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I. Podstawowe informacje o Spółce: 

 

Firma:       BAUMAL GROUP S.A. 

Forma prawna:      Spółka Akcyjna 

Siedziba:       Luboń 

Adres:       ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń 

Telefon:       +48 (61) 813 24 65 

Faks:       +48 (61) 813 65 80 

Adres poczty elektronicznej:    baumal@baumal.pl 

Adres strony internetowej:    www.baumal.pl 

NIP:       779-23-86-207 

REGON:       301616515 

KRS:       0000413463 

Podstawowy zakres działalności: Produkcja stolarki okiennej i drzwiowej z 

PCV i aluminium, oraz działalność 

budowlano-montażowa 

Kapitał:      Kapitał zakładowy wynosi 6.600.000 zł 

Zarząd Spółki reprezentowany jest przez:  Adrian Baum – Prezes Zarządu 

Monika Szeszuła – Wiceprezes Zarządu  

 

 

II. Informacje odnośnie struktury akcjonariatu Spółki. 

 

Według stanu na dzień 30.06.2011 r. struktura udziałowców Spółki przedstawiała się 

następująco: 

Akcjonariusz 

Liczba 

akcji 

 

Udział w 

kapitale 

zakładowym  

Liczba 

głosów 

Adrian Baum 5.130.000 77,73% 10.260.000 

Monika Szeszuła 270.000 4,09% 540.000 

Pozostali Akcjonariusze  1.200.000 18,18% 1.200.000 

Razem: 6.600.000 100,00% 12.000.000 
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III. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat: 

 

Wyszczególnienie 

I kw. 

(01.11.2011 – 

31.03.2012) 

II kw. 

(01.04.2012 – 

30.06.2012) 

Kapitał własny 8.194.307,60 9.783.089,84 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 10.852.537,29 9.974.907,67 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37.856,92 31.152,61 

Zobowiązania długoterminowe 1.716.083,29 793.934,67 

Zobowiązania krótkoterminowe 12.300.501,04 12.154.303,05 

 

 

Wyszczególnienie 

I kw. 

(01.11.2011 – 

31.03.2012) 

II kw. 

(01.04.2012 – 

30.06.2012) 

Narastająco 

(01.11.2011 – 

30.06.2012) 

Amortyzacja 218.190,58 204.223,69 422.414,27 

Przychody netto ze sprzedaży 12.827.905,12 6.328.884,02 19.156.789,14 

Zysk/strata na sprzedaży 2.839.279,90 368.459,49 3.207.739,39 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 2.818.014,75 426.610,16 3.244.624,91 

Zysk/strata brutto 2.725.980,60 243.057,24 2.969.037,84 

Zysk/strata netto 2.199.307,60 388.782,24 2.588.089,84 

 

 

* Zgodnie z informacją zawartą w Dokumencie Informacyjnym, tj. działaniami w zakresie zmian 

formalno-prawnych i organizacyjnych spółki, w dniu 31 października 2011r. na skutek 

realizowanej optymalizacji podatkowej całe przedsiębiorstwo Baumal Spółka z o.o. zostało 

wniesione aportem do spółki Baumal Group Spółka z o.o.. W konsekwencji, spółka nie prezentuje 

danych porównywalnych za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego z uwagi na to, iż 

dotyczy on okresu, w którym podmiot, do którego nastąpiło wniesienie przedsiębiorstwa nie 

prowadził żadnej działalności operacyjnej. 
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IV. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 

 

Trwający rok obrotowy spółki jest dłuższy niż rok kalendarzowy i wynosi 14 miesięcy (od 

1.11.2011 r. do 31.12.2012 r.). Sytuacja ta spowodowana jest zrealizowanymi działaniami w 

zakresie zmian formalno-prawnych i organizacyjnych spółki, w efekcie czego wyniki spółki za I 

kwartał obejmują 5 miesięcy, natomiast za II kwartał 3 miesiące. 

 

2. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki 

 

Prezentowane wyniki finansowe przedsiębiorstwa za II kwartał 2012 r. obejmują 8 miesięcy tj. od 

1.11.2011 r. do 30.06.2012 r.. Na podstawie analizy osiągniętych wyników działalności badanego 

przedsiębiorstwa można stwierdzić, że:  

 sytuacja finansowa i majątkowa przedsiębiorstwa w badanym okresie ulega poprawie, 

potwierdzają to wyniki obliczonych wskaźników ekonomicznych opartych o realny stan 

aktywów i pasywów oraz kosztów własnych i przychodów zawartych w rachunku zysków i 

strat, 

 w badanym okresie nastąpił zauważalny wzrost przychodów ze sprzedaży, przewyższający 

wartość wzrostu kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, 

 wskaźniki płynności wyrażające zabezpieczenie możliwości spłaty zobowiązań składnikami 

majątku obrotowego zapewniają bieżącą wypłacalność przedsiębiorstwa, 

 Spółka realizuje wyniki finansowe zgodnie z założonymi prognozami. 

 

 

V. Komentarz Zarządu Spółki dotyczący stanowiska odnośnie możliwości 

zrealizowania publikowanych prognoz wyników oraz rozwoju Spółki 

 

Spółka w dalszym ciągu konsekwentnie realizuje wcześniej wytyczone cele dotyczące rozwoju i 

umacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa w Luboniu. Tak więc w najbliższych latach będą 

podejmowane dalsze działania w zakresie: 

 zapewnienia odpowiednich zasobów techniczno-organizacyjnych do prowadzenia i dalszego 

rozwoju eksportu, 
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 utrzymania wartościowych kontaktów z producentami i dystrybutorami akcesoriów i 

materiałów budowlanych, które zostały zdobyte przez uczestnictwo w targach zagranicznych, 

 zapewnienia dobrych warunków lokalowych, 

 rozbudowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w nowoczesny sprzęt, 

 stosowania sprawdzonych technologii gwarantujących możliwość sprostania najbardziej 

wymagającym zamówieniom klientów, 

 utrzymania wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu pracowników, 

 zdobywania doświadczenia w obsłudze kanałów dystrybucji pośredniej w kraju i za granicą 

oraz dobra znajomość wybranych rynków eksportowych. 

Wyżej wymienione zasoby umożliwią przedsiębiorstwu wejście na rynki zagraniczne i zwiększenie 

udziału eksportu w ogólnej sprzedaży Spółki. 


