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Wstęp 

 

Niniejsze Sprawozdanie sporządzono w dniu 31 marca 2020 roku w celu przedstawienia 

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

obrotowym 2019, zgodnie z wymogiem określonym w art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 505, 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 2019 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 31.12.2019 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  
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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 2019 roku 

 

Rozpoczęcie budowy nowej siedziby Aztec International S.A. 

W I kwartale 2019 roku były prowadzone prace projektowe oraz budowlane związane z nową 

siedzibą Aztec International S.A. w Tarnowie Podgórnym. Działka, na której została rozpoczęta 

budowa budynku biurowego z halą produkcyjno-magazynową, została zakupiona przez Spółkę 

w dniu 24 października 2018 roku. 

 

Zawarcie istotnej umowy 

W dniu 2 stycznia 2019 roku Zarząd Aztec International S.A. otrzymał podpisaną umowę 

zawartą z rosyjskim kontrahentem PO Metallist LLC, której przedmiotem jest sprzedaż 

czterech zestawów automatycznych maszyn do malowania proszkowego. 

 

Uruchomienie kredytu inwestycyjnego 

W I kwartale 2019 roku został uruchomiony kredyt inwestycyjny, którego celem jest 

sfinansowanie budowy nowej siedziby Spółki i zakładu produkcyjnego. Emitent informował 

o zawarciu umowy kredytowej z bankiem Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna w raporcie 

bieżącym ESPI nr 19/2018 z dnia 9 października 2018 roku. 

 

II kwartał 2019 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 15 maja 2019 roku 

15 maja 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec 

International S.A., podczas którego podjęto między innymi następujące uchwały: 
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1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2018.  

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec 

International S.A. za rok obrotowy 2018.  

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

International S.A. za rok obrotowy 2018.  

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Aztec 

International S.A. za rok obrotowy 2018. 

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

obrotowy 2018.  

6. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2018.  

7. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018. 

 

Kontynuacja budowy nowej siedziby Aztec International S.A. 

W II kwartale 2019 roku była prowadzona inwestycja budowy nowej siedziby Aztec 

International S.A. w Tarnowie Podgórnym. Inwestycja była prowadzona zgodnie 

z harmonogramem. 

 

Rozpoczęcie negocjacji z kluczowym klientem 

W II kwartale 2019 roku Aztec International S.A. rozpoczął negocjacje z międzynarodowym 

holdingiem Würth Oy i Ferrometal Oy z siedzibą w Finlandii, których przedmiotem jest 

dostawa przez Spółkę szerokiej gamy akcesoriów budowlanych. Proces negocjacji został 

zakończony w kolejnym kwartale. Emitent informował o rozpoczęciu negocjacji w raporcie 

bieżącym ESPI nr 5/2019 z 3 czerwca 2019 roku. 
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III kwartał 2019 roku 

 

Kontynuacja budowy nowej siedziby Aztec International S.A. 

W III kwartale 2019 roku działania Aztec International S.A. w znacznym stopniu koncentrowały 

się na kontynuacji budowy nowej siedziby w Tarnowie Podgórnym. Prace były realizowane 

zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 

 

Zakończenie negocjacji i zawarcie istotnej umowy  

W lipcu 2019 roku został zakończony proces negocjacji z międzynarodowym holdingiem 

Würth Oy i Ferrometal Oy z siedzibą w Finlandii. Przedmiotem zawartej kolejnej umowy z tym 

klientem jest dostawa przez Spółkę szerokiej gamy akcesoriów budowlanych. Wartość 

kontraktu wynosi 2 200 000 euro. Okres obowiązywania kontraktu obejmuje 2 lata (styczeń 

2020 – grudzień 2021). O zakończeniu negocjacji i zawarciu umowy Emitent informował 

w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2019 z 25 lipca 2019 roku. 

 

IV kwartał 2019 roku 

 

Otwarcie nowego budynku biurowego z halą produkcyjno-magazynową w Tarnowie 

Podgórnym 

W IV kwartale 2019 roku zostały ukończone najważniejsze prace związane z budową nowego 

budynku biurowego z halą produkcyjno-magazynową w Tarnowie Podgórnym. Niezbędne 

pozwolenia zostały uzyskane już w grudniu 2019 roku, co umożliwiło wcześniejsze rozpoczęcie 

przeniesienia do nowej lokalizacji. 

Nowy budynek Aztec International S.A. stanowi impuls do rozwoju Spółki, dostarczając wiele 

nowych możliwości. Większa powierzchnia produkcyjna umożliwi rozbudowę parku 

maszynowego. Nowoczesny budynek z ergonomicznym wyposażeniem pozwoli na 

zwiększenie efektywności oraz komfortu pracy. 
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Zdjęcia nowego budynku biurowego z halą produkcyjno-magazynową Aztec International S.A. w Tarnowie 

Podgórnym 
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Zawarcie istotnych umów kredytowych 

W dniu 8 listopada 2019 roku Zarząd Aztec International S.A. otrzymał podpisane nowe 

umowy kredytowe zawarte z bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna. Emitentowi 

zostały przyznane następujące kredyty: 

1. Kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 280 000 euro. Stanowi on kontynuację umowy 

kredytowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2018 z dnia 

09.10.2018 roku. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące. 

2. Kredyt inwestycyjny na kwotę 4 500 000 zł. Stanowi on kontynuację umowy kredytowej, 

o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2018 z dnia 09.10.2018 roku. 

Celem kredytu jest finansowanie zakupu działki wraz z budową nowej siedziby firmy oraz 

zakładu produkcyjnego. 

3. Kredyt płatniczy na kwotę 400 000 euro. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki 

związane z realizacją kontraktu zawartego z Wurth Oy i Ferrometal Oy. 

Szczegółowe informacje na temat kredytów zostały zamieszczone w raporcie bieżącym 

ESPI 08/2019 z dnia 08.11.2019 roku. 
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Zmiany personalne w składzie Rady Nadzorczej Aztec International S.A.  

W dniu 22 października 2019 roku pan David Welk złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka 

Rady Nadzorczej Aztec International S.A. – ze skutkiem na dzień 25 października 2019 roku 

(EBI 10/2019 z 22.10.2019 roku). 

I kwartał 2020 roku 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 17 lutego 2020 roku 

17 lutego 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec 

International S.A., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz 

zmian w Statucie spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki. NWZA Spółki Aztec 

International S.A. postanowiło zmienić siedzibę Spółki z Poznania na Tarnowo Podgórne. 

Postanowiło również zmienić § 1 ust. 4 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on 

brzmienie: „4. Siedzibą Spółki jest Tarnowo Podgórne.” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. przyjęło również tekst jednolity statutu Spółki 

ze wskazaną zmianą. 

 

Zmiana adresu siedziby Aztec International S.A. 

W dniu 17 marca 2020 roku nastąpiła formalna zmiana siedziby i adresu Aztec International 

S.A. Nową siedzibą jest Tarnowo Podgórne (62-080), gdzie pod adresem ul. Sowia 13C mieści 

się nowy budynek biurowo-produkcyjny Spółki. 

 

2. Przewidywany rozwój jednostki 

 

I. Możliwości rozwoju związane z nowym budynkiem w Tarnowie Podgórnym 

Nowy budynek Aztec International S.A. zlokalizowany w Tarnowie Podgórnym dostarcza wiele 

nowych możliwości mających wpływ na rozwój Spółki. Większa powierzchnia umożliwi 

rozszerzenie parku maszynowego, a dzięki temu zwiększenie produkcji. 

Nowoczesny budynek zaopatrzony w ergonomiczne wyposażenie ma zapewnić przyjazne 

środowisko pracy i przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy. 
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II. Powiększanie i ulepszanie parku maszynowego 

Aztec International S.A. planuje powiększenie parku maszynowego. Spółka ulepsza również 

posiadane maszyny produkcyjne, dążąc do uzyskania większej efektywności i wydajności 

produkcji. 

III. Badania i certyfikacje 

W 2019 roku Aztec International S.A. otrzymał europejską ocenę techniczną ETA 

(ang. European Technical Assessment) na wkręty samowiercące i samogwintujące oraz 

podkładki. 

W 2020 roku Spółka będzie podejmowała działania w celu pozyskania kolejnego certyfikatu 

ETA. Aztec International S.A. jest obecnie w trakcie opracowywania dokumentu ETA dla 

kolejnego asortymentu swoich produktów. Otrzymanie certyfikatu ETA Conformité 

Européenne potwierdzi spełnianie wysokich standardów europejskich i bardzo dobrej jakości 

produktów. Certyfikat otworzy duże możliwości wejścia na nowe rynku zbytu. 

 

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju  
 

W roku 2019 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 

 

W 2019 roku Aztec International S.A. osiągnął najwyższe w historii przychody ze sprzedaży. 

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

uzyskane w raportowanym roku obrotowym wyniosły 21,6 mln zł, tzn. były wyższe o 31% od 

uzyskanych w poprzednim roku (Wykres 1)1 

 

 
1 Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie uwzględnia zmiany stanu produktów. 
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Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Aztec International S.A. 

w latach 2010-2019 (w mln PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W 2019 roku Spółka realizowała dochodowe zlecenia, o których informowała Inwestorów 

w raportach okresowych za III kwartał 2019 roku z dnia 13 listopada 2019 roku oraz za 

IV kwartał 2019 roku z dnia 13 lutego 2020 roku. 

Na przychody w ostatnim kwartale 2019 roku miała wpływ zmiana lokalizacji. W czasie 

przeniesienia oraz dostosowywania budynku produkcja była wstrzymana. Czasowemu 

zawieszeniu została poddana również sprzedaż. Spółka przygotowywała się do tego już we 

wcześniejszych okresach, dokonując dodatkowych zmian w działalności. Klienci Spółki zostali 

poinformowani o planowanych ograniczeniach działalności. W związku z tym składali 

wcześniej zamówienia, które w normalnych warunkach byłyby dostarczane w grudniu. Dzięki 

temu zostały zminimalizowane negatywne skutki procesu zmiany lokalizacji. 

W 2019 roku koszty działalności operacyjnej wyniosły 21,7 mln zł, co oznacza wzrost 

w wysokości 34% w porównaniu do roku poprzedniego (Tabela 1). 
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Tabela 1. Dynamika kosztów rodzajowych Aztec International S.A. za okres 01.01–31.12.2018 r. oraz 

01.01–31.12.2019 r. (w PLN) 

Rodzaj kosztu 2018 2019 Dynamika 

Koszty działalności operacyjnej 16 230 437,46 21 729 113,53     33,88% 

Amortyzacja 368 385,76 345 006,32     -6,35% 

Zużycie materiałów i energii 9 545 056,37 10 674 779,36     11,84% 

Usługi obce 1 410 292,24 1 470 773,35     4,29% 

Podatki i opłaty 164 891,19 169 953,62     3,07% 

Wynagrodzenia 2 961 999,37 3 419 848,11     15,46% 

Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 
467 395,42 574 423,44     22,90% 

Pozostałe koszty rodzajowe 210 096,43 366 402,94     74,40% 

Wartość sprzedanych towarów  

i materiałów 
1 102 320,68 4 707 926,39     327,09% 

Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 2. Przychody i koszty działalności operacyjnej Aztec International S.A. za okres  

01.01–31.12.2018 r. oraz 01.01–31.12.2019 r. (w mln PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Podgórnym. W związku ze zmianą lokalizacji zostały poniesione także koszty przeniesienia 

parku maszynowego i zapasów.  

W 2019 roku Aztec International S.A. poniósł również koszty związane z certyfikacją ETA. 

Kolejna grupa kosztów dotyczyła intensywnych działań przedstawicieli handlowych, przede 

wszystkim na rynku skandynawskim oraz zachodnioeuropejskim. Działania miały na celu 

z jednej strony pozyskanie nowych odbiorców, a z drugiej rozwijanie współpracy z obecnymi 

klientami. 

Spółka poniosła także koszty związane z działaniami ukierunkowanymi na uzyskanie 

korzystniejszych warunków dostaw surowców. Została przeprowadzona m. in. kontrola jakości 

surowców, w które zaopatruje się Spółka. 

b) Wyniki finansowe 

W roku obrotowym 2019 Aztec International S.A. osiągnął zysk ze sprzedaży w wysokości 

671,7 tys. zł. Wynik ten jest wyższy od osiągniętego w 2018 roku o 52% (Wykres 3). 

Wykres 3. Zysk ze sprzedaży Aztec International S.A. za okres 01.01–31.12.2018 r. oraz  

01.01–31.12.2019 r. (w tys. PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 4. Zysk netto Aztec International S.A. za okres 01.01–31.12.2018 r. oraz 01.01–31.12.2019 r. 

(w tys. PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 2 prezentuje wskaźniki rentowności uzyskane w 2019 roku oraz w roku poprzednim. 

W 2018 roku na tak wysokie wskaźniki rentowności miała wpływ transakcja sprzedaży 

nieruchomości. 
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Rentowność kapitału własnego (ROE)6 13,7% 3,6% 
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Źródło: Opracowanie własne 

 
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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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 2019 roku uległa zmianie 

w stosunku do struktury aktywów z końca 2018 roku (Wykres 5). Nastąpił wzrost udziału 

aktywów trwałych w ogólnej wartości aktywów o ok. 20 p. p., przy jednoczesnym spadku 

udziału aktywów obrotowych. Na wzrost aktywów trwałych miało wpływ przede wszystkim 

przyjęcie do używania nowego budynku biurowego z halą produkcyjno-magazynową 

w Tarnowie Podgórnym. 

 

Wykres 5. Struktura aktywów Aztec International S.A. na dzień 31.12.2018 r. oraz 31.12.2019 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

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

finansową i  jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. 

 

72,34%

27,66%

31.12.2018 r.

Aktywa obrotowe Aktywa trwałe

52,95%

47,05%

31.12.2019 r.

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

01.01–31.12.2018 r. oraz 01.01–31.12.2019 r. 

Wskaźniki płynności finansowej 2018 2019 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej8  4,78 2,25 

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej9 2,20 1,14 

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej10 1,51 0,81 

Źródło: Opracowanie własne 

 

b) Pasywa 

 

Aztec International S.A. kontynuuje politykę utrzymywania struktury pasywów opartej na 

finansowaniu w przeważającej części kapitałem własnym. Na dzień 31 grudnia 2019 roku 

kapitał własny stanowił 59%, a kapitał obcy 41% sumy pasywów (Wykres 6).  

 

Wykres 6. Struktura pasywów w Aztec International S.A. na dzień 31.12.2018 r. oraz 31.12.2019 r.  

 
 Źródło: Opracowanie własne 

 

W porównaniu do 2018 roku udział kapitału obcego uległ znacznemu zwiększeniu  

(o ok. 13 p. p.) w stosunku do poprzedniego roku. Powodem jest przede wszystkim 

 
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 

71,83%

28,17%

31.12.2018 r.

Kapitał własny Kapitał obcy

59,23%

40,77%

31.12.2019 r.

Kapitał własny Kapitał obcy
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zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie budowy nowej siedziby w Tarnowie 

Podgórnym. 

 
5. Czynniki ryzyka i opis zagrożeń 

 

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

przedstawia się następująco: 

− Ryzyko związane z pandemią koronawirusa 

Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Zarządu pandemia koronawirusa nie ma 

znaczącego wpływu na działalność i sytuację Aztec International S.A. W przypadku zmiany 

sytuacji i wystąpienia istotnego wpływu Zarząd Spółki będzie informował za pośrednictwem 

raportów bieżących. 

− Ryzyko płynności finansowej 

Ryzyko płynności finansowej jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Zostało 

zidentyfikowane również w Aztec International S.A. Spółka posiada znacznej wartości 

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, tj. 6,8 mln zł na dzień 31.12.2019 r. Istotna kwota 

tych zobowiązań zwiększa ryzyko płynności finansowej. Spółka w pierwszych miesiącach roku 

przeznacza znaczne środki finansowe na zakup surowców do produkcji oraz towarów 

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 częściowe finansowanie 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 ryzykiem w działalności Spółki. Zarząd Aztec 

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

niekorzystnych różnic kursowych. Spółka ustala marże handlowe z uwzględnieniem 
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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. 

− 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.  

− 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 i certyfikaty, wpływając na zwiększenie atrakcyjności 

i konkurencyjności oferowanych produktów. Kolejnym sposobem reakcji na występujące 

ryzyko konkurencji jest zawieranie kontraktów długoterminowych ze stałymi odbiorcami. 
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6. Sytuacja kadrowa 

 

W 2019 roku przeciętne zatrudnienie w Aztec International S.A. wynosiło 36 etatów i uległo 

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

32 etatów. 

Struktura organizacyjna Spółki na koniec raportowanego okresu obejmowała 20 stanowisk 

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

i magazynu oraz 21 etatów (15 w roku poprzednim) dla pracowników produkcyjnych. 

Zatrudnieni pracownicy posiadają wymagane wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do 

pracy na określonych stanowiskach. 

Aztec International S.A. zatrudniał w 2019 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 2019 roku w spółce Aztec International S.A. znajdowała się 

na odpowiednim poziomie z punktu widzenia zdolności produkcyjnych, stosowanej 

technologii i wielkości sprzedaży. 

Aztec International S.A. mierzył się z problemami związanymi z pozyskiwaniem pracowników 

fizycznych. Polska gospodarka znajdowała się w tak dobrej kondycji, że nastąpił znaczny wzrost 

kosztu wynagrodzeń pracowników fizycznych. Spółka oczekuje, że w 2020 roku powinno 

nastąpić unormowanie sytuacji na rynku pracy, co ma wpłynąć na stabilizację kosztu 

utrzymania pracowników przez Aztec International S.A. 

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

zatrudnienia. 

 

7. Akcje własne 
 

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Aztec 

International S.A. nie nabywał akcji własnych. 
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8. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) 
 

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).  

 

9. Instrumenty finansowe 
 

 

W czerwcu 2019 roku został zamknięty kontrakt forward, który miał stanowić zabezpieczenie 

kursu walutowego w związku z zaciągniętym kredytem inwestycyjnym na budowę nowej 

siedziby Spółki. Realizacja tego instrumentu była planowana na ostatni kwartał 2019 roku. 

Niepewność na rynku walutowym spowodowała jednak, że Spółka podjęła decyzję 

o zamknięciu wskazanego instrumentu pochodnego, osiągając na tej operacji niewielki zysk. 

Aztec International S.A. w 2019 roku nie korzystał z innych instrumentów finansowych. 

 

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 

2019 rok, którego elementem jest niniejsze sprawozdanie z działalności. 

 

11. Podsumowanie 
 

W 2019 roku Aztec International S.A. zrealizował inwestycję budowy budynku biurowego 

z halą produkcyjno-magazynową w Tarnowie Podgórnym. Do końca 2019 roku zostały 

ukończone najważniejsze prace budowlane i wykończeniowe. Budowa stanowiła największe 
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przedsięwzięcie Spółki w raportowanym roku obrotowym. W związku z tym działania 

przedsiębiorstwa były skoncentrowane nie tylko na działalności operacyjnej, ale również na 

przygotowaniach do przeniesienia do nowej siedziby. Nowa lokalizacja ma kluczowe znaczenie 

dla rozwoju Aztec International S.A.  

W 2019 roku Spółka osiągnęła zysk netto o wartości 508,2 tys. zł. W porównaniu do wyniku 

uzyskanego w poprzednim roku jest on zdecydowanie niższy, jednak w 2018 roku miała 

miejsce transakcja sprzedaży nieruchomości. W raportowanym okresie Aztec 

International S.A. realizował m. in. dochodowe zlecenia sprzedażowe. 

Spółka rozwijała posiadany park maszynowy. W związku z możliwościami warunkowanymi 

przez nowy budynek w Tarnowie Podgórnym Aztec International S.A. planuje dalszy rozwój 

parku maszynowego. Spółka uczestniczyła również w procesach pozyskiwania uznawanych 

certyfikatów dla oferowanych produktów. 

Zarząd Aztec International S.A. dąży do rozwoju Spółki.  Inwestycja nowej siedziby w Tarnowie 

Podgórnym stanowi krok milowy w historii Aztec International S.A. Nowa lokalizacja ma 

pozwolić na zwiększenie potencjału Spółki i umożliwić osiąganie coraz korzystniejszych 

wyników finansowych. 
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