartościowych. Niniejszy dokument nie podlega dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki ani Japonii.
Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Treść niniejszego
dokumentu nie stanowi rekomendacji, opinii ani analizy inwestycyjnej, prawnej, księgowej lub podatkowej.
Każda osoba będąca w posiadaniu niniejszego dokumentu jest odpowiedzialna za przeprowadzenie własnej analizy informacji zawartych lub wymienionych w niniejszym dokumencie oraz za
dokonanie oceny merytorycznej i ryzyk związanych z informacjami opisanymi w niniejszym dokumencie.
Wszelka odpowiedzialność ML SYSTEM, osób działających w jej imieniu, w szczególności członków Zarządu ML SYSTEM, doradców ML SYSTEM, pracowników i współpracowników wyżej wymienionych
osób oraz jakichkolwiek innych osób w związku z niniejszym dokumentem i zawartymi w nim informacjami jest wyłączona. Wyżej wymienione osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje
inwestycyjne osoby, w której posiadaniu znajduje się niniejszy dokument lub która miała, choćby pośrednio, dostęp do jej treści, i ich skutki, w szczególności za poniesione przez taką osobę szkody
(zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści).
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Spółka
technologiczna
ML
System
w liczbach w branży BIPV

Globalny

Ponad

Moduły, fasady,
żaluzje, systemy
mocowań,
automatyka

39%

Wzrost przychodów
ze sprzedaży
Wzrost
względem
analogicznego okresu
roku poprzedniego

Rozwój sprzedaży
globalnej

kompletnych
systemów BIPV

doświadczenia

Lider branży
BIPV w kraju
i za granicą

21 krajów

producent

15 lat

19 krajów
w analogicznym
okresie roku
poprzedniego

70%

Wzrost sprzedaży
eksportowej
Wzrost
względem
analogicznego okresu
roku poprzedniego

34%
330,7

Wzrost wyniku
EBITDA

mln PLN

Wzrost
względem
analogicznego okresu
roku poprzedniego
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Graficzna
Aktualny prezentacja
potencjał produkcyjny
Grupy Kapitałowej
ML System

ML System S.A., jako twórca know-how, pełni w Grupie rolę jednostki dominującej, producenta i dostawcy. Spółki zależne wchodzące w
skład Grupy Kapitałowej ML System S.A. pełnią rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System S.A. na
rynkach zagranicznych oraz krajowym rynku detalicznym i hurtowym.

Spółka ML System S.A na dzień bilansowy posiada bezpośrednio i pośrednio 100% udziałów w kapitale spółek zależnych:
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Akcjonariat
Akcjonariat

Łączna ilość akcji przypadająca
akcjonariuszom

Ilość głosów

Udział w ogólnej liczbie
głosów

Udział w kapitale
zakładowym

Dawid Cycoń

2 017 139

3 017 139

35,56%

31,11%

Edyta Stanek

2 000 000

3 000 000

35,36%

30,84%

Pozostali

2 467 104

2 467 104

29,08%

38,05%

Razem

6 484 243

8 484 234

100,00%

100,00%

Nazwisko i imię

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Udział w kapitale zakładowym (%)
31,11%

38,05%

Dawid Cycoń

35,56%

35,36%

30,84%

Edyta Stanek

29,04%

Pozostali

Edyta Stanek

Dawid Cycoń

Pozostali

*Akcjonariat aktualny na dzień publikacji sprawozdania
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Spółka technologiczna
Obszary
działalności ML w
System
branży BIPV

Fotowoltaika zintegrowana
z budownictwem (BIPV)

Produkcja szkła specjalistycznego

Produkcja modułów i komponentów
fotowoltaicznych

Rozwiązania Smart City

Szkło budowlane i automotive
Nowa Era Kwantowa

Wyspecjalizowany dział badań
i rozwoju
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Rozwiązania ML System zaimplementowane na
budynkach siedziby Spółki
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Spółka technologiczna
Rozwój
Spółki w latach w branży BIPV

Rozpoczęcie
działalności
przez ML System
(3 osoby
zatrudnione)

2007

Rozbudowa zakładu
produkcyjnego

Pierwsza linia
produkcyjna

2017

2013
2012

Utworzenie
własnego FCBR

2015

Uruchomienie
zakładu produkcyjnego
w Zaczerniu

Publikacja
strategii 20202024 „Nowa Era
Kwantowa”

2020

2018

Debiut ML System
na GPW
Ekspansja na
rynki zagraniczne

Uruchomienie linii
2D Glass
Zakontraktowanie
urządzeń do linii
Active Glass

2022

Fotowoltaiczne
Ogniwo
Tandemowe

po 2023

2021

Uruchomienie
pierwszej na świecie
linii Q Glass

> 400 MLN PLN
PRZYCHODÓW
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Strategia Spółki na lata 2020 - 2024

Produkty

Produkty

PV

BIPV

Szkło
specjalistyczne

po 2023

TERAZ

2020

PV

BIPV

Szkło
specjalistyczne

Produkty

PV

BIPV

Szkło
specjalistyczne

Rosnące rynki i korzystna legislacja
PLAN INWESTYCYJNY O WARTOŚCI
216 mln PLN
Zasięg geograficzny

OBECNOŚĆ W 19 KRAJACH

Powierzchnia zakładu
14,3 tys. m2

Wyniki finansowe
Przychody za 2020 r: 127 mln PLN

Wewnętrzne czynniki wzrostu

Zasięg geograficzny

OBECNOŚĆ W 21 KRAJACH

Powierzchnia zakładu
25 tys. m2

Wyniki finansowe
Przychody LTM: 236,3 mln PLN

Powierzchnia zakładu
45 tys. m2

Wyniki finansowe
Przychody: > 400m PLN
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Produkty Nowej
Ery Kwantowej
Kluczowe
partnerstwa
z globalnymi graczami w szkle
Q Glass | 2D Glass | Active Glass

Rozmiar: 1 x 2m
QDSSC: Aktywna
Sprawność: od 30 W/m2
Projekt zakończony (2018 -2021)

Max. rozmiar: 2 x 4m
QDSSC: Pasywna
Poprawa izolacji termicznej: Ug < 0,5 W/m2K*
Poprawa izolacji energetycznej: LT/g od 56% / od 0,2**
Projekt zakończony (2019 -2022)

Max. rozmiar: 2 x 4m
QDSSC: Aktywna
Sprawność: od 80 W/m2
Możliwość gięcia
Funkcja Ppoż
Poprawa izolacji termicznej: od 0,4 W/m2K*
Poprawa izolacji energetycznej: LT/g od 70% /od 0,2**
*Liczone dla szyby zespolonej
**Liczone dla pojedynczej szyby powłokowej
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Projekty innowacyjne
B+R
Kluczowe
partnerstwa
z globalnymi graczami w szkle
Potencjał zastosowania

FOTOWOLTAICZNE OGNIWO
TANDEMOWE
• Wartość projektu w konsorcjum*: 19,4 mln PLN
• Planowane zakończenie: 2024 r.

• Wartość projektu: 34,6 mln PLN
• Planowane zakończenie: koniec 2023 r.

* Projekt realizowany we współpracy z konsorcjum Pilkington Automotive

ZAKŁADANY EFEKT PROJEKTÓW
REWOLUCJA W BRANŻY AUTOMOTIVE
Gotowość wdrożenia na masową skalę szyb
w popularnych markach samochodowych z
wykorzystaniem połączonego potencjału produkcyjnego
Pilkington Automotive i ML System

REWOLUCJA W FOTOWOLTAICE
Gotowość wdrożenia na masową skalę ogniwa nowej generacji
o rekordowej sprawności – połączenie technologii krzemu
i powłok kwantowych
Sprawność: 29 - 35% (sprawność aktualnie dostępnych ogniw do 23%)

Rozwój innowacyjnych projektów B+R ma istotny wpływ na wysoką amortyzację Spółki.
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Obecna oferta
produktowa
Działalność
Centrum
B+Rz globalnymi graczami w szkle
Kluczowe
partnerstwa

13 PRZYZNANYCH PATENTÓW

Napylarka magnetronowa

Mikroskop elektronowy

Nanotwardościomierz

Lutownica bezstykowa

System do epitaksji

MOCVD

9 NOWYCH ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH
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Potencjał produkcyjny ML SYSTEM

Przychody ze sprzedaży
mln PLN]

51

54

127

189

354

281
210
96

100

6 tys. m²
2015

9,2 tys. m²
2017

14,3 tys. m²
2020

20 tys. m²
2021

Całkowita powierzchnia użytkowa zakładu

25 tys. m²
2022

45 tys. m²
Potencjał

Liczba pracowników
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Zastrzeżenie
prawne
Kluczowe czynniki
wzrostu - zewnętrzne

Rosnące ceny energii:
Stale wzrastające ceny za energię elektryczną rok do roku. Dla
porównania średnia cena energii w 3Q 2021 wynosiła 275,76 zł za MWh,
zaś w 3Q 2022 wzrosła do 615,28 zł/MWh, co stanowi niemalże 3-krotny
wzrost względem analogicznego okresu.
Źródło: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacjeogolne/aktualnosci/10583,Cena-energii-elektrycznej-w-kontraktachdwustronnych-w-trzecim-kwartale-roku-wyn.html

Europejski Zielony Ład/ Fala Renowacji Europy / Długoterminowa
Strategia Renowacji Budynków
Przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesną, zasobooszczędną i
konkurencyjną gospodarkę, która do 2050 r. osiągnie neutralność
klimatyczną. W osiągnięciu tego celu pomóc ma „fala renowacji” w
sektorze budowlanym, która zakłada renowację 35 mln nieefektywnych
energetycznie budynków do 2030 r. Aby uruchomić inwestycje i nadać
priorytet renowacjom budynków UE wyznaczyła cel, zgodnie z którym co
najmniej 30% środków z wieloletnich ramach finansowych 2021‒2027
ma być przeznaczane na działania klimatyczne.
Krajowa Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków zakłada
doprowadzenie 21% budynków do standardu energooszczędnego i 66%
do standardu pasywnego do 2050 r.

Przyspieszona transformacja energetyczna
Konflikt na Ukrainie przyspieszył działania ukierunkowane na
wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o własne
zasoby oraz dążenie do neutralności wobec klimatu i odchodzenia od
paliw kopalnych

Plany krajów UE w kierunku rozwoju OZE
NIEMCY: Uniezależnienie od dostaw energii ze źródeł kopalnych, wzrost
udziału OZE w produkcji energii elektrycznej do 2035r. 200 mld EUR
planowanych wydatków w perspektywie najbliższych 4 lat na projekty
związane z ochroną klimatu i budowaniem bezpieczeństwa
energetycznego – w tym na rozwój technologii wodorowych i budowę
infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
FRANCJA: Wprowadzenie od 1 stycznia 2023 r. obowiązku montażu
fotowoltaiki na parkingach posiadających od 80 do 400 miejsc
postojowych. Przepisy dotyczą zarówno parkingów nowopowstających,
jak i już istniejących, a ich właściciele, od wejścia regulacji w życie muszą
wyposażyć parkingi w fotowoltaiczne zadaszenia w okresie do 5 lat.

Unijna strategia solarna (EU Solar Strategy)
Całkowita moc elektrowni fotowoltaicznych w UE podwoi się do roku
2025 (do poziomu 320 GW) w stosunku do poziomu z 2020 roku (136
GW). Na koniec obecnej dekady moc elektrowni fotowoltaicznych w UE
ma wzrosnąć do 600 GW. Jednym z elementów tego planu jest
stopniowe wprowadzenie obowiązku montażu paneli fotowoltaicznych
na budynkach publicznych i komercyjnych.
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Zastrzeżenie
prawne
Kluczowe czynniki
wzrostu – wewnętrzne

Wdrożenie i rozwój produktów „Nowej ery kwantowej”
W grudniu 2021 Spółka uruchomiła pierwszą na świecie linię
produkcyjną aktywnych energetycznie szyb z powłoką kwantową Q
Glass. Na przełomie połowy roku 2022 spółka uruchomiła kolejną linie
2D Glass, zaś w 3Q 2022 zostały zakontraktowane urządzenia do linii
Active Glass. Tym samym ML System sukcesywnie realizuje kolejne
etapy przyjętej w 2020 roku strategii Nowej Ery Kwantowej.

Powiększenie powierzchni użytkowej Spółki
Wzrost potencjału produkcyjnego Spółki widoczny jest zarówno w
zakresie rosnących przychodów, jak i w zakresie zwiększającej się
powierzchni produkcyjnej, laboratoryjnej, biurowej i magazynowej
(obecnie 25 tys. m2, docelowo 45 tys. m2)

Profesjonalna struktura organizacyjna
Posiadanie wykwalifikowanej w różnych dziedzinach techniki i nauki
kadry pracowniczej, a także dzięki zaawansowanemu zapleczu
technologicznemu i produkcyjnemu spółka posiada znaczną autonomię
w realizacji projektów, co uniezależnia ją od delegowania zleceń
podmiotom zewnętrznym.

Własne Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe (FCBiR)
Spółka posiada własne FCBiR utworzone w 2012 roku, które dysponuje
światowej klasy, unikatowym sprzętem laboratoryjnym, i w którym
prowadzone są prace nad wdrożeniem nowych technologii.

Zaawansowane biblioteki BIM
Narzędzie dla architektów i projektantów umożliwiające szybkie i
efektywne implementowanie produktów ML System w modelowaniu i
projektowaniu obiektów.

Przewaga konkurencyjna i strategiczne partnerstwa
(z liderami branż) w zakresie komercjalizacji nowych produktów Spółki
(Guardian Glass; Pilkington Automotive)
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Szanse w innych
obszarach
technologicznych
Kluczowe
partnerstwa
z globalnymi
graczami w szkle

ELEKTROLIZER SEPARACJI WODORU

COVID DETECTOR

W ramach prac B+R został skonstruowany prototyp
elektrolizera wysokociśnieniowego do produkcji
wodoru. Jest to dla Spółki istotny krok w kierunku
wykorzystania
technologii
wodorowych,
jako
efektywnego źródła energii. Modułowe rozwiązanie
daje się skalować w zakresie mocy i wielkości instalacji.
Intensywnie prowadzone prace nad elektrolizerem
skupiają się na sukcesywnym poprawianiu kluczowych
parametrów oraz doprowadzeniu technologii do skali
produkcyjnej.

Urządzenie do diagnostyki medycznej oparte na
technologii spektroskopii rozproszeniowej. Urządzenie
zostało
dopuszczone
do
szybkich
testów
przesiewowych w diagnostyce wirusa SARS-CoV-2.
Detektor jest w trakcie walidacji w kierunki detekcji
gruźlicy w szpitalu w Jaroszowcu oraz pod kątem
innych mutacji gruźlicy w Hiszpanii. Dalszy rozwój
urządzenia ma na celu umożliwienie zastosowania w
diagnostyce medycznej pod kątem rozpoznawania
innych patogenów oraz nowotworów, a także stadium
zaawansowania choroby. Otrzymane certyfikaty
i normy: CE, EMC, PN-EN ISO 13485, Świadectwo
wolnej sprzedaży
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Wybrane wydarzenia
w 3Q 2022 roku

Istotne
wydarzenia
ostatnich miesięcy
Zdarzenia
w okresie sprawozdawczym
(3Q 2022)

•

ISTOTNE ZDARZENIA:
 Umowa o wartości 22 mln PLN zawarta z Mithra V Sp. z o.o. (spółka zależna PGE Energia Odnawialna S.A.) na wykonanie zadania pn.
„Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej PV Pasterzowice o mocy do 8 MW.
 Realizacja projektu Active Glass – zakontraktowane zakupy urządzeń o łącznej wartości 83,7 mln PLN.

•

WYBRANE ZDARZENIA:
 Umowa o wartości 16 mln PLN na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW w Przeworsku
 Wejście na nowe rynki eksportowe – Rumunia, Turcja
 Kontynuacja działań w obszarze Smart City w Bratysławie – dostawa modułów BIPV na zadaszenia przystanków
 Moduły BIPV produkcji ML System z odpornością ogniową EI30 – Moduły BIPV otrzymały pozytywny wynik badań pod kątem
odporności ogniowej w zespoleniu z szybą ogniochronną w świetliku o konstrukcji aluminiowej.
 Umowa o współpracy z OKNO-POL, dzięki której Spółka będzie miała możliwość oferowania na rynku rezydencjalnym produktów
stolarki otworowej z użyciem wypełnień szklanych wykorzystujących zaawansowane i unikatowe technologie ML System
 Uzyskanie członkostwa Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych
 Prezentacja prototypu elektrolizera wodoru
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Bezpieczna
strukturazfinansowa
Wybrane wydarzenia
3Q 2022 biznesu

ML System Członkiem Centralnego
Klastra Wodorowego, Korzecko

Konferencja Aluprof „Future Builders”,
Warszawa

II Konferencja
Poznań

VII
Konferencja
Naukowa
Bezpieczeństwo Energetyczne, Rzeszów

Targi ENERGETAB, Bielsko-Biała

Nagroda Polskiej Rady Biznesu, w
kategorii „Wizja i innowacje”, Warszawa

„Kolej

Wodorowa”,
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Istotne
wydarzenia
ostatnich miesięcy
Zdarzenia
po dniu bilansowym

• WYBRANE ZDARZENIA:
 Otrzymanie klasyfikacji odporności ogniowej określonej zgodnie z PN-EN 13501-1:2019-02 dla modułów
fotowoltaicznych szkło-szkło produkcji ML System
 Otrzymanie Kodu Podmiotu Gospodarczego, upoważaniającego do realizacji dostaw dla NATO
 15-17.11.2022: Udział w targach Smart City Expo Barcelona
 12-14.10.2022: Udział w Międzynarodowych targach transportu zbiorowego TransEXPO
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Wybrane realizacje
3Q 2022

Wybrane realizacje krajowe
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
Klasyczna instalacja dachowa PV, carporty fotowoltaiczne,
fasada wentylowana

Salon samochodowy KIA, Mielec
Klasyczna instalacja dachowa PV, carport fotowoltaiczny
Jedna z realizacji umowy dla KIA Polska (projekt instalacji
dla salonów sprzedaży na terenie całej Polski)

22

Wybrane realizacje zagraniczne

Biblioteka Malmö University Orkanen, Malmo, Szwecja
Fasada wentylowana z nadrukiem ceramicznym i systemem
mocowań

Szkoła Voldslokka, Oslo, Norwegia
Moduły BIPV z nadrukiem, konstrukcja fasady
wentylowanej
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Wyniki finansowe
1 - 3Q 2022 r.

Finanse
Finanse

Wybrane skonsolidowane przychody, zyski i marże (w mln zł)
180,0

169,0

• Rentowność EBITDA (APM)* wynosi 12,6%**

160,0

• W strukturze przychodów znajdują się zarówno
realizacje MŚP, sprzedaż krajowa i eksportowa,
sprzedaż hurtowa, kontrakty i realizacje
parasolowe dla klientów indywidualnych, a także
sprzedaż szkła powłokowego i Q Glass.
Szczegółowy opis struktury znajduje się w
raporcie 3Q 2022.

140,0
120,0

121,4

100,0
80,0
60,0

• W 3Q 2022 Grupa osiągnęła 21,3 mln zł zysku
EBITDA (APM)*

40,0
20,0
0,0

• Przychody w okresie 1-3Q 2022 wyniosły
169 mln PLN, zaś w analogicznym okresie 1-3Q
2021 wyniosły 121,4 mln PLN.

13,1%
1,4

13,4

1-3Q 2021

1-3Q 2022

-20,0
przychody ze sprzedaży

zysk / strata netto

21,3

12,6%

EBITDA (APM)*

-4,7

rentowność EBITDA (APM)**

• Strata netto wyniosła 4,7 mln zł, z czego:
- Wzrost amortyzacji z 13,4 mln PLN do 21,9 mln
PLN
- Wzrost kosztów finansowych z 0,8 mln PLN do
4,9 mln PLN.
- 3,2 mln PLN rezerwa na jednorazowe zdarzenie
gospodarcze wynikające z potencjalnego
roszczenia o zapłatę
- 1 mln PLN odpis na należności

*APM - Alternatywny Pomiar Wyników : EBITDA definiowana jako Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość
amortyzacji)
** Rentowność EBITDA definiowana jako stosunek EBITDA (APM) do przychodów ze sprzedaży ogółem
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Finanse
Finanse

Wybrane koszty operacyjne (mln zł)
65,9

51,4
44,0
39,0

22,1

21,9
15,9

13,4

Amortyzacja

Zużycie materiałów i
energii

1-3Q 2021

Usługi obce

Wynagrodzenia z
narzutami i innymi
świadczeniami

1-3Q 2022
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Zmiana
Strukturastruktury
sprzedażysprzedaży

1-3Q 2021

1-3Q 2022
14,87%

49,42%

47,15%

8,52%
0,10%

0,46%
28,7%
35,25%

sprzedaż produkcji przemysłowej
Udział sprzedaży szkła w sprzedaży ogółem 1H 2022

63,9%
usługi kontraktowe

handel

B+R i pozostałe

12,59%

90,98%
sprzedaż szkła powłokowego

1,0%
44,23%

Udział sprzedaży szkła w sprzedaży ogółem 1-3Q
2022

9,02%

pozostała sprzedaż

6,4%

87,41%
pozostała sprzedaż

sprzedaż szkła powłokowego
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Finanse
Struktura sprzedaży

8 000

4 700

Eksport
1-3Q 2021

Udział sprzedaży eksportowej
w sprzedaży produktowej 1-3Q 2021

1-3Q 2022

Udział sprzedaży eksportowej
w sprzedaży produktowej 1-3Q 2022

7,6%

4,5%

92,4%

sprzedaż krajowa

sprzedaż eksportowa

95,5%

sprzedaż krajowa

sprzedaż eksportowa
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Finanse
Finanse i backlog

60,0

Dominacja rzeczowych aktywów trwałych w bilansie
Grupy ML System

Wydatki inwestycyjne oraz koszty B+R
(w mln PLN)

Wybrane skonsolidowane dane bilansowe (w tys. PLN)
Bilans

50,0

40,0
58,8
52,7

30,0

27,6
20,0

10,0

0,0

4,4

4,6

2,3

2021

1-3Q 2021
B+R

inwestycje

1-3Q 2022

30.09.2021 30.09.2022

Aktywa razem

374 699

386 685

Aktywa obrotowe

132 090

141 586

Aktywa trwałe

242 609

245 109

Zapasy

51 670

61 993

Należności handlowe

32 324

55 481

Należności z tytułu wyceny usług
budowlanych

20 094

10 510

Kapitał własny

145 736

141 500

Zobowiązania długoterminowe

142 843

119 387

(w tym: przychody przyszłych okresów
– rozliczenie otrzymanej dotacji)

67 564

78 535

Zobowiązania krótkoterminowe

86 120

125 808

7 823

9 103

(w tym: przychody przyszłych okresów
– rozliczenie otrzymanej dotacji)

Koszty B+R nie obejmują amortyzacji rozliczanej w projektach B+R, która wynika z zakupu środków trwałych ujętych w wydatkach inwestycyjnych

29

Bezpieczna
strukturafinansowa
finansowabiznesu
biznesu
Bezpieczna struktura

Zadłużenie finansowe

120
100

3,4 x

3,0

x

x

4,0
3,5
3,0

93

80
60

3,7
102

2,5
2,0

72

1,5

40

1,0

20
0
2021
dług netto**

3Q 2021
3Q 2022
dług netto/EBITDA (APM)* (za ostatnie 4 kwartały)

• Grupa dywersyfikuje ryzyko koncentracji kredytów od jednej
instytucji finansowej, korzystając z finansowania z kilku
instytucji finansowych (banki komercyjne, bank Państwowy
instytucje leasingowe).
• Na koniec 3Q 2022 r. zadłużenie Spółki wzrosło o 8,9 mln PLN,

0,5

w stosunku do 2021 r. i wynika ze wzrostu salda kredytów

0,0

obrotowych

(linii

kredytowych,

kontraktowych)

oraz

podpisania aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny z
przeznaczeniem na refinansowanie zakładów poniesionych na

Struktura zadłużenia finansowego

budowę hali oraz zakupu środków trwałych w ramach
projektu Q Drive.

38%

36%

64%

• Wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na poziomie 3,7 x
(3Q 2022 r.), co jest wartością typową w kontekście

62%

trwającego procesu inwestycyjnego.

64%
36%

2021

3Q 2021

zadłużenie długoterminowe

3Q 2022

• Sytuacja

płynnościowa

pozwala

Grupie

bezpiecznie

kontynuować realizowane inwestycje oraz planować kolejne.

zadłużenie krótkoterminowe

*APM - Alternatywny Pomiar Wyników : EBITDA definiowana jako Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji)
Dług netto = suma długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu finansowego pomniejszona o wartość środków pieniężnych
Wskaźnik dług netto/EBITDA = stosunek długu netto (APM) wg stanu na koniec kwartału do EBITDA (APM)* za ostatnie 4 kwartały
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ZMIE N I AMY ŚWIAT D LA PR Z YSZŁYCH PO K O LE Ń
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