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Raport bieżący 28/2012 

Tytuł: Treść dokumentu „Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2011”.  

 

Podstawa Prawna: Inne uregulowania 

 

Powołując się na treść zasad wskazanych w treści Rozdziału III dokumentu „Dobre praktyki 

Spółek Notowanych na GPW”, Zarząd Amica Wronki S.A. podaje do publicznej wiadomości 

tekst sprawozdania Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna w zakresie zwięzłej 

oceny sytuacji Spółki w roku 2011, które podlegać będzie przedstawieniu (i rozpatrzeniu) 

podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A., 

zwołanemu na dzień 1 czerwca 2012 roku, (w ramach Punktu 10 porządku tegoż Walnego 

Zgromadzenia).  

„Szanowni Państwo, 

Rada Nadzorcza Spółki Amica Wronki S.A. mając na uwadze zasady ładu 

korporacyjnego, a także po zapoznaniu się i analizie sprawozdania Zarządu Spółki z 

działalności w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i opinii oraz 

raportu Biegłych Rewidentów z Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 przedstawia poniżej 

zwięzłą ocenę sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki. 

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI 

SPÓŁKI AKCYJNEJ AMICA WRONKI S.A. W 2011 ROKU 

 Zmiany zachodzące w dalszym i bliższym otoczeniu, jak i przede wszystkim 

kontynuacja wewnętrznego przystosowania Spółki do odmiennych, po przeprowadzeniu 

sprzedaży Fabryki Pralek i Fabryki Lodówek w 2010 roku, warunków funkcjonowania i 

działalności decydowały o jej sytuacji w 2011 roku.  Procesy przystosowawcze obejmowały 

wprawdzie wszystkie sfery funkcjonowania i działalności Spółki, ale w przeciwieństwie do 
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ich bardziej operacyjnego charakteru w roku 2010, w roku minionym przybrały w większym 

stopniu wymiar strategiczny.    

 W 2011 roku łączna wartość sprzedaży na rynku AGD w Polsce była o blisko 3% 

wyższa w porównaniu z rokiem 2010. Spółka osiągnęła wyższą wartość sprzedaży w 2011 

roku na rynku krajowym o 9,5% (dane GfK Polonia) przewyższając dynamikę wzrostu 

łącznej sprzedaży na rynku polskim oraz zwiększając swój łączny udział w rynku do 

poziomu 15,2% (w 2010 roku 14,4%).  

 W porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym o około 3% zwiększyła się 

wartość eksportu osiągając poziom 148 mln euro. Relatywnie niższe tempo przyrostu 

wartości eksportu jest głównie rezultatem zmiany modelu biznesowego sprzedaży 

polegającego na bardziej intensywnym włączeniu spółek – córek do procesu wymiany z 

zagranicą. Największy wpływ na przyrost eksportu miała bardzo wysoka dynamika wzrostu 

sprzedaży na rynku rosyjskim (o 36% więcej w porównaniu z rokiem 2010).   

 Podobnie jak w latach poprzednich działalność i funkcjonowanie Spółki były 

determinowane przez szereg czynników, które należą do głównych czynników ryzyka w 

działalności biznesowej. Rosnące ceny surowców, materiałów i półproduktów oraz wahający 

się kurs walutowy wywierały najistotniejszy wpływ na realizację przyjętych zadań. 

Podejmowane przez Spółkę działania przystosowawcze w postaci wdrażania programów 

oszczędnościowych, zmian polityki zakupowej oraz polityki handlowej, a także polityki 

zabezpieczeń przed niekorzystnymi wahaniami kursu walutowego umożliwiły zmniejszenie 

negatywnego oddziaływania przedmiotowych czynników. 

 Poczynając od 2008 roku można zaobserwować w Spółce wyraźny trend wzrostowy 

w zakresie osiąganego poziomu wyniku finansowego netto. W kolejnych latach tego okresu 

tempo przyrostu osiąganego zysku netto jest coraz wyższe. W 2008 roku wynik finansowy 

Spółki wyniósł 7,8 mln zł, w 2009 roku 9,1 mln zł, w 2010 roku 17,4 mln, a w 2011 roku 36,7 

mln zł. Przyrostowi zysku netto w tym okresie towarzyszy również systematyczny wzrost 

zysku na sprzedaży ( w 2008 roku 38,3 mln zł, w 2009 roku 40,3 mln zł, w 2010 roku 41,4 mln 
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zł, w 2011 roku 48,7 mln zł). Istotnemu wzrostowi w porównaniu z rokiem 2010 uległ 

również zysk z działalności operacyjnej zwiększając się w 2011 roku o około 18%. 

 Korzystne wyniki finansowe Spółki w 2011 roku odbiły się również na znaczącej 

poprawie wszystkich wskaźników rentowności. Wskaźnik rentowności brutto na sprzedaży 

wyniósł w 2011 roku 24% (w 2010 roku 22,0%), wskaźnik rentowności operacyjnej 4,5% (w 

2010 roku 3,4%), wskaźnik rentowności sprzedaży brutto 3,9% (w 2010 roku 2,1%), a 

wskaźnik rentowności sprzedaży netto 3,2% (w 2010 roku 1,5%). Poprawie uległy także dwa 

główne wskaźniki płynności finansowej. Poziom wskaźnika płynności ogólnej wyniósł w 

2011 roku 1,24 (w 2010 roku 1,18), a wskaźnik szybkiej płynności 0,90 (w 2010 roku 0,83). 

Pozytywnym zjawiskiem z punktu widzenia zarządzania finansami Spółki jest poprawa w 

2011 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wskaźników finansowania działalności. I 

tak, wskaźnik ogólnego zadłużenia obniżył się do poziomu 0,55 (w 2010 roku 0,58), a 

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego zmalał do wysokości 1,22 (w 2010 roku 1,41). 

  Członkowie Rady Nadzorczej w trakcie swojej całorocznej pracy zajmowali się  

wszystkimi najistotniejszymi aspektami działalności i funkcjonowania Spółki, w tym także 

obszarami i postaciami ryzyka o charakterze zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. 

Analizie podlegały przedkładane przez Zarząd Spółki diagnozy przyczyn oraz 

proponowane procesy przystosowawcze. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd w sposób 

racjonalny, na podstawie systematycznych analiz i przeglądów poszczególnych obszarów 

ryzyka, określał przyczyny, formułował działania zaradcze  oraz podejmował właściwe 

operacyjne i strategiczne decyzje. 

 Formułując cechy perspektywicznej działalności Spółki w  2012 roku należy zwrócić 

uwagę, iż zmianie nie ulegną główne czynniki ryzyka biznesowego w postaci 

niekorzystnego trendu cen surowców, materiałów i półproduktów oraz 

nieprzewidywalnych zmian kursu walutowego. Jednocześnie jednak na podstawie zjawisk i 

przesłanek działalności Spółki w 2011 roku oraz osiągniętych przez nią  w minionym roku 

sprawozdawczym wyników można sformułować pewne cechy w tej działalności, które 

pozwalają na optymistyczne postrzeganie przyszłego jej rozwoju. Wymieniane i powtarzane 
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w zwięzłych ocenach sytuacji Spółki dokonywanych przez Radę Nadzorczą w ostatnich 

latach nabierają one charakteru swoistego fundamentu stanowiącego podstawę jej 

perspektywicznej działalności:  

1. Koncentracja na najbardziej rentownych rodzajach działalności, podnosząca 

efektywność funkcjonowania Spółki; 

2. Systematyczny wzrost eksportu dowodzący wysokiego poziomu międzynarodowej 

konkurencyjności wyrobów Spółki; 

3. Konsekwentnie wdrażany i realizowany proces umacniania wylansowanych na 

poszczególnych rynkach rozpoznawalnych marek Amica, Gram i Hansa pozwalający 

na rozszerzanie udziałów rynkowych; 

4. Koncentracja inwestycji na rozwoju produkcji i wzornictwa sprzętu grzejnego w 

którym Spółka dyskontuje najwyższy poziom kompetencji osiągając wysokie 

wartości rentowności; 

5. Skuteczne i zdyscyplinowane zarządzanie finansami Spółki stwarzające podstawę do 

stabilnego jej funkcjonowania oraz konsekwentne stosowanie polityki zabezpieczeń 

przed ryzykiem zmian kursu walutowego umożliwiające podniesienie stopnia 

bezpieczeństwa jej działalności; 

6. Permanentnie wdrażane w Spółce programy oszczędnościowe oraz realizacja  

racjonalnej polityki zakupowej mające na celu obniżanie kosztów produkcji; 

7. Konsekwentne wdrażanie systemów podnoszenia kwalifikacji kadr sprzyjające 

wzrostowi wydajności pracy w Spółce; 

8. Realizacja strategii systematycznego wzrostu zysku, co powinno wywierać 

potencjalny wpływ na podnoszenie się wartości akcji. 

 

Przedstawione w powyższej syntetycznej charakterystyce cechy bieżącej i 

perspektywicznej działalności Spółki stanowią zarówno bazę, jak i jednocześnie szansę  dla 

jej dalszego systematycznego rozwoju.  

      Wronki, 24.04.2012  Za Radę Nadzorczą AMICA WRONKI S.A. 
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            Przewodniczący Rady Nadzorczej  

                                 Tomasz Rynarzewski     /-/  

  

 

 

 

 


