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1. Charakterystyka Spółki 
 
Podstawowe informacje o Spółce 
 

NAZWA Baumal Group S.A.  (dawniej: Baumal Group Sp. z o.o.) 

SIEDZIBA ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń  

FORMA PRAWNA  Spółka Akcyjna 

PODMIOT PROWADZĄCY 
REJESTR 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

DATA REJESTRACJI 
I NUMER REJESTRU  

7 marca 2012 roku, nr KRS 0000413463 

SPOSÓB POWSTANIA  Na podstawie Umowy Spółki, zawartej w formie aktu notarialnego 
Repetytorium A nr 1162/2012 

REGON  301616515 

NIP  7792386207 

ORGANY JEDNOSTKI Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd 

 
 

Spółka Baumal Group S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
Baumal Group Sp. z o.o. w spółkę akcyjną na podstawie uchwały nr 1/31/01/2012 Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Baumal Group Sp. z o.o. (wcześniej NewCo Two Sp. z o.o.) podjętej 
i podpisanej w dniu 31 stycznia 2012 roku przed notariuszem Maciejem Celichowskim (Rep. A nr 
1162/2012). Spółka została wpisana do krajowego Rejestru Sądowego dnia 7 marca 2012 roku pod 
numerem 0000413463. Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. 

Poprzednikiem prawnym Spółki była Baumal Group sp. z o.o. (dawniej NewCo Two Sp. z o.o.) zawiązana 
21 października 2010 roku i wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznania, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000372374. 

Aktem notarialnym z dnia 31 stycznia 2012 roku dokonano przekształcenia Spółki Baumal Group 
Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. 

Od dnia 5 lipca 2012 roku Spółka jest notowana na alternatywnym rynku akcji NewConnect. 
 
Organy Spółki 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu Baumal Group S.A. jest następujący: 

 Adrian Baum – Prezes Zarządu, 

 Monika Szeszuła – Wiceprezes Zarządu. 
 
W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzili: 

 Piotr Bober, 

 Tomasz Pewny, 

 Marcin Wojcieszak, 
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  Marek Włoszczuk, 

  Michał Skibicki. 
 
Przedmiot działalności 
 

Przedmiotem działalności Baumal Group S.A. jest przede wszystkim produkcja okien oraz drzwi 
z tworzyw sztucznych oraz aluminium. Produkty Spółki charakteryzują się wysokimi parametrami 
statycznymi i  termoizolacyjnymi, jak również szeroką gamą kolorystyczną. 

Spółka dbając o swoich klientów obsługuje ich kompleksowo, począwszy od pomiaru, doradztwa 
technicznego, projektu i  kalkulacji cenowej, poprzez demontaż, montaż i obróbkę okien, drzwi 
i parapetów, aż po serwis gwarancyjny i transport. 

W zakresie produktów Baumal Group S.A. znajdują się także produkty niestandardowe, takie jak na 
przykład okna w systemie renowacyjnym, okna z listwą ozdobną w stylu retro, systemy okien przesuwnych 
PVC i aluminium oraz rozwiązania fasadowe wielkogabarytowe. 

 
2. Informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocena uzyskiwanych 

efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń 
 
Sprzedaż  

Na przestrzeni 2013 roku Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 33 807,1 tys. zł, 
przy czym średnie miesięczne przychody utrzymały się na poziomie ok. 2 820 tys. zł. 
 

Inwestycje  

W 2013 roku Spółka dokonała inwestycji w rzeczowy majątek trwały o łącznej wartości 3 728 tys. zł. 
Nakłady inwestycyjne w głównej mierze obejmowały prace modernizacyjne przeprowadzone w halach 
namiotowych zlokalizowanych w Luboniu oraz prace związane ze zwiększeniem termomodernizacji tych 
hal.  

 
Wyniki finansowe  

Na przestrzeni 2013 roku Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w kwocie 4 803,0 tys. zł oraz zysk netto 
w wysokości 3 775,9 tys. zł. Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie całości zysku netto na kapitał 
zapasowy Spółki.  

W 2013 roku aktywność Spółki koncentrowała się na bieżącej działalności operacyjnej i aktualnie 
realizowanych zamówieniach. Spółka w bieżącym okresie realizowała działania wdrożeniowe związane 
z poczynionymi inwestycjami oraz intensyfikowała działania na rynkach eksportowych. 
 

Zatrudnienie 

W 2013 roku przeciętne zatrudnienie w Spółce wynosiło 37 osób. 
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3.  Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które nastąpiły w roku 
obrotowym, a także po jego zakończeniu 

 

Rok 2013 jest pierwszym okresem 12 miesięcznym, po zmianie roku obrotowego i trwa od 1.01.2013 - 
31.12.2013. 

W dniu 25 kwietnia 2013 roku ze spółką Pozbud T&R S.A Aneks Nr 2 został podpisany w związku 
z upływem 29 listopada 2013 roku terminu na zgłoszenie do sądu rejestrowego Uchwały nr 5/2013 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pozbud T&R S.A. z 29 maja 2013 roku w zakresie, 
w jakim ta uchwała dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H, która ma 
być objęta przez akcjonariuszy Baumal Group S.A. Powodem wygaśnięcia powyższej uchwały był upływ 
czasu, spowodowany wydłużeniem procedury formalnej związanej z rejestracją w sądzie rejestrowym 
wcześniejszych emisji akcji Pozbud T&R S.A., tj. akcji serii F i G. W treści Aneksu strony zgodnie 
postanowiły, że pomimo upływu terminu na zgłoszenie do sądu rejestrowego wyżej wskazanej Uchwały 
postanowienia Umowy Inwestycyjnej z 25 kwietnia 2013 roku pozostają ważne i wiążące. W szczególności 
Adrian Baum oraz Monika Szeszuła podtrzymują swoje zobowiązania do objęcia akcji serii H oraz 
sprzedaży akcji Baumal Group S.A., zaś Pozbud T&R S.A. podtrzymuje swoje zobowiązania w zakresie 
zaoferowania im akcji serii H, nabycia akcji Baumal Group S.A. oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu 
na rynku regulowanym. Ponadto strony ustaliły, iż w celu realizacji Umowy Inwestycyjnej przeprowadzone 
zostanie badanie due diligence finansowe oraz prawne spółki Baumal Group S.A. przez podmiot 
wskazany przez Pozbud T&R S.A. W przypadku wykazania w efekcie przeprowadzenia wspomnianego 
due diligence istotnych ryzyk rzutujących negatywnie na ocenę sytuacji finansowo-majątkowej spółki 
Baumal Group S.A. oraz jej wyniku finansowego, Pozbud T&R S.A będzie miał prawo do odstąpienia od 
realizacji niniejszej Umowy Inwestycyjnej całości.  

W dniu 12 grudnia 2013 roku zawarł z firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie umowę 
pożyczki. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Pozbud T&R S.A. spółce Baumal Group S.A. 
pożyczki w kwocie 13.585.336,00 zł na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. na sfinansowanie wydatków netto 
ponoszonych przez Pożyczkobiorcę, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie innowacyjnej 
technologii produkcji okien z PCV w Baumal Group S.A. (zwanego „Projektem").  

Opisywana pożyczka jest pożyczką warunkową i do jej udzielenia niezbędne jest spełnienie następujących 
warunków: 

- przedstawienie Pożyczkodawcy umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Pożyczkobiorca 
a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, której przedmiotem będzie refundacja części wydatków 
kwalifikowanych Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 
w ramach Programu, 

- pełna realizacja postanowień Umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Pozbud T&R S.A. i Baumal 
Group S.A. dnia 24 kwietnia 2013 roku z późn. zm. oznaczająca przejęcie Pożyczkobiorcy przez 
Pożyczkodawcę, 

- przedstawienie Pożyczkodawcy pierwszej umowy na realizację robót budowlanych lub dostawę maszyn 
i urządzeń w ramach Projektu wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym jego realizacji, 

- ustanowienie przez Pożyczkobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z Umowy 
w postaci weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową. 

Udzielenie pożyczki następować będzie w transzach, w terminach i wysokości wskazanych przez 
Pożyczkobiorcę. Ostateczna wysokość pożyczki zostanie ustalona i rozliczona po zakończeniu realizacji 
powyższego Projektu. Pożyczka będzie oprocentowana według zmiennej stopy procentowej ustalonej w 
oparciu o stawkę WIBOR 1Y (Warsaw Interbank Offered Rate, 1 rok) powiększoną o 3,0 punkty 
procentowe marży. Okres karencji w spłacie pożyczki ustalony został do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
Spłata pożyczki następować będzie w równych ratach miesięcznych płatnych począwszy od 1 stycznia 
2017 roku. 
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4. Przewidywany rozwój jednostki 

Na podstawie analizy osiągniętych wyników działalności Spółki można stwierdzić, że sytuacja finansowa 
i majątkowa Spółki w analizowanym okresie uległa stabilizacji, co potwierdzają zrealizowane wyniki. 
Spółka konsekwentnie realizuje wcześniej wytyczone cele dotyczące rozwoju i umacniania pozycji 
rynkowej. Zgodnie z przewidywaniami Zarządu 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 

Ponadto kluczowi akcjonariusze Spółki (Pan Adrian Baum oraz Pani Monika Szeszuła) zawarli umowę 
inwestycyjną, która ma celu przejęcie oraz dokapitalizowanie (pośrednio lub bezpośrednio) Baumal Group 
S.A. przez Pozbud T&R Spółka Akcyjna. Zgodnie z planami, przewidywana synergia pomiędzy Pozbud 
T&R S.A. (producent stolarki otworowej drewnianej) oraz Baumal Group S.A. (producent stolarki 
otworowej aluminiowej oraz PCV) przełoży się pozytywnie na zdolności produkcyjne, a także wyniki 
osiągane przez Spółkę. 

W dniu 18 grudnia 2013 roku Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Program 
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Działanie 
4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Kwalifikowalność wydatków została określona 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 w sprawie udzielania 
przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 
Wartość całkowita projektu wynosi 22 730 500,00 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych 
18 380 000,00 zł. Wnioskodawca aplikuje o dofinansowanie na poziomie 55% tj. o  10 109 000,00zł. 
Spółka ma uzyskać informację na temat rozpatrzenia złożonego wniosku do dnia 30 czerwca 2014 roku. 

 
5.  Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

W 2013 roku Spółka opatentowała wynalazek dotyczący „sposobu mocowania stałych, szczególnie 
ślemion i/lub słupków pionowych  w ościeżnicach ram i/lub skrzydeł okiennych wielokwaterowych” 
przez Urząd Patentowy RP  nr  patentu P.403462. 
 

6.  Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

Osiągnięte w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym wyniki finansowe przekroczyły 
prognozowane przez Spółkę wartości. W 2013 roku Spółka zrealizowała 3,7 mln zł zysku netto wobec 
zysku planowanego na poziomie 2,7 mln zł. Zdaniem Zarządu 2013 rok był udany jeżeli chodzi o sytuację 
finansową i realizację założonych celów. Zarząd zrealizował założone cele inwestycyjne oraz utrzymał 
wolumen sprzedaży. W kolejnych latach Spółka planuje ekspansję na rykach zagranicznych Europy 
Zachodniej oraz Wschodniej. 
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7.  Informacja o nabyciu akcji własnych 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie nabywała akcji własnych. 
 

8. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) 

Spółka posiada oddział w miejscowości Grzywna (powiat toruński, gmina Chełmża). 
 

9. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk, w tym związanych z  instrumentami finansowymi 
 

W związku z prowadzoną działalnością Spółka narażona jest na ryzyka związane z instrumentami 
finansowymi. Ryzykami, na które narażona jest Spółka, są przede wszystkim: 

• ryzyko rynkowe obejmujące przede wszystkim ryzyko stopy procentowej i ryzyko zmiany kursu 
walut, 

•  ryzyko kredytowe oraz 

•  ryzyko utraty płynności. 
 

Ryzyko stopy procentowej 
Emitent prowadzi swoją działalność również w oparciu o finansowanie długiem zewnętrznym, 
w szczególności kredytami bankowymi oraz umowami leasingu finansowego, oprocentowanymi głównie 
w oparciu o zmienną stopę procentową. Ewentualny wzrost stóp procentowych może przyczynić się do 
zwiększenia kosztów obsługi finansowania, a w konsekwencji do obniżenia wyniku finansowego Emitenta 
oraz pogorszenia efektywności finansowej realizowanych inwestycji.  Zarządzanie ryzykiem stopy 
procentowej koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów odsetkowych z tytułu zobowiązań 
finansowych oprocentowanych zmienną stopą procentową.  
 
Ryzyko zmiany kursu walutowego 
Z uwagi na fakt, że Emitent dokonuje zakupów części materiałów wykorzystywanych w procesie 
produkcji według cen określonych w walutach obcych, przy jednoczesnej sprzedaży na rynki zewnętrzne 
realizowanej również w walutach obcych istnieje niewielkie ryzyko, że wahania kursów walut mogą mieć 
negatywny wpływ na jego wyniki finansowe. Emitent będzie dążył do wyeliminowania ryzyka walutowego 
poprzez stosowanie hedgingu naturalnego oraz skorelowania przychodów i kosztów ponoszonych w tej 
samej walucie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania ryzyko walutowe z tego tytułu jest, 
w opinii Zarządu Emitenta, jest nieistotne.  
 
Ryzyko kredytowe 
Ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, 
a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. 
 
Spółka w sposób ciągły monitoruje zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności, 
analizując ryzyko kredytowe indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze 
względu na ryzyko kredytowe. Ponadto w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym Spółka dokonuje 
transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodności. 
 
W ocenie Zarządu opisywane aktywa finansowe, które nie są zaległe oraz objęte odpisem z tytułu utraty 
wartości na poszczególne dni bilansowe, uznać można za aktywa o dobrej jakości kredytowej.  
 
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług Spółka nie jest narażona na ryzyko kredytowe 
w związku z pojedynczym znaczącym kontrahentem lub grupą kontrahentów o podobnych cechach. 
 
Ryzyko utraty płynności 
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Realizacja celów operacyjnych i strategicznych wymaga dużej dyscypliny w zarządzaniu płynnością 
finansową przedsiębiorstwa. Ponoszenie nakładów na rozwój przedsiębiorstwa jest zazwyczaj oddalone 
w czasie od momentu uzyskania pierwszych przychodów z tego tytułu. W związku z tym, w przypadku 
nadmiernego zaangażowania w zbyt wiele projektów, istnieje ryzyko wystąpienia problemów z bieżącą 
płynnością, co mogłoby doprowadzić do trudności w czasowym wywiązywaniu się Emitenta ze 
zobowiązań finansowych. Emitent w celu ograniczenia tego ryzyka monitoruje liczbę realizowanych 
jednocześnie projektów rozwojowych pod kątem zachowania płynności finansowej, a także planuje 
utrzymywać rezerwę finansową na wypadek przejściowej utraty płynności.  
 
 
Poza należnościami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi czyli instrumentami finansowymi 
związanymi z bieżącą działalnością, zobowiązaniami z tytułu kredytów, leasingów i faktoringu Spółka nie 
posiada innych instrumentów finansowych. 

 
 
Ryzyko związane z koniunkturą na rynku budowlanym  
Działalność Spółki uzależniona jest od koniunktury na rynku budowlanym, a ta nie zależy od Spółki. 
Koniunktura ta zależy w szczególności od wielkości PKB, stopnia zamożności społeczeństwa, możliwości 
inwestycyjnych podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego, stop procentowych 
kredytów, polityki państwa w zakresie rynku budowlanego, a w szczególności budownictwa 
mieszkaniowego. Ryzyko to Spółka ogranicza poprzez kierowanie swoich produktów na zróżnicowane 
rynki: klientów indywidualnych, deweloperów, rynek zamówień publicznych oraz eksport. 
 
Ryzyko związane z przewidywaną zmiennością wyniku finansowego  
Spółka prowadzi działalność gospodarczą w modelu obsługującym głównie jedną branżę. Jego wyniki 
finansowe zależą od koniunktury na rynku budowlanym i w wyniku fluktuacji rynku mogą w sposób 
znaczący różnić się od oczekiwanych. Emitent ogranicza ryzyko strat finansowych poprzez dywersyfikację 
działalności (poszerzając ofertę produktów oraz wprowadzając usługi komplementarne i zwiększając 
eksport). 
 
Ryzyko zmiany przepisów prawa oraz sposobu ich interpretacji i stosowania 
Zagrożeniem dla działalności Emitenta jest niestabilność systemu prawnego w Polsce. Często zmieniające 
się przepisy i ich wykładnia istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz znacznie 
ograniczają przewidywalność wyników finansowych. Zmienność przepisów prawa dotyczy zwłaszcza 
prawa podatkowego. Praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie, nie są 
jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnej dla Emitenta interpretacji 
przepisów podatkowych, trzeba liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla działalność Emitenta, jego  
sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju. W skrajnym przypadku ryzyko zmiany przepisów prawa może 
doprowadzić do znacznego pogorszenia opłacalności prowadzenia działalności. Zmniejszenie tego ryzyka 
Emitent uzyskuje poprzez bieżące śledzenie zapowiadanych zmian przepisów. 
 
Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 
Rynek stolarki otworowej jest narażony na niebezpieczeństwa wynikające z czynników sezonowych, takich 
jak warunki pogodowe (szczególnie okres od stycznia do marca), które mogą spowodować konieczność 
zmiany harmonogramu prac (opóźnienia), a tym samym wpłynąć na przychody Spółki. Ten czynnik 
ryzyka ograniczany jest poprzez działania akwizycyjne pozwalające budować wyprzedzający portfel 
zamówień – jesienią pozyskuje się nowe kontrakty, które zapewniają w miesiącach zimowych płynność 
finansową. Ryzyko to ograniczane jest także poprzez stosowanie w okresie zimowym promocyjnych cen 
na wyroby Spółki. Okres zmniejszonego popytu na swoje wyroby Spółka wykorzystuje na przygotowanie 
do kolejnego sezonu np. biorąc udział w targach budowlanych oraz przeprowadzając remonty maszyn 
w zakładzie. Ponadto eksport wyrobów gotowych spółki na rynki takich państw jak Francja, Włochy, 
Belgia w znacznym stopniu eliminuje przerwy montażowe. 
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Ryzyko związane z konkurencją i spadkiem marży 
Obszarem działalności, w którym Emitent posiada największe doświadczenie jest produkcja okien 
w oparciu o profile PVC i aluminiowe. Polska stolarka budowlana jest działem perspektywicznym o 
dużych możliwościach rozwoju, ale również o silnej konkurencji. Na rynku występuje szeroka oferta okien 
wykonanych z PVC i aluminium produkowanych przez przedsiębiorstwa konkurencyjne dla Emitenta. 
Należy brać pod uwagę także ryzyko pojawienia się kolejnych podmiotów, które rozpoczną działalność na 
tym rynku. Produkty i usługi oferowane przez konkurentów są i zapewne będą zróżnicowane pod 
względem technologicznym i cenowym. Nasilenie konkurencji może skutkować spadkiem sprzedaży oraz 
obniżeniem osiąganych przez Emitenta marż, Silne wahania cen (zwłaszcza w wypadku silnej konkurencji 
na rynku) mogą spowodować przejściowe kłopoty z utrzymaniem marży. Opisane powyżej okoliczności 
mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową 
Emitenta.  
Emitent ogranicza ryzyko konkurencji poprzez uzyskanie własnych przewag konkurencyjnych, między 
innymi przez poszerzanie oferty produktów, umocnienie pozycji na rynku dające dostęp do 
korzystniejszych cen od dostawców, wysoką jakość wytwarzanych produktów oraz świadczonych usług, 
terminowość realizowanych zleceń oraz wieloletnie doświadczenie pracowników Spółki. 
 
Ryzyko wzrostu konkurencji ze strony importu 
Wzrost popytu na stolarkę otworową może otworzyć nowe kanały dostaw z tanich rynków (Chiny, Indie), 
a to z kolei może w sposób istotny przełożyć się na wielkość sprzedaży i uzyskiwane przychody. Ryzyko 
to ogranicza fakt, że Spółka produkuje wyroby na konkretne zamówienia „na wymiar”. Producenci 
z zagranicy, którzy nie posiadają swoich dealerów na terenie Polski, nie są w stanie zadowalająco 
zrealizować takich zamówień – w krótkim czasie, jednocześnie zapewniając szybkie i tanie usługi 
serwisowe. Emitent wytwarza wyroby wysokiej jakości i stale podnosi jakość nie tylko produktów, ale 
także obsługi posprzedażowej. Emitent wprowadzając zaawansowane technologie, daje gwarancję jakości, 
która może być nieosiągalna dla tanich produktów. 
 
Ryzyko związane z brakiem wykwalifikowanych pracowników 
Otwarcie rynków pracy w krajach Europy Zachodniej spowodowało odpływ wykwalifikowanych 
pracowników z Polski. W celu zatrzymania cennych dla przedsiębiorstwa pracowników konieczne może 
się okazać podniesienie poziomu wynagrodzeń, co spowoduje wzrost kosztów działalności. Przy 
niezmienionym poziomie przychodów ze sprzedaży będzie to skutkowało pogorszeniem sytuacji 
finansowej Emitenta. W wypadku rozwoju skali działalności problemem może być także pozyskanie 
nowych pracowników. Planowany przez Emitenta zakup linii produkcyjnej o wysokiej wydajności 
w istotny sposób zmniejsza uzależnienie od ilości wykwalifikowanego personelu. Negatywne skutki tego 
ryzyka zmniejsza prawidłowa polityka płacowa Emitenta. 
 
Ryzyko wzrostu przeterminowanych należności 
Emitent prowadzi politykę zabezpieczania ryzyka niewypłacalności klientów. W przypadku klientów 
nieubezpieczonych bądź nieznanych wcześniej Spółce stosuje się przedpłaty lub inne formy finansowego 
zabezpieczenia należności. Spółka posiada wewnętrzny system monitoringu należności i korzysta z obsługi  
prawnej w zakresie windykacji przedsądowej, sądowej i egzekucyjnej dla należności krajowych. Niemniej 
możliwe jest, że w przyszłości na skutek wzrostu skali działania pojawią się przeterminowane należności. 
Dla zmniejszenia następstw tego ryzyka Emitent będzie wykorzystywał tradycyjne metody: współpracę z 
przedsiębiorstwem windykacyjnym, ubezpieczenia kontraktów i faktoring. 
 
Ryzyko związane z awarią maszyn i urządzeń, zniszczeniem lub utratą majątku 
W ramach prowadzonej działalności produkcyjnej i handlowej Emitent zobowiązany jest do zapewnienia 
płynności dostaw do odbiorców, zamawiających na bieżąco dostawę produktów lub na bazie 
planowanych, cyklicznych zamówień. Zaistnienie poważnej awarii linii technologicznych, istotne 
zniszczenie lub utrata części lub całości majątku trwałego należącego do Emitenta, może spowodować 
czasowe wstrzymanie produkcji i przejściowe trudności w realizacji dostaw. Wstrzymanie dostaw 
spowodowane awarią, zniszczeniem lub utratą majątku będzie miało negatywny wpływ na terminową 
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realizację umów, co przyczyni się z kolei do utraty części planowanych przychodów. Emitent ogranicza to 
ryzyko poprzez ubezpieczenie majątku od ryzyk związanych z awarią maszyn, zniszczeniem i utratą 
majątku. Ponadto Emitent w celu wyeliminowania negatywnych skutków awarii i innych nieplanowanych 
przestojów produkcyjnych zawarł odpowiednie umowy serwisowe. 
 
Ryzyko związane z dostawcami  
W związku ze specyfiką działalności Emitenta, wymagana jest przy realizacji projektów współpraca 
z dostawcami profili, szkła, okuć itp. Emitent od wielu lat współpracuje z kilkoma dostawcami 
o ugruntowanej pozycji na rynku posiadającymi wiarygodne referencje i certyfikaty na oferowane 
materiały. Pomimo, iż Emitent nie jest uzależniony od żadnego dostawcy, nie można wykluczyć ryzyka 
zakończenia współpracy  lub niekorzystnej zmiany istotnych warunków uzgodnionych aktualnie 
z dostawcami, co mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta. Emitent 
podkreśla jednakże, iż ewentualna zmiana dostawcy profili PCV nie spowoduje problemów produkcyjnych 
związanych z dostosowaniem produkcji do nowych warunków. Specyfika branży producentów 
podstawowych komponentów potrzebnych do produkcji, powoduje, że jest to typowy rynek podażowy. 
Zmiana dostawcy nie pociąga za sobą istotnych kosztów zmiany.  
 
Ryzyko związane z wzrostem kosztów produkcji 
Zakład produkcyjny Emitenta  zużywa w procesie produkcyjnym znaczące ilości energii elektrycznej 
i surowców. Zwiększenie poziomu cen energii elektrycznej lub surowców może niekorzystnie wpłynąć na 
wyniki działalności Emitenta. Szczególnie w przypadku gazu i energii występuje uzależnienie od 
pojedynczych dostawców o pozycji monopolistycznej. Emitent przykłada duża wagę do kontroli 
i ograniczania kosztów na poszczególnych etapach produkcji. Dodatkowo w związku z dynamicznie 
zmieniającą się sytuacją na rynku pracy istnieje ryzyko wzrostu kosztów osobowych ponoszonych przez 
Emitenta. 
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