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Wstęp 

 

Niniejsze Sprawozdanie sporządzono w dniu 28 marca 2019 roku w celu przedstawienia 

akcjonariuszom Aztec International S.A. (dalej: Aztec, Spółka) działalności Spółki w roku 

obrotowym 2018, zgodnie z wymogiem określonym w art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1577, z późniejszymi zmianami).  

Sprawozdanie z działalności jednostki obejmuje zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości 

z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 351, z późniejszymi zmianami) 

istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej. 

 
Ogólna charakterystyka Spółki 

Spółka powstała w dniu 4 sierpnia 2008 roku w wyniku przekształcenia Aztec International  

Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas 

nieokreślony. 

Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2018 roku, kapitał zakładowy Spółki wynosił 3 414 667 zł 

i dzielił się na 3 414 667 akcji po 1 zł każda.  

 

Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Aztec International S.A. na dzień 31.12.2018 r.: 

 

Zarząd: Rada Nadzorcza: 

1. Marek Ciulis – Prezes Zarządu 

2. Rafał Cędrowski – Wiceprezes Zarządu, 

Dyrektor Finansowy 

 
 
 

1. Henry de Graan – Przewodniczący 

2. Aneta Grząbka – Sekretarz 

3. Matthew de Graan 

4. Maciej Gramala 

5. Tomasz Nieborak  

6. David Welk 
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1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 
obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego 

 

I kwartał 2018 roku 

 

Zainteresowanie zakupem akcji Aztec International S.A. 

Członkowie Rady Nadzorczej, Henry de Graan oraz Matthew de Graan, otrzymali zapytanie od 

zagranicznego inwestora dotyczące możliwości nabycia akcji Aztec International S.A. 

znajdujących się w ich posiadaniu. Zapytanie zostało złożone przez holenderskich inwestorów: 

Gerard de Jong i Robert Hooijkaas.  

W wyniku przeprowadzonych negocjacji strony nie uzgodniły warunków nabycia akcji Aztec 

International S.A., zatem transakcja nie została zrealizowana. O zakończeniu rozmów 

z wskazanymi inwestorami Zarząd spółki Aztec International S.A. został poinformowany przez 

Matthew de Graan w dniu 17 października 2018 roku. 

 

Rozpoczęcie negocjacji dotyczących sprzedaży nieruchomości Emitenta 

W I kwartale 2018 roku zostały podjęte rozmowy w sprawie sprzedaży działki ze znajdującym 

się na niej budynkiem będącej własnością Spółki zlokalizowanej przy ul. Bułgarskiej 63/65 

w Poznaniu. W dniu 8 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której wyraziła 

zgodę na sprzedaż działki. 

 

Nabycie akcji spółki zależnej Bimecom S.A. 

Aztec International S.A. nabył 14 lutego 2018 roku 45 000 akcji spółki zależnej Bimecom S.A. 

od akcjonariuszy będących osobami fizycznymi za cenę równą ich wartości nominalnej, 

tj. 1,00 zł za akcję. W wyniku tej transakcji Spółka, będąca jednostką dominującą w Grupie 

Kapitałowej Aztec International, uzyskała 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej 

liczbie głosów w Bimecom S.A. 
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Doręczenie pozwu przeciwko Aztec International S.A. o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr 

osobistych 

W dniu 28 marca 2018 roku Aztec International S.A. otrzymał z Sądu Okręgowego w Poznaniu 

I Wydział Cywilny pozew przeciwko Spółce o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych. 

Pozew został złożony przez byłego pracownika Aztec International S.A. Kwota wnoszonego 

odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 KC wynosi 3 000 000 zł. 

Zarząd pragnie zauważyć, iż w stosunku do w/w pracownika toczyło się postępowanie karne, 

które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym za fałszowanie podpisów 

kontrahentów (art. 270 §1 k.k. i art. 271 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.). 

W związku z powyższym Zarząd wskazuje, że prawdopodobieństwo wypłaty odszkodowania 

na rzecz powoda jest bardzo małe. Do dnia sporządzenia Sprawozdania Zarządu z działalności 

postępowanie nie zostało zakończone. 

 

II kwartał 2018 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 9 maja 2018 roku 

9 maja 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec 

International S.A., podczas którego podjęto między innymi następujące uchwały: 

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2017.  

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec 

International S.A. za rok obrotowy 2017.  

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Aztec 

International S.A. za rok obrotowy 2017.  

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Aztec 

International S.A. za rok obrotowy 2017. 

5. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 

obrotowy 2017.  

6. Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.  

7. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2017.  
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8. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.  

III kwartał 2018 roku 

 

Pozyskanie finansowania w formie pożyczki 

W dniu 12 lipca 2018 roku Aztec International S.A. zawarł umowę pożyczki ze spółką Aztec 

Nordic Ltd. (Finlandia). Kwota uzyskanego finansowania wyniosła 300 000 euro. Ustalone 

zostało oprocentowanie w wysokości 5% w skali roku. Odsetki są naliczane w ostatnim dniu 

każdego kwartału. Spółka zobowiązała się do zwrotu całej kwoty pożyczki nie później niż do 

dnia 31 marca 2021 roku. Spłata pożyczki wraz z płatnościami odsetek następuje ratami 

kwartalnymi. 

Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę bieżącego zadłużenia 

obciążającego nieruchomość stanowiącą siedzibę Spółki przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu, którą 

Aztec International S.A. zbył we wrześniu 2018 roku. Spłata zadłużenia umożliwiła 

przyspieszenie sprzedaży nieruchomości. 

 

Kontynuacja istotnej umowy z kluczowym klientem 

W dniu 24 lipca 2018 roku w Aztec International S.A. zakończono negocjacje i podpisano 

kontrakt dotyczący kontynuacji umowy zawartej z międzynarodowym holdingiem Würth Oy 

i Ferrometal Oy z siedzibą w Finlandii. Przedmiotem umowy była dostawa przez Spółkę 

szerokiej gamy akcesoriów budowlanych. Wartość kontraktu wynosi 700 000 euro. Okres 

obowiązywania kontraktu obejmuje 1 rok. 

 

Sprzedaż nieruchomości 

W dniu 7 września 2018 roku został podpisany akt notarialny sprzedaży działki będącej 

własnością Aztec International S.A. o powierzchni 4 003 m kw., zlokalizowanej przy 

ul. Bułgarskiej 63/65 w Poznaniu. Zgodnie z zawartą umową Emitent sprzedał spółce JAKON 

INWEST 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym prawo 

użytkowania wieczystego działek gruntowych oraz własność znajdujących się na nich 

budynków: biurowego, hali produkcyjnej i hali magazynowo-produkcyjnej. Na mocy umowy 

przedmiot omawianej sprzedaży zostanie wydany nabywcy najpóźniej w dniu 9 grudnia 
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2019 roku. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości w uchwale podjętej 

w dniu 12 lipca 2018 roku. 

Zakończenie procesu sprzedaży nieruchomości miało istotny wpływ na wynik finansowy 

Spółki. Cena sprzedaży netto wyniosła 5 800 000 zł, natomiast wartość księgowa netto na 

moment sprzedaży była równa ok. 1 925 000 zł. 

 

IV kwartał 2018 roku 

 

Zawarcie istotnych umów kredytowych 

W dniu 9 października 2018 roku Zarząd Aztec International S.A. otrzymał podpisane nowe 

umowy kredytowe zawarte z bankiem Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna. Emitentowi 

zostały przyznane następujące kredyty: 

1. Kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 280 000 euro, z którego środki zostaną przeznaczone 

na wydatki bieżące oraz realizację kontraktu zawartego z międzynarodowym dystrybutorem 

materiałów budowlanych. 

2. Kredyt inwestycyjny na kwotę 4 500 000 zł, którego celem jest finansowanie zakupu działki 

oraz budowy nowej siedziby Spółki i zakładu produkcyjnego. 

 

Zakończenie negocjacji w sprawie zakupu działek i budowy nowej siedziby 

W dniu 24 października 2018 roku zostały zawarte następujące umowy: 

1. Umowa zakupu działki o powierzchni 5 411 m kw. oraz udziału w wysokości 1/3 w prawie 

własności nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową do drogi publicznej. 

Przedmiotowe działki zlokalizowane w Tarnowie Podgórnym zostały nabyte od spółki 

MS BUDOWNICTWO – INVEST sp. z o.o. za łączną kwotę netto 1 011 331 zł. 

2. Umowa o roboty budowlane, zawarta pomiędzy Emitentem a spółką MS BUDOWNICTWO 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Zgodnie z zawartą umową 

wykonawca zobowiązał się do opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji budowy 

budynku biurowego z halą produkcyjno-magazynową, wystąpienia w imieniu Spółki 
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z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę oraz wykonania prac budowlanych dotyczących wskazanego budynku. Za wykonanie 

przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto 6 058 669 zł. 

Rada Nadzorcza Aztec International S.A. wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości w dniu 

2 października 2018 roku. 

 

I kwartał 2019 roku 

 

Zawarcie istotnej umowy 

Spółka Aztec International S.A. otrzymała w dniu 2 stycznia 2019 roku podpisaną umowę 

zawartą z rosyjskim kontrahentem PO Metallist LLC. Przedmiotem niniejszej umowy jest 

sprzedaż czterech zestawów automatycznych maszyn do malowania proszkowego. 

 

2. Przewidywany rozwój jednostki 

 

I. Nowy zakład produkcyjny w nowej lokalizacji 

Aztec International S.A. prowadzi działania związane z projektem i budową nowego, 

udoskonalonego i dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa zakładu produkcyjnego. 

Realizowana inwestycja otworzy nowe możliwości w zakresie dalszego rozwoju portfolio 

produktowego oraz pozwoli na zwiększenie potencjału Spółki. 

 

II. Rozwój parku maszynowego 

W 2018 roku Aztec International S.A. przeprowadził inwestycję budowy linii produkcyjnej do 

wytwarzania kalot. Dzięki temu Spółka rozszerzyła asortyment oferowanych podkładek 

siodłowych. Prace nad rozwojem portfolio produktowego były podyktowane potrzebami 

klientów. 

Aztec prowadzi również inwestycję związaną z nową maszyną do malowania nitów. Poza tym, 

Spółka podejmuje działania w zakresie ulepszenia kontroli jakości oraz udoskonala posiadane 

maszyny. 
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III. Europejskie oceny techniczne (ETA) 

Aztec International S.A. uczestniczy w procesie uzyskiwania nowych europejskich ocen 

technicznych ETA (ang. European Technical Assessment) dla swoich produktów. Jedna z ocen 

dotyczy wkrętów samowiercących oraz samogwintujących do mocowania blach na podłożach 

drewnianych, natomiast druga wkrętów konstrukcyjnych. 

W ramach procesu certyfikacji są przeprowadzane badania i testy wytwarzanych przez Spółkę 

produktów. Certyfikacja będzie stanowić formalne zaświadczenie o jakości produktów, które 

ma umożliwić zwiększenie pozycji konkurencyjnej Spółki także na najbardziej wymagających 

rynkach.  

 

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju  
 

W roku 2018 roku Spółka prowadziła działania w dziedzinie badań i rozwoju opisane powyżej. 

 

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 
 

I. Działalność operacyjna i finansowa 
 

a) Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej 

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Aztec International S.A. 

osiągnięte w 2018 roku wyniosły 16,5 mln zł, tzn. były niższe o 7% od uzyskanych 

w poprzednim roku (Wykres 1)1. 

W 2018 roku Spółka zrealizowała dochodowe zlecenia m. in. na rynek skandynawski, o których 

informowała Inwestorów w raporcie okresowym za I kwartał 2018 roku z dnia 14 maja 

2018 roku. Aztec International S.A. dokonywał również sprzedaży nowego asortymentu 

produktów. 

W 2018 roku koszty działalności operacyjnej wyniosły 16,2 mln zł, co oznacza spadek 

w wysokości 8% w porównaniu do roku poprzedniego (Tabela 1). 

                                                           
1 Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie uwzględnia zmiany stanu produktów. 
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W 2018 roku Aztec International S.A. poniósł koszty związane z certyfikacją ETA, 

m. in. dotyczące przeprowadzanych testów. 

Kolejna grupa kosztów dotyczyła rozwoju sieci sprzedaży na terenie Europy. Na początku 

IV kwartału 2018 roku nastąpiło zwiększenie zespołu sprzedażowego, który objął swym 

zasięgiem Włochy. Spółka wzmocniła swoją obecność także na rynku niemieckim. 

W raportowanym roku istotny koszt stanowiły usługi doradcze w zakresie procesów 

technologicznych dotyczących produkcji nowego asortymentu produktów. W okresie tym 

wystąpiły również koszty usług prawnych związanych z procesami sprzedaży i zakupu 

nieruchomości. 

 

Wykres 1. Przychody i koszty działalności operacyjnej Aztec International S.A. za okres  

01.01–31.12.2017 r. oraz 01.01–31.12.2018 r. (w mln PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

b) Wyniki finansowe 

 

W roku obrotowym 2018 Aztec International S.A. osiągnął zysk ze sprzedaży w wysokości 
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Spółka osiągnęła w 2018 roku zysk netto w wysokości 1,8 mln zł (Wykres 2). Na osiągnięcie tak 

wysokiego wyniku finansowego wpłynęła kluczowa transakcja, jaką była przedstawiona 

wcześniej sprzedaż nieruchomości. 

 

Tabela 1. Dynamika kosztów rodzajowych Aztec International S.A. za okres 01.01–31.12.2017 r. oraz 

01.01–31.12.2018 r. (w PLN) 

Rodzaj kosztu 2017 2018 Dynamika 

Koszty działalności operacyjnej 17 653 686,12 16 230 437,46  -8,06% 

Amortyzacja      519 911,46 368 385,76 -29,14% 

Zużycie materiałów i energii   9 603 239,96 9 545 056,37  -0,61% 

Usługi obce   1 152 540,75 1 410 292,24  22,36% 

Podatki i opłaty      166 725,48 164 891,19 -1,10% 

Wynagrodzenia   3 031 603,64 2 961 999,37 -2,30% 

Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 
     475 546,71 467 395,42  -1,71% 

Pozostałe koszty rodzajowe      211 853,27 210 096,43 -0,83% 

Wartość sprzedanych towarów  

i materiałów 
  2 492 264,85 1 102 320,68  -55,77% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 2. Zysk netto Aztec International S.A. za okres 01.01–31.12.2017 r. oraz 01.01–31.12.2018 r. 

(w tys. PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zdecydowany wzrost zysku z działalności operacyjnej, zysku brutto oraz zysku netto wpłynął 

na znaczną poprawę wskaźników rentowności (Tabela 2). Na wskazaną sytuację miała wpływ 

transakcja sprzedaży nieruchomości przez Aztec International S.A., która miała miejsce 

w 2018 roku. 

 
Tabela 2. Wybrane wskaźniki rentowności Aztec International S.A. za okres 01.01–31.12.2017 r. oraz 

01.01–31.12.2018 r. (w %) 

Wskaźniki rentowności 2017 2018 

Rentowność sprzedaży2 2,6%   2,7% 

Rentowność działalności operacyjnej3  2,6% 15,8% 

Rentowność brutto4 2,3% 15,3% 

Rentowność netto5 1,7% 11,1% 

Rentowność kapitału własnego (ROE)6  2,6% 13,7% 

Rentowność aktywów (ROA)7  2,0%   9,8% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

c) Stanowisko Zarządu dotyczące realizacji publikowanych prognoz w latach 

ubiegłych w stosunku do osiągniętych wyników 

 

Spółka dotychczas nie podawała do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. 

 

II. Pozycje bilansowe 

 

a) Aktywa 

 

Struktura aktywów Aztec International S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku uległa zmianie 

w stosunku do struktury aktywów z końca 2017 roku (Wykres 3). Nastąpił wzrost udziału 

                                                           
2 wskaźnik obliczony jako iloraz zysku ze sprzedaży oraz przychodów netto ze sprzedaży 

3 wskaźnik obliczony jako iloraz zysku z działalności operacyjnej oraz przychodów netto ze sprzedaży 

4 wskaźnik obliczony jako iloraz zysku przed opodatkowaniem oraz przychodów netto ze sprzedaży 

5 wskaźnik obliczony jako iloraz zysku netto oraz przychodów netto ze sprzedaży 

6 wskaźnik obliczony jako iloraz zysku netto i kapitału własnego 

7 wskaźnik obliczony jako iloraz zysku netto i aktywów razem 
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aktywów obrotowych w ogólnej wartości aktywów o prawie 9 p. p., przy jednoczesnym spadku 

udziału aktywów trwałych. Na wzrost aktywów obrotowych miała wpływ m. in. zwiększona 

ilość środków pieniężnych będąca skutkiem transakcji sprzedaży  nieruchomości. 

 

Wykres 3. Struktura aktywów Aztec International S.A. na dzień 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r. (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wskaźniki płynności finansowej (Tabela 3) wskazują, że Spółka posiada stabilną sytuację 

finansową i  jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. 

 

Tabela 3. Wybrane wskaźniki płynności finansowej Aztec International S.A. za okres  

01.01–31.12.2017 r. oraz 01.01–31.12.2018 r. 

Wskaźniki płynności finansowej 2017 2018 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej8  3,21 4,78 

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej9 1,33 2,20 

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej10 0,70 1,51 

Źródło: Opracowanie własne 

 

                                                           
8 wskaźnik obliczony jako iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych 

9 wskaźnik obliczony jako iloraz aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy, krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe oraz zobowiązań krótkoterminowych 

10 wskaźnik obliczony jako iloraz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych oraz zobowiązań 

krótkoterminowych 

63,73%

36,27%

31.12.2017 r.

Aktywa obrotowe Aktywa trwałe

72,34%

27,66%

31.12.2018 r.

Aktywa obrotowe Aktywa trwałe



Sprawozdanie Zarządu z działalności Aztec International S.A. w roku obrotowym 2018 

 

  

14 

b) Pasywa 

 

Aztec International S.A. kontynuuje politykę utrzymywania stabilnej struktury pasywów 

opartej na finansowaniu w przeważającej części kapitałem własnym. Na dzień 31 grudnia 

2018 roku kapitał własny stanowił 72%, a kapitał obcy 28% sumy pasywów (Wykres 4).  

 

Wykres 4. Struktura pasywów w Aztec International S.A. na dzień 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r.  

(w %) 

 
 Źródło: Opracowanie własne 

 

W porównaniu do 2017 roku nastąpiło zwiększenie udziału kapitału obcego o ok. 7 p. p., 

wynikające m. in. z otrzymanej pożyczki, zobowiązań wobec jednostki powiązanej 

oraz rozliczanych w czasie przychodów. 

 
5. Czynniki ryzyka i opis zagrożeń 

 

Najistotniejsze ryzyko działalności operacyjnej i finansowej Aztec International S.A. 

przedstawia się następująco: 

 

− Ryzyko płynności finansowej 

 

Ryzyko płynności finansowej jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Zostało 

zidentyfikowane również w Aztec International S.A. Spółka w pierwszych miesiącach roku 

przeznacza znaczne środki finansowe na zakup surowców do produkcji oraz towarów 

78,35%

21,65%

31.12.2017 r.

Kapitał własny Kapitał obcy

71,83%

28,17%

31.12.2018 r.

Kapitał własny Kapitał obcy
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handlowych. Ze względu na występowanie sezonowości w branży, w której działa Spółka, duża 

część wpływów środków pieniężnych z tytułu sprzedaży jest uzyskiwana dopiero w miesiącach 

wiosennych i letnich. Wskazana różnica w okresach zwiększonych wydatków i wpływów 

generuje istnienie ryzyka płynności. Spółka dążąc do ograniczenia tego ryzyka, podejmuje 

działania mające na celu wydłużenie terminów płatności u dostawców. Dodatkowo 

wykorzystuje przedpłaty na sprzedawane produkty. Kolejnym sposobem zarządzania ryzykiem 

płynności jest pozyskiwanie finansowania zakupu surowców ze źródeł bankowych. 

 

− Ryzyko kursowe  

 

Aztec International S.A. współpracuje w przeważającej części z zagranicznymi dostawcami 

i odbiorcami. W związku z tym prowadzi rozliczenia handlowe głównie w walutach obcych. 

W tej sytuacji ryzyko kursowe jest istotnym ryzkiem w działalności Spółki. Zarząd Aztec 

International S.A. podejmuje działania mające na celu zniwelowanie ewentualnych 

niekorzystnych różnic kursowych. Spółka ustala marże handlowe z uwzględnieniem 

występowania ryzyka kursowego. Ponadto, dokłada starań, aby realizowane zamówienia 

zakupowe i sprzedażowe w miarę możliwości były wyrażane w tych samych walutach. Aztec 

jest klientem hurtowym banku, zatem posiada możliwość rozliczania transakcji walutowych 

po kursach korzystniejszych niż kursy dostępne dla klientów detalicznych. W 2018 roku Spółka 

korzystała z instrumentów finansowych, będących jedną z form zabezpieczania przed 

ryzykiem kursowym. 

 

− Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

 

Branża budowlana, w której działa Aztec International S.A., charakteryzuje się sezonowością. 

Produkty wytwarzane przez Spółkę są wykorzystywane na potrzeby budownictwa, dla którego 

sezon przypada na miesiące wiosenno-letnie. Sezonowość prac budowlanych skutkuje 

sezonowością sprzedaży wyrobów gotowych i towarów przez Spółkę. Aztec International S.A. 

podejmuje działania ograniczające to ryzyko, poszukując rynków zbytu obarczonych 

mniejszym ryzykiem sezonowości. Dodatkowo Spółka zawiera długoterminowe kontrakty 

z odbiorcami z możliwością realizacji również w okresie zimowym.  
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− Ryzyko związane ze zmianą cen surowców 

 

Wahania cen surowców mają wpływ na rentowność produkcji Spółki. Wzrost cen surowców 

może istotnie podwyższyć koszty produkcyjne. Głównym materiałem wykorzystywanym 

w procesach produkcyjnych są surowce wykonane ze stali, zatem szczególne znaczenie dla 

Spółki mają ceny na rynku stali. W Spółce istnieje ryzyko, że ewentualny wzrost cen surowców 

wymusi podwyższenie cen oferowanych produktów, co może spowodować trudności z ich 

sprzedażą. Spółka zabezpiecza się przed wskazanym ryzykiem poprzez dokonywanie bieżącej 

analizy zapotrzebowania na surowce, negocjacje cen surowców z dostawcami oraz składanie 

długoterminowych zamówień. 

 

− Ryzyko konkurencji 

 

W branży budowlanej, w której działa Aztec International S.A., funkcjonują podmioty 

konkurencyjne oferujące podobne produkty. Spółka podejmuje działania mające na celu 

zwiększenie pozycji konkurencyjnej. Produkty Aztec posiadają patenty i znaki towarowe 

zaświadczające o spełnianiu przez nie określonych wymogów i norm oraz ich wysokiej jakości. 

Spółka pozyskuje kolejne zaświadczenia, wpływając na zwiększenie atrakcyjności 

i konkurencyjności oferowanych produktów. Kolejnym sposobem reakcji na występujące 

ryzyko konkurencji jest zawieranie kontraktów długoterminowych ze sprawdzonymi 

odbiorcami. 

 

6. Sytuacja kadrowa 

 

W 2018 roku przeciętne zatrudnienie w Aztec International S.A. wynosiło 32 etaty i uległo 

zmniejszeniu w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy znajdowało się na poziomie 

38 etatów. 

Struktura organizacyjna Spółki na koniec raportowanego okresu obejmowała 17 stanowisk 

(19 w roku poprzednim) w działach sprzedaży, zaopatrzenia, finansów, administracji 

i magazynu oraz 15 etatów (17 w roku poprzednim) dla pracowników produkcyjnych. 
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Zatrudnieni pracownicy posiadają wymagane wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do 

pracy na określonych stanowiskach. 

Aztec International S.A. zatrudniał w 2018 roku przedstawicieli handlowych w kraju i za 

granicą. Spółka współpracowała również ze zleceniobiorcami oraz w zależności od 

zapotrzebowania korzystała z usług agencji pracy tymczasowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

było możliwe elastyczne pozyskiwanie zasobów ludzkich w sytuacjach zwiększonego 

zapotrzebowania na pracę. 

Struktura i wielkość zatrudnienia w 2018 roku w spółce Aztec International S.A. znajdowała się 

na odpowiednim poziomie z punktu widzenia zdolności produkcyjnych, stosowanej 

technologii i wielkości sprzedaży. 

Spółka w najbliższym czasie nie przewiduje istotnych zmian w poziomie i strukturze 

zatrudnienia. 

 

7. Akcje własne 
 

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Aztec 

International S.A. nie nabywał akcji własnych. 

 

8. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) 
 

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).  

 

9. Instrumenty finansowe 
 

 

Aztec International S.A. w 2018 roku skorzystał z następujących instrumentów finansowych: 

forwardów na sprzedaż waluty obcej oraz opcji sprzedaży waluty obcej. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, tj. ostatni dzień roku obrotowego, została dokonana wycena 

bilansowa niezrealizowanego jeszcze instrumentu pochodnego. Instrumentem tym jest 

forward stanowiący zabezpieczenie kursu walutowego w związku z zaciągniętym kredytem 

inwestycyjnym na budowę nowej siedziby Spółki. Realizacja tego instrumentu nastąpi 
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w ostatnim kwartale 2019 roku. Wycena ta spowodowała jedynie skutki w zapisach 

księgowych, bez przepływu środków pieniężnych. 

 

10. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego 
 

 

Spółka nie jest jednostką, której papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym. Akcje Spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W związku z tym Spółka przyjęła do stosowania obowiązujący na tym rynku zbiór zasad ładu 

korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" zawarte w Załączniku 

Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

z dnia 31 października 2008 roku, zmienione Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku.  

Szczegółowe stanowisko Spółki w przedmiocie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek 

notowanych na NewConnect” stanowi załącznik nr 8 do Jednostkowego Raportu Rocznego za 

2018 rok, którego elementem jest niniejsze sprawozdanie z działalności. 

 

11. Podsumowanie 
 

W 2018 roku Aztec International S.A. przeprowadził dwie przełomowe dla Spółki transakcje. 

Po pierwsze, miała miejsce sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu będącej 

dotychczasową siedzibą. Po drugie, została zakupiona nieruchomość w Tarnowie Podgórnym, 

gdzie zostanie wybudowany budynek biurowy z halą produkcyjno-magazynową. 

W roku obrotowym 2018 Spółka osiągnęła bardzo wysoki zysk netto o wartości 1,8 mln zł, 

zdecydowanie wyższy od uzyskanego w poprzednim roku. Na wynik finansowy znaczny wpływ 

miała wspomniana transakcja sprzedaży nieruchomości. Poza tym, Spółka realizowała 

korzystne zlecenia. 

W związku z historycznymi zdarzeniami działania przedsiębiorstwa były skoncentrowane nie 

tylko na działalności operacyjnej, ale również na przygotowaniu transakcji sprzedaży i zakupu 

nieruchomości, procesach negocjacyjnych oraz pozyskiwaniu finansowania. 
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Spółka prowadziła badania wytwarzanych produktów oraz uczestniczyła w procesach 

pozyskiwania uznawanych certyfikatów. Aztec International S.A. rozwijał park maszynowy. 

Nastąpił również rozwój sieci sprzedaży na terenie Europy Zachodniej i Południowej.  

Zarząd Aztec International S.A. dokłada wszelkich starań w celu zapewniania rozwoju Spółki.  

Rozpoczęta inwestycja nowej siedziby stanowi krok milowy w historii Aztec International S.A. 

Nowa lokalizacja ma umożliwić zdecydowane zwiększenie potencjału Spółki i doprowadzić do 

osiągania coraz lepszych wyników finansowych.  
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