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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 14.05.2013r. 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. I kw. II kw. II kw. 

31.03.2013 31.03.2012 30.06.2013 30.06.2012 

Kapitał własny 
11.588.584,56 8.194.307,60 11.292.963,07 9.350.168,26 

Należności 
długoterminowe 

0 0 0 0 

Należności 
krótkoterminowe 

17.497.291,82 10.852.537,29 6.189.073,40 10.469.524,43 

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

345.048,73 37.856,92 100.348,13 26.742,49 

Zobowiązania 
długoterminowe 

7.970.931,69 1.716.083,29 7.970.931,69 736.830,06 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

20.774.730,57 12.300.501,04 14.784.550,34 16.915.671,55 

  

 

Wyszczególnienie I kw. I kw. II kw. II kw. Narastająco Narastająco 

(01.01.2013 
– 

31.03.2013) 

(01.01.2012 
– 

31.03.2012) 

(01.01.2013 
– 

30.06.2013) 

(01.01.2012-
30.06.2012) 

(01.01.2013 
– 

30.06.2013) 

(01.01.2012-
30.06.2012) 

Amortyzacja 292 536,84 152 010,44 289 279,49 177 674,49 581 816,33 329 684,93 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

7 864 244,94 7 464 801,74 6 582 183,70 6 446 064,22 14 446 428,64 13 910 865,96 

Zysk/strata na 
sprzedaży 

752 909,83 705 246,49 849 606,40 2 156 901,60 1 602 516,23 2 862 148,09 

Zysk/strata na 
działalności 
operacyjnej 

799 575,88 657 503,04 693 715,94 2 121 196,33 1 493 291,82 2 778 699,37 

Zysk/strata brutto 725 996,82 552 567,20 450 229,22 1 980 851,15 1 176 226,04 2 533 418,35 

Zysk/strata netto 707 496,82 552 567,20 450 229,22 1 599 903,15 1 157 726,04 2 152 470,35 
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Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla 

przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i 

kompletny.  

W ocenie Zarządu Spółki, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i 

finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania w raporcie kwartalnym dodatkowych danych. Zarząd 

Emitenta zapewnił porównywalność danych prezentowych w niniejszym raporcie kwartalnym. 

 

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 oraz w 

II kwartale. 

 

Trwający rok obrotowy Spółki jest pierwszym okresem 12 miesięcznym, po zmianie roku obrotowego 

i trwa od 1.01.2013-31.12.2013. 

 

W dniu 25 kwietnia 2013 r. główni akcjonariusze Spółki - Pan Adrian Baum oraz Pani Monika 

Szeszuła (dalej: "Akcjonariusze") zawarli ze spółką POZBUD T&R S.A. umowę inwestycyjną 

dotyczącą planowanych działań i warunków przejęcia Spółki przez POZBUD T&R S.A. 

 

Przedmiotem umowy inwestycyjnej jest wzajemne zobowiązanie się stron niniejszej umowy do 

podjęcia wszelkich działań mających na celu umożliwienie w/w Akcjonariuszom dokonania inwestycji 

w spółkę POZBUD T&R S.A., polegającej w szczególności na: 

 

 sprzedaży przez Akcjonariuszy łącznej liczby 5.400.000 akcji Spółki za cenę 6 zł za jedną 

akcję, 

 objęciu przez Akcjonariuszy łącznie 8.100.000 akcji w podwyższonym kapitale POZBUD T&R 

S.A. po cenie emisyjnej 4 zł za jedną akcję. 

 

Umowa przewiduje ponadto zaoferowanie akcji w podwyższonym kapitale POZBUD T&R S.A. również 

innym akcjonariuszom Spółki, jak również niezależnym inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej. 

 

Sprzedaż akcji Spółki przez Akcjonariuszy nastąpi po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia spółki 

POZBUD T&R S.A., pod warunkiem podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. 
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2. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki 

 

Na podstawie analizy osiągniętych wyników działalności Spółki można stwierdzić, że:  

 sytuacja finansowa i majątkowa Spółki w analizowanym okresie uległa stabilizacji, 

potwierdzają to wyniki obliczonych wskaźników ekonomicznych opartych o realny stan 

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

strat, 

 

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

umacniania pozycji rynkowej. Tak więc w najbliższych latach będą podejmowane dalsze działania w 

zakresie: 

 zapewnienia odpowiednich zasobów techniczno-organizacyjnych do prowadzenia i dalszego 

rozwoju eksportu, 

 utrzymania wartościowych kontaktów z producentami i dystrybutorami akcesoriów i materiałów 

budowlanych, które zostały zdobyte przez uczestnictwo w targach zagranicznych, 

 inwestycji w nowoczesny park maszynowy, 

 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. 

 

Wyżej wymienione zasoby umożliwią wejście na rynki zagraniczne i zwiększenie udziału eksportu w 

ogólnej sprzedaży Spółki. 

 

V. Komentarz Zarządu Spółki dotyczący stanowiska odnośnie możliwości 

zrealizowania publikowanych prognoz wyników oraz rozwoju Spółki 

W ocenie Zarządu Spółki osiągnięte wyniki finansowe w bieżącym roku obrotowym potwierdzają 

możliwość zrealizowania publikowanych prognoz na rok 2013. 

 

Wyszczególnienie 2013 - Prognoza I półrocze  2013  Wykonanie 

Przychody operacyjne 33 937 163 14 446 429 43% 

Koszty operacyjne 30 543 447 12 843 912 42% 

EBITDA 3 734 324 2 075 108 56% 

EBIT 3 393 716 1 493 292 44% 

Zysk brutto 3 393 716 1 176 226 35% 

Zysk netto 2 748 910 1 157 726 42% 
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VI. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem 

Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w 

szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 

W II kwartale 2013 r. aktywność Spółki koncentrowała się na bieżącej działalności operacyjnej  

i aktualnie realizowanych zamówieniach. Spółka w bieżącym okresie realizowała działania 

wdrożeniowe związane z poczynionymi inwestycjami w okresach wcześniejszych, w szczególności  

w zakresie nowego procesu produkcji z wykorzystaniem nowej maszyny Linear CatFab.  

 

VII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki na 

ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym. 

 
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, w związku z czym nie publikuje skonsolidowanych raportów 

kwartalnych. 

 


