
Zwięzła ocena sytuacji Spółki 
 
Opierając się na analizie materiałów controlingowych, monitorujących kluczowe obszary 
funkcjonowania spółki, wzbogaconych informacjami pochodzącymi ze środowiska 
wewnętrznego i otoczenia zewnętrznego,  Rada Nadzorcza przedstawia swoją ocenę sytuacji 
spółki na dzień 26.05.2011 r.  

1. W listopadzie 2010 roku spółka Wandalex dokonała inkorporacji spółki zaleŜnej 
Aporter i zakończyła proces restrukturyzacji. W ramach nowej struktury 
organizacyjnej wyodrębniono dwie strategiczne jednostki biznesu, skoncentrowane na 
kluczowych kompetencjach rynkowych spółki, tj. na dystrybucji  wózków widłowych  
i organizacji pracy magazynów.  Proces zmian objął równieŜ konsolidacje funkcji 
i integracje zespołów, a takŜe  redukcję  kosztów w jednostkach organizacyjnych nie 
związanych bezpośrednio z tworzeniem wartości.  

2. Dokonane zmiany organizacyjne i koncentracja aktywów na strategicznej domenie 
działalności spółki  są wynikiem przyjętej w minionym roku strategii rozwoju, której 
celem jest szybsze tempo wzrostu wartości spółki w połączeniu z realizacją ambitnych 
celów rynkowych.  

3. W wyniku podjętych działań oraz poprawiającej się sytuacji rynkowej spółka 
odnotowała w pierwszym kwartale br. ponad 100%  wzrost przychodów i osiągnęła 
rentowność zysku netto na poziomie 4% przychodów. Dodatkowo na dzień 
30.04.2011 r.  wartość otwartych zamówień wyniosła 28 mln PLN. Kwota ta jest 
historycznym rekordem spółki i wielkością czterokrotnie większą w stosunku do 
kwietnia minionego roku. Poza wzrostem zamówień sprzedaŜy we wszystkich 
grupach produktów,  na uwagę zasługuje rozwój działalności w obszarze wynajmu 
wózków widłowych. Nowo pozyskane zamówienia, obejmujące okres wynajmu 3-5 
lat zwiększyły przeszło dwukrotnie skalę prowadzonej działalności. Powinno to 
zaowocować nie tylko wzrostem przychodów ale równieŜ wzrostem rentowności 
serwisu wózków. 

4. Rada pozytywnie ocenia rozwój współpracy spółki z nowym partnerem  - firmą 
CROWN. Realizowany od maja minionego roku  program  wprowadzenia wózków 
magazynowych tej marki na polski rynek zaowocował nie tylko obustronną 
satysfakcją ze skali wzajemnych obrotów, ale równieŜ wymierną poprawą warunków 
umowy handlowej.   
Z kolei systematyczna praca na rzecz rozwoju relacji biznesowych z firmą Viastore 
otworzyła nowe obszary współpracy dwukierunkowej, wkraczającej w dziedzinę 
projektowania automatycznych magazynów i produkcję przenośników duŜych 
szybkości. 
Miniony okres potwierdził stabilność i silną pozycję rynkową stałych  partnerów 
handlowych spółki. Obecnie współpraca  z firmami:   Doosan, Combilift i Feralco 
układała się programowo i z poszanowaniem  interesów kaŜdej ze stron. 

5. Mając na uwadze otwierające się przed spółką szanse rynkowe, jak równieŜ 
uwzględniając zagroŜenia związane z dynamiką zmian sytuacji w spółce i jej 
otoczeniu Rada pozytywnie ocenia politykę Zarządu w obszarze budowy 
zrównowaŜonej struktury finansów, kreowania dodatnich przepływów pienięŜnych  
i zarządzania ryzykiem.   

6. Reasumując Rada wyraŜa przekonanie, Ŝe podjęte przez kierownictwo i personel 
organizacji działania zmierzają w dobrym kierunku i tworzą solidne podstawy 
zrównowaŜonego rozwoju spółki  i wzrostu jej wartości.    

 
Rada Nadzorcza 
  Wandalex S.A. 

 Warszawa 26 maja 2011 r. 
  


