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Wstęp
Niniejsze Sprawozdanie sporządzono w dniu 30 marca 2021 roku w celu przedstawienia
akcjonariuszom Aztec International S.A. (dalej: Jednostka dominująca) działalności Grupy
Kapitałowej Aztec International (dalej: Grupa Kapitałowa) w roku obrotowym 2020, zgodnie
z wymogiem określonym w art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 1526, z późniejszymi zmianami).
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej obejmuje zgodnie z art. 49 ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 217,
z późniejszymi zmianami) istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Grupy
Kapitałowej.

1. Ogólna charakterystyka Grupy Kapitałowej
Spółka Aztec International S.A., będąca Jednostką dominującą, 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.

Siedziba Jednostki dominującej

Aztec International S.A.
ul. Sowia 13C
62-080 Tarnowo Podgórne
Polska

Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2020 roku, kapitał zakładowy Jednostki dominującej wynosił
3 414 667 zł i dzielił się na 3 414 667 akcji po 1 zł każda.
Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej Aztec International S.A. na
dzień 31.12.2020 r.:
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Zarząd:

Rada Nadzorcza:

1. Marek Ciulis – Prezes Zarządu

1. Henry De Graan – Przewodniczący

2. Rafał Cędrowski – Wiceprezes Zarządu,

2. Aneta Grząbka – Sekretarz

Dyrektor Finansowy

3. Matthew De Graan
4. Maciej Gramala
5. Tomasz Nieborak
6. Sharon McKenzie
7.

Skład Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2020 r.:

Jednostka
dominująca

Jednostki
zależne

Aztec International S.A.

.

Bimecom S.A

Aztec (U.K.) Limited

Na dzień 31.12.2020 roku Aztec International S.A. posiadał 100% udziałów w spółce Aztec (U.K.)
Ltd. oraz 100% akcji i ogólnej liczby głosów w spółce Bimecom S.A.

Spółki zależne

Aztec (U.K.) Limited
Unit 55, Enterprises Trading Estate
Hurst Lane, Pedmore Road
Brierley Hill, West Midlands
DY5 1TX,
United Kingdom
Bimecom S.A.
ul. Sowia 13C
62-080 Tarnowo Podgórne
Polska

Struktura Grupy pozostała bez zmian do dnia publikacji niniejszego sprawozdania.
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Firma
Forma prawna
Siedziba
Adres
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności

Firma
Forma prawna
Siedziba
Adres
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności

Aztec International S.A.
Spółka akcyjna
Tarnowo Podgórne
ul. Sowia 13C, 62-080 Tarnowo Podgórne
3 414 667 zł
• obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);
• produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z);
• sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
(PKD 46.74.Z);
• kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia
proszków (PKD 25.50.Z);
• obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
• produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
(PKD 22.23.Z);
• sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)

Aztec (U.K.) Ltd.
Limited
Brierley Hill, West Midlands; United Kingdom
Unit 55, Enterprises Trading Estate; Hurst Lane, Pedmore Road;
Brierley Hill, West Midlands; DY5 1TX, United Kingdom
100 £
• sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
• obróbka mechaniczna elementów metalowych;
• produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;
• produkcja złączy i śrub;
• sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

Udział Emitenta w kapitale zakładowym

100%

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów

100%
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Firma

Bimecom S.A.

Forma prawna

Spółka akcyjna

Siedziba
Adres
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności

Tarnowo Podgórne
ul. Sowia 13C, 62-080 Tarnowo Podgórne
100 000 zł
• produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
(PKD 22.23.Z),
• wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
(PKD 19.20.Z),
• produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z)

Udział Emitenta w kapitale zakładowym

100%

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów

100%

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku
obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego
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 jej
Statutu w zakresie nowej siedziby. 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.
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II kwartał 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 13 maja 2020 roku
13 maja 2020 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 2019.
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec
International S.A. za rok obrotowy 2019.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Aztec
International S.A. za rok obrotowy 2019.
4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Aztec International
S.A. za rok obrotowy 2019.
5. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2019.
6. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2019.
7. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bimecom S.A. – 13 maja 2020 roku
Dnia 13 maja 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki
Bimecom, podczas którego podjęto między innymi następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej i wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki:
sprawozdania Zarządu z działalności Bimecom S.A. w roku obrotowym 2018,
sprawozdania finansowego Bimecom S.A. za rok obrotowy 2019, wniosków Zarządu
dotyczących pokrycia straty.
2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Bimecom S.A. w roku obrotowym 2019.
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3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Bimecom S.A. za rok obrotowy 2019.
4. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Bimecom S.A. za
rok obrotowy 2019.
5. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2019.
6. Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 czerwca 2020 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku,
podjęło Uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Aztec International S.A.
w osobie pani Sharon McKenzie.

III kwartał 2020 roku
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) do 1 marca
2021 roku wszystkie akcje Spółki powinny zostać zdematerializowane. Z tym obowiązkiem wiąże
się szereg czynności, do wykonania których został zobowiązany również Aztec. Jednym
z wymogów jest pięciokrotne wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Realizując wskazane obowiązki, we wrześniu dokonano oficjalnie pierwszego wezwania
akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji (Raport ESPI 09/2020
z dnia 29.09.2020 r.).

IV kwartał 2020 roku

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji
Aztec International S.A. kontynuował realizację procesu obowiązkowej dematerializacji
akcji, publikując cztery raporty bieżące: Raport bieżący 10/2020 z dnia 16.10.2020 roku, Raport
bieżący 11/2020 z dnia 02.11.2020 roku, Raport bieżący 12/2020 z dnia 17.11.2020 roku
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oraz Raport bieżący 13/2020 z dnia 03.12.2020 roku, wzywające akcjonariuszy do złożenia
dokumentów niezdematerializowanych akcji. Raporty te zostały jednocześnie zamieszczone na
stronie internetowej Spółki.

Niepewna sytuacja w Wielkiej Brytanii

Z powodu pandemii koronawirusa tempo wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii uległo
znacznemu spowolnieniu. Główną przyczyną było wprowadzenie licznych restrykcji w celu
zatrzymania pandemii COVID-19. Trudna sytuacja wywołana zagrożeniem epidemicznym miała
wpływ na wyniki finansowe jednostek gospodarczych funkcjonujących na rynku brytyjskim,
w tym spółki Aztec (U.K.).
Oprócz kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa trudności powodowała niepewność
związana z Brexitem.

Pandemia koronawirusa w 2020 roku

W 2020 roku pandemia COVID-19 nie miała istotnego wpływu na Aztec International S.A.
i wyniki finansowe. Działalność branży budowlanej nie została ograniczona w taki sposób jak np.
branży gastronomicznej czy hotelarskiej. Nie nastąpiło wstrzymanie działalności. W 2020 roku
Aztec International S.A. osiągnął najwyższe przychody ze sprzedaży w historii. Spółka posiadała
produkty, które są trudnodostępne w Europie z powodu występujących ograniczeń związanych
z przerwaniem łańcucha dostaw z Azji. Odpowiedni zapas produktów pozwalał na realizację
zamówień i neutralizowanie negatywnych skutków sytuacji pandemicznej. Wzmożone
zamówienia pozwoliły na podjęcie decyzji o zwiększeniu zatrudnienia pracowników. Spółka
prowadziła stosowne działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się
koronawirusa. W ramach tych czynności zapewniono środki ochrony dla pracowników,
wprowadzono nowe procedury bezpieczeństwa oraz umożliwiono pracownikom pracę zdalną
poprzez zakupienie sprzętu oraz oprogramowania w celu ułatwienia komunikacji na odległość.
Czynności te zostały podjęte zarówno w trosce o bezpieczeństwo pracowników, jak i ciągłość
funkcjonowania Spółki.
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Tarcza Antykryzysowa

Aztec International S.A. skorzystał w 2020 roku z następującej pomocy w ramach Tarczy
Antykryzysowej:
1) Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja
2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Zwolnienie na
podstawie art. 31zo ust. 1a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Kwota
zwolnienia: 153 879,05 zł, która zwiększyła pozostałe przychody operacyjne.
2) Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju udzielana na podstawie: załącznik nr 1 do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE
z 2014 r. L 187, s. 1); art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1572 ze zm.); art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.); art. 1
pkt 1 lit. b ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dz.U.
z 2020 r. poz. 569). Kwota otrzymanej subwencji: 802 977 zł. Subwencja będzie podlegać
zwrotowi w wysokości minimalnie 25% przyznanej kwoty, a maksymalnie 75%. Spłata subwencji
może zostać umorzona w części od 25% do 75%. Wielkość umorzenia zależy od kontynuacji
działalności (25%), poniesienia straty na sprzedaży (25%) oraz utrzymania średniej liczby
pracowników w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy o subwencji (25%). W 2020 roku
subwencja jest wykazywana w bilansie jako pożyczka. Nie ma wpływu na rachunek zysków i strat.
Spłata subwencji rozpocznie się w lipcu 2021 roku i potrwa 24 miesiące.

I kwartał 2021 roku
Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 02/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza
Aztec International S.A., w dniu 3 lutego 2021 roku, podjęła Uchwałę w przedmiocie zmiany
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Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, od dnia
4 lutego 2021 roku, pełni Pan Matthew De Graan.
3.

Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej
I. Rozwój związany z nowym budynkiem w Tarnowie Podgórnym

Nowy budynek Aztec International S.A. zlokalizowany w Tarnowie Podgórnym dostarczył wiele
nowych możliwości mających wpływ na rozwój całej Grupy Kapitałowej. Aztec International S.A.
dysponuje większą powierzchnią produkcyjną oraz magazynową, co pozwala na dalsze
inwestycje w maszyny oraz pokrywanie zwiększonego zapotrzebowania na produkty ze strony
klientów.
II. Powiększenie i modernizacja parku maszynowego
Aztec International S.A. konsekwentnie kontynuuje rozbudowę parku maszynowego, która ma
na celu przede wszystkim zwiększenie zdolności produkcyjnych. Wzrost zdolności produkcyjnych
pozwala przede wszystkim na realizację większej ilości zamówień przy jednocześnie szybszej ich
realizacji. Inwestycje w nowe maszyny stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na produkty ze
strony klientów oraz świadczą o dążeniu do dalszego rozwoju Spółki.
III. Badania i certyfikaty
W 2020 roku Aztec International S.A. prowadził działania dążące do pozyskania certyfikatu dla
nowej grupy produktów. Prace te są prowadzone w celu wzmocnienia pozycji Spółki względem
konkurencji na rynku akcesoriów budowlanych, szczególnie na rynkach zachodnich.
4.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2020 roku Grupa Kapitałowa prowadziła działania w dziedzinie badań i rozwoju opisane
powyżej.
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5.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
I. Działalność operacyjna i finansowa
a) Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej

W 2020 roku Grupa Kapitałowa Aztec International osiągnęła przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów w wysokości 30,9 mln zł, tzn. o 17,9% wyższe niż w roku
poprzednim1.
Najwyższy udział w przychodach ze sprzedaży całej Grupy Kapitałowej posiada Jednostka
dominująca. Udział ten w 2019 roku wyniósł 89,6% i był wyższy od udziału w roku poprzednim
o 3,6 p. p.
Koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej wyniosły 29,6 mln zł i były wyższe o 16,9%
w porównaniu do 2019 roku (Wykres 1).
Wykres 1. Przychody i koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Aztec International za okres
01.01–31.12.2019 r. oraz 01.01–31.12.2020 r. (w mln PLN)
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Źródło: Opracowanie własne

1

Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie uwzględnia zmiany stanu produktów.
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Tabela 1. Dynamika kosztów rodzajowych w Grupie Kapitałowej Aztec International za okres
01.01–31.12.2019 r. oraz 01.01–31.12.2020 r. (w %)

Rodzaj kosztu
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

2019

2020

Dynamika

25 316 649,21

29 587 381,54

16,9%

599 603,78

49,2%

10 838 653,13

15 575 390,53

43,7%

2 095 465,77

1 908 528,83

- 8,9%

168 405,41

-0,9%

5 224 028,39

28,4%

401 942,64

Podatki i opłaty

169 970,62

Wynagrodzenia

4 069 325,00

Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

673 713,25

913 879,07

35,6%

Pozostałe koszty rodzajowe

522 285,86

217 833,11

-58,3%

4 979 712,42

-23,9%

Wartość sprzedanych towarów
i materiałów

6 545 292,94

Źródło: Opracowanie własne

b) Wyniki finansowe
Zysk ze sprzedaży osiągnięty przez Grupę Kapitałową wyniósł 1,3 mln zł. Wynik ze sprzedaży
wypracowany w 2020 roku jest zatem wyższy o niemal 105% od analogicznego wyniku roku
poprzedniego.
W 2019 roku Grupa Kapitałowa wygenerowała zysk netto w wysokości 1,3 mln zł. Jednostka
dominująca Aztec International S.A. zakończyła raportowany okres z zyskiem netto w wysokości
niespełna 1,3 mln zł. Spółka zależna Aztec (U.K.) odniosła zysk netto wynoszący 3,1 tys. funtów
(równowartość 15,4 tys. zł). Natomiast jednostka zależna Bimecom S.A. poniosła stratę netto
równą 31,4 tys. zł.
Analizując wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Aztec International, należy zwrócić uwagę na
trudne warunki panujące na rynku brytyjskim spowodowane niepewną sytuacją związaną
z Brexitem. Niepewność nie sprzyja nowym inwestycjom, szczególnie w sektorze budowlanym
i utrudnia sprzedaż.
Wskaźniki rentowności dla Grupy Kapitałowej Aztec International za 2020 rok zostały
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zaprezentowane w Tabeli 2, gdzie zamieszczono również dane porównawcze z 2019 roku.
Wszystkie wskaźniki rentowności w roku 2020 były wyższe niż w roku poprzednim.
Tabela 2. Wybrane wskaźniki rentowności w Grupie Kapitałowej Aztec International za okres
01.01- 31.12.2019 r. oraz 01.01-31.12.2020 r. (w %)

Wskaźniki rentowności

2019

2020

Rentowność sprzedaży2

2,5%

4,3%

Rentowność działalności operacyjnej3

2,6%

5,8%

Rentowność brutto4

2,2%

5,2%

Rentowność netto5

1,7%

4,2%

Rentowność kapitału własnego (ROE)6

3,0%

8,1%

Rentowność aktywów (ROA)7

1,8%

4,8%

Źródło: Opracowanie własne

c)

Stanowisko Zarządu Jednostki dominującej dotyczące realizacji publikowanych
prognoz w latach ubiegłych w stosunku do osiągniętych wyników

Zarząd Jednostki dominującej dotychczas nie podawał do publicznej wiadomości prognoz
wyników finansowych.
II. Pozycje bilansowe
a) Aktywa
W 2020 roku struktura aktywów kształtowała się następująco: aktywa trwałe: 36%, aktywa
obrotowe: 64% (Wykres 2). Udział aktywów trwałych w sumie aktywów nieznacznie zmalał, przy
jednoczesnym wzroście aktywów obrotowych.

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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Wykres 2. Struktura aktywów w Grupie Kapitałowej na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r.

31.12.2019 r.

31.12.2020 r.

36,46%

36,83%
63,17%

Aktywa obrotowe

Aktywa trwałe

63,54%

Aktywa obrotowe

Aktywa trwałe

Źródło: Opracowanie własne

Na dzień 31 grudnia 2020 roku podobnie jak w roku poprzednim najwyższy udział w aktywach
trwałych skonsolidowanego bilansu miały środki trwałe (w roku obrotowym 2020
w wysokości 97,0%). Podobnie jak w roku poprzednim największą pozycję aktywów obrotowych
Grupy Kapitałowej stanowiły zapasy (49,9%). Wartość zapasów utrzymywanych na końcu roku
obrotowego była wyższa o 14,0% w porównaniu do 2019 roku.
Wskaźniki płynności finansowej obliczone dla danych na koniec 2020 roku wskazują na
bezpieczną sytuację finansową Grupy Kapitałowej pozwalającą na bieżące regulowanie
zobowiązań (Tabela 3).
Tabela 3. Wybrane wskaźniki płynności finansowej Grupy Kapitałowej Aztec International za okres
01.01–31.12.2019 r. oraz 01.01–31.12.2020 r.

Wskaźniki płynności finansowej

2019

2020

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej8

2,59

2,65

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej9

1,33

1,32

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej10

0,86

0,88

Źródło: Opracowanie własne
8

wskaźnik obliczony jako iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych

9

wskaźnik obliczony jako iloraz aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy oraz krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe oraz zobowiązań krótkoterminowych
10

wskaźnik obliczony jako iloraz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych oraz zobowiązań
krótkoterminowych
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b) Pasywa
Struktura pasywów w Grupie Kapitałowej Aztec International na 31 grudnia 2020 roku uległa
nieznacznej zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Udział kapitału obcego w pasywach
ogółem wyniósł 40,62% i nieznacznie zmalał w porównaniu do 2019 roku. Natomiast udział
kapitału własnego był równy 59,38%.
Wykres 3. Struktura pasywów w Grupie Kapitałowej Aztec International na dzień 31.12.2019 r.
oraz 31.12.2020 r.

31.12.2019 r.

31.12.2020 r.

40,62%

40,65%
59,35%

Kapitał własny

Kapitał obcy

59,38%

Kapitał własny

Kapitał obcy

Źródło: Opracowanie własne

III. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym
i wartościowym
W 2020 roku w Grupie Kapitałowej Aztec International nie wystąpiły istotne pozycje
pozabilansowe.
6.

Czynniki ryzyka i opis zagrożeń

Najistotniejsze ryzyko działalności operacyjnej i finansowej Grupy Kapitałowej Aztec International
przedstawia się następująco:
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− Ryzyko związane z pandemią koronawirusa
Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Zarządu, pandemia koronawirusa nie wywarła
znaczącego wpływu na działalność i sytuację Grupy Kapitałowej. Aztec International S.A. podjął
środki prewencyjne oraz przystosował warunki pracy do sytuacji epidemicznej. Tuż pod koniec
2020 roku pojawiły się informacje o możliwych problemach z łańcuchem dostaw. Niemniej
jednak dotychczas nie było niepokojących sygnałów o istnieniu bezpośredniego zagrożenia
związanego z zakłóceniami łańcucha dostaw. Zarząd Spółki na bieżąco kontroluje związaną z tym
sytuację. W przypadku zmiany sytuacji i wystąpienia istotnego wpływu Zarząd Spółki będzie
informował za pośrednictwem raportów bieżących.
− Ryzyko płynności finansowej
Działalności Grupy Kapitałowej, tak jak każdej działalności gospodarczej, towarzyszy ryzyko
płynności finansowej. Grupa Kapitałowa Aztec International posiada znacznej wartości
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, tj. 6,1 mln zł na dzień 31 grudnia 2020 roku. Istotna
kwota tych zobowiązań zwiększa ryzyko płynności finansowej. Ryzyko to jest szczególnie ważne
ze względu na specyfikę działalności jednostek. Charakterystyczna dla spółek jest rozbieżność
pomiędzy czasem największych wpływów i wydatków, co powoduje konieczność podejmowania
działań ograniczających ryzyko płynności finansowej. Grupa Kapitałowa dokłada starań,
aby terminy płatności dla dostawców oraz wpływów od odbiorców pozwalały na możliwie
najbardziej korzystne zarządzanie płynnością finansową. Innym sposobem ograniczania ryzyka
płynności jest system przedpłat oraz udział źródeł zewnętrznych w finansowaniu zakupu
surowców.
− Ryzyko kursowe
Grupa Kapitałowa współpracuje przede wszystkim z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi.
W związku z tym większość transakcji jest przeprowadzana w walutach obcych. Taka specyfika
działalności Grupy Kapitałowej powoduje istotne ryzyko kursowe. Grupa Kapitałowa ustala
wysokość marż handlowych, uwzględniając jego występowanie. Dodatkowym działaniem
zabezpieczającym jest dążenie do zawierania kluczowych kontraktów na zakupy oraz kontraktów
sprzedażowych w tych samych walutach.
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− Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
Branża budowlana, w której działa Grupa Kapitałowa, charakteryzuje się sezonowością, dlatego
jednostki Grupy muszą radzić sobie z występowanie sezonowości sprzedaży produktów
i towarów. Spółki dążą do dywersyfikacji rynków zbytu, przede wszystkim poza granicami kraju,
co może pozwolić na ograniczenie ryzyka związanego z sezonowością sprzedaży.
−

Ryzyko związane ze zmianą cen surowców

Rentowność produkcji Grupy Kapitałowej jest w dużej mierze uzależniona od wahań cen
surowców. Wzrost cen surowców może w znaczący sposób podwyższyć koszty produkcyjne.
Ze względu na fakt, że głównym materiałem wykorzystywanym w procesach produkcyjnych są
surowce wykonane ze stali, szczególne znaczenie dla Grupy mają ceny na rynku stali. Istnieje
zatem ryzyko konieczności podwyższenia cen produktów Grupy w wyniku wzrostu cen
surowców. Wzrost cen może z kolei doprowadzić do trudności z ich sprzedażą. Spółki
zabezpieczają się przed wskazanym ryzykiem, prowadząc analizę zapotrzebowania na surowce,
negocjując ceny z dostawcami, a w konsekwencji składając długoterminowe zamówienia.
− Ryzyko konkurencji
W branży budowlanej, w której działa Grupa Kapitałowa, podmioty gospodarcze oferują podobne
produkty, co stanowi konkurencję dla jej spółek. W celu podniesienia konkurencyjności
produktów sprzedawanych przez jednostki Grupy Kapitałowej są podejmowane działania mające
doprowadzić do pozyskania zaświadczeń o jakości produktów.

7.

Sytuacja kadrowa

W 2020 roku przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wyniosło 63 etaty i w porównaniu
z 2019 rokiem (45 etatów) uległo zwiększeniu. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej na
koniec raportowanego okresu obejmowała 25 stanowisk (26 w roku poprzednim) w działach
sprzedaży, zaopatrzenia, finansów, administracji i magazynu oraz 37 etatów (24 w roku
poprzednim) związane z produkcją. Poziom wykształcenia i doświadczenie zatrudnianej
w jednostkach Grupy Kapitałowej kadry odpowiadają wymaganiom występującym na
poszczególnych stanowiskach.
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W 2020 roku Grupa Kapitałowa zatrudniała przedstawicieli handlowych, podejmowała
współpracę ze zleceniobiorcami oraz korzystała z usług agencji pracy tymczasowej w sytuacjach
zwiększonego zapotrzebowania na pracę. Stosowane rozwiązania pozwalały w sposób elastyczny
uzupełniać zasoby kadrowe spółek. Struktura i wielkość zatrudnienia w Grupie Kapitałowej
znajdują się na odpowiednim poziomie pod względem obecnych zdolności produkcyjnych,
stosowanej technologii oraz wielkości sprzedaży.
Grupa Kapitałowa w najbliższym czasie nie przewiduje istotnych zmian w poziomie
i strukturze zatrudnienia.
8.

Akcje własne Jednostki dominującej

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Aztec
International S.A. nie nabywał akcji własnych.
9.

Posiadane przez jednostki Grupy Kapitałowej oddziały (zakłady)

Jednostki Grupy Kapitałowej nie posiadają oddziałów (zakładów).
10. Instrumenty finansowe
Jednostka dominująca Aztec International S.A. w 2020 roku skorzystała z takich instrumentów
finansowych, jak forwardy na sprzedaż waluty obcej.
11. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego
Jednostki Grupy Kapitałowej nie są emitentami, których papiery wartościowe zostały
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Akcje Jednostki dominującej są notowane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z tym Jednostka dominująca 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.
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Szczegółowe stanowisko Jednostki dominującej w przedmiocie stosowania „Dobrych Praktyk
Spółek notowanych na NewConnect” zostało zawarte w załączniku nr 8 do Jednostkowego
Raportu Rocznego za 2020 rok.
12. Podsumowanie
W 2020 roku Aztec International S.A. osiągnął najwyższe przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów w historii Spółki. Przyczyniła się do tego zrealizowana
inwestycja budowy budynku biurowego z halą produkcyjno-magazynową w Tarnowie
Podgórnym, która umożliwiła zwiększenie mocy produkcyjnych.
W 2020 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto o wartości ponad 1,3 mln zł. W porównaniu
do wyniku uzyskanego w poprzednim roku jest on zdecydowanie wyższy, tj. o 193,2%. Jednostka
dominująca w raportowanym okresie stopniowo dostosowywała park maszynowy do pracy
w nowej siedzibie. Nowe możliwości, które Aztec International S.A. uzyskał w związku z nowym
budynkiem w Tarnowie Podgórnym, pozwoliły na jeszcze większy rozwój działalności, a także
wzrost realizowanych zamówień. Spółka uczestniczyła również w procesie pozyskiwania
uznawanego certyfikatu dla nowej grupy produktów.
Zarząd Aztec International S.A. nieprzerwanie dąży do dalszego rozwoju Spółki i jednocześnie
Grupy Kapitałowej. Inwestycja związana z nową siedzibą w Tarnowie Podgórnym pozwoliła,
zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, na zwiększenie potencjału Spółki oraz umożliwia
osiąganie coraz bardziej obiecujących wyników finansowych.
Jak zostało już wskazane w poprzednich punktach Sprawozdania, pandemia koronawirusa nie
wywarła znaczącego wpływu na sytuację Spółki. Mimo pojawiających się informacji o możliwych
problemach z łańcuchem dostaw, dotychczas nie wystąpiło się takie bezpośrednie zagrożenie.
Zarząd Spółki na bieżąco kontroluje związaną z tym sytuację
Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:

Wiceprezes Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:

Marek Ciulis
Date / Data:
2021-03-30
07:51 Marek

Rafał Cędrowski

Ciulis

Date / Data:
2021-03-30 09:49

Rafał Cędrowski

Tarnowo Podgórne, 30 marca 2021 roku
20

